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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/22އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ލިއްޔަުތ ަގިއ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫ 9:30ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. ބޭްއވުމަށް މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް  -4.1

ަގިއ  11:30. 1ަގއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި  11:15. 1ޓަރި އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮ

 . 3ސުލޫކު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި 
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މެންބަރު  މު ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނިވަޑައިގަްނވާ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިކަށް އައި ބަެއްއ ބަދަލުތައް. އާއްކޮމިޓީތަ -4.2

ރަޝީދު  މިޓީއަށް ަގްއދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދުކޮ ގެ ބަދަލުގައި އެهللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 ،ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންއެިދަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމް ެދއްވުންހަމަޖައްސަވައި

މެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ން މަޖިލީހުގެ ހިގޮތުގެ މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ  107 ގެމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

. ަގއި އަންގާފަ 2015ޮއގަްސޓު  10ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން

ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  ވާދާގެ )ހ( ގައި ަވނަ މާއް 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

އިން މެންބަރު ޙުސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ކުރަން. ޤައުމީ ސައިޢުލާން

ެދްއވުމަށް ހަމަޖައްސަވައި ކޮމިީޓއަށް ތޮްއޑޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޙަަސން ޝަހުދީގެ ބަދަލުަގއި އެ

ެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ،ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެލިޔުން ލިުބމުން ޓީސި އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕެގ ގޮތުގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107

އްޔިތުންެގ ރަ ،. އެހެންކަމުންގައި އަންގާފަ 2015ޮއަގސްޓު  10ނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން ލީޑަރުން

ކުރަން. ސުލޫުކ ގޮތުެގ މަތީން އެކަން ެއގޮަތށް އިޢުލާން ވާވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި  107 ގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު

މްގެ ބަދަލުގައި ެއ ކޮމިޓީއަށް ތޮްއޑޫ ދާއިރާެގ އިބްރާހީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކެޔޮދޫ ާދއިރާ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު

ދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ޙަސަން ހަމަޖައްސަވައިމެންބަރު އިބްރާހީމް އިްއޒަތްތެރި 

ން ގޮުތގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި  107ގެ  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ،ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިުޔން ލިބުމުން

 10ނަށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ންމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރު

ގޮުތގެ މަތީން  ވާވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައި  107ހުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ ،. އެހެންކަމުންއަންގާފަ  ގައި 2015 އޮގަްސޓު

މެންބަުރ  ތެރިތިޞާދީ ކޮމިީޓގައި ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ ދިއްދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތް. އިޤްކުރަންއެކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާން

 ކޮމިޓީއަށް ަމޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު ފް މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުގައި އެޢަބްދުއްލަޠީ

ލިޔުން  ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވޭ. އެވުން އެިދވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.ެއމްެދއްއަޙްމަދުމަނިކު ހަމަޖައްސަވައި

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ގޮތުގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި  107ުދގެ ހުގެ ގަވާއިމަޖިލީ ،ލިބުމުން

. ގައި އަންގާފަ 2015ޮއަގސްޓު  10ނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުން

ގޮުތގެ މަތީން ެއކަން ެއގޮތަށް  ވާދާގެ )ހ( ގައި ވަަނ މާއް 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިދު  ،އެހެންކަމުން

މުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިކުރަން. އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަްނވާ ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އިޢުލާން

ދެްއވުމަށް ސަަވއިހަމަޖައް ކޮމިޓީއަށް ިހތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ބަދަލުގައި އެ

ގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު  ،ިލޔުން ލިުބމުން ވާފަިއވޭ. އެއްާޕލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ޮފނު ގެ އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީ

ތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޕާޓީ  ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ގޮތުެގ މަތީ ވާވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި  107
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ރައްޔިތުންެގ  ،. އެހެންކަމުންގައި އަންގާފަ 2015ޮއަގސްޓު  10ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން  ވާނީ ލީޑަރުންނަށް އެކަން

 ކުރަން. ގޮުތގެ މަތީން ެއކަން އެގޮތަށް އިޢުލާން ވާވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައި  107ހުގެ މަޖިލީ

 

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފު ކުރަންޖެހޭ ބިލު. ،5 މުއެޖެންޑާ ައއިޓަ

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،  ސަރުކާރުގެ -5.1 ފަރާތުން، ކަ

 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮިމޝަނުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިުޔން އިްއވުން. ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަުނގެ ބިލު.

 

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ޮއގަސްޓު  17މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު،  3ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  -6.1

)ގާނޫނު  2014/36ކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި ގާނޫނު ނަންބަރު ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، އެ މަޤާމުތ2015ަ

ވަނަ  5ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ގާނޫނު(ގެ  1)ހިއުމަްނރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫުނ( އަށް  2006/6ނަންބަރު 

ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިްނ  މާއްދާގެ )ރ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާަބދެއްވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަްއ، މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ 

ގަިއ ިއއްޒަތްތެިރ 2015ޮއގަްސޓު  1ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޯޕޓް. މި ރިޕޯޓް 

ނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވު

އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މް ރިޟާ. އިިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ގުަރއިޫދ ދާއިރާގެ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހިމް ރިޟާ 

މެންބަރެްއެގ  3ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންގެ ތެެރއިން  `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިހއުމަން

ޓަކަިއ  ކުރުމަށްބަރުން ޢައްޔަންމުތަކަށް މެންގެ ިނޔަލަށް ހަމަވާތީ، އެ މަޤ2015ާޮއަގސްޓު  17މުއްދަތު  މަގާމުގެ
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ވަަނ  1ްށ ރައިޓްްސ ކޮމިަޝނުގެ ގާނޫނު( އަ ހިއުމަން) 2006/6ނަންބަރު  )ގާނޫނު 2014/30ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކުރުމުން އެކަމަށް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން މަތީން ގޮުތގެ ވާވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  5(ގެ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ގާނޫނު

 ،ށަހަޅުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅުަތއްއިޖާބަދެއްިވ ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހު

ނޑު ހުށަހަޅާލަން. މި ރިޕޯޓް އައްސަތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެކުަލވާލި ރިޕޯމިނިވަން މު އި ގަޓުއަޅުގަ

ނޑުމެން ދިރާސާ ކުރި ބޭފުޅުންގެއަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފަިއާވނެ، އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާ ކޮށްފަިއ ވަނަވަރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ހޭ ފަރާތްތަކުން ސާފުކުރެވިަފއިބެ ފަާރތްތަކުގެ ކުށުެގ ރެކޯުޑގެ ކަމާ ހަމަެއއާއެުކަގއި އެވާނެ.  ވާނެ. އަދި އަުޅގަ

ްކސް ލިބޭ ފަރާތެއް ެއއީ އެކަމަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއްެގ ގޮުތގައި. މާ މަތީ ވުރެ އަށްއްތައިންސަ  75ނިންމާފައި ވަނީ 

ނޑުމެންނަށް  / ހ. ހަބަރުގެ، ކ.  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ީއނާސް -1ކުެރވިފަިއވޭ. ފާހަގަބޭފުޅެއް  3މިގޮތުން އަުޅގަ

ރޑް،  އިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދުއަލްާފޟިލާ ޢާ -2އިންސައްތަ ލިިބވަަޑއިގެންަފއިވޭ.  93 މާލެއަށް / މ. ކޮރަްލގަ

 85. ޏ. ފުވައްމުލައް، ތުފާ/  ައލްފާޟިލް ޝިފާޤު މުފީދު -3އިންސައްަތ ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވޭ.  89 ކ. މާލެއަށް

ނޑު މި ރިޕޯްޓ މިގޮތުެގ މަތީއިންސައްތަ ލިިބވަަޑިއގެން  ން ހުށަހަޅާލަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ ފައިޭވ. ވީމާ، އަުޅގަ

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  ތަުކގެ ކަންތައްތަކާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްަސސާ

އްިރރަށާއި ިއއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިރަށާއި އިްއޒަތްތެރި ނައިބު މުޤައްއިްއޒަތްތެރި މުޤަ

ނަޑއެޅިފައި ވަނީނަވަން. މި ރިޕޯޝުކުރު ދަން  5. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ްސގެ ވަގުތުބަހުގެ މިނެޓު 30ުޖމުލަ ، ޓަށް ކަ

 5މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  5ިމނެޓު. ޖުމްހޫޖޫރީ ޕާޓީއަށް  5އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  .ނެޓުމި

. އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެޓު 5މެންަބރުންނަށް  . ވަކި ޕާީޓކަށް ނިްސބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރިމިނެޓު

ގެ އިއްޒަތްތެރި އްކުމަށް ވިުލފުށީ ދާއިރާމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެއަ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރަޝީދަށް.  މެންބަރު ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ރައިްޓސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން  `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަދު ހިއުމަން

ގޮތުން  ޓާ ބެހޭރިޕޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފައި ހުރި ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ފޮނުވި ކުރުމަށްޢައްޔަން

ނޑު ދަންަނވަްނ ބޭނުންވަނީ ކަމަށް ާވނަމަ، އެްއޗެއް ދަންަނވާ ައޅުަގނޑުމެްނ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކަށް  ،އަުޅގަ

ވަނަ  189ނޫނުއަސާސީެގ ހާސިލުކުރުމަށް. އާދެ! ޤާ ވަރަށް މަިތވެރި މަޤްޞަެދއް ކުރަނީ ޢައްޔަންބޭފުޅުން މި 
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ބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ދާއިރާ.  ލިއްޔަތު. އަދި އެޝަނުގެ މަްސއޫރައިޓްސް ކޮމި ޮއވޭ ހިއުމަން މާއްދާގައި އެބަ

ކުރި ންމިޝަްނތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަކުރުމަށް ބައެއް ކޮޅުަގނޑުމެން މި މަޤްޞަދު ހާސިލުހިތާމައަކީ އަ  ،ދެރައީ

ނޑުމެންނަްށ  ޅުން ސިޔާސީ ކުރަްއވާ ބޭފުއެންމެ އެކަށީގެްނވާ، އެ ކޮމިޝަންތަކުަގއި މަސައްކަތް ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންކުރާ މަންޒަރު އަ ކަންކަން ތިބެ މިނުފޫޒުން އެއްކިާބވެ ރައިޓްސް  ނުދާކަން. މިހާރުގެ ހިއުމަން ޅުގަ

ނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭ އެބަ އެ  ޔާއްކަމަށް ވެއްޖެ  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާ  ކޮމިޝަން މިއަދު އޮތް ހާލަތާ ދޭތެރޭ  އަުޅގަ

ގޮތް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޝަނެއް އަންނައިރުަގއި ރަްއޔިތުންގެ  ބޭފުޅުން ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރި

މީހުންގެ އެ  އެ ،އާދެ ؛ފުންއިންޞާ ދުލުފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރަންޖެހޭނީ ޢަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މިއަދު އެ

ފަހުން ދިޔަ  މަތީ ދެމިތިބެގެން ކަންތައްަތއް ކުރުން. އާދެ! އެންމެމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އަާދކުރުންވާޖިބުތައް އެން

ނޑުމެން މިައދު ހަ ދިޔައް ެވގެންރިޔާސީ އިންިތޚާބުގައި ކަންތައްތަ  ؛އިލެކްޝަން  ހިނގާ. އެރަމާ ދާންކުނގޮތް އަުޅގަ

އެގޮތުން  ،ދުވަހު އިންތިޚާބު ނުބާްއވަްނ އަންގާަފއި ޮއއްވާ  ޕްރީމް ކޯޓުން އެ އް ެވގެންދިަޔ ގޮތަީކ، ސުވަހު ކަންތައްތަ ދު

އިބު ކޮމިޝަނުގެ ނަ  އެ ،ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނުުކމެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ަޢމަލުކުރުމާ ގުޅިގެން ހިއުމަން 

ޭއގެ ސަބަބުން ބައެއްގެ ޙައްޤުަތއް ެގއްލިއްޖޭ.  ،ރަކު ނުކުމެ ވިދާޅުވަނީކޮމިޝަުނެގ އެހެން މެންބަ ރައީސާއި އަދި އެ

ނުވާ މީހުންނެއް މަދެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ކޮންަބއެްއގެ ދުވަހު ވޯޓުލާން ބޭުނން އެހެން އެބޭފުޅުން ވިދާުޅިވއިުރގައި އެ

 ވާ ރޫމުނަމަ އަާސސީ ޙައްޤުތަކުްނ މަޙުނޫން ،މާ، އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އުެޅނީ؟ އެހެންވީ އްޤެއްތޯ ެގއްލިގެން މިޙަ

ޖެހެނީ. ަބއެްއގެ ަޙއްޤެްއ ނޫން ހިމާޔަތްކުރަން އެއް .ކަމަށް ބަޔަުކ މިގޮތަށް ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ފުންކޮށް ވިސްަނންޖެހޭ

 ތިމާ ބޭނުންވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާ ،ޓަކައި ތިމާ ބޭނުންވާ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް

ކުަރްއވާށޭ ހެދިފަިއ ބޭފުޅުްނ މަސައްކަތް އެ ،ގޮތަކަށް ވެސް ނޫން މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ

ނޑު މިައދު ފާހަގަކުރަން ބޭނުން، ން. އެހެންކަމުންއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީނޫނުއަސާސީ ނޫނާއި ޤާހުރި ގާ ވަނީ، އަުޅގަ

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން  އޮތް ހިއުމަން ރަށް ސާފުކޮށް އެބަވަަނ މާއްދާގައި ވަ 189ނޫނުއަސާސީ ޤާ

ދިއުމަީކ ކަންތައްަތއް ެވގެން . އެހެންނަަމވެސް މިނޫން ގޮްތގޮތަށް މި އިންތައް ަކނަޑއެޅިފަ ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭނެ

ކޮމިޝަންތަކަށް  ންކަމެއް. އަދި މުސްތަޤުބަލަށް ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، އަދި މިއަދު އެހެ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިބެލިކަމު ގެ ނިަވއިފަތްަގނުޑ އްޔާ ސަރުކާރުދަނީ ސަރުކާރުން ވެއްޖެ ގައި ވީނަމަވެސް އަުޅގަ

ދަށުގައި ތިބެގެން ބަެއއް ކޮިމޝަންތަކުގެ ބޭފުޅުން މި ކަންތައްތައް ކުަރއްވަނީ އެ ޭބފުޅުންނަކީ ވަރަށް މިނިވަން 

ކަން. އެހެންނަމަވެސް އެ މީހުން މިނިވަންވުމަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަކި ަބޔަކަށް މަންފާ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި ދައް 

ނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ ކަންތައްތައް ެވގެންދާ ގޮތް.  ހޯދައިދިނުމެއް ނޫން. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު އަުޅގަ

އެްމގެ މެޖޯރިޓީ ޭބނުންކޮށްގެން ޕީ.ޕީ.އެމަކީ އެ އަޅުަގނޑުމެން؛ އާދެ! ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީ ިމއަދު އޮީތމަ، ޕީ.ޕީ.

މީހުންގެ ނިވައިފަތްަގނެޑއް ަކމަށް ބަލައިގެން ތިބެ މި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅުްނ 
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ީނ މިއަދު މަސައްކަތްކުރަްއވަނީ. އެހެނެއް ނުވާނެ. މިތަނުން މަސައްކަތްކުރާނީ، ޕީ.ޕީ.އެމުން މަސައްކަތްކުރާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހެދިފައި ހުިރ ގާނޫނުތަކަާކއި ޤާނޫނުއަާސސީއާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީން. އަޅުަގނޑުމެން ަވކި 

ފިކުރެއްަގއި ަވކި ބަޔަކަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމުގެ ިވސްނުމުގަެއއް ނޫން މިހާތަނަށް ކަންތައްތައް ޕީ.ޕ.އެމުން، 

! މިއަދު އަާސސީ ޙައްޤުތަކަްށ، ޚިދުމަތްތަަކށް ބެލިކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް ސަރުކާރުން ކޮށްފަިއ އޮންާނނީކީ. ބައްަލވާ

މިއަދު އާސަންދަ، އަދި އެނޫްނ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ދަނީ ހުރިހާ އެންމެންނަށް، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު 

ނޑުމެން ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް، ސަުރކާރު ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް މި ކަންކަްނ މިހެން  ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެމން އެދެނީ ކަންކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރޭން ެއކަމަށް  ކުރުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުްނވާ ކަެމއް ނޫން. އަުޅގަ

އާދެ! އެންމެ ޤާބިލު މީހުން އެ މަޤާމުތަކަށް ހޮވުން. އެކަން އެޮގތަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. 

ނޑުމެން މި ޢައްޔަންކުރާ  ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  3މިއަދު އަުޅގަ މެންބަރުންނަކީ ވެްސ، ެވގެންދާނީ އަުޅގަ

ޢަދުލުއިންޞާފުން މިކަން ކުރާ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި. އަުޅަގނޑުމެން އެ ފަރާތަށް ޮގވާލަން މިކަން ކުރާއިުރގަިއ ަވިކ 

ތަކުން އަންގާހާ ގޮތަކަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކަންަތއްތައް ކުާރކަށެއް ނުޖެހޭނެ. ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ، އާދެ! ޭބރުގެ ޖަމާޢަތް

ނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ  268އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ވަނަ މާއްާދގައި އެބަ ބުނޭ ައޅުގަ

ެއއްެވސް ފަރާތަކުން އެްއވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީ ނުވަތަ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އޮންނަ މުޢާހަދާއެްއގައި ޮސއިކޮްށ، 

ކޮމިޝަނަކުން ސޮިއކޮށްގެން އެއަށް ޢަމަލުކުރި ކަުމގަިއ ީވނަމަވެސް ެއކަން ެވގެންދާނީ ބާތިލު ކަމަކަށް. އެހެންވީާމ، 

ނޑުމެންނަށް ބައެްއ ކޮމިޝަންތަކުްނ ިއވޭ އަެޑއް އެީއ، ތިަމންނަމެން މަސައްކަތްކުރަނީ  ބައެއް ފަހަރު އަުޅގަ

މީ ކޮންމެެވސް ޖަމުޢިއްޔާއަާކއި ތިމަންނަމެންނާ ވެފައި އޮތް ެއއްބަްސވުމަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން އެއީ ބައިނަލްއަޤްވާ

ތިމަންނަމެން ދަމަހައްޓަންޖެހޭ އުސޫލެކޭ. އެހެނެއްނޫން ާވނީ. އެ މީހުން ބަލަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭ ހެދިފައި ހުރި 

އޮތް ގޮުތގެ މަތިން އެ ބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެރިވާނީ. އެހެްނވީމާ، މި  ގާނޫނުތަކާިއ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނޑުމެން  ނޑުމެން އަލަށް ބަޔަކު ައނެއްކާެވސް އެ ކޮމިޝަނަށް ެގންނައިރުގައި އަުޅގަ ވާހަކަ މިއަދު މި ދައްކަނީ އަޅުގަ

މި ތަނުގައި ނަމެްއ، ހަމައެކަނި އެބަ ޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް ަހނދާންކޮށްދޭން. ރައްޔިތުން ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ 

ނޑުމެން އެބަ  ނޑުމެންގެ ކަްނބޮޑުވުން އަުޅގަ އަނަގއިން ނުބުނެ އެއަށް ވޯުޓދީފައި ގެއަށް ދާންޖެހޭ ބައެްއ ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބުނަންޖެހޭ އެބަ  ޖެހޭ އެ މީހުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭން. ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭށޭ އަުޅގަ

ަގނޑުމެން މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ މީހުން. ުޝކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަދި މި ވާހަކަކޮުޅ ވަރަްށ އަޅު

ކެތްތެރިކަމާ އެކު ަބއެްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޑުެއއްެސވީތީވެ ުޝކުުރ ދަންނަވަން. އެމް.ޑީ.ޕީައށް 

އަދުގެ އުފަުލގައި ތަހުނިާޔ ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ހުިރހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މި

ގަބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން ިމ ކުރާ މަސަްއކަތްތަަކކީ ެއއީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ަމސައްކަތްތަަކކަށް ވެގެންިދއުން. 

 . والس الم عليكم
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ދޭތެރޭގައި މިހާރު  މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ ހުރިހާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ 

ނޑު ހަމަ ހިތާމަޔާ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ެގއްލިފަ  ކީްއެވގެން  އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނގެއެކު ފާހަަގކުރަން. އިާވކަން އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނޭނގޭ ކޮން ސަބަބަކާކަމެއް. އަޅު  ބޭފުޅުން  އެ، ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ފާޑުކިޔުންތަާކއި ހުރެ ގަ

ލިްއޔަތު އަދާުނކުރާކަމުގެ ަޝކުާވއަކީ ިއވެމުން އަންނަ އަެޑއް. ައޅުަގނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގެ ހުރި ކޮންެމ ގާނޫނީ މަސްއޫ

ބޮޑަްށ  ފަދަ މުހިއްމު މުައއްސަސާތަަކކީ ވަރަށް މިނިވަން މުއައްަސސާެއއް، ާޚއްޞަކޮށް ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

 ނޫނުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭން އެ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ގާ ، ތިބެީތ ތަޢައްޞުބުން އެްއކިބާވެޒާ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި،

ކޮންެމ  !ތެދުފުޅެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ިލއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހޭ. ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫ

ސް އެ ވާނީ ރައްޔިތުންެގ އިތުބާރު ެގއްލޭ ކަމެއް ކުރިޔަ ން މުއަްއސަސާައކުން ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަށް ބުަރވެގެްނ މިނިވަ

ބޭފުޅުްނ  ނުޖެހޭ. އެ ވާކަށްނުޖެހޭ. އިދިކޮޅު ޕާީޓއަކަްށ ވެްސ ރުކާުރ ހިންގާ ޕާޓީައކަށް ވާކަށްކަމަކަށް. ކޮންމެހެން ސަ

ކޮމިޝަންތަކަށް މީހުން  ނުވާނެ އެްއވެސް ިސޔާސީ ކުަލއެއް ޖެހިެގންނެއް. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުންމަސައްކަތްކޮްށގެން

ނިވަްނ ފުރަތަމަ ވިސްނާލަންވީ ކަމަކީ ިސާޔސީ ފިކުރުތަކަށް ބުރަވެތިބޭ މީހުންނަށް ވަޒީފާތައް މި ނަގާއިރު ވެސް އެންމެ

ކުމެްއ ހުގޮތަކަށެްއ  . ސިޔާސީ ވިސްނުމުން ެއއްކިާބނުވާ ެއްއވެސް މީހަކަށް އިްނޞާފުވެރިމުއައްސަސާަތކުެގ ނުދިނުމަށް

ނޑިޔާެރއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިޔަސް. ވަރިހަމަ  ެފއްނިވަްނ މުއައްސަާސއެްއގެ މުވަްއޒަކަމަށް ވިޔަސް އަދި މި . ެއއީ ފަ

އީުދކުރަްއވާ ސިޔާސީ ކުލަައކަށް، ބޭފުޅުން އެ ތާ ިވަޔސް. އެހުރިކަމުަގއި ކިތަންމެ މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން 

ނޑުމެންގެ ފިކުރަކަށް ތިބޭނީ ބުރަެވގެން. އަޅު  ބޮޑު މައްސަަލއަީކ، ާރއްޖޭގެ  އުޭޅ އެންމެ  ދިމާވެގެން މި ާރއްޖޭަގއި ގަ

ކުރުމުެގ ބޫލުވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެފަ. ހަމަ ގަހުރިހާ އެންމެން، ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މިތިބީ ިސޔާީސ ކުލަޖެހިފަ. 

ޢީ ފޭރާން ރޫޅި ސުންނާފަތިވެ ެއކު ދަންނަވަންޖެހޭ ވާހަަކެއްއ މީ. މި ޤައުުމގެ އިޖުތިމާއުސޫލެްއ ނެތް. ހިތާމަޔާ 

ނުޑވެގެްނ މި ނޑުފު ނޑުމެންގެ ތެޭރގެ ިމތާހުރެގެދަނީ މިދެންނެވި ސަބަބާ  ފު ގަިއ ވެްސ ވާަހކަދައްާކއިރު ން. އަުޅގަ

 ވުރެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބުރަވަނީ އެ ބޭފުޅުން އެ ތާއީދުކުަރއްވާ ިސޔާސީ ޙަޤީޤަތަށް ބުރަވެތިބެ ވާހަކަެދއްކުމަށް

ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރަްއވާ ފަރާތްތައް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް. ރައްޔިުތންނަށް ފައިދާހުރި ކަންކަން  ން. އެޕްރޮމޯޓުކުރަ ފިކުރެއް

އެކު ސުރުޚީއަށް އެރުމަށް. މީ ހިތާމަޔާ ބޮޑަށް ބުރަވަނީ ނޫސްތަކުގެ ފަލަ  ވުރެ ގޮތުގައި ނިންމުމަށް ފައިދާހުރި
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 . ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މަގުދަްއކަން،ފެންނަނީ މި މަންޒަރު ވެސް މިކުރަންޖެހޭނެ؛ މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން 

ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސުލޫކާއި އަޚްލާޤު ވެސް ހުީރ  މިސާލެއްކަމުަގއި ބަލަން

ގެ އިތުބާރު ވެސް ރައްޔިތުން އެކު ދަންނަވަންޖެހޭ. މަޖިލީހު ފާމާ، އެކުގޮތަށް ކަމުގައި ހަމަ ހިތާމަޔާ  މިދެންނެވި

ނޑުމެން ކަމެއް ނުކުރަން.  ގައި ދަނީ ގެއްލެމުްނ މި ސަބަބާ ކުރިމަތީ ނޑުމެން ބުނާ ގޮތަކަށެއް އަުޅގަ ހުރެ. އަޅުގަ

ވިއްޔާ ކޮްނ އިތުބާރެއްތޯ ރައްޔިތުން  ވަނީ ކަމަށް ދިމައެއް ނުވޭ. މިހެން ޅުަގނޑުމެްނގެ ބަހާއި ޢަމަލަކާއަ

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިސްކުރާ  ،މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު ނެތި ސް ކުާރނީ؟ވެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ން މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ސިޔާސީ ފިކުރު ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެްނ ހޯދާނީ؟މީހުންގެ އިުތބާރު  މަޤާމުތަކަށް ދާ

މީ މިއަދު ފުންކޮށް  ދެން ކިހިނެއްތޯ ވާނީ؟، ނަމަ ވެއްޖެ ބޫލުނުކުރާ ބަޔަކަށްބާެވގެންޮގސް ހަމަޔާއި ިއންޞާފު ގައެްއކި

ރަްއޔިތުން އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް ގެނައިމަ ހިތުހުރި ވާހަކައެްއ  ހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވިސްނާލަންޖެ

ނޑުމެންނަށް  ހިތުހުރި ގޮތަށް ހަދައިގެން ދެއްކުމުގެ ަޙއްޤެއް އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް ވެސް ލިބިގެނެއް ުނވޭ. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑިޔާުރގެތަކަށް ިވޔަސް ެވސް. ކަމަށް މިތާ ދައްކާ ވާހަކަ ކުްށވެިރނުވި ކަމަށް ވިޔަސް،  ނުޖެހުނުގެންދަން  ފަ

 ،ތެދުވެރި ،އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ެވސް އިޚްލާޞްތެރި .ނުޖެހުނު ކަމަށް ިވޔަސްއި ކުރިމަތީަގއި ަޖވާބުދާރީވާންޝަރީޢަތުގަ

ނޑުމެ ޙަޤީޤަުތގެ މަްއޗަށް ބުރަވެތިބެ ވާހަކަދަްއާކ ، ޙަޤީަޤތް އެކުެލވޭ ދައްކާ ވާހަަކއިަގއިން އަމާނާތްތެރި، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ މައްޗަށް އިތުބާރެއް ނެތް.  މީހުނަށް ވާންޖެހޭ. ތެދުފުޅެއް! އަުޅގަ

އިތުބާރު ހޯދަން ެއބަ ޖެހޭ. އެއީ ކީްއެވގެންތޯ  މި އާ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ވެސް ަރްއޔިތުންގެ

އިތުބާރު މި ގެއްލެނީ؟ އެއީ ަވކި ފަރާތަކަށް، ކޮންމެވެސް ެއއް ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް މި ަވނީ ބުރަވެފަ. ބަލަންވީ ވަރަށް 

ަދއެއް ނުކުރޭ. ނުބަލައި ބަޔާންތަކާ ެއއްޗިހި ނެރެމުންދަނީ. މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އެންމެ ެއކަށީގެްނާވ ގޮތުަގއި އަ

ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ވެްސ، ރާއްޖޭަގއި ވެސް އެ ކަންކަްނ އެ ގޮތަށް ނުކުރާ ކަމަށް ާވނަމަ، އިތުބާރެއް ނޯންނާނެ. 

ނުޑގެ އުްއމީދަކީ މިހާރު ކުރިއަށް އޮތް މި މަޖިލީހަށް މީހުން ހޮއްވަާވއިރު ވެސް ސިޔާސީ ފިކުރުްނ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންވެގެްނވާ މަްސއޫލިއްޔަާތއި ާވޖިބު އަދާކުރާ ފެންވަުރގެ،  189ީސގެ އެްއކިބާެވ، ޤާނޫނުއަސާ

އަދާކުރާވަުރގެ ބޭބޭފުޅުން މި ކޮމިޝަނަށް ހޮވުން. ރައްިޔތުން އިތުބާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ނެތި، މިފަދަ 

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އެއް ބައެ  އްގެ ގޮތުަގއި، އެއް ޤައުމެްއގެ ގޮުތގަިއ ކޮމިޝަންތަކުގެ މަްއޗަށް ނެތިއެއް، އަުޅގަ

ކުރިއަކަށް ނުެދވޭނެ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ މުޅި އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ރޫޅި، އެއް ބަޔަާކއި އަެނއް ބަޔަުކ 

ހަސަދަވެރިވެ، މުޅި ރޭިޑއޯ ީޓ.ވީތަަކކީ ވެސް އެ ބަަޔކު ޭބނުންވާ ގޮތަކަށް، ބޭނުން ކުަލއެއް ޖައްަސެއއް ޙަޤީޤަތުގައި 

ސިޔާސީ އޮޕީނިއަން މޭކަރުްނނަށް ނިއުސް ރީޑަރުން ެވސް މި ވަނީ. އެްއގޮތަކަްށެވސް ޚަބަރުކިޔާ މީހުންނެއް 

ނުޑގެ ަމއްސަލަެއއް ނެތް.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެައކު ެނތް. ނޫސްތަކުގެ މީހުން މާދަމާ މި ވާހަކަ ޖެހިޔަސް ައުޅގަ

ކަން ހިނގި ގޮތަށް ޚަބަރުފަތުރާ ަވސީލަތްތަކެއް މި ރާއްެޖއަުކ ، އަޅުަގނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ިމ ދަންނަވަނީ ތެދުބަހުން
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ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ކަްނކަމުގެ ރިޢާޔަތްކޮްށގެން، މި ކަންކަމަކީ ެވސް އިންސާނީ ަޙއްުޤގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމަކަްށ 

 ވާތީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅު ފަރާތުން ގަ

 .ށްހާމް އަޙްމަދަރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްދަނގެީތ ދާއި ،ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް

 

 މް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހާދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލް

ބޭފުޅުންނަށް  3އި ނަށް މި ހުށަހަހަޅުއްވާފަ ރައިޓްސް ކޮމިޝަ `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ހިއުމަން

ނުޑމެންގެ ރުނުންވަނީ ދަންނަވާލަން ބޭއެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް  ނޑުެގ އޮތް ވާހަކަ. ހަ  ހުންއަޅުގަ މަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ތަކުން ސިޔާީސ ޕާޓީ ،އޮތް ވާަހކަ ދަންނަވާަލން. ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުން ވޯޓުެދއްަވއިގެްނ ަވޑަިއގެންތިބި ބޭޭބފުޅުން ހުންރު

ނިޑޑޭޓުން ނެެރގެްނ ންުކރެވެޢައްޔަގެން ކޮމިޝަންތަކަށް މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވައި  ނީ. ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކން ކެ

ސިާޔީސ  ،ނަމަ ކެމްޕޭނުކުރެިވގެން އަންނަ މެންބަރުންތަކެއް ރަްއޔިތުން މަޖިލީހަށް އަންނަނީ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ

ކަމަށް އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ިސޔާސީ  ނުވާެއއްެވސް ބޭފުޅަަކށް ލިބިގެން ކުލަ ޖެހޭނެ. އެ ުސވާލުކުރުުމގެ ޖާަގއެއް 

އެއީ އެންމެ ކަމުދާ ނިންމުމަށް  ،ޕާޓީތަކުން ނިންމާނީ ވަރަށް ވިސްނާފައި އެ ބޭފުޅުން ނިންމާ ނިންމުމެއް. ނިންމާއިރު

ކިޔުން އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ވެސް ކޮންމެ ކަެމއްަގއި ވެސް ފާޑު ބޭފުޅުންނަށް ނުވެދާނެ. އަބަދު ބައެއް

ގޮތުން ހޮވަނީ. ސިާޔސީ ބޭފުޅުން ވޯޓުެދއްވަނީ.  ގޮތުަގއި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިތާ ތިއްބަަވއިގެްނ ސިޔާސީ ގަބޫލުކުރާ

ވާނީ. އެހެންވީމާ، ެއާއ  ިވސްނުމުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ވޯޓުދެްއވާފައި ވިްއޔާ އެ ބޭފުޅުން ެވސް ވިސްނާއެހެން

ބިލުކަމަށް ސުާވލުކުރުމުގެ ޖާގަެއއް ނެތް ކަަމށް އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. ޤާކަމާއި ނާާޤބިލު. އެ ބޭފުޅުންގެ ށްސުވާލުކޮ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ހިއުމަން 3ހަމަގައިމު ވެސް މި  ެއކި  ،ވިދާުޅވާ ގޮތަށް އެ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުަގއި  ބޭފުުޅން އަޅުގަ

 ،ވެސް ވަަރކަށް ސަރުކާރާ ތޮޅެން ނަމަވެސްތަުކަގއި ވަނީ ކޮންމެމަތިން އެކި ދުވަސްތަކުަގއި އެކި ޒަމާން ފަހަރު

 ،ވެސް ވަނީ ސިޔާސީ ބަޔާންތައް ނެރެ ކޮންމެ ެވސް ކަަމކާ ގުިޅގެން ނަމަ ،ސަރުކާރާ ކުަޑކޮށް ފޮށިލަން ނަމަވެސް

. އ90ޭއި %ގޮތެއްގަ  މުލަޖު ނުދަންނަވަންނޑު . އަޅުގަ ވެސް ވަަރކަށް ދައްކާފަސިޔާސީ ކުަލވަރުތައް ވަނީ ކޮންމެ

 ނުމުގައި ބޭ ގޯނާކޮށްލުމުގެމެވެސް ވަރަަކށް ސަރުކާރަކަށް ވެސް ކޮން ،ޕަސެންޓެއް ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  ޖެހޭ ހިއުމަން ތް. އެހެންވީމާ، އެބަހަޤީޤަ ވެސް  ވެސް ބަެއއް ފަހަރު ކަންކަން ހިނގައިދާކަން މި

ޝަރަފުވެިރކޮށް ުކރިއަށްދެވޭނެ ނިޒާެމއް އެ  ،ުތގަިއ ރީތިކޮށްމިިނވަން މުއަްއސާާސތައް ވެސް ޭއގެ ޒާ ،ވެސް

ނުވަތަ  ގެ ެތރެއިން ނުފެންނަ،މާ ގަޫބލުކުރާ ކަމެއް ސަުރކާރުބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ނަފުސަްށ ކުރިއަްށގެންދަން. ތި
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ުރ ކުރަން ބޭނުންަވންޏާ މަޑުމަޑުން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައި ނުކުތުމުގެ އިޚްތިޔާތެރެއިން ވަކި ަބޔަކަށް އެޭޓކު ސަރުކާރުގެ

 ކޮންމެ  .ނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން ވެސް އޭނައަށް މި ޤައުމުގެ މީހަކަށް ވީތީ ވެސް އޭނައަށް ލިބިގެްނވޭޤާއޭނައަށް 

ކޮންމެ ކަމެްއ ކޮށްަފއި  ،އް. އެހެންވީާމ، ތިާމމެން މަޖުބޫރުވެގެންނޭ ިކޔާފައިޤެަޙއްއިންސާނަކަށް ވެސް ލިބިގެްނވާ 

ކޮންމެވެސް ބޭފުަޅުކ  ލަުތގައި ހުންނައުފަިއ ދަކޮންމެ ކަމެްއ ކުރަްއވާ ،އިވާފަ ބޮލުަގއި ައޅު ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ،މު ދޫކޮށްލާފައި ވަަޑއިގަތުން ެއންމެ ރަނގަޅުވާނީ. އެކަމަކުޤާނުހައްދަވާ މަކޮށްގެންނޭ ކިޔާފައި އިތުރުފުޅުމަޖުބޫރު

ވެސް މުހުތާދަކާ ގުޅިގެްނ އަމިއްލަ ކޮްނމެ .ފެނިގެންދަނީ ބައެއް ފަހަރަށް ރައީސަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިނުގަންނަވާ 

ނޫން ަކމުގައި ވެސް ދަންނަވާަލްނ  ަރއީސް އޮފީހުން ގުުޅއްިވއްޔޭ. އެައކީ ކަމުދާ ގޮތެއް ،ވިދާުޅވާނެ ފައިނެރެޔާންބަ

ޖީަބށް ބަރުވުމާ ގުިޅގެން ނެރޭ  ،ޖީބަށް ބުރަވެ ،މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އަމިއްލަ އެދުމަށް

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ  ކެއް ފެިނގެންދޭ. އެހެންވީާމ،އްތަސް މުޅި ރަްއިޔތުންނަށް އޭގެ ސަބަބުން ކަންތަ ބަޔާންތަކުން ވެ އަުޅގަ

އަދި އެހެން  ،ވެސް ންކޮމިަޝނުރައިޓްްސ  ބަލުގައި ވެސް ިމ ަކންކަން ފެނިގެންނުދާނެ ކަމަށް. ހިއުމަންޤްމުސްތަ

ތިމާ އަމިއްލައަށް ގަބޫނުކުެރޭވ ، ޓީގައި ވޯކްކޮށް ތިމާ އަމިއްލަ ކެޕޭސި ،އެކު ކޮމިޝަންތަކުން ވެސް މިނިވަންކަމާ

 ،ދިނުން އެއީ އެންމެ ރީތިޑުން ޝަރަފާ އެއްކޮށް އިސްތިުޢފާމަޑުމަ ،ނަމަ ޒަމީރު ގަބޫލުނުކުެރވޭ ކަމަކަށް ވަނީ ،ކަމެއް

ނޑު ގަބޫލުކުރަން މި ސަރުކާރުން މިއަދު ފައްޓާފައިވާ މަސައްކަތަކީ ވަރަ ށް ރަނަގޅު އެންމެ ޝަރަފުވެރި ގޮތަކީ. ައޅުގަ

ތަާކ ެއއްކޮްށ ީސ ބޭފުޅުންގެ ެވސް އިހުސާސްސިޔާ ،ނާ ވެސް މަްޝވަރާކުެރވިެގންމަސައްކަތެއް. ސިާޔސީ ބޭފުުޅން

ތަކެއް ެގންނަމުންދާކަން ގަބޫލުކުރަން. ހަމަގައިމު ވެސް ގަބޫލުކުާރ ހާލުގައި މި ވާހަކަދައްކަނީ. ސަރުކަރުން ޗޭންޖު

ގެންނަވާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނުޑ  ދުލްޤައްޔޫމް މި ޤައުމަށް ޗޭންޖުން ޢަބްޔާމީهللا އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ޢަބްދު

ވެފައި ހުރި އެިކ ންނަށް މިއަދު ދިމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިޔާސީ ވެރީ ،ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ގަބޫލުކުރަނީ ޢަބްދު

ކަންަތާކ ގުިޅގެން ދިމާވި ކަމެްއގެ  ވެދާނެ ފަހަެރއްަގއި އެ މީހެްއގެ ޒަޢާމަތުަގއި ހިނގާފަިއ ދިޔަ ؛ކަންތައްތަކަށް

އެ ކަންަތއްތައް ވެސް  މާ،. އެހެންވީކަން ދިމާވެފައެއް ަފހަރު ކަންސަބަބުން ނަމަވެސް ސިޔާސީ ވެރިންނަށް އެބަހުރި ބަ

އެުކ  ތިކޮށް ޝަރަފުވެރިކަމާވެސް ގެންދަވާ އުސޫލުން ރީށް ވިސްނަވަިއގެން ރައީސް މިހާރުޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަ

ަގނުޑގެ ވަރަށް ބޮުޑ ންަނށް ފަސޭހައިން މި ޤައުުމގައި އުޅެވޭެނ މަގު ފަހިކޮށްެދއްވުަމކީ ައޅުސިޔާސީ ވެރީ، ގެންދަަވއި

މިއަދު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަަލ  ޖެނެރަލް ރނީޓަދަންަނވަން. އޭ.ޖީ އޮފީހުން އެކަުމގައި  އްއިލްތިމާސެ

ނޑު ގަޫބލުކުރަނީ މި ޤައުމުގެ ވަރަްށ  ެއކު ޝުކުރު  ތެރިކަމާޞްނާފުކުރެްއވީތީ ވެސް އިޚްލާއިސްތިޢު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ޝަރަފުވެރި އުސޫލުން  ،މަނިކުފާނު ވެސް އެއީ. އެހެންވީމާ، އެ އޮންނަ ރީތި ގިނަ ބަޔަުކ ތާއީދުކުަރްއވާ ޭބފުޅެއް އެ 

ްއާވ އިމުކޮްށދެއްވުމަށް ޓަކައި ކޮށްދެ ޤާބިލިޓީ އި ސްޓެއުމުގަމި ޤަ ،ގެންގޮސް މައްސަލަ ވެސް ރީތިކޮށް ނިންމަވައި

ބިލިޓީ. މި ޤައުމު ބޭނުންވަނީ ސްޓެ ވަން. މިދަންނަ އެކު ރައީސަށް ޝުކުރު ތެރިކަމާޞްމަސައްކަތަށް ނުހަނު އިޚްލާ

 ޖެހޭ އަރާމު ދުވެއްޔެއްަގއި  ކުރެވޭނެ ދުވަހަކަށް. މި ޤައުމު އެބަބްރީތުމު ބޭނުންވަނީ ހަމަޖެހިގެން ޤައު
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ސިާޔސީ ހުރިހާ ، ވޭ ރަނގަޅު މަްނޒިލަކަށް ދާން. އަޅުަގނޑުމެްނ އެންމެން ދަތުރުކުރަމުންދާން. މި ޤައުމު ބޭނުން އެބަ

، ފުލުހުންނަކަށް ،ސިފައިންނަކަށް ،ން މި އެއްބާރުލުން ދީގެން މެނުވީ މިކަން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ވެރީ

މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން  ،މެއް ނުކުރެވޭނެ. އެންމެން މި ވިސްނުމުގައިއިބްރާހީމަކަށް މި ކަ ،މަނިކަކަށްޢަލީ، ސަނަކަށްޙަ

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ ސަރުކާރުގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ސަރުކާރުން އެބަ ބޭނުންވޭ  ،މި ދަނީ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި ޤައުމު މިހާ ކަށް އެޅެމުންދާ ޔަރު ހަމަމިއަދު ރަނގަޅު މަންޒިލަކަށް ދާން. ބޭނުންވާތީ ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑ ރައީސަށް ޮގވާލަން ގެން މި ތި މަސައްކަތް ތި ގޮތުަގއި ރީތިކޮށް ކުރަްއވައި  .ރައީސޭ  ،މަންޒަރު ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ވެްސ  2018ަވއިދެްއާވށޭ. އެއޭ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. އޭރުންނޭ މަނިކުފާނަށް ޤައުމު ހަމައަކަށް އަޅު

ނުޑ ވާހަަކ ނިންމާލަން.  ށްވާނީ. އަދި އެހެން ބޭފުޅަކަކަށަވަރު  އެހެން ކަމެއް ވެސް ަކށަވަރުވާނީ. މިހާހިސާބުން ައުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަކުނުދޫ  ،ޕާޓީގެ ފަރާތުން ދާލަތުއަޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަާނރާ ނަޢީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  މަކުނޫ

ނޑުެމން ސް ރައިޓް ނަމެއް ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ ހިއުމަން  3 ނަށްޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ ލިޭބ ގޮތުަގއި މި ގޮތަށް ލިބޭ ނަ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑަށް ޚަބަރުވަރަށް ގި ،ކޮމިޝަނަށް. އަުޅގަ

ތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަިދ ނަޒާޙާ ،ގޮތުން ވެސް ރަނގަޅު  ފުރުޞަތުތަކުގައި އެބަ ނަން ހުށަހަޅުއްވާ. ވަރަށް ތަޢުލީމީ

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ ކުިރއަށް ހުިރ ފުރުޞަވެސް ރަނަގޅު ބޭފުޅުން އެަބ ނަން ހުށަހަޅު ތުތަކުގައި ވެސް އްވާ. އަުޅގަ

ތުަގއި ޙަޤީޤަތަކަށް އަުއން. މި ތަނުގައި މުޤާ ށް ލޯބިކުރާ ބޭފުޅުން މިފަދަ މަފަޞާޢަދުލުއިން، ތްތެރިނަޒާޙާ ،ތަޢުލީމީ

ޅުަގނޑުމެން މިއަދު ަސާސއަކަށް އަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަފުޅުތައް އެބަ ދައްަކވާ. މިނިވަން މުއައް

ައޅުަގނޑުމެން ތުގައި ޙަޤީޤައްޔަންކުރަން މި އުޅެނީ. މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ ވެސް އެބަ ދަްއކަާވ. ޢަރުން މެންބަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް އެ މެންބަރަކަށް ތުގައި ަޙޤީޤަ ،ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

މާއި ފިކުރުުކރުމުގެ ބާރު ވެސް ބޭނުންކުަރންޖެހޭ ބައެއް. މެންބަރުން ވަިކ ޕާޓީއެްއގައި ޮހވުނުކަމުަގިއ ލިބިފައިވާ ވިސްނު

އެންމެ ފައިދާހުރި ލުކުރާ މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުންާނއި ޤައުމަށް ސީރަްއޔިުތން ތަމްތުގައި ޙަޤީޤަ ،ވިޔަސް 

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅު ގަޅަކަށް ަކންތައްވެސް ވިސްަނާވފައި އެންމެ ރަނގޮތެއް އަބަދު  ގަ

ނޑު ވާހަކަދަްއާކއިއަ ،ގޮތުންއެ ނޑު ފާހަގަކޮށްލާަނން. ދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަ ދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަރު އަުޅގަ
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ހުންނެވީ  ޖަލުގައި އެ ބޭފުޅާހުންނެވީ ޖަލުގައި. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ވެސް ެއބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އެ 

ނޑުމެން މިހާރުވެްސ ބުނަމުން މިހުއެްއވެސް  އެ ބޭފުޅާެގ  ،ދަނީ ކުެމއް އެ ބޭފުާޅެގ މައްޗަށް އައުމެއް ނެތި. އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ  ،ދަބެއް ދޭންވާނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަދެްއވާށޭ. ޝަރީޢަތެއް ކޮށްފައޭ ޝަރީޢަތް އަވަްސކޮށް އެއީ އަުޅގަ

ނުލައި ހުންނަންޖެހުން  ުޙކުމަކާ ،ނުލައި  ންޖެހުން ވެްސ އެއީ ޝަރީޢަތަކާއެންމެ ދުވަހެްއގަިއ ޖަލުގައި ހުންނަގޮތުަގއި 

އްޔިތުްނގެ އެބަޖެހޭ ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަާސތަކުން ވެސް ރަ ، ންވީމާށް ބޮޑު ޭބއިންާސފެއް. އެހެއެއީ ވަރަ

ބައްަލަވއި. ޙަޤީޤަތުަގއި ސިޔާސީ ިފކުރުން އެްއކިބާވެަފއި ތިބޭ ވަކި ޕާޓީައކަށް ނު ،ބުނަން ޙައްޤުަގއި ވެސް ބަސް

ޖެޭހ ހުރިހާ މިނިވަން ކޮމިޝަންތައް ވެްސ. ަވކި ޕާޓީައކަށް  މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއަްއސަސާތަކަކަށް ވާން އެބަ

ޖެހޭ  ގައި އެބަޙަޤީޤަތު  އި،ބޮޑު ކަމަކަށް ނަހައްަދވަ  ކަންތަްއ މާ ވަކި ަރއްޔިތަުކ ަވކި ކަމެއް ކުރީމާ އެ ،ބުރަނުވެ

ދޭތެރެ ވެސް ކަންތައްތައް ގެންެދވޭތޯ ބަލަން.  ލުވެރިކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާެއންމެ ޢަދަ ،އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް

ނޑުަގއި ވެްސ އެޅިަފއިާވ ވަރަްށ ބޮުޑ  ނޑުމެން ހުރިހާ ެއންމެންގެ ކޮ ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ އަުޅގަ އެީއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ ޢަދުލުއިންޞާފަށް ލޯބިކުރާ  ،ންމާއެއް. އެގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަެތއް. ވަރަށް ބޮުޑ ޒި އަުޅގަ

ބަޔަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. ޢަދުލުއިންޞާފަށް ލޯބިކޮށްގެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ޙައްޤުތައް ހޯދައިދެވޭނީ. 

. ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ވެސް އަިދ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރަން ބޭނުންވާނެ ،އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުަރން

ސަރުކާރުތަކުން ވެސް ިސާޔސަތުތައް ތަންފީޛުކުރަން ބޭުނންވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ިސޔާސަތުތައް ތަންފީުޛކުރެވޭީނ 

އަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ިސާޔސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ެވސް އެކަީށގެްނވާ ެއއްބާރުލުާމއި ެއކަށީގެްނވާ އެހީތެރިކަމާއި 

ފުވެރި ޮގތުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ވެްސ ޞާއިންހާ ކަމެއް ލިބޭނީ އެންމެ ޢަދުލުމި ހުރި ،ތުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމާރައްޔި

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން ހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ެވސް ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ  ،ކުރިއަށް ގޮސްގެން. އަުޅގަ

ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ  ކަމުަގއި ެވގެންދާނެ ނެއްވުރެ ބޮޑަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކޮމިޝަ  މިހާރަށް

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން މި ބަހުސްގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއެގންނެވުމަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ނިންމުމުގައި އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތަކަށް މިހާރު  އަރުަވއިޕާޓީތަކަށް ފުރުޞަތު ،ބަރުންނަށްއިްއޒަތްތެރި މެން

ދެްއކެުވމަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުއެ ،އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި ޭބފުޅުންގެ ތެރެއިން

 މިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޢާރު އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަ
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ، ހިއުމަން ރަިއްޓސް ކޮމިޝަނުެގ މުއްދަތު ަހމަވަމުންދާ ަވގުތުަގއި ހިއުމަން 

ބެހޭ ކޮމިީޓްނ  ޓަކައި މިނިވަން މުައއްސަސާތަކާރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އަލުން މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް 

ނޑު ވެސް ގަބޫލުުކރާ ޙަޤީޤަތެއް އޮތީމާ މިފަދަ ނިންމަވާފައިވާ ރި ޕޯޓަށް ައޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ާއދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ިނޒާމުެގ ތެރެއިން ވޯޓަކުން ުނވަތަ  މުހިއްމު މަސައްކަތެްއ ނުވަަތ މިފަދަ މުހިއްމު ކަމެއް ައޅުގަ

ނޑައަޅާ ގޮެތއްގެ މަތީރައްޔިތުންެގ މަ ނުޑ ، ވާީތވެ ފަހަރު ކަމަށް ބުކުރެިވގެންދާ ދެވަނަން އިންތިޚާޖިލީހުން ކަ އަުޅގަ

އިންސާނީ ޙައްޤަކީ  ،ލަން ބޭނުންާވ ބައެއް ނުކުތާތައް އެބަހުރި. އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭވެސް ދަންނަވާ

ވާ މީހަކަށް ރަކާތްތެރިހައް ނޫން. ނުވަތަ ސިޔާސީ ޮގތުން ލިބެންޖެހޭނެ ެއއްޗެ  ވީމަ ހަމައެކަނި ސިޔާީސ ބޮޑު މީަހކަށް

ބެންޖެހޭނެ އެއްެޗއް. އަިދ މުިޅ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ލި ،އެކަނި ލިބެންޖެހޭ އެއްެޗއް ނޫން. އިންސާނީ ޙައްޤަކީ

ނޑުެމންގެ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ހަމަ  އެއާިއއެކު އިންސާނީ ޙަްއޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މަސައްކަތްކުރުަމކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދެކެން. އެހެން މި ދެންނެވި ކަމަކީ  އޮްނނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ދީނުގެ ޙުދޫދުގެ ތެޭރގައި  ެއ  ،ކަމުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ިމ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ދިަޔއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އުސޫުލގެ ދަށުން ތަޢާރަފުވެގެން ޚިދުމަތް އަޅުގަ

މުސްލިމުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ބައެއް ކަހަލަ  އޮީތ ޣައިރު ބޮޑަށް ބަެއއް ކަހަލަ ކަންަތއްތަުކގައި ބެލިަފއި މި

ކަމަށް ބައެއް  ނުވަތަ އެގޮތަށް އެ ކަންަކން ވާންޖެހޭނެ ،އެ ކަންކަމަށް ބާރުވެރިވެ  ،ކަންތައްތަުކގެ މައްޗަށް ބުރަވެ 

ނޑު ގަބޫުލކުރަނީ އިންސާނީ ޙައްޤު ަހމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެްސ  ،ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކޮށް ދަްއކާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

. ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކން މުޒާހަރާކުރަމުންދާއިރު އަދި ސިޔާސީ ފިކުުރަގއި މާލޭގެ ތަންތަނަށް އެްއވެ އޮންނާނޭ

ވެސް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ  މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި ެވްސ މިފަދަ ކަންކަމަށް ހަމަގައިމު

ންތައްަތްއ މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ހުންނަނީ ބައެއް ކަހަލަ ކަހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް 

ނުޑ އެހެން މި ދަންނަވާ އެކަނި. ިމއީ ހިތާމަ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެްއގެ ކަމަީކ، ހުރި ކަެމއް. އަުޅގަ

ނޑު މަސައްކަތްކުރާ ެދވަނަ ދައުރު މިއީ. އިންސާނީ ޙައްޤަށް ުނވަތަ އިންސާނީ ކަރާމަތަްށ  ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ވަނީ. މި  ޖެހިފައިްއމަލުކުރަންެވސް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތަޙަ  ނިކަމެތިވާ ޒާުތގެ އެތައް ކަެމއް ައޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު

ނޑުމެންނަށް ނުވަެދވޭ ހިާސބަށް ކަންތައްތައް ގޮސްަފއި ނޑުމެން ގަިއގަިއ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ައުޅގަ ަވނީ. އަުޅގަ

ިއ، ގޭތެރެއަށް ަވއްދައި އި އޮބަހައްޓަން ހިފަަވނީ. މަގުމަތި މެ ފަހަރަކު ތަޅައިގަނެފައިމިތާ ބޭރުން ވެސް ކިތަން

މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މިކަުމގައި ހިނގަމުްނދާއިރުަގއި މިއިން އެްއވެްސ ، ވަނީ. އެހެންވީމާ ނުކޮށް އަނިޔާކޮށްފައިހީރަ

އެްއކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެއާދި ހަމަވެސް ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކަށް ނުފެނޭ. އަ ކަމެއް ހަމަގައިމު

 ސައުންޑު ، ލޯޑު ސްޕީކަުރ ބޭނުންކޮށްގެން .މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުނދަޫގވޭ

ގާނޫނުތަުކގަިއ ަވކި ކަހަަލ  ،ވާީތވެ ބޭނުންކުރުމަކީ މިއީ ހަމަ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ެއކަމުން ެގއްލުން ލިބޭނެ ކަމަކަށް 

ން ނޫނިއްޔާ އެކަން ކުެރވޭނެ ޮގތެއް ނެތް. އަދި ޚާއްޞަކޮްށ ގެ މަތީވަކި ަކހަލަ އުސޫލުތަކެއް، ންތަކެއްގެ މަތީހަމަ
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ގައި ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮްށ  2005ބެހޭ ގަވާއިުދގެ  ދާ ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން މި

ބެހޭ ގާނޫނުގައި ވެސް ވަރަްށ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ  ޕާޓީަތކާއަދި ސިޔާސީ  .ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ ވާަހކަެއއް

ޔަަވއި އިތުރު ދިމާލަކަށް އޮންނަ ވާހަަކެއއް. ޖަލްސާެއްއ ބޭްއވުމަށް ޓަަކއި އެ ޖަްލސާއަށް އަމާޒުކުެރވޭ ކްރަުއަޑށް ފި

ކަމަްށ  ެއކަން އެގޮތަްށ ނުކުރެވޭނެ ސްޕީކަުރ ބޭނުންކޮށްގެްނ މަސައްކަތްކުރަްނވާނީ ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަީތގައި. ލައުޑް

. އެހެންނަމަވެސް، މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްތައް އެބަހުރި. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ކޮމިޝަނެއް ވޭއޮ ވެސް 

ރަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި އެަބ ފަހަރަށް އެކުެލވިގެންދާއިުރަގއި މޮނިޓަރިން މެކޭނިޒަމެއް ވަ އަނެއްކާ ެދވަނަ

ލިބިގެްނވާ ޙައްެޤއް.  ،ވާތީވެ  ގެ އަޅަކަށްهللا . އިންސާނީ ޙައްޤު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ެއއީ ވެންޖެހޭއިމުކުރެޤާ

ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ، ހެންވީމާންޖެހޭ ޙައްޤެއް ނޫން. އެވަކި ގޮތަކަށް ިލބެ ،ވަކި ިމންވަރަކަށް ،އެއީ ވަކި މީހަކަށް

ނޑުމެން  ،ވެސް  ކޭނޑުމެން ޣައިރު މުސްލިމުންނެއިންސާނީ ޙައްޤު އަުޅގަ  ،ވާީތވެ އިންސާނުން ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ބޮޑަްށ  މެން އެކަންމުސްލިމުންނެކޭ ވެސް ހަމަ އެްއވަރަށް ެއކަން ލިބެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޣައިރު ުމސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ އުސޫލުތަުކގެ މައްޗަށްންބަލައިގެ ޮބޑަށް  ނުވާނެ އެ އުސޫލުަތަކކީ އަުޅގަ

ފަަހރަށް ވެސް މި ކޮމިޝަން  މި ދެންނެވި އުސޫލުެގ މަތިން ދެވަނަ، ާރ ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ. އެހެންވީމާބުރަވެ ކު

ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން، ހިއުމަްނ  ،އެކުެލވިގެންދާއިުރަގއި ކޮމިަޝނުގެ ފަރާތުން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެން  ؛އްކަތްކުރުަމކީ ކޮބައިކަން ރައިޓްސް ުނވަތަ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކަށް މަސަ  ޖަލުތަުކގެ ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި އަުޅގަ

ފެންވަރުގެ ތަންތަން. އެ  ރސްޓަ  ރި ަބއެއް ޖަލުތަަކކީ ފަިއވްިދެވހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހު ،މިއަދު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެންނަށް ޖަލަށް މި ދާން ؛ތަންތަނުގެ  .ނޫންތޯަބއިންދަންވީއެހެންނޫނީ ޭގގައި ދަބެްއ ލިބުމަށް. އަޖެހެނީ އެއީ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެްނ ލުޖަނޫންތޯ. ވަތަ މަގުމަްއޗަށް ދޫކޮށްލަްނވީނު ތަކުަގއި ވެސް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އިންާސނީ ކަރާމަތަށް ކަ

ދިއުމަީކ އެއީ ެވގެންވާނެ ކަެމއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޖަލަީކ ތަނުގައި ެވގެން ކަންތައްތަްއ އެ ގެއްލުްނވާ ޒާތުގެ

 ޖެހޭނެ ގޮތަށް އޮންނަންވާނެ ތަނެއް ލިބެން ތަނުން އެ ށް ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއްއަވެސް ޓީވީ ބަހައްާޓފައި އޭނަ ހަމަގައިމު

 ނަވަހަމަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ދެ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، ޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާކަމުގައި އަ 

ސް ލިޭބ އެންމެންނަށް ވެ ،ސްަނއިކަންަތއްތަުކގެ މަްއޗަށް ވި ފަހަރަށް ވެސް އެކުެލިވގެންދާއިރުަގއި މި ދެންނެވި

ތަން  ަގއި މިްތުކރާނެ މިނިވަން މުއައްސަާސއެްއގެ ގޮތު ކޮށްގެން މަސައްކަތިރާމުއަށް ިއޙްއެ  ،ކަމަށް ޙައްޤެއް

 ން. ޝުކުިރއްާޔ. އުފެދިގެންދިއު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުގައި ދަންނަވަން.  ހިސާބުން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 1:30 މިއަދު މެންދުރުފަހުއޮންނާނީ  . މި ައއިޓަމުވޯޓަށް ެއހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ އެހުން 7 ޑާ އައިޓަމުއެޖެން
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ނޑު މަސައްކަްތ  .ލަންތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާގައި. ިއއްޒަ ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިގަ އަޅުގަ

ކޮމިޓީތަކުަގއި ަވރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަްއވަމުން އެބަ ގެންދަވާ. ިއއްެޔ  ގަިއ.ގަމުންދަނީ އަބަދުވެސް ކޮމިޓީތަކުހިނ

ނޑުމެންދަނީ.  ންތަްއ ތާވަލުކުރެިވގެން މިބައްދަުލވުކޮމިޓީތަކުގެ  ވެސް އަދި މިއަދު ،ވެސް ޒަީކ ގެ އަމާ އަޅުގަ

މަސައްކަތް ބައްޓަންކޮްށގެން ހުގެ ނެރެވޭނެ ގޮތަކަށް މަޖިލީ ނަތީޖާހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ

ނޑު  ކުރިއަށްދިއުން. އެހެންކަމުން، އެޖެންޑާކުރުމުަގއި ވެސް ނޑަށް ލިބޭ އި  ،އަުޅގަ ސްގެ މަްއޗަށް ބަލަިއ ސާތިހުއަުޅގަ

މަސައްކަްތކުރެްއވުަމށް އިތުރު ފުރުޞަތު އެުރވުމުެގ ގޮތުން އެޖެންާޑއަށް ެވސް  ،އެގޮތަށް ކޮމިޓީތަކަށް އިތުރު ުފރުޞަތު

ަގއި އިްއޒަތްތެރި  1:30، ހަަކ ވެްސ ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ އެކަހަލަ ބަދަލުތައް ަބެއއް ދުަވސްދުވަހު ގެންނަމުންދާ ވާ

 . عليكم ورحمة هللا وبركاتهوالّسالم ވޯޓުގެ ަގޑީަގއި ބައްދަލުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން.  މެންބަރުންނާ

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  09:34ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.7
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 7 ވަގުުތގެ ގަޑި. އެޖެންޑާ އައިޓަމުމި ގަޑިއަކީ ވޯުޓގެ  .ލަންވާޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނައް އި .كمالس الم علي

 ނެގުުމގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީކަންކަމަްށ ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި

ނޑުމެްނ  ގެވޯޓު  .ލަންތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާ( އިއްޒަ)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. ަވގުތަށް އަުޅގަ

ން ވެސް ކާޑުކޮޅުަތއް އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރު ލަން މިންނަވާމިއަދު ތިން ވޯޓަކަށް ދަ ވަނީ. ރެޑީވެފައި މި

ދަންނަވައިލާނަން. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އަުރވަން. އާދެ، ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްޗެކުކޮށްލަދެ 

މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުަމށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަކުގެ 

 މާންކުެރއްވުޔަޢައް  ސްއަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އީނާ ހ.ހަބަރުގޭ ،ތެރެއިން ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

   69ުދ:                           ައދަ ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ

 64    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   64     ދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަ

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ލަނީ ދެންމެ ނެގުނުދަންނަވާ މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 64. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69އަދަދު؛  މެންބަރުންގެ

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 3ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓްސް . އެހެްނކަމުން، ހިއުމަން ރައ64ިލަ؛ . ޖުމ33ުނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްވުމަށް ބ64ޭމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ވޯޓުަގިއ  ސްއަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އީނާ ހަބަރުގޭ ހ.ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް، 

  ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު() ފާސްވެއްޖެ.ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ންގެ ިއއްތިފާޤުން ރުބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ންކުެރއްވުމަށް ަޓކައި ޢައްޔަ އަޅުަގނޑު ެދވަނަ ވޯޓަށް ަދންނަވައިލާނަން. ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ އުިއާވ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރަްއޔިުތންގެ 

މެދު  ޢައްޔަންކުރެްއވުމާމުޙައްމަދު  ންއިޝަތު އަފްރީޢާ/ އަލްފާޟިލާ  ސްންޑްރމ. ކޮރަލްގަ ،މެންބަރުކަމަށް

 ދެއްވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 59    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85ލަ އަދަދު؛ ގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 59. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 5ންގެ އަދަދު؛ . ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރު 1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، . 60ލަ؛ . ޖުމ31ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 60ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މުޙައްމަދު  ންއިޝަތު އަފްރީންސް / އަލްފާޟިލާ ޢާޑްރންގެ މެންބަރުކަމަށް މ. ކޮރަލްގާމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝައުހި

 ށް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ޢައްޔަންކުެރއްވުމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން އުހު ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން. ހިވަނަ ވޯުޓ، ައދި ފ3ަމިއަދުގެ 

އިވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެިއްނ ހަށް ފޮނުއްވާފަޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ޓަަކއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީ

ފުވައްމުލަކު، ފާތު / އަލްފާޟިލް ޝިފާޤު މުފީދު  ޏ. ،މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށްއުހި

 ޢައްޔަންކުެރއްވުމާ މެދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްުވން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 08 މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85ދު؛ ލަ އަދަވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 50. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 8. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ 4މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އެހެންކަމުން،. 54ލަ؛ . ޖުމ28ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 54ެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެރި 

ފުވައްމުލަކު، ފާތު / އަލްފާޟިލް ޝިފާޤު މުފީދު  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޏ.އުހި

 ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީތަކުގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުަރއްވާަފިއވާކަން ފާހަގަކުެރވޭ. މިއަދު  މިއަދު

. އެކަމަްށ ޓަކަިއ ެއ ކޮމިީޓގެ އިްއަޒތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި ަނއިބު ބިލު ނިންމަވާފަ 1ވަީނ  ވެސް ކޮމިޓީއަކުން 
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 12އެއް އޮންނާނީ ނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާދަން ރުންނަށް ޝުކުރު ެއހެން މެންބަިއއްޒަތަތެރި މުޤައްރިރަށާއި 

 ަގއި. 9:00ދުަވހުގެ ހެނދުނު  ވާ ބުދަ 2015އޮގަްސޓު 
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


