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 ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު(ރައީސް މަޖިލީުހގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ ަވނަތްހަ ހަތްދިހަެގ ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު 19

 (ދުވަސް ހޮނިިހރު) 2019 ަބރުންޑިސެ 07

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

 . ފެށުނީ  މަޖިލިސް  .على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهم  الوالس  الة  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ިޚރު ަވނަ އަހަރުެގ ރަބީޢުލްއާ  1441ދުަވސް.    ަވނައެާގރަ ނަކަތުން    ދޮށަދުަވސް.    ހޮނިހިރުީވ    2019ންބަރު  ިޑސެ  7  ،އީމި

 .ަގއި ޖަލްސާަވނަ 77ނަާވރަަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  ،ބީމިތިއިށީނދެ ައޅުަގނޑުމެން ަވނަ ދުަވސް.  10 ންމަހު

. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން 40ަވަޑއިެގން ިތއްެބީވ ހާޒިރުވެ ށް މަޖިލީހަމި ަވުގތު  މިއީ މި ދައުރުެގ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ.

 .ުއޅުްއާވ ބައެ ކުބަރަިއއްޒަތްތެރި މެން ެއއް އިގަ ފުޅުރަސްމީ ދަތުރު .އެބަ ތިއްބެިވ ންމެންބަރު 5 ސަލާމުގައި

 

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  .3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . 2019/77މިއަދުެގ އެޖެންާޑއަކީ އޖ/

 

 ންޖެހޭ ބިލު ކުރަމަޖިލީހަށް ތަޢާރަފު  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ބިލެއް އެބަ  10މަޖިލީހަށް ތަފާތު މަޖިލީހަށް ތައާރަފްކުރެޭވ ބިލުތައް. މިއަދު އެއީ  .4އެޖެންޑާ ނަންބަރު އައިޓަމް 

ޮގތުްނ ހިނާގން ފަށާނީ މިއަންނަ    މަލީޢަބިލުެގ މަސަްއކަތް އެހެންީވމާ،    10މި    ،އެނިގަވޑަިއަގްނނަާވނެރަފްކުރެޭވ.  ޢާތަ

 ދައުރުަގއި. 

މަދަނީ  ،މް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީކެލާ ދާއިރާ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން - 4.1

  މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ބިުލ. ؛އިޖުރާއަތުެގ ބިުލެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން

ދިިރއުޅުމަށްޓަަކިއ  ،ރު ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވޞީމް ނަމުލަކު ާދއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -{4.2} 

ެގދޮރުެގ ޯގތި ެގދޮރު ކުްއޔަްށ ޯގތި އިމަށްަޓކަދިރިއުޅު ؛ބެހޭ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން ނުމާެގދޮރު ުކއްޔަށް ދިޯގތި

 ބެހޭ ބިލު.   ދިނުމާ

ނޫނު ، ާގފުވައްމުލަކު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  -4.3

އި ފީ އާ ންޖަރުންެގ އަތުން ޓެކްސްފަސި  ޕޯަޓކުން ދިެވހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ރާރއްޖޭަގއި އެއަދިެވހި)  2016/29ނަންބަރު  

ދިެވހިާރއްޖޭެގ ) 2016/29ާގނޫނު ނަންބަރު  ؛ެގނައުމުެގ ބިުލެގ ފުަރތަމަ ކިޔުންޙުލާޞްށް އި ( އަބެހޭ ާގނޫނު ނެުގމާ

 ެގނައުުމގެ ޙު ލާޞްއި ީފ ނެުގމުެގ ާގނޫނަށް އިއާ ޓެކްސްެގ ައތުން  ންޖަރުންޕޯަޓކުން ދިެވހިާރއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިރއެއަ

  ބިލު.

 ،ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ   ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  -{4.4} 

  ލީމުެގ ބިލު.ޢުތަ ؛އިްއުވން ލީމުެގ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުންޢުތަ

މޫސުމަށް  ،އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވގައްދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  - { 4.5} 

 ބެހޭ ބިލު.  ޫމސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ؛ބެހޭ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން އަންނަ ބަދަލުތަކާ

 ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއވާ هللا ޢުޫގބް ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޔަ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -{4.6} 

  ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޗާޓަރްޑ އެކައުންޓެންޓުްނެގ ބިލު. ؛ުއންޓެންޓުންެގ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ޗާޓަރޑް އެކަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ

 ،ސަނީފް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  - { 4.7} 

  ޮއތޯރިޓީެގ ބިލު.ެރިގއުލޭޓަރީ ޔުޓިލިޓީ  ؛ިއްއުވންމަ ކިޔުން ރެިގއުލޭޓަރީ އޮތޯރިީޓެގ ބިލުެގ ފުރަތަ ޔުޓިލިޓީ

 ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ މް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -{4.8} 

  ެގ ބިލު.މެުދ އިމާރާތުއްއެ ؛މެދު އިމާރާުތެގ ބިލުެގ ފުަރތަމަ ކިޔުން އިްއުވންއްއެ

 ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ައޙްމަދު އިނުގރައިދޫ ާދއިރާގެ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން - { 4.9} 

 ިދެވހިރާއްޖޭެގ ހަކަަތިއެގ ބިލު.  ؛ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހަކަަތއިެގ ބިުލގެ 
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 ،ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުބަރު  ެވލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެން  ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން  -{4.10} 

 އަޅުަގނޑު ދެންމެ   ލީމުެގ ބިލު.ޢުދިެވހިރާއްޖޭެގ މަތީ ތަ ؛ން އިއްުވންލީމުެގ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުޢުހިރާއްޖޭެގ މަތީ ތަދިެވ

 ބިލެްއެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން. 10މި އިއްީވ 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން .  5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 9މި ޑިސެންބަރު މަހުެގ  ،ަވނަ ުދަވހުން 8 ،މާދަމާއިން ؛މަހުގެ  މި ޅާ ކަންކަން.ުހށަހަ މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ މޭޒުން

ސަބާާއއި ރައްޔިތުްނެގ ފުރާ. މި ދަތުރުަގއި ލޮކްށް އިންިޑއާއަށް ަރސްމީ ދަތުރެއްަގއި މަޖިލީހުެގ ަވފުދެއް އެބައަ  13އިން  

ޕަބްލިކް އޮފް އިންޑިއާ އެންޑް ދަ ޕީޕަލްސް  ރިދަސަބާ އޮފް  ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްީވން ލޮކް  އެްގރިމެންޓް ފޯ  ،މަޖިލީހާ ދެމެދު

ޑަމް  ންރެމެމޮ  .ކުރުމަށް ަވނީ ހަމަޖެހިފަސް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިްވްސެގ ނަުމަގއި ެއމް.އޯ.ޔޫެއްއަގިއ ސޮއި މަޖިލި

ެވސް ބަރުލަމާނީ   ެދ ފަރާތުން ،. މި އެމް.އޯ.ޔޫަގއި މަިއަގނުޑ ޮގތެްއގައި ހިމެނިފައިާވނީަގއިއެއް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން 

 ޒަމާންީވ އެުކެވރިކަުމެގ ުގޅުން އިތުރަށް ކުރިއެރުުވމަށް.  ދެ ޤައުމުެގ ދެމެދުަގއި އޮތް  ،އެުޅމަށާއިުގޅުން ރަނަގޅުކުރުމަށް ބާރު

ފުރުޞަތުތަކަށް އްޤީކުރުމުެގ ޮގތުން ތަމްރީނާއި ފަންނީ ެގ ހިންުގން ަތރަމަޖިލީހުެގ އިދާރާ އިހަމައެއާެއކުަގއި މަޖިލީހާ

ދެ ފަރާތުން ެވސް  ،އިުތރުންމީގެ  ލެޭވނެ.އިފަރާތުން ރަސްމީ އޮނިަގނޑެއް ެވސް އެކުލަވަ  ދެ މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައި

 އިބަރުލަާމނީ އެއްބާރުލުން ކުިރއަރުވަ   ުކގައިާވީމ ބައްދަލުުވންތައަގު ބައިނަލް   ،ަގާވއިދުެގ ތެެރއިން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި

އަުޅަގނޑުމެން އެމް.އޯ.ޔޫ ފޮުނީވ  ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބުމުން މި އެމް.އޯ.ޔޫ  ެވެގންދާނެ.ަމުގފަހި ެވސްމަުގފަހިކުރުމަށް 

ލީހުެގ އިދާރާެގ ަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖި 2019ޑިސެންބަރު  5މު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު އްއާ މު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށް.އްއާ

  ، ހަދާ މަޖިލިސްއިްނޑިާއެގ ާގނޫނު ،ހާަވލާދީ ިވދާޅުެވަފއިަވނީ  މެމޯއާ ޓްމަންޓުން ފޮނުާވފައިާވފޮރިން ރިލޭޝަންސް ޑިޕާ

ާވީމ ައުގދެ މަޖިލީހުެގ ދެމެދަުގއި ެއކިެއކި ބައިނަލް  ،ާއއި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހާ ދެމެދު އިތުރަށް ުގޅުން ބަދަހިކޮށްސަބާލޮކް

 ދިެވހި ބަހުން ތަރުޖަމާކޮށްފައިާވ ޑްރާފްޓު ،ސްޓޭންޑިންގޑަމް އޮފް އަންޑަރެންުގޅޭ މެމޮ ދިނުމާބާރުލުންމުަގއި އެއްކަންކަ

ާވަހކަ  އެ ،ަވނަ ބައްދަުލުވމުަގއި ާފސްކުރަްއާވފަިއާވތީ 26 ަވނަ ދުަވހު ބޭއްުވނު މި ކޮމިީޓެގ 2019ޑިސެންބަރު  5

ދެން އަުޅަގނޑު އިތުރަށް މުަޤްއރިރު އަރިހު އަހާލިން. މި  ގައި ިވދާުޅިވ.އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ައޅުަގނޑު ާގތު 

މީަގިއ އޮތް ޮގތަކީ ހަމަ އެއްބަޔަުކ އަނެއް ބައެްއެގ ެވބްަސއިްޓ  ،ިވދާޅުީވ ؛ނޫން ން ކިހިނެއްތޯ ވަނީ.ޑަމުރެންމެމޮ

ެވސް އެނޭގ މި ބާަވތުެގ  އަޅުަގނަޑށް ބަޔަކަްށ ދެނީ ކަމަށް. ދެން ންކަން އެއްބަޔަކު އަެނއްޤީކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަބަލާނެ

ދެން އެހެންނަމަެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަްށ  ދަނީ އެބާަވުތެގ ހަރުދަނާ މަސައްކަތްަތއް.ންޑަމްތަކުން ެވެގންރެމެމޮ

 އެކީަގއި މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ުގޅުންތައް އެތަްއ ޤައުމަކާ އި އަދި އެހެންޔާ އެީކަގ ސަބާއާއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ލޮކް
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ހިމެޭނ ހުރިހާ މަޖިލިސްތަކެއްެގ  އިއިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސްަގ ،އިސްލާމީ ދައުލަތްތަކުެގ މުން އެބަދޭ.ބަދަހިަވ

ދެން އަޅުަގނޑު   ަވތުދީފަ.ޢުތަނަށް ދަ  ދެން ައޅުަގނޑަށް އެަބއޮތް އެއެބައޮތް ޖަނަަވރީަގއި.    ަގއި ސޯފަނައް ބުކިކޮންފަރެންސެ

ަޤއުމުތަކުެގ  ޭބފުޅުންެގ ެއ ކޮންފަރެންސްެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޖިލީހެއް އެބާޭއ އޮތީ  އިއަރަނީ ކޮން ޤައުމެްއގަ މިހިތަށް

 ،ަވނީ އިސްލާމީ ދައުލަތްތަކުެގ ތެރޭަގއި މި ތެރެއިން އިންތިޚާބުެވެގން ހިންާގ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހެއް އޮތް

، މެއް. އެހެްނީވމާހަތަރު ޤައުދެތިން މިކަހަލަ ަވރަށް މަދު ، ދެންޕާކިސްތާނާ  ،މެލޭޝިާއާއއި ،ދިެވހިރާއްޖެާއއި

އިސްލާީމ  ،ެގ މަސްއޫލިއްޔަެތއް އެއީ އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ،ާވޖިބެއް އެއީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވރަށް ޮބޑު

ލުމުެގ އިލުމުެގ ާވހަކަތައް، ެއކުލަވަ އިއެކުލަވަ  ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސްތައް ދައުލަތްތަކުަގއި

 ދިއުން.މަަގށް ބާރުއެޅުމަށް މި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަދި އެ ،މަޝްަވރާތައް

ެގ ތުންުތގައި އެ ޤައުމުތަުކެގ ރަްއޔިޙަޤީޤަމަތީެގ ަވރަށް ިގނަ ޤައުމުތަކުެގ ަވރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަކީ ރުއިމެދު

އަުޅަގނޑުމެންެގ   އެ ޤައުމުތަކުެގ ކަންކަން ނުހިނާގކަން.  ިވންދާ ެއއްޮގތަށް   ،ކާއިެގ ބޭނުންތަރަްއޔިތުން  ،ސާސްތަާކއިހުއި

ތެރޭގައި ހުރިހާ ޕާީޓއެްއެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ޭއގެ  15ާދ ަވފުދުަގއި އެަބ ހިމެނޭ  އިންިޑއާއަށް ،ަވފުދުަގއި

ަވޑަިއަގންނަާވ. ދެން އަުޅަގނޑުމެންެގ ޖެނެރަލް ެވސް ހިމެނި  ލް އި ކައުންސެޖިލީހުެގ ޢަމީންޢާއްމާމެންބަރުން ހިމެނޭ. އަދި މަ 

 އެހެން މިެވސް އެހެންއަދި  ދިއުމާއިލަންއިމަހަލް ބަލަތެޭރަގއި ތާޖުަވރަށް ިގނަ ހަފުލާތަާކއި މަަސއްކަތްތަްއ އެަބއޮތް. ޭއެގ

މަހަލް  ކުރަނީ ތާޖުތުއަޅުަގނޑު ަގސް ،ބާަވތުެގ ތަންތަނަށް ދިއުން ހިމެނޭ. ދެން އެހެންނަމަެވސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ދެޭވެނ ޮގެތއް ަވުގތުޮކަޅކަށްފަހު( އަުޅަގނޑު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުަވން ާޖަގ)ލަން ނުދާން. އިބަލަ

ތްތެިރ އެްނުގންތަުކެގ ތެރޭަގއި އަުޅަގނުޑ މުލަކު ދާއިރާެގ އިްއޒަިރޔާސަތުން އަްނާގ ،އަޅުަގނޑަށް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް

ދިްއަގރު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު އެބަ އަުރަވން.  ؛އަރުަވންމެންބަރަށް އެބަ ފުރުޞަތު

ޓެކްނޮލޮޖީެގ  ،ދުަވހަކު ޖަރުމަނަށް ަވޑަިއެގންފައި އެަވޑަިއެގންނެވީ މެންބަރު ދާދި މިދާކަށްއިްއޒަތްތެިރ  ދިއްަގރު ދާއިާރެގ

މިދެންނެިވ  ، އަުޅަގނޑު ދޭނަން ދިއްަގރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދެތިން މިނެޓު.ީވމާދަތުރެއްަގއި. އެހެން

 ޮގތުން ެއއްެޗއް ިވދާޅުާވން. ުގޅޭ ކަންތަކާ

 

 ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:އިާރެގ މެންބަރު ދިއްަގރު ދާ

ާވހަކަ ހަމަ  . އެެހންެވެގން އެނޭގތޯސަބާ އިސަބާ އޭެގ އަސްލު ރަނަގޅު ޮގަތކީ ލޯކްހަމަ ލޮކް އަޅުަގނޑު

 ފާހަަގކޮށްލަންެވެގން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ސަބާ. އާދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް މާފުކުަރްއާވތިަރނަގޅު ޮގތަކީ ޯލކް ؟ސަބާރަނަގޅު ައޅުަގނޑަށް ދެންނެުވނީ ލޮކް  ޝުކުރިއްާޔ.

ބަސް ރަނަގޅަށް ތި ައުޅަގނޑު  !ބާ. އާދެ! މާފުކުރައްާވތިސަ އާދެ! އާދެ! ބޮޑު ބަލައިެގންފިން. ؛މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

ތުޅާޫދ ަވންނަާވ  ދަުތރަށް ދާނީ. ށް ފަރިތަެވެގން އަުޅަގނޑު މިުގޅޭ ބޭފުަޅކާ މަޝްަވރާކޮްށެގން ެއކަމަ ކިޔުމަށް ކަމާ

 ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު() ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޕްރޮސިިކއުޓަރ   ،އަރުަވނީ ޮކމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު. ެއއީ،  7ބަރު  ނަންއެޖެންޑާ  

 ކުރުމަށްޓަަކއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނެގއްޔަންޢަޖެނެރަލްެގ މަޤާމު ހުސްުވމާ ުގިޅެގން އެ މަޤާމަށް މީހަުކ 

ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓް.  ތުްނެގ މަޖިލީހެުގ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީރައްޔި ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

 މި ރިޕޯޓް އިއްަވއިދިނުމަށް އަުޅަގނޑު މާފަންނުެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް ދަންނަަވން.

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ފަހުމީ ޒްއިމްތިޔާ ެމންބަރުއުތުރު ދާއިރާެގ މާފަންނުެގ 

މިއީ  ލި ރިޕޯޓް.އިން އެކުަލަވ. އަުޅަގނޑު މިހާރު މިަދންނަާވލަނީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްޝުކުރިއް

 2008/9ކުރުމަށްޓަަކިއ ާގނޫނު ނަންބަރު  އްޔަންޢަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމު ހުސްުވމާ ުގިޅެގން އެ މަޤާމަށް މީހަކު  

 3ނޫނުެގ  ާގއެ    ިއ،ލާނުކުރަްއަވޢުއި  ންަވނަ މާއްދާެގ )ނ( ގައިާވ ޮގުތެގ މަތީ  3ެގ  (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ާގނޫނު)

ހެންޭވުރ  ،ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަތީަވނަ މާއްާދެގ )ރ( ަގއިާވ ޮގތު

ަވނަ ަރއްޔިތުްނެގ  19 ،ަގއި ބޭްއެވވި  2019ޑިސެންބަރު  2ޅު ން ޝަމީމްެގ ނަންފުއަލްއުސްާތޛު ޙުަސއި ،ހިޔާކަން

 ،ންނަ މާއްާދެގ )ށ( ަގިއާވ ޮގތުެގ މަތީަވ 200ަވނަ ޖަލްސާަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ  73 މަޖިލީހުެގ

ތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖުޑިޝަރީ ރުމަށްޓަކައި ރައްޔި އެ މަްއަސލަ ދިރާސާކު  ،ލާނުކުރެއްުވމަށްފަހުޢުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގއި އި

އި އޭރުގަ  ޮގތުެގ ރިޕޯޓް. މި ކޮމިޓީގައި ން އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމިެއ ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްުވމުން

ދާއިާރެގ ހެންޭވރު ހުޅަނުގ    ،ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ މޫސާ ސިރާޖް ؛ހިމެނިަވޑަިއަގންނަާވ މެންބަރުންނަކީ

ހިންނަަވރު ދާއިާރެގ  ،ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ތުޅާދޫ ،ރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފްއިްއޒަތްތެ

މަތިެވރި  ،މް މުޢިއްޒުހެންޭވރު އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ މަޙްމޫދު،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން 

ޝަހީމް  هللا ކަނިޑތީމު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރުދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ

ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ރިޟާ،މް ުގރައިދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީ ޢަބްދުލްޙަކީމް،
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އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  ،ޙުސައިން ިވލިނިގލީ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން،

  ދިޔަ ޮގތް. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމަށް މީހަކު . ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ކުރިައށްއިމްތިާޔޒު ފަހުމީ ،އަޅުަގނޑު

ަގިއާވ އްދާެގ )ރ(ަވނަ މާ  3ެގ  (ާގނޫނު  ރ ޖެނެރަލްގެ ކިއުޓަޕްޮރސި )  2008/9ާގޫނނު ނަންބަރު    ،ޓަަކއިުވމަށްއްޢައްޔަންކުރެ 

މި ިދރާސާކުރުމުެގ މަަސއްކަތް  ހަށް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ މަްއސަލަ  ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީ  ،މަތީން  ޮގތުގެ 

ަވނަ ބައްދަލުުވމުަގިއ. މިޮގތުން   57އަހަރުެގ    ިމ ކޮމިޓީެގ މި  ،ބޭްއިވ  އިަގ  2019ބަރު  ންިޑސެ   2  ،ކޮމިޓީން ފަށާފައިަވނީ

ިވ ޓަަކއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއްޔިުތންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެ ޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށްރ ޖެނެރަްލެގ މަ ޓަކިއުޕްރޮސި

ަވނަ 222ކިބަިއން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ެގ  އަްލއުސްާތޛު ޙުސައިން ޝަމީމު  ،ކަމުަގިއާވނަންފުޅު

ކުރެޭވ ިކއުޓަރ ޖެނެރަލެްގ މަޤާމަށް  ޢައްޔަންދާަގއި ޕްރޮސިަވނަ މާއް   4ނޫނުެގ  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ާގޕްރޮސި  ،މާއްދާއާއި 

ޓަކައި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަޭވތޯ ބެލުމަށްމީހެއްެގ ކިބަިއގައި ހުންނަންާވނެ 

ފުން ހިމެނޭ  ްއޒަަވކުރަްއާވ މުަގއި މަސައްކަތް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ ،މަތީން ޮގތުެގ  )ހ(ގައިާވަވނަ މާއްާދގެ  201ަގާވއިދުެގ 

ަވަނ 222ޕެނަލެއް ކޮމިޓީން ެއކުލަަވއިލެުވނު. އަދި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ    ްއެގފެްއޒަަވމު   3ޮގތަށް  

ރިހަމަޭވތޯ ޔާންކޮށްފަިއާވ ޝަރުތުތައް ފުަވނަ މާއްދާގައި ބަ 4ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ާގނޫނުެގ ޕްރޮސި ،މާއްދާއާއި 

ލިޔުމުން ދަންނަވައި ސާފުކުރެިވފަިއޭވ. ެއއަށްފަހު  ަގއިބެހޭ މުޢައްސަސާތަކު ަޓކައި ދައުލަުތެގ ކަމާކަށަަވރުކުރުމަށް

މެދު  ރާތާޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުުޅ ފޮނުއްާވފަިއާވ ފަކުރުމަށްއްޔަންޢަަމޤާމަށް ެގ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޕްރޮސި

 ަވަނ މާއްދާެގ )ރ(ަގއިާވ ޮގުތެގ 201ރަްއޔިތުންެގ ަމޖިލީހުެގ ަގަވއިދުެގ  ،ޓަކައިއްޭވތޯ ެބލުމަށްއްމުންެގ ަޝކުާވއެ އާ

ެގ 8ދުަވުހެގ ހޯމަ  ީވ  2019ބަރ ންޑިސެ 2ެއޮގތުން  ،އްުމކޮށް އިޢުލާންުކރެއްުވމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިއާ ،މަތީން

އްސަސާަތކުން ލިބިފައިާވ މަޢުލޫމާތާއި އަ ދެންނެުވނު މުސްެވމުެގ ފުރުޞަތު ދެުވނު. އަދި އި ނިޔަލަށް އެ ޝަުކާވ ހުށަހެޅު

 ،ާވފަިއާވފަިއާވ މަޢުލޫމާތާއި ލިެޔކިޔުންތަުކެގ އަލީަގއިއްސިޓީުފޅާއެކު ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ފޮނު  ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ،އިަވނަ މާއްދާއާ  222އަާސސީެގ ޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުދިެވހިާރއް އިެގ ކިބަިއަގއަލްއުސްާތޛު ޙުސައިން ޝަމީމު

ކަމަށް ކޮމިޓީން   ާވަވނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ 4 ާގނޫނުެގ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގޕްރޮސި

ޖެނެރަލްެގ ާގނޫނުެގ  ިކއުޓަރން ކަނަޑައޅާފައިާވކަން ކޮމިޓީން ފާހަަގޮކށްފައިޭވ. އެއަށްފަހު ޕްރޮސިލި ޕެނަލުއިއެކުަލަވ

 ،ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްިވ ނަންފުޅުކަުމަގިއާވރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    ،މަތީން  ާދެގ )ރ(ަގިއާވ ޮގުތެގމާއް  ަވނ3ަ

ިލއްޔަުތ އޫިކއުޓަރ ޖެެނރަލްެގ މަޤާމުެގ މަސްއަދި ޕްރޮސި  ،މަޤާމުެގ ޝަރުތު ފުރިހަމަާވ  ކީއަލްއުސްާތޛު ޙުަސއިން ޝަމީމަ

ަވނަ މާއްާދެގ   201ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ    ،ކައިޓަތޯ ބެލުމަށްން ހުރި ފަރާތެއްެގ ޤާބިލިއްޔަުތކަ ދާކުރެޭވަވރު އަ

އަދި އަްލއުްސތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމާ ކުރާ   .އިންަޓިވުއކުރުމަށް ކޮިމޓީން ނިންމެިވ  އެ ބޭފުޅާއާ  ،މަތީން  )ށ(ަގިއާވ ޮގތުެގ

 ،ެގންދިއުމަށާއި ކޮމިޓީެގ ބައްދަުލުވމުގައި ކުިރއަށް   ބާއްާވަގއި 9ޭރެގ  ަވނަ ދުަވހުެގ 2019 ބަރުންސެޑި 2އިންޓަިވއު 

ކޮމިޓީްނ  ެގންދިއުމަށްުކރިއަށްަވނަ މާއްދާަގއިާވ އުސޫލުން އެ އިންަޓވިއު  201ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވިއދުެގ 
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ްށ ެގ ަވސީލަތްތައް މެދުެވރިކޮމަތީން އެ އިންޓަިވއު މީޑިއާ  ުތގެ ނިންމެިވ. އަދި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުަގއިާވ ޮގ

އަލްއުސްާތޛު ޙުސައިްނ  ،އިތުުރންެލުވނު. މީގެ  ެވސް ަވުގތުން ދުރަށް ފޮނުުވމުެގ ފުރުޞަތު މީޑިއާތަކަށް ހުޅުަވއި

 )ރ( ަވނަ މާއްދާެގ 201ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ މަށްޓަކައި ޓީއަށް ކަށަަވރުކޮށްދިނުމަޢުލޫމާތު ކޮމި ެގޝަމީމު

މަ، ހަމަޖައްސާނަރެފަރެލްއަކު  ކަމާއި، މަތީން، ރެފަރެލްއެއް ކޮމިޓީއަށް ެގަނއުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިެގންާވާވ ޮގުތެގ ަގއި 

ެގ ެގ ފުރުޞަތު ެއ ރެފަރެލްއަށް ދެޭވނޭކަމުކުރުމު ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއާ ހިއްސާލްއުސްާތޛު ޙުސައިން ޝަމީމާއަ

ްލއުސްތާޛު ުޙސައިްނ އަފުރުޞަތުަގއި ށް އެުރުވނު. މިޮގތުން ދެުވނު މީމަލްއުސްާތުޛ ޙުސައިން ޝައަމަޢުލޫމާތު ެވސް 

ލްއުސްތާޛު ޙުަސއިްނ އަޭވ. މީެގއިތުުރން،  ޅުއްަވން ބޭނުންފުޅުނުާވ ކަމަށް ިވދޅުެވފައި  ހުށަެގ ފަރާތުން ރެފަރެލްއަކުޝަމީމު

ާވ މުއްދަތު ށް ދީފައިޅުމަހެލާުނަގއި ަޝކުާވ ހުށަމަށްޓަަކއި ކުރި އިޢުޭވތޯ ބެލު  ާވއެއްުގޅޭ ޮގތުން ާއއްމުންެގ ޝަކު  ޝަމީމާ

ާވއެއް ހުށަހަޅާފައިުނާވކަން ރާަތކުން ޝަކުުގޅޭ ޮގތުން ާއްއމުންެގ ެއއްެވސް ފަ  ްލއުސްތާުޛ ޙުަސއިން ޝަމީމާއަހަމަވިއިރު  

 2008/9 ނަންބަރުާގނޫނު  ،ަވނަ މާއްދާއާއި  222ޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދިެވހިރާއްރޭ. ކޮމިޓީން ފާހަަގކު

ރާ މީހެްއަގިއ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޢައްޔަންކު ަވނަ މާއްާދަގއި 4 ެގ(ާގނޫނު ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގޕްރޮސި)

ގައި ފުރިހަމަެވތޯ ެގ ކިބައި ްލއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމު އަހުންނަންޖެހޭނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ، ޝަރުތުތައް 

ލަތުެގ މުައއްސަސާތަކުްނ  ކަމާ ުގޅޭ ދައުެގ ކުށުެގ ރެޯކޑުސައިން ޝަމީމުތާޛު ޙުލްުއސްއަކަށަަވރުކުރުމަށްަޓކައި 

 2، އެ މަޢުލޫމާތުތައް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި. އިންޓަރިވއު ކުރިއަށްިދޔަ ޮގްތ ެވސް ދަންނަަވއިލާނަން. ފަހުށްމަސާފުކުރު

ްލއުސްާތޛު ޙުސައިން އަުވުމގައި އްދަލުަވނަ ބ58ަެގ ، މި ކޮމިޓީީވ ހޯމަ ދުަވހުެގ ރޭަގއި ބޭްއިވ 2019ޑިސެންބަރު 

ަވނަ  201ވާއިުދެގ ގައި ރަްއޔިތުންެގ މަިޖލީހުެގ ގަ ން އިންޓަިވއުުކރެުވނު. އަދި އެ އިންަޓިވއުެގ މަރުޙަލާކޮމިޓީ ޝަމީމާ

ާވ، އަދި ކީ އެ މަޤާމުެގ ޝަރުތު ފުރިހަމަލްއުސްތާޛު ޙުަސއިން ޝަމީމައަމަތީން،  މާއްދާެގ )ބ(ަގިއާވ ޮގުތެގ

އި، ށްޓަކައްތޯ ބެލުމަން ހުރި ފަރާތެްއޔަތުކަުރެގ ޤާބިލިރަލްެގ ަމޤާމުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާުކރެޭވަވސިކިއުޓަރ ޖެނެޕްރޮ

ކޮމިޓީނ  ްލއުސްތާުޛ ޙުސައިން ޝަމީމާއަސުާވލުކުރަްއާވފަިއޭވ.  ލްއުްސތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމާއަެގ މެންބަރުން ޓީކޮމި

ކޮިމޓީން އެކުލަަވއިލި މުަވއްޒަފުްނެގ ޕެނަލާއި، ަދއުލަތުެގ ކަމާ ިއ، ެގ ނަތީާޖއާ، އެ އިންޓަިވއުއިންޓަިވއުކޮށް ނިމުމުން

ލްއުސްާތުޛ އަޤާމަށް ެގ މަރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްމަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޕްިއާވ ުގޅޭ މުައއްސަސާތަކުން ފޮނުްއާވފަ

ނަަވއިލާނަން. ފާސްކުރި. ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތް ދަން  ންކޮމިޓީ  ،ންނަ ޮގތް ުރމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެ ޢަްއޔަންކުޙުސައިން ޝަމީމް

ާގނޫނު ނަންބަރު  ލްެގ މަޤާމު ހުސްެވފައިާވީތ، އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުެރްއުވމަށްޓަކައިޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

، ެއ ކުރައްަވއި އިޢުލާން މަތީންުތެގ  )ނ(ަގިއާވ ޮގަވނަ މާއްދާެގ 3 ެގ(ާގނޫނު ިކއުޓަރ ޖެނެރަލްެގޕްރޮސި) 2008/9

ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްެވިވ ެގ މަޖިލީހަާގނޫނުެގ ތިްނަވނަ މާއްދާެގ )ރ(ަގިއާވ ޮގތުެގ މަތީން، ރައްޔިތުން

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމަށް ލްއުސްާތޛު ޙުސައިން ޝަމީމްއަނަންފުޅުކަމުަގިއާވ، ހ. ިހޔާކަން، 

މެދު ޮގެތއް  މައްސަލައާ މިލީހުން އަދި ރައްޔިތުންެގ މަޖި އި،ކަމަށާ ކޮމިީޓއަްށ ފެންނަ މަށްއްުވރެ ޢައްޔަންކު
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ަވަނ  58ގައި ޭބއްެވިވ، މި ކޮމިޓީެގ  2019ޑިސެންބަރު  2ނިންމަވައިދެްއުވމަށް ޓަކައި ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް، 

ރަްއޔިތުްނެގ  ،ށްފައިޭވ. ީވމާން ބަިއކުޅަ ދެ ބައިެގ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮ ދެއްިވ ތިހާޒިރުެވ، ޯވޓު ށް ބައްދަލުުވމަ

 ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމަށް މަތީން،  (ަގއިާވ ޮގތުގެ ޅަވނަ މާއްާދެގ ) 201ާވއިދުެގ މަޖިލީހުެގ ަގ

، ލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމްއަހ. ހިޔާކަްނ، ާވފައިާވ،  މި ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްކަމަށް ފެންނަ މަށްއްުވރެ ޢައްޔަންކު

 މި މައްސަލަ ،ެތއްެގ މަތީން މެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގމާްއވު ރެ ންކުޢައްޔަ މަޤާމަށްއެ 

ެގ ަދށުން މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންެގ (ކަވނަ މާއްާދެގ ) 201ާވއިދުެގ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގ  ނިންމަވައިދެްއުވން އެިދ،

 ހާޒިީރއާިއ، ޯވޓުެދއްވި ، ަތާކއިންޔުސަލައާ ުގޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއްކުަގއި މި މައެށަހަޅަން. އަދި މި ރިޕޯޓާ މަޖިލީހަށް ހު 

ރިެވދެްއިވ ށާއި، އިދާރީ ޮގތުން އެހީތެ މެންބަރުންނައްޒަތްތެރިލްތައް އެބަ ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑު ކޮމިީޓެގ އި ޮގތުެގ ތަފްޞީ

 ރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކު ހުށަހަޅަން. ޝުންނަަވން. މި ރިޕޯޓުނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަހުރިހާ ބޭފުޅުން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ެއއް ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމުގައި ަގާވއިދު މި ބުނަނީ

ެވަވޑަިއެގންނެިވ ިއއްޒަތްތެިރ ޚާބު ތިންއަދި ަވކި ޕާީޓއެްއަގިއ ނުހިމެނި އިންތިޚާބުަގއި ކުރިމަތިލައްަވއިެގްނ އި ،ފުރުޞަތު

ުޅަގނޑު ިހތުން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފުރުޞަތު އަ ،ބަރަކަށް ެއއް ފުރުޞަތު. އެމް.ީޑ.ޕީެގ ފުރުޞަތުމެންބަރުންެގ ތެރެއިން މެން

 ށް.ޝަހީމަ ޙުސައިން ރުމެންބައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮމިޓީން ނިންމަާވފައި ފޮނުިވ ރިޕޯޓަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެްނ 

ހުރި ބޭފުޅަކަށް އެއީ ކުރީަގއި ެވސް ޑެިޕުއޓީ ޕީ.ޖީެގ ޮގތުަގއި މަސައްަކތްކުރަްއާވފައި  ، ޝަމީމަށް ތާއީދުކުރަންޖެހެނީ

  މުޅި ރާއްޖެ ދަންނަ ބޭފުޅަކަށް ، ލާެއއްެގ ބޭފުޅަކަށް ެވފައި ޢާއދަރުެވރި ޤަމާލޭެގ  ،އުސްޮގތުން ފުންނާބު ނޫނީާގ ،ެވފައި

ޅެްއ އަށް ނިސްބަްތާވ ބޭފުމުޅި ާރއްޖެ  ،ާވތީ. މުޅި މާލެޭއ އަުޅަގނޑު ދެންނެވީ   އަށް ނިސްބަްތާވ ބޭފުޅަކަށްމުޅި ާރއްޖެ  .ާވތީ

ްގރިީޓެގ ެދަވނަެއއް އިންޓެ ،އިފަޚުރުެވރިކަމާ ، ޝަރަފުެވރިކަމާއި  ،ން މިދަންނަަވނީއަުޅަގނޑު ޮކންމެހެ. ތޯއިނޭގ އެއީ

ކަުމަގިއ އަށް ބެލިރިޓީްގިއންޓެ ؛އުސްތަޢުލީމީ ޮގތުން ފުނާބު ،ނަމަެވސް ކަމުގައި ީވއަށް ބެލިޢާއިލާ މުޅި ،ގެ ަވރުނެތް

ޓަަކއި ނިަވަޑއިަގންަނާވ ކަމަށް އެ ބޭފުޅާ ހިމެކޮޅެއްެގ ތެޭރގައިމުޅި ރާއްޖެއިން ެވސް ލިބޭނެ މަދު ބޭފުޅުން ،ިވޔަސް 

އަުޅަގނެޑްއ .  ބަލައިަގންނަން  އަށްފުރިހަމަނިންމެުވން އަޅުަގނޑު ެވސް ަވރަށް  ބޭފުޅުން ނިންމެިވ  ހާއަޅުަގނޑު ކޮމިީޓެގ ހުރި

ޕްރޮސިިކއުޓަރ   ،ލީމާއިނޫީނ ޮގތުން ހާސިލުކުަރއްާވަފއި ހުރި ތަޢުާގ  ،އެ ބޭފުާޅެގ ތަޢުލީމީ ފެންަވރާއި   ،ޝައްެކއް ނުކުރަން

މި ރާއްޖޭަގިއ   ،އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ  ، ތަޖުރިބާއަކީހުަގއި މަަސއްަކތްކުރެްއވިއިރު ލިިބަވަޑއިެގންަފއި ހުރިެގ އޮފީޖެނެރަލް
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އްދަކަށް ނިސްބަތްާވ ހަައޅުަގނޑު އުފާކުަރނީ އަޅުަގނޑު ެވސް އެ ސަރަ .ދެަވނަެއއް ނެތް ފަދަ ތަޖުރިބާއެކޭ

ހިތްޕުޅުަގއި ހުރި  ،ެހޔޮކަމާއި  އަުޅަގނޑަށް އެ ބޭފުޅާެގ ޚުލްޤު ،ާވތީ ބޭފުޅަކަށް ދިރިުއޅުްއވާ  އިްއަގއްދެހަސަރަ

އަުޅަގނުޑ  ،ހުރުމަކީތާއަބަދުމެ މީހަކާ ބައްދަލުވާއިުރ ހިނިތުންެވފަިއ ހުންނަ ،ހިތްހެޮޔކަމާއި ،ޚްލާޞްތެރިކަމާއި އި

 ާވ އުފުލުމުެގ އޮފީހުަގއި ިއންނަވާއިުރގައި ރުިޅެވިރކަމާށް ަދޢުމީހަކަ ؛ަވރަށް  ،ދެކޭޮގުތގައި އެ ބޭފުާޅެގ ަވަރށް ހެޔޮ

އަުޅަގނޑު ެއ  ،ާވތީ ނުޖެހޭނެ. މާތް އަޚުލާޤެއްެގ ބޭފުޅަކަށްބިރުަގންނާކަށް  .ޤީންއެީކަގއި ނީންނަާވެނކަން އަުޅަގނޑަށް ޔަ

 ބޭފުޅާ އަށް ތާއީދުކުރަނީ. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޝާރާތްކޮށްަލއްަވއިފިއަޅުަގނޑު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ފަރާތުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 !ފުކުރަްއާވޝަރީފް. މާ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ލީޑަރު އާދަމް ؛ޝަނަލް ކޮްންގރެްސެގައދި މޯލްޑިްވްސ ނެ  .އަރުާވނަންފުރުޞަތު،  ނަމަ

 .ޕީ.އެން.ސީ

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާެގ ަވރީއްމަޑު

ޙުކުމް އިްއިވެގންިދޔަީއ ުކރައްާވަފއި ހުންނެިވ ބޭފުޅެްއެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރާއްޭޖަގިއ ެވިރކަން

މު ކަމެއް ންަވރަށް މުހިޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނެްތ ދުަވހެްއގައި. އެހެންީވމާ، މި މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުުރމަކީ 

އަޅުަގނޑުމެން އެ މީހަކަށް  ، މީހަކު ެވސް މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރާއިރު ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ދެކެން. ކޮންމެ

މީހަކު ޢައްޔަންކުރަންާވނީ  ؛ދީެގން ަމސައްކަތް މި ފަށަނީ. އެހެންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ސަތޭކައިން ކަސަތޭ

ްއެވސް ހާެލއްަގއި އޭަނެގ ފަތިފުށް ަވކި އެ ކީުނަވތަ އެ މީހަ ،ާވތީ މާލޭެގ ބޭފުޅަކަށްައކީ ގައި އެ މީހާއެްއެވސް ހާލެއް 

ެއއީ ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ ކަމެއް.   ،އްޔާ ޮގތަކަށް އޮތީމާ ކަމަށް ބަލައިެގން އެ މީހަކު ހޮާވނެ ދުަވހެއް އައިސްފި ކަމަށް ވެއްޖެ 

އްެގ އެ މީހެ ،އިހުންނަ ޤާބިލުކަމަކާ އިއެ މީހެއްެގ ކިބަިއގަ  ،ަވނަަވާރއި އެ މީހެއްެގ ،އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ

ހަމައެަކނި ަވކި ފަރާތަކުން ނުަވަތ  ،ނުކޮށްއެ ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތް .ހުރި ތަޖުރިބާާއއި މި ކަންކަމުެގ މަްއޗަށް އިކިބަިއަގ

އްޔާ އެީއ ޚާއްަޞާވ ކަމަށް ެވއްޖެދާއިރާައކަށް ުނަވތަ ަވކި  ،ްއޔާޭއނަ ހޯޭވ ކަމަށް ވެއްޖެ ަވކި ކަމަކަށް ާޚއްަޞެވެގން

ޤާބިލު ބޭފުޅެއްެގ ހުރި ތަޖުރިބާއް ކަަމށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ އެހެންަނމަެވސް، އެ މަނިކުފާނަކީ ކަންބޮޑުާވންޖެހޭނެ ކަމެ

ިއއްޒަތްތެރި ަވރަްށ ޮބޑަށް ޝުކުިރއްާޔ  .އަށް ތާއީުދކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވންއޭނަ ެވްސ އަުޅަގނޑުމެްނ  ،ާވީތެވ ކަމަށް

 ރައީސް.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 
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ހެންޭވރު ދެކުނު  ،ާވ ބޭފުޅަކީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމަށް ނަން ހުށަހެޅިފައި 

އެއްެވްސ . ރި ބޭފުޅެކޭމާލޭެގ ޤަދަރުެވރި ޢާއިލާައކުން ަވަޑއިެގްނ ހު ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއީވ

އަދި އޭނާއަީކ ރަސްމަތި ބޭފުޅަކަްށ   .ްސ ބަހެއް ުވންއިމީއެހެން ރަށަކަށް ކުޑަޭއެގން    ،ޭއެގ މާނަެއއް ނުިނކުމޭ  ހާލެއްަގއި 

 ،ޢާއިލާެގ ބޭފުޅުންީއދުކަޅުބެ  ެއއީ ،ނިގަވޑަިއަގންނަާވނެއެ  .ންެވސް ނޫއެ ބާަވުތެގ އެްއެވްސ ާވހަަކއެއް  ؛ުވން

ދި އެހެން ބަެއއް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ެވސް ެއ އަ ،ދާޅުިވ މޭރުމުންއްަގއި ތިޔަ ިވެއއްެވސް ހާލެ  ކުދިންކަން.

ނެުގނު ޮގުތެގ ަސބަބުން އަުޅަގނޑު މިހެން މިދެންނެީވ. އަިދ އެ ބޭފުާޅެގ ަމތިފުށަ ބައްލަަވއިފިއްާޔ ދެްނ ށް މާނަމުކަ

ެވސް އެިކއެކި އިްއޒަތްތެރި  އިލީހުގަ އަދި މަޖި ،ންަވރާއިރި މި އި ހުުގޅިފަ އަތޮޅުތަކާ އެކި ރަށްރަާށިއ ރާއްޖޭެގ އެކި 

ނެްތާވ މިންަވރު ،  ކަންަކން އެނިގ  ށްއެ ބޭފުޅާއަ  ،ރާއިަވންމިެވސް އެތައް ބަަޔކާ ުގޅިފަިއާވ    މެންބަރުންނާއި އަދި އެހެން

ނަށް ައޅުަގނޑުމެން  .ކަށްއެހެން ޕާޓީއަ  ނީއަރުަވފާހަަގކުރުން ކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ފެނުނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ފުރުޞަތު ެވސް ާއދަމް ޝަރީފަށް އެރުުވން. ތުުލސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ދެން ހެދެން އޮތް ޮގތަކީ 

 މެންބަރު.

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ

މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރާއިުރ ކަމުެގ ސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްަގނޑުމެން ޕްރޮޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ

ން  ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ދިެވހިާރއްޖޭަގއި މިދިޔަ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލު

 ޙުސައިން އި އެބަހުރި. ތީޖާތައް ނިކުމެފަނޭދެޭވ ނަ ،ދިއުފެ ކަންތައް ކުެރއްިވ ޮގތުެގ ސަަބބުން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ފިތުނަ

ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ހުރި އެންމެ ޤާބިލު ެއްއ  މިަވުގތަށް ބަާލއިުރ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި ކަމަށް  މިކީ ޝަމީމަ

ސް ދިެވިހ ފި. އެްއެވސްޮގނެތްކަން ރިޕޯޓުން ހާމަެވެގންމެދު ަޝއްެކއް ްގިރޓީއާންޓެެގ އިޝަމީމް ޙުސައިން. އަދި ބޭފުޅާ

ޮގތުން އެްއެވްސ މައްސަލަެއއް ހުށަނާޅާ ކަމަްށ ރިޕޯޓުގައި ިއއްިވއްޖެ. އަދި  ބެހޭ ޝަމީމާ ޙުަސއިންއްމު ރަްއޔިތަކު އާ

 ޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާުމގައި ިތއްބެިވ ބޭބޭފުޅުން ަބއެއްޕްޮރސިކިއު ،މީެގކުރިން ކަންތައްަތއް ެވފަިއ އޮތް ޮގތަށް ބަލާއިރު 

 ޙުސައިން ަރްއާވފައި އެބަހުރި.   ުނރަނަގޅު ޝަރީޢަތްތަކެއް ކު  ،ުނެގން ނަމަެވސްރަނަގޅަށް އެނިގަވޑައިނޫނު  ާގށް  ފަހަރަ

ކަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ބޭފުޅާ އަށް ދިެވހިާރއްޖޭގައި ުހންނެިވ އެންމެ ކުޅަދާނަ ެއއް މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީކީ ޝަމީމަ

ޮގތުން ކްލާސްތައް ނަންަގވައިެދއްިވ  ނޫނާ ބެހޭާގިވ ބޭފުެޅއް. މި އިދެއް ޔަޤީން ކަށަަވރު. ޝަމީމަކީ މި ޤާނޫނު ކިޔަަވ

  ޝަމީމް  ޙުސައިން ،ނަމަ އް. އެހެންީވމާ، ތެދުެވރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއުކ މަސައްކަތްކުރަްއަވއިފިބޭފުޅެ

 ބޮޑަށް އުާފކުރަްއާވ މެދު ަވރަށް އަދި ދިެވހިރާއްޖެ އެ ބޭފުޅަކާ .ންދާނީ ަވރަށް ބޮޑު ެއސެޓަކަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވެގ

ޑިޕިުއޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ،ހުންނީެވއެ    ޝަމީމް   ޙުސައިންކުރިން    ،ލާއިރުއަށް ބަލައިއަދި މި ދާއިރާެގ ތަޖުރިބާ  .ބޭފުޅަކަށް

ުޑ އެހެންީވމާ، އަުޅަގނ. އެްނމެ ފުރަތަމަ ެވސް ކުަރްއަވިއެގން ނޫނު ހަމަ ައއުމާެއކުާގކަމުެގ މަޤާމު ެވސް ިމ ޖެނެރަލް
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އެ ބޭފުޅާ މި މަޤާމު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ތެދުެވިރަކމާއެކު  ،އަޅުަގނޑު އެދެނީ  .ށްޝަމީމަ ޙުސައިންއީދުކުރަން ަވރަށް ތާ

 ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. .އަދާކޮށްދެްއާވނެ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މީހަކު ެގ ަވުގތު އަުޅަގނޑު މި ނިންމަނީ. އަޅުަގނޑު ާގުތަގއި ެގ ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ރިޕޯޓު

އަުޅަގނޑުމެްނ  ؟ަވކީލުތޯއޭއެއީ ފިނިފެންމާދޯނި  ؛ައހާލި ެވެގންކޮންބޭފުޅެއްތޯ ސާފުކޮށްލަންކީ ޝަމީމަ ޙުސައިން

 ްއިވއްޔާ ޯވޓަށް އަހާ ަގީޑަގއި މި ރިޕޯުޓެގ ޯވޓަށް ައހާނަން.  އިރާދަކުރެ

ށް ކަމުެގ މަޤާމަަވނަ މާއްާދެގ ދަށުން ުއއްަތމަ ފަނޑިޔާރު 147ރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ އްޖޭެގ ޖުމްހޫ ހިރާދިެވ -{ 7.2} 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮގތުން ަރއީސު ޢައްޔަނުކުރެްއުވމާ ުގޅޭ  އަލްއުސްާތުޛ އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ުގލްފާމްޭގ މ.

މަޖިލީހަށް މި މި ރިޕޯޓު   .ޕޯޓު ނިންމި ޮގތުެގ ރިޖުިޑޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ،ފޮނުާވފައި މައްސަލަ

 . ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި   ދާއިާރެގ އުތުރު މާފަްނނު  ،އްރިރުޤަ ެދްއާވނީ ޖުޑިަޝރީ ކޮމިޓީެގ މުހުށަހަޅުއްވައި

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މާފަންނު

 2ލި ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަކީ، އި ން އެކުަލަވރު މިދަންނަާވލަނީ ޖުޑިޝަރީން ކޮމިޓީހާތްތެިރ ރަީއސް. މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޖަލްސާގައި،  ަވނަ 73ރައްޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ  ަވނަނަާވރަ ،ބޭއްުވނު  ަގއި 2019 ޑިސެންބަރު

 ށް މ.ުގލްފާމްޭގމަ ފަނޑިޔާުރަކމުެގ މަޤާމަަވނަ މާއްާދެގ ަދށުން، އުއްތަ 147ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފަިއާވ މައްަސލަ ޮގތުން ރައީސުލްޖުމް  އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ޢައްޔަންކުރެްއުވމާ ުގޅޭ

ން ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ މި ކޮމިޓީ  ފޮނުުވނު ހިނދު، އެ  ކޮމިޓީއަށް   ތުންެގ ަމޖިލީހުެގ ޖުޑީޝިއަރީދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔި

ާވ އިްސެވދެންނެިވ މައްސަލައަީކ، ދިެވހިރާއްޭޖެގ ެގ ރިޕޯޓު. ރައްޔިުތންެގ މަޖިލީހުން މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްާވފައި ޮގތު  ންމިނި

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރުންެގ ) 2010/13ޫނނު ނަންބަރު ާގއި، ަވނަ މާއްާދއާ 147ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ހުސްެވފަިއާވ ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމުެގ  ،ންމަތީ ދާެގ )ރ( ަގިއާވ ޮގުތެގމާއް ަވނަ 17ެގ (ނޫނުާގ

އަށް މަޝްަވާރ ަކއި ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް ކޮމިޝަނުން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާޓަމަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރެއްުވމަށް

އެ މަޤާމަށް  ،ތަޞިމް ޢަދުނާންއަޙްމަދު މުޢު އަލްުއސްތާޛު ުގލްފާމްޭގ ދެއްާވފަިއާވ ނަންފުޅުކަމުަގިއާވ، މ.

ނިންމެުވމަށްފަހު  ޢައްޔަނުކުެރއްުވުމެގ މައްަސލަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވިއ، މަޖިލީހުން ޮގތެއް

 އި އްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްެވިވ މައްސަލަ. ކޮމިީޓަގެދއްުވން އެދިަވަޑިއެގން ރައަންަގވައި

މި މައްސަލަ ދިރާސާުކރުމުގައި ހިމެނިަވަޑއިެގންެނިވ ަގއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ،ބަރުންނަކީހިމެނިަވޑަިއެގންނެިވ މެން

 ،ފްޠީ އްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙަސަން ލަހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އި .ލާނަންއިމެންބަރުންެގ ނަންތައް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވ
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 ދާއިާރެގ އުތުރު ހެންޭވރު ،މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ާދިއރާެގ ހިންނަަވރު ،ޖްސިރާ ޫމސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު  ،ޒަރީރު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ މަތިެވރި ،މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު

 ،ޙުސައިން ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ ،ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ުގރައިދޫ ،ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް

ފަހުމީ.   އިމްތިާޔޒު  ،ައޅުަގނޑު   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  އަދި މާފަްނނު  ،ޙުސައިން  ސަޢުދު  މެންބަރު  ދާއިާރެގ  ލީިވލިނިގ

މާއްާދެގ   ަވނަ  147ޤާނޫނުއަސާީސެގ  އްޔާެގ  ރިޖުމްހޫ  ޖޭެގދިެވހިރާއް،  ތަށް ބަލާއިރުޮގ  ެގންދިޔަކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ދުނާން  ޢަމް ޞިއަލްުއސްތާޛު އަްޙމަދު މުޢުތަ މަށް މ. ުގލްފާމުޭގޤާކަުމެގ މަރާއްޖޭެގ ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރުދަށުން ދިެވހި

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްުވމާ  މިކުރުމަށް ޮގތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިާވ މަްއސަލަ ދިރާސާ ުގޅޭ ކުެރއްުވމާއްޔަންޢަ

މައްސަލަ  ަވނަ ބައްދަލުުވމުަގއި މި 58އަހަރުެގ  ގައި ބޭްއިވ މި ކޮމިޓީެގ މ2019ި ރުބަންޑިސެ 2 ،ުގިޅެގން

ުގިޅެގން ރައްޔިތުްނެގ   އާމައްސަލަ  . އެއަށްފަހު މިން މަޝްަވރާކޮށް ޮގތެއް ނިންމިޮގުތން ކޮމިޓީ  ުގޅޭ  ެގންދާނެ ޮގތާށް އަކުރި

ރިވސް ކޮމިޝަނުން ސަ ޖުޑީޝަލް  ،ތަާކއިރިއްޔާ ފޮނުއްާވަފއިާވ ލިެޔކިޔުންހޫ ރައީސުލްޖުމް މަޖިލީހަށް

. އަދި ން ދިރާސާކުރިިމ ކޮމިޓީ  ލާފަިއާވ ރިޕޯޓުއިޓަަކއި އެ ކޮމިޝަުނން އެކުލަވަ ެއރުއްުވމަށްއަށް ލަފާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކު މަާޤމުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަ  އެ ،އަށް ބަލާއިރު ާމއްދާ 147ރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ހޫދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމް

ކުރާނީ ދައުަލތުެގ އެންމެ ިއސްެވިރޔާެގ އްޔަންޢަމަށް މީހަކު ޤާުއއްަތމަ ފަނޑިޔާރުެގ މަ ،ކަމާއި ހުންނަަވންާވނެ

 ،ހަކު ކަނޑަައޅާނީކުރާ މީްއޔަންޢަމަށް  ޤާހައިސިއްޔަތުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށާއި، ެއޮގތުން ުއްއތަމަ ފަނޑިޔާރުެގ މަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ   ،ން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހުޝްަވރާެގ މަތީރިވސް ކޮމިަޝނުެގ މަޖުޑީޝަލް ސަ

ަނމެއް ފާސްުވމުން ކަުމަގިއ  ޒިރުެވ ޯވޓުަގިއ ބަިއެވރިިވ މެންބަރުންެގ އަޣުލަިބއްޔަތުން އެހާ ޖަލްސާއެްއގައި 

ެގ (ިދެވހިރާއްޭޖެގ ފަނޑިޔާރުްނެގ ާގނޫނު) 2010/13. އަދި ާގނޫނު ނަންބަރު ން ފާހަަގކުރޭާވކަން ކޮމިޓީކޮށްފައި ބަޔާން

  އެ ލުކުރާނީ މަޢަ  ،ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމައްޔަންޢަމަށް މީހަކު ޤާކަމުެގ މައުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ،ަވނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު  17

ން ކަން ކޮމިޓީމާއްދާެގ )ކ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  އެ  ،ންކަންމަތީ  މާއްދާެގ )ހ( އިން )ޅ( އަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތުެގ

އިރު ދިެވހިާރއްޖޭެގ ކުރިން ދިރާސާމައްސަލަތައް ކޮމިޓީ   އަލީަގއި މިތަުކެގމާއްދާ  ދެންނެިވއިްސެވ  ،ފާހަަގކުރޭ. އެހެންކަމުން

ރިވސް ކޮމިޝަނުން ެއއްޮގތަށް ޖުީޑޝަލް ސަ ތާއަަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ އިޖުރާ 17ފަނޑިޔާރުންެގ ާގނޫނުެގ 

މަށް މ. ުގލްފާމުގޭ  ޤާއުއްތަމަ ފަނޑިޔާުރެގ މަ ،އެކުކުރެއްުވމާމަލުޢައި، އަދި ެއޮގތަށް ިއާވ ކަމާ ކުރައްާވފަމަލުޢަ

ްޝަވރާ ކޮމިޝަނުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަ ކުރެްއުވމަށް އެއްޔަންޢަދުނާން ޢަމް ޞިއަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު މުޢުތަ 

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާުރެގ މަާގމަށް އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަުދ   ،ންމަތީ  ުތެގއެްއޮގްތާވ ޮގ  އާއަދި އެ ަމޝްަވރާ  ،ކަމާއިދެއްާވފަިއވާ 

ުގޅޭ މަްއސަލަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކުރެްއުވމާދުނާން އައްޔަންޢަމް ޞިމުޢުތަ

ެގ މިހާރު މިދަންނަާވ ޓުން ނިންމި ޮގތް މި ރިޕޯމައްސަލަިއގައި ކޮމިޓީ މި ،ކަން ކޮމިޓީިއން ފާހަަގކޮށްހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން  147ކުރަނީ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ުޖމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ަވނަ ނަންބަރުގައި މި ބަޔާން 4
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 ުގޅޭ ކުރެއްުވމާއްޔަންޢަދުނާން ޢަމް ޞިއަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަ މަށް މ. ުގލްފާމުޭގޤާކަުމެގ މައުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ާއއި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޖުމްޫހރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަާސސީ ،ާޔ ފޮނުއްާވަފއިާވ މައްސަލަިއަގއި ލްޖުމްހޫރިއް ޮގތުން ރައީސު

ރިވސް ކޮމިޝަނުން ލް ސަތްތައް ޖުޑީޝައަޖުރާއިދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރުްނެގ ާގނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ާގނޫނީ 

މައްސަލަިއަގއި   ަރއްޔިތުްނެގ ަމޖިލީހުން އެ  ،އެހެންކަމުން ؛މަށާއި ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަ ކަ  ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ

ަވަނ 58މި ކޮމިޓީެގ މިއަހަރުެގ    ،ަވނަ ދުަވހު ބޭްއުވނު  2019  ބަރުންޑިސެ  2ޮގތެއް ނިންމެުވމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްުވމަށް  

މައްސަލަ  ލަބިްއޔަތުން ފާސްކޮށް މިމެންބަރުންެގ އަޣު 6ޯވުޓގައި ަބިއެވރިިވ  ،ޒިރުވެ ހާދަލުުވމުަގއި ކޮމިީޓއަށް ބައް

ކޯޓުެގ  މްރީޕްަވނަ މާއްާދެގ ދަށުން ސު 147ން ނިންމިން. ީވމާ، ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާޫނނުއަސާސީެގ ކޮމިޓީ

 ޅޭގު  ކުރެއްުވމާއްޔަންޢަ ދުނާންޢަ މް ޞިއަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަ ުގލްފާމުޭގމަށް މ. ޤާކަުމެގ މަފަނޑިޔާރު އުއްތަމަ

މި   އި،ކުަރއްވަ ން ނިންމި ޮގތުެގ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްމެދު މި ކޮމިޓީ  އާ ޮގތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޮފނުއްާވފަިއާވ ަމއްސަލަ

އެދި މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން. އަދި މި   މަށްން ނިންމުެތއްެގ މަތީޮގ  މައްސަލަ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ

 އަދިއަރުަވން. އެބަ ޒިރުެވަވޑަިއެގން ޮގުތެގ ތަފްސީލު ހާުގޅޭ ލިޔެކިޔުންތަާކއި މެންބަރުން  އާލަސައްއެކުަގއި މަ ރިޕޯޓާ

ބޮޑަްށ  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ަވރަށްކޮށްެދއްިވ އިދާރާަގއި މަސައްކަތް ،ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއި

 .ސް އީދަންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ހުޅަނުގހެންޭވރު  ،އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު އެމް.ީޑ.ޕީެގ ފަރާތުން

 .  ފްޠީމެންބަރު ޙަސަން ލަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ފްޠީހެންޭވރު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަ

އްރިރު އަދި މާފަންނު އުތުރު ޤަންމެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީެގ މުދެ  ؛ޒަތްތެރި ރަީއސް ަރީއސް. އިއް ރިތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

ޭގ ކުރަން. ެއއީ ުގލްފާމުަގިއާވ ނަމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުރިޕޯޓު  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ އެ އިްއިވ

 މަށްކުރުއްޔަންޢަމަށް ޤާެގ މަކަމުރާއްޭޖެގ އުއްތަމަ ފަނިޑޔާރުހިެވދި ،ދުނާންޢަމް ޞިއަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު މުޢުތަ 

ރިވސް ކޮމިޝަނުން ޖުީޑޝަލް ސަ ،ބެލުމުެގ ތެރޭގައި ބަލާފަިއަވނީ ބެލިންކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮމިޓީތާއީދު

ރިވްސ ސަ  ތެރި ަރއީސް. ޖުޑީޝަލްތްޒަތަފާތެްއ އެބަ ެގްނުގޅޭ އިއް   އިަތއް ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވތޯ. މީގަ ތްއަޖުރާއިހިންާގފައިާވ  

ކުރެްއުވމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ  އްޔަންޢަ ،ތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވޯތ ބެލުމަށްފަހުތްއަުޖރާއިމިޝަނުން ހިންާގފައިާވ ކޮ

 ދެ  އެ. ނޭމުތަެކްއ މީގައި އެބަ ހިމެޤާކުރާ މައްޔަންޢަމުތަކަކަށް ޤާކޮްށެގން މައުން އިންޓަރވި އަދި ކޮމިޓީ ،މުތަކަކާއިޤާމަ

ފަނޑިޔާރުެގ މައްސަަލއިަގއި  ެގންދޭ. އަުޅަގނޑުމެން ދެންމެ އުއްތަމަން ކުރަމުންމިޓީމަސައްކަތް ެވސް ޖުޑީޝަރީ ކޮ
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ކުރާ ބޭފުޅެއްެގ އްޔަންޢަމަށް ޤާކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޭއެގ ކުރިން ޕްރޮސި ،ކުރަމުންދާއިރުބަހުސް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު

އެއީ މަޖިލީހުން  ،ކުރުމަށްފަހުއު ިވއިންޓަ  ،އީބެލުމެއް އެ ން ބަލާމިޓީކޮ ރީނަން ފާސްކުރުމުގައި ުޖިޑޝަ

ތަފާތު އަޅުަގނޑު ހިތުން   ދެފާސްކުރުމެއް. މި  ކުރާކުރުމަްށފަހު ފާސްއުވި ން އިންޓަ ކުރުމަށްފަހު، މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއުވި އިންޓަ

ނިމިފައި އޮްތ   ،ެދންމެ ހުށަހެޅި  ކުރުމަށްއްޔަންޢަ  ށްމަޤާކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަމުހިންމު ކަމެއް ެއއީ ފާހަަގކުރުން. ޕްރޮސި

ކުރާ އްޔަންޢަމަށް ޤާކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޕްރޮސި ،ެއއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރި ކަމެއް އެއީ  މައްސަލަިއގައި

އް ކުރާ ފަރާތްތައް ތަާވލަުތެގ ފަރާތުން ޖިނާޢީ ދަޢުއުއެއީ ދަ، މީހެއްެގ ިވސްނުން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ ާގނޫނީ ކަންކަމުަގއި 

ކުރަން ބޭނުންާވ ދަޢުވާ  ، ހިްނުގނުއިރު ފާހަަގކުެރުވނީއުއެ އިންޓަރިވ އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ލައިްވކޮށް ާވތީ.  އި ކަމުަގ

ކުރުމަށް ާގނޫނުަގއި ހުރި އި އަދި ބަންދުޑާ ކުރަން ޭބނުންާވ ސްޓޭންޑަކުށެްއެގ ތުހުމަތުަގއި މީހަކު ހައްޔަރު ،އިޑާ ސްޓޭންޑަ

ޗަށް ުކށެއް ސާބިތުާވން ބޭނުންާވ މީހެްއެގ މައް އިޝަރީޢަތް ހިންަގ އިއަދި މަްއސަލައިގަ  ،ތަާކއިޑުސްޓޭންޑަ

ކުރުމަށް ފޮނުއްާވފައި އޮތް އްޔަންޢަކަމުެގ މަޤާމަށް ތަަކކީ ތަފާތު ސްޓޭންޑެޑް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޑުސްޓޭންޑަ

  ެއއްކުރާ ެވސް އަުޅަގނުޑ ތާއީދު ގައިމުއެއީ ހަމަ ކުަރއްާވކަން. ޅުފުބޫލުަގުޙސައިން ޝަމީމް  ،އޮތް ބޭފުޅާ ނަމުގައި އެ

ތަެކއް ހުިރ ޑުތަފާތު ސްޓޭންޑަ  އީ އެ   މަށް.ކުރުއްޔަންޢަމަށް ޙުސައިން ޝަމީމް  ޤާކަމުެގ މަޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެަރލް  ކަންތައް

ޓަކަިއ ތި އަދަބުތަކެއް ދިނުމަށްދެޭވ ޮބޑެ   ންނުެއކީަގއި ާގނޫަގބޫލުކުރުން. ހަމަ އެއާޖެހޭ ކަމަށް ަގބޫލުކުރާ ެގްނުގޅެން  ،ކަމަށް

ކުރައްާވނެ ކަމަށް ޢާހުރި ދަޢުާވަތއް އަުލން މުރާޖަ  މުަގއި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން ުކރައްާވަފއިޤާކަމުެގ މައުޓަރ ޖެނެރަލްކިޕްރޮސި

ސައިން ޝަމީމް  ޙު ށްމަޤާކަމުެގ މަކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކުރި ކަމެއް ޕްރޮސިެވްސ އަޅުަގނޑު ާތއީދުއީ ިވދާުޅުވން. އެ ިވދާޅުވި 

މަށް އަުޅަގނޑު ކުރުއްޔަންޢަދުނާން  ޢަތިމް  ޞަމަށް އުސްާތުޛ އަޙްމަދު މުޢުޤާެގ މަކަމު ޔާރުފަނޑި  ކުރުމަށް. އުއްތަމައްޔަންޢަ

. މުަގިއ މީެގ ކުރިން އިންނަަވއިފިޤާކަމުެގ މަީކ. ުއްއތަމަ ފަނޑިޔާރުއަބޭފުޅާ  ތްތެރި ބޭފުޅެއް އެަނޒާހާ  ،ކުރާ ސަބަބަކީތާއީދު

މުަގިއ ޤާކަމުެގ މަިއ ހުރި ބޭފުޅެއް. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކުަރްއާވފަޚިލާފަށް ަވކި އާކަނޑައެިޅެގން ޤާނޫުނއަސާސީ 

އިންނަަވއިެގން ކުރެްއިވ މަަސއްކަތްޕުޅު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ަކއިރިން ފެނިފައި އެަބހުރި. މުޅި ދިެވހިރާއްެޖއަށް 

 ...ފަދަ ބޭފުޅެއްއެ، އެެހންީވމާ ެވސް ފެނިފައި އެބަހުރި.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަގއި.ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާެރއްެގ ޮގތު މްޕްރީސު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ފްޠީދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަ ހުޅަނުގހެންޭވރު 
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 ، އެ ީވމާންހެމުގައި. އެޤާކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރެްއެގ މަ މްޕްރީމުަގެއއް ނޫން. ސުޤާފަނޑިޔާރުެގ މަ ުއއްތަމަ !ފުކުރައްާވމާ

 ކުރެޭވ މިހާރު ުއއްތަމައަުޅަގނޑަށް ތާއީދު ،ާވތީ  ހުރި ބޭފުޅެްއ ކަމަށް މަސައްކަތްޕުޅު އެހާ ރަނަގަޅށް ކުރަްއާވފައި 

 ޔާ.ބޮޑަްށ ޝުކުރިއް މަށް. ަވރަށްކުރުއްޔަންޢަ  ދުނާންޢަމް ޞިމަށް އަލްުއސްތާޛު މުޢުތަޤާފަނޑިޔާރެްއެގ މަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އާދަމް ޝަރީފަށް   ،ޝަނަލް ކޮންްގރެސްެގ ފަރާތުންރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ޕީޕަލް ނެކުޝު

 އަރުަވން.ފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މަޑުއްަވރީ ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް

މްތިާޔމް ފަހުމީ ދެންމެ ހުށަހެޅުއްިވ އި  ރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ަވރަށް   ،އަުޅަގނޑަށް ަގބޫލުކުެރޭވ ޮގުތން ަވރަށް ރަނަގޅު  ،ދިޔަ ޮގތަށް ބަލާއިރު މަަސއްކަތް ކުރެިވެގން  ރިޕޯޓާއި އަދި މި

މުަގިއ ޒާނި  ޝަރުޢީން ކުރެިވަފއިާވ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އަދި ރާއްޖޭެގ ބިނާކުރަނިިވ މަސަްއކަތްތަެކއް ކޮމިޓީ

 ކޯޓުެގ ުއއްތަމަ  މްޕްރީސު ،ލިބިފައިާވ މީހަކު ތިރާމުހުެއކީަގއި މީހުންެގ މެދުަގއި އިހަމަ ެއއާ ،ތަޖުރިބާތަކެއް ހުރި

ކަމެއް ލިބިެގންދާނެ  ޮގުތަގއި ޖުޑިޝަރީ ނިޒާމަށް އިތުުރ ހަރުދަނާކުެރްއުވމަކީ ެވސް ައޅުަގނޑު ދެކޭއްޔަންޢަ  ށްކަމަފަނޑިޔާރު

 ކުރާ ާވހަކަ ދަންަނަވން. ޝުކުރިއްާޔ.އޮތް ރިޕޯޓަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދު ޅިފައިހުށަހެ ،މާީވ. އެހެން ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަރުަވން.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 

 އްކެުވން:ސީމް ާވހަކަދެނަ މްމެންބަރު ިއބްރާހީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ

ދޭތެރޭަގއި ެއއްެވްސ  އާބޭފުޅާެގ އިންެޓްގރިޓީ ީކ ެވްސ އެ މަޞިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އުސްާތޛު މުޢުތަ

 މަކަށްޤާނޫޅޭ. މިފަދަ މަ އްޝައްެކއް އަުޅަގނޑުމެން ނުުކރާ ބޭފުޅެއް. އަޚުލާޤު ރަނަގޅު، މަޑުމައިތިރި، ިގަނެވެގނެ 

 މްޕްރީކަން ބަާރބަރަށް އެބަހުރި. އަދި ހަމަ ެއހެންމެ މީެގ ކުރިން ސުއިަގިއ ހުންނަންޖެހޭ އަބުންެގ ަގއިހުމީއްޔަންކުރާ ޢަ

ކޯޓުެގ ފަނިޑޔާރަކަށް ހުންނަަވއިެގން ނިންމާފައި ހުރި މައްަސލަތައް އަުޅަގނޑު ެވސް ދިާރސާކޮށްލިން. ިގނިކަންޏާ ެވސް 

ަވުގތު މި ދިެވހިރާއްޖެއިން ހަމަ   ، މިބޮޑަށް ފާހަަގކުެރޭވ. އެހެންީވމާ  ށްރަޮގއްަސ ހުރިކަން ަވންބަސް ިވދާުޅަވމުޙައްޤު

ކީ. ައޅުަގނުޑ ހަމަ ަވރަްށ މަޞިކަމަށް އަުޅަގނުޑ ަގބޫުލކުރަނީ އުސްާތޛު މުޢުތަނެޭގނެ އެންމެ ރަނަގޅު ެއއް ޗޮއިސް 

 ޝުުކރިއްޔާ.ބޮޑަށް  ކުރާ ބޭފުޅެއް. ެދއްިވ ުފރުޞަތަށް ަވރަށްތާއީދު
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 ްއެކުވން:ހަކަދެާވ ރިޔާސަތުން

ފާހަަގ ޮގުތަގިއ    ސިފައެްއގެ ފަނޑިޔާެރއްެގ ިކބައިަގއި ހުންނަންޖެހޭ މުހިންމު    ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ުއއްތަމަ  ޝުކުރިއްޔާ 

ޯވޓަށް އަހާ ކުެރްއިވްއޔާ މި މައްސަލަ ެވސް  ިގނަެވެގން ނޫޅުން. އާދެ! ައޅުަގނޑު އިރާދަ  ކުެރވޭ   އަޅުަގނޑަށް ެވސް އެބަ

 ށް ެގނެސްދޭނަން. ބޭފުޅުންނަ ތި ތެއް ނިންމުމަށްޮގ ަގީޑގައި

ޕްރީމް ކޯޓުެގ ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ސު 148ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ  -7.3

ޮގތުްނ  ުގޅޭ މާްއޔަންކުރެްއުވޢަޙުސްނުއްސުޢޫދު  އަލްުއސްތާޛު ކާރިޭގސަންހަމަށް ސ. މީދޫ ޤާފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަ

ޮގތުެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯްޓ  ޖުޑިޝަީރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ،ހޫރިއްޔާ ފޮނުްއަވާވފަިއާވ މައްސަލަ ލްޖުމްސުއީރަ

 މާފަންނު އުތުރު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ. ،އަޅުަގނޑުމެނަށް ހުށަހަޅުއްަވިއދެއްާވނީ

 

 ެދއްެކުވން:ހުމީ ާވހަކަފަ ޒްންބަރު އިމްތިޔާމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެ

ަވނަ 3މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ    މި އިއްޒަތްެތރި،  މިއަދު މި މަޖިލީހަށް  ންއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ  ޝުކުރިއްޔާ

 ،ަވނަ ޖަލްާސަގއި 73ަވނަ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  19 ،ަގއި ބޭްއުވނު 2019 ބަރުންޑިސެ  2ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓަކީ 

ެގ ފަނޑިޔާރުކަމުެގ ޕްރީމް ކޯޓުސު ،ދަށުން ެގަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 148ހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ޖުމްެގޖޭދިެވހިރާއް

ޮގތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ުގޅޭ  އްޔަންކުރެްއުވމާޢަޙުސްނުްއސުޢޫދު  އަލްުއސްތާޛު ސަންކާރިޭގހަމަށް ސ. މީދޫ ޤާމަ

އެ ަމއްސަލަ   ،ހިނދު  ެގ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުއްެވުވނު މަޖިީލހުެގންމަށް ރަްއޔިތުދިާރސާކުރު  ފަިއާވ ަމއްސަލަާވފޮނުއް

ދެންނެުވުނ މަޖިލީހުން މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްާވަފއިާވ އިްސެވޔިތުްނެގ ޮގތުެގ ރިޕޯޓް. ަރއް މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 2010/13ާގނޫނު ނަންބަރު    ،ާއއި)ހ(  ގެ ދާަވނަ މާއް  148ެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ޖޭދިެވހިާރއް  ،މައްސަލައަކީ 

ޕްރީމް ކޯޓުެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސު  ،ންޮގުތެގ މަތީ  ާވަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ގައި  17ެގ  (ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރުްނެގ ާގނޫނު)

 ސް ސަރިވ ޝަލްޓަކައި ޖުޑީއްޔަންކުެރއްުވމަށް ޢަމަށް ބޭފުޅަކު ޤާޕްރީމް ކޯުޓެގ ފަނޑިޔާރުކަުމެގ މަސު ،ހުސްެވފަިއާވ

އަްލއުސްތާުޛ  ސަންކާރިޭގހަމީޫދ ސ.  ،މަޝްަވރާދެްއާވފަިއާވ ނަންފުޅުކަމުަގިއާވ ށްކޮމިޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަ

މަޖިލީހުން ޮގތެއް  ،އްޔަންކުެރއްުވުމެގ މައްސަަލ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިޢަ މަށްޤާޙުސްނުއްސުޢޫދު އެ މަ

އްުވމަށް އެިދަވަޑިއެގން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފަިއާވ މައްސަލަ. ކޮމިީޓަގިއ ނިންމެުވމަށްފަހު އަންަގަވއިދެ

ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ   ،ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ؛ބަރުންނަކީންމެ  ންނެިވމެނިަވޑަިއެގހި

ހެންޭވރު އުތުރު  ،މޫދުމެންބަރު ޖީހާން މަޙް ރިތްތެޒައިއް  ނަަވރު ދާއިރާގެ ހިން ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް

ކަނޑިތީމު   ،މަތިެވރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  ދާއިރާެގ

ބަރު އިބްރާހީމް ރި މެންތެުގަރއިދޫ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތް ،ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމްهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދު ދާއިރާެގ



17 

 

 ،ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ިވިލނިގލީ ،ސައިން ޙުކެންދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި ޢަލީ  ،ރިޟާ

ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ. ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ކުިރއަށްދިޔަ ޮގްތ  ،އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޅުަގނޑު

ޕްރީމް ކޯިޓެގ ސު ،ެގ ދަށުންަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( 148ސީެގ ޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާ ހިރާއްެވ. ދިލާނަންއިދަންނަަވ

ޮގތުްނ  ުގޅޭ ްއުވމާްއޔަންކުރެޢައަލްުއސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު  ސަންކާރިޭގހަސ. މީދޫ  މަށްޤާެގ މަމުފަނޑިޔާރުކަ

 ބަރު ންޑިސެ 2 ،ުގޅިެގން ޓީއަށް ފޮނުއްުވމާމި ކޮމިމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ ދިރާސާކުރު 

ޮގތުން  ުގޅޭ ޮގތާ ެގންދާނެކުރިައށް ަގއި މި މައްސަލަަވނަ ަބއްަދލުުވމު 58ަގއި ބޭްއިވ މި ކޮމިޓީެގ މި އަހަރުެގ 2019

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އީރަުގިޅެގން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް  . އެއަށްފަހުަގއި މި މައްސަލައާ ނުުވކޮމިޓީން މަޝްަވރާކުރެ 

 ، އެޓަަކއިސަރިވްސ ކޮިމޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލަފާއެުރުވމަށް ޝަލްޖުޑީ ،ފޮނުއްާވފަިއާވ ިލޔެކިތުންތަާކއި 

ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުައސާސީެގ  ލާފަިއާވ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި. އަދި ދިެވހިރާއްޖޭެގއިކޮމިޝަނުން އެކުލަވަ 

 ،އްޔަންކުރާނީޢައެންމެހައި ފަނޑިޔާރުން  ޕްރީމް ކޯޓުެގއެ މާއްދާގައި ސު ،ބަލާއިރު ށް( އަަވނަ މާއްދާެގ )ހ148

ްޕރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުކަުމެގ ެއޮގތުން ސު  ،އްޔަތުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށާއި ސިލަތުެގ އެންމެ އިްސެވިރޔާެގ ހައިއުދަ

ން ރަްއޔިތުންެގ ަސރިވސް ކޮމިޝަނަންެގ މަްޝަވރާެގ މަތީ ޝަލްޖުޑީ ،ޑައަޅާނީ ނކަ އްޔަންކުރެޭވ މީހަކު ޢަމަށް ޤާމަ

ޯވުޓަގއި ބަިއެވރިިވ މެންބަރުންެގ އަޣްލަބިއްޔަތުން ެއ  ،މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއްަގއި ހާޒިުރެވ ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު

ދިެވހިރާއްޭޖެގ )  2010/13ބަރު   ާގނޫނު ނަންދިއަ  ކޮމިޓީން ާފހަަގކުރޭ.  ،ކަމުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވކަން  ނަމެއް ފާސްުވމުން

މަށް މީހަކު ޤާޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނިޑޔާރުކަމުެގ މަސު ،ަވނަ މާއްާދއަށް ބަލާއިރު  17ެގ (ފަނޑިޔާރުންެގ ާގނޫނު

ކަމަްށ  ންޮގުތެގ މަތީ ބަޔާންކޮްށފައިާވ އެ ާމއްދާެގ )ހ( އިން )ޅ( އަށް  ،ނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ އްޔަންކުރަންޖެހިއްޖެޢަ

 އިރު،ދެންނެިވ މާއްދާތަކުެގ އަީލަގިއ މި މައްަސލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި ެވސް ިއޭވ. އެެހންކަމުން، އިކޮށްފަފާހަަގ ންޓީކޮމި

ޝަލް ސަރިވްސ ޖުޑީ  އަތާ އެްއޮގތަށްަވނަ މާއްާދަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އިޖުރާ  17ެގ ފަނޑިޔާރުްނެގ ާގނޫނުެގ  ޖޭއްދިެވހިރާ

 ، މަށްޤާޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަސު ،އެކު ޢަމަލުކުރުމާށްތަެއޮގދި އަ ،ފަިއާވ ކަމާއިރައްާވކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކު

 ށް ެއ ކޮމިޝަުނން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ ްއޔަންކުރެްއުވމަށްޢަޢޫދު އަލްުއސްތާޛު ޙުސްނުްއސު ސަންކާރިޭގހަ ސ. މީދޫ

މަށް ޤާފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަ ގެ ޓުމް ކޯޕްރީން ސުމަތީ ެއްއޮގތްާވ ޮގތުެގ ައދި މަޝްަވރާއާ ،ކަމާއި ާވފަިއާވދެއް މަޝްަވރާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ުގޅޭ މައްސަލަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް އްޔަންކުެރއްުވމާޢައަލްއުސްާތޛު ޙުސްނުއްސުޢޫުދ 

 4ގައި މި ދަންނަާވ ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވކަން ކޮމިޓީ ފާހަަގކޮށް މި މައްސަލަިއަގިއ ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތް މި ރިޕޯޓު

ޕްރީްމ ސު  ،ދާެގ )ހ( ދަށުންަވނަ މާއް   148ރިއްާޔެގ ާޤނޫނުއަސާސީެގ  ފާހަަގކުރަނީ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫ  މި  ގައިނަންބަރު

ޮގތުްނ   ުގޅޭ  އްޔަންކުެރއްުވމާޢަައލްއުސްތާޛު ހުސްނުްއސުޢޫދު    ސަންކާރިގޭ ހަސ. މީދޫ    ،މަށްޤާކޯޓުެގ ފަނިޑޔާރުކަުމެގ މަ

ދިެވހިާރއްޖޭެގ  ،ަގއި ދިެވިހރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާޫނނުއަސާސީާއއިއިލަ މައްސަރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ 

ސަރިވސް ޮކމިޝަނުން ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ  ޝަލްްތތައް ޖުޑީއަެގ ާގނޫނުަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ާގނޫނީ އިޖުރާފަނޑިޔާރުން
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ަގއި ޮގެތއް ނިންމެުވމަށް އިސަލައްމަހުން އެ ަރއްޔިުތންެގ މަޖިލީ ،އެހެންކަމުން ؛ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ކަމަށާއި

ަވނަ ބައްދަލުުވުމގައި   58މި ކޮމިޓީެގ މި އަހަރުެގ    ،ަވނަ ދުަވހު ޭބއްުވނު   2019  ބަރުންޑިސެ   2  ،މަޖިލީހަށް ފޮނުުވމަށް

ން ނިންމެިވ. އްސަލަ ކޮމިޓީމި މަ ،މެންބަރުންެގ ައޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށް 6ހާޒިރުެގ ޯވޓުަގއި ބައިެވިރިވ  މިޓީއަށްކޮ

ޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާުރކަމުެގ ެގ ދަށުން ސު ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  148 ޤާނޫނުއަާސސީެގ  ، ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިްއޔާެގީވމާ

އްޔާ ކުރުމާ ުގޅޭ ޮގތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔަންޢަ ޛު ޙުސްުންއސުޢޫދުއަްލއުސްތާ ސ. މީދޫ ހަސަންކާރިޭގ ،މަޤާމަށް

މައްސަލަ މި އިއްޒަތްތެރި ިމ  އި،ކުަރއްވަ ން ނިންމި ޮގތުެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްމި ކޮމިޓީދު އާ މެާވ މައްސަލަ ފޮނުއްާވފައި 

މި އެކުަގއި  އެދި މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން. އަދި މި ރިޕޯޓާ  މަށްން ނިންމު ތެްއެގ މަތީޮގ މަޖިލީހަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ

 އި ކޮމިޓީަގން. ހުށަހަޅައެބަ ން ޮގުތެގ ތަފްސީލު ަވޑަިއެގޒިރުވެ ހާމެންބަރުން  ،ުގޅޭ ލިޔެިކޔުންތަކާއި އާއްސަލަމަ

  ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަްނނަަވން. އަިދ އިދާރީ ޮގތުން މެންބަރުންނަށް އިްއޒަތްތެރިކޮށްެދއްިވ ހުރިހާ މަސައްކަތް

ަވން. ޝުކުރިއްޔާ ނަދަން ބޮޑަށް ޝުކުރު ަވރަށް ެވސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްތެރިެވދެއްިވ ނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއަށް ެއހީއަޅުަގ

 އީސް.އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިރާެގ   ހުޅަނުގނު  މާފަން  އަރުަވީނ،ތުޞަރުމި ފު  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަުޅަގނޑު އެމް.ޑީ.ީޕެގ ަފރާތުން

 މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: މުޙައްމަދު ފަލާޙްންބަރު ދާއިރާެގ މެ ހުޅަނުގ މާފަންނު

ަވނަ މާއްާދެގ )ހ(ެގ  148އަާސސީެގ ނުޤާނޫ ެގިދެވހިރާއްޖޭ؛ ޒަތްތެރި ރައީސްތެރި ރަީއސް. އިއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ،ންތަކުެގ ތެެރއިފުޅުފަނޑިޔާރެއް ކަނަޑއެޅުމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފަިއާވ ނަންމް ކޯޓަށް ދަށުން ސުޕްރީ

 ިއއްޒަތްތެރި  ،އްރިރުޤަކޮމިީޓެގ މުޖުޑިޝަރީ ދެންމެ  ،ނަން ހުށަހަޅުްއަވއި   ޙުސްނުއްުސޢޫދުައލްއުސްތާޛުހަސަންކާރިޭގ 

އަުޅަގނުޑ  .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ނޑު ާތއީދުކުރަންައޅުަގ އްިވ ހުށަހެޅުމަށްހުށަހެޅުއެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

ކުރަްއާވފަިއާވ މުައއްސަސާަތކުަގއި މަސަްއކަތް ނަުގިދެވހިރާއްޖޭެގ ިގނައްުސޢޫދަކީ ސްނު ޙުައލްއުސްތާޛުލާއިރު އިބަލަ

ކުަރއްާވަފއި ހުިރ މަސަްއކަތެްއ ކޮންމެެވްސ ަވރަކަްށ ށްޓަަކއި މައްލުކުރުޙަ ރާއްޭޖެގ ޖުޑިޝަީރެގ ކަންަތއް  .ބޭފުޅެއް

. ންދަންަނާވލަަގނޑު ާތއީދުޮކށް އެ ާވހަކަ ޅަށް އަޅު، އެ ނަންފުއެހެްނީވމާބޫލުކުރަން. ަގބޭފުޅެއްކަން ައޅުަގނޑު ެވސް 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ،މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި   ާދއިރާގެ  ަމޑުްއަވރީއަރުަވނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

 .ރީފްއާދަމް ޝަ، .އެން.ސީެގ ީލޑަރުޕީ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާެގ މަޑުއްަވރީ

ހުށަހެޅުނު ތިން ަވނަ ރިޕޯޓަކީ ެވސް ިގނަ ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރެިވަފއި އޮްތ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

ކޯަޓކީ ޝަރުޢީ ނިޒާމުެގ އެންމެ   މްާޚްއޞަ ޮގތެްއަގއި ސުޕްރީ  .ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެެކން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ރިޕޯޓެއް

ދާނެ މުހިންމު   ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާެވެގންކުރުމަކީްއޔަންޢަ ލާއަށް ރަނަގޅު ަބޔަކު  ޙަލާ. އެ މަރުޙަބަސް ބުނާ މަރުފަހު

ރާލި ބޫލުކުރަން. ރާއްޭޖަގއި، ފަހުެގ ތާރީޚެްއގައި އެންމެ އަނިޔާެވރި ޮގތަކަށް މަަގ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެްނ ެވސް

ަވުރެގ ންވާ ހިސާބަށް އަިއއިރު އެކަީށެގމީދޫ ފެންފިޔާޒުޭގ އަޙްމަދު އަނަސް. މަރު ކޮިމޝަނުން އަދި މިހާ ރ. ،އެކަކީ 

 ،ނުާވކަން އިންތިހާއަށް ކަންބޮުޑެވއެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައި  ،ުނާވަކންއަަނސްެގ ޢާއިލާއަށް ލިބިފައި  ،އަށްކުރިއެރުމެއް އަނަސް

އެ ބޭފުޅަީކ   ،ކުރާއިރު އަުޅަގނޑުމެން އެަބ ިވސްނަންޖެހޭއްޔަންޢަމް ކޯޓަށް މީހަކު  ރަން. ސުޕްރީއަޅުަގނޑު ެއކަން ފާހަަގކު

 ކިހާަވރަކަށް މި މަސައްކަތުަގއި ޝާމިލުެވެގން ޒިންމާދާރުކަމާ  ،ކުެރިވދާނެެއުކ މަސައްކަތްެގ ޒިންމާދާރުކަމާކިހާަވރެއް 

ރި ބަހުން  ބޭނުންކު  ތަނުގައި  ައޅުަގނޑުމެންެގ މި  ،ަވުރެގުކރެޭވކަތްމް ކޯޓުަގއި މަސައް ޚާއްޞަ ޮގެތއްަގއި ސުޕްރީ ؛އެީކަގއި 

ެއކީަގއި އެ ބޭފުޅަކީ ިސޔާސީ ަކމުގައި ުވން. އަދި ހަމަ އެއާކުށް ިގނަެވެގން ނޫޅޭ މީހަމާ ބޮޑަ ،ކަމަށް ާވނަމަ ދަންނަާވ

 އަްލއުސްތާޛު ލުކުރަން. ބޫަގމުަގއި ައޅުަގނޑު މީހަކަށް ނުުވމަކީ އަުޅަގނުޑ ދެކޭޮގުތގައި މުހިންމު ަކމެއް ކަ

އަުޅަގނުޑެގ  ،އެހެންނަމަެވސް. ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުެޅއް .ބޭުފޅެއްމޮޅު ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ަގޙުސްނުއްސުޢޫދަކީ އަޅުަގނޑު 

 ަވޑަިއަގންނަވާ ށް އޮީތ އެ ބޭފުޅާއަކީ ަވރަށް ބޮޑަްށ ސިޔާސީ ކަންތައްތަުކގައި ހަރަކާތްތެރިެވއަކަންބޮޑުުވން އިންތިހާ

ސިޔާސީ ބޭފުޅަުކ މިކަހަލަ  ކަންބޮުޑަވނީ ުވރެެއއަށްއަުޅަގނޑު އެީކަގއި އަދި ހަމަ އެއާ  .ކަށް ާވކަންބޭފުޅަ ސިޔާސީ

އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޭޖަގއި ހަމަ މި ފެންަވރުެގ އެތައް   ،ހިތުަގއި އުފެދޭ ސުާވލަކީ  ެގއަޅުަގނޑު   .މަޤާމަކަށް ހުށަހެޅުއްީވތީ

ެވސް އަުޅަގނުޑ  ގައިމުހަމަ ؟ކުެރުވނީތިޔާރުދު މި އިޚްޢޫސްނުްއސުޙުކީްއެވެގންތޯ  ،އިރުބައިަވރު ބޭފުޅުންެނއް ިތއްބެވި 

އިުރަގިއ މި ފަދަ ސިޔާސީ ިތއްެބިވ. ލުކުރާ ޮގތުަގއި ހަމަ މި ފެންަވރުެގ ރަނަގޅު ބޭފުޅުން ާރއްޖޭަގއި އެބަ ިތއްބެިވބޫަގ

އެްއ ބޭފުޅެޭކ ަގއި ސިާޔސީ ހަމަ ެއންމެ ަވރުަގދަ  ރައީްސ ނަޝީދު ފިަޔަވއި ެދން ރާއްޖޭ  ،އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ؛ ބޭފުޅަކު

 ...ުރެގ ބޭފުޅަކުަވ، އެއެހެްނީވމާ. ދަކީޢޫސްނުއްސުޙު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މި ރަްއޔިތުންެގ ަމޖިލީހުެގ ރައީސް. ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑަކީ ސިާޔސީ މީހެއް ނޫން. ައޅުަގނަޑކީ
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް ބަރުންމެ ާދއިރާެގ މަޑުއްަވރީ

ިސޔާސީ ބޭފުެޅއް އަުޅަގނޑަކަށް ހިެޔއް ުނޭވ މި ާރްއޖޭގައި ިމ ފަހުެގ ތާރީެޚއްަގއި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީުދ ަވރުެގ 

ބޮުޑުވން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ަވރަށް ކަން  ،އެހެންީވމާ .ދަކީޢޫސްނުއްސުޙުހަމަ އެަވރުެގ ބޭފުޅެއް  .  ހެންނެއްއުފެދުނު

 ދަށުަގއި ުއއްަތމަ ފަނޑިޔާރުެގ !ކުރަްއާވމާފު؛ ކަށްމެންަބރަެގ ހުމަޖިލީ ެގންަރއްޔިތު ދުޢޫސްނުއްސުޙު،އުފެދޭ 

 ހަމަ މިއަށްުވރެ   ށްސަރުކާރަ  ،އަުޅަގނުޑެގ ުސާވލަކީ  .ކުރާތީްއޔަންޢަްމ ކޯޓުެގ ފަނިޑޔާރަކަށް  ކުަރއްާވނެ ސުޕްރީމަސައްކަތް

 ؟ރިކަމެއް އެބަ އޮތްާބަވއޭ ނުަވތަ މިކަމުގައި ސަރުކާރުެގ ރަނަގޅު އިޚުާލޞްތެ ،ބާަވއޭ  ރަނަގޅު ބޭފުޅަކު ނުފެނުނީ

 ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އަލްއުސްާތޛު   އަުޅަގނޑުއަދި  .  ރަނަގޅު ބޭފުޅުން ތިއްބަާވނެ  ުވރެބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި މިއަށްަގއަޅުަގނޑު  

ބޫލުުކާރ ަގއަުޅަގނޑު    ،އެހެންނަމަެވސް.  ރަނަގޅު ބޭފުޅެއް  ން ދަނީ ސިޔާސީ ރަނަގޅު މަޤާމެއް އަދާކުަރއްަވޢޫސްނުއްސުޙު

ބޫލުކުރެޭވ ޮގތުަގއި އެީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝަރުޢީ ަގއަުޅަގނޑަށް    ،ކުރުމަކީއްޔަންޢަމަނިކުފާނު  ށް އެ  ޮގތުަގއި މި މަޤާމަ

ކުރާ ކަމަށް   ކުރަންމު ރަނަގޅުޝަރުޢީ ނިޒާ  .ކުރެޭވނެ މަސައްކަތަކަށް ނުާވނެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްންރަކުނިޒާމު ހަރުދަނާ

އެއީ އަޅުަގނުޑ ހިތުން ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން  . ޖެހޭތެއް ެވސް އެބަ ކޮށްލަންއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން އިުތރު މަސައްކަވެއްޖެ 

 ޖޭ.އެސް.ީސގެ  ،ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނެގ އެންމެ ކަންބޮޑުުވން އޮތީ ެގމިހާރު އަުޅަގނޑުމެން ،ބޫލުކުރަްއާވނެަގެވސް 

ަޕރ މެޖޯރިޓީއެއް އޮެވެގން މި ަވރުަގދަ ސު ،ބޫުލުކރެޭވ ޮގތުންަގން. އަޅުަގނޑަށް ޮގުތެގ މަތީ ން އޮންނަކޮމްޕޮޒިޝަ

އޮންަނ ޮގތުން ޝަރުޢީ ނިޒާމުެގ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޖޭ.އެސް.ސީ ،ާދއިރު ެވސް މި މަސައްކަތް ުކރެިވެގން ގައިހުމަޖިލީ

ަގިއ ބޫލުކުރާ ޮގތު ަގ، ައޅުަގނޑު  ކު ކަންޮބޑުޭވ. އެހެންީވމާށް ިގނަ ަބޔަމައްޗަށް ަވރަ  ތެރެއަށް ޖޭ.އެސް.ީސެގ ނުފޫޒު ފޯރުާވ

އަޅުަގނޑުމެން   ،އްޔާ ކުރަން އޮތް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީކުރަން ބޭނުންާވ ކަމަށް ެވއްޖެރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ރަނަގޅު

މަށްޓަަކއި ަގތުަމކީ މި ޤައުމުެގ ޝަރުޢީ ނިޒާއެތަނުން މަނިކުފާނު ދުރަށް ަވޑައި.  ކޮމްޕޮޒިޝަން ަބދަލުކުރުން  ެގޖޭ.އެސް.ސީ 

ެވފަިއ،   އެއީ މަނިކުފާނަކީ ަވރަްށ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކަށް  ބޫލުުކރަނީ.ަގތައް ކަމަށް އަުޅަގނޑު  ކަން   ކުރެޭވނެ އެންމެ ރަނަގޅު

 އޮްތ ޤުބަލެއްމުސްތަ ނިކުފާނަކީ ަވރަށް ރަނަގޅުއަދި މަ މި ޤައުމުެގ ސިޔާސީ ދާއިާރަގއި ރަނަގޅު މަސަްއކަތެއް ކުަރން

ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ  .ކަމަށް ުނާވނެތީ ރަނަގޅުދިުއމަކީ ެގންްއކޮށްެގން ކުރިއަށް ބަިއ އެ މި ދެ ،ބޭފުޅަކަށް ާވީތެވ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވުގތު ޖޭ.އެސް.ީސގައި އަޅުަގނުޑ  މި !ދަންނަާވލަންތޯ ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އަޅުަގނޑު އެތާ އިނދެެގން ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ބޮނޑި. ަވުގތަްށ  މިރާއްޖެއަށް މިއިން މަޤާމުން ދުރަށް ޖެހުމަކީ ދިެވހި

މިހާރު   ދޭނަމޭ އަޅުަގނޑުއިކޮށް ިނންމަ  ތުން ތި އެދިަވަޑިއަގންނަާވ ޮގތަށް މިކަންއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިދެވހިރާއްޭޖެގ ރަްއޔި

 .ށްރިޔާޟަهللا ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށީ ،ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ފަރާތުން ،އަރުަވނީތުމި ފުރުޞަ
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 ާވހަކަެދއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު  ތިމަރަފުށީ

ަވރަށް   .ންނަަވންދިފައިުނާވ ާވަހކަ ދަކުރަން އަުޅަގނޑު އެބަުހސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ކޮމިޓިެގ ރިޕޯޓަށް  

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ެއއް ބޭފުޅަކު. ދެން    މެން މީަގއި މި އޮންނަނީއަުޅަގނޑު  .ޝުކުރިއްޔާ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 .ުޖމްހޫރީ ޕާޓީެގ މެންބަރަކަށް ިއންނެީވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  !ކުރަްއާވމާފު؛ ދާއިރާެގ  ަވުގތު ތިމަރަފުށީ  މި ތަނުަގއި މި

ަވރަށް  .  ކަމެއް ނޫން  ތްމިކަމުަގއި ެއްއެވސް މައްސަލަެއްއ އޮނަމަ އެއީީކއެއް    ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްަވން އެދިަވޑަިއަގންނަާވ

 ެގނެޭވތޯ ބަލާނަން. ޯވޓަށް  ަގީޑަގއިޯވޓު ެވސް ކުރެްއިވްއޔާ މި މައްަސލަ އަުޅަގނުޑ އިރާދަ. ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

ކުރުމަށް އްޔަން ޢަޖުޑިޝަލް ސަރިވސް ޮކމިޝަނަށް އާއްމުންެގ ތެރެއިްނ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަާޅ މީހަކު    - 7.4

ން ދެއްަވިއ ކުރިމަތިލެއްިވ ފަރާތްތަކުެގ ނަންފުޅުތައް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީކުރި އިޢުލާނަން އިޖާބަ

 ދާއިރާެގ އުތުރު މާފަންނު ،އްރިރުޤަ ނިންމި ޮގތުެގ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްާވނީ ކޮމިީޓެގ މުސާކޮށްދިރާ

 .ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ނުމާފަން

 ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މި ކޮމިޓީެގ އެންމެ ފަހުެގ ރިޕޯޓު މިއަދު މި ިއއްޒަތްތެިރ . ީއސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ަވނަ މާއްދާެގ  158ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ މިއީ ދިެވހިރާްއޖޭެގ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތި އިޝާރާތް ކުރެއްީވ

ށް ރަްއިޔތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑަައޅާ ން އާްއމުންެގ ތެރެއިން ޖުީޑޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަ)ޅ(ަގއިާވ ޮގުތެގ މަތީ

ލެްއިވ ކުރިމަތިދެއްަވއި  އިޢުލާނަށް އިޖާބަަގއި ކުރި    2019  އޮކްޓޯބަރު  9ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުން    ،ކައި ެވުވމަށްޓަ މީހަކު ހޮއް

 ެގ މަޖިލީހުގެ ަވނަ ރަްއޔިތުންަނާވރަ  ،ަގިއ ބޭްއުވނު  2019  ބަރުންޮނެވ  23ކުރުމަށްޓަކަިއ  ފަރާތްތަކުެގ ނަންފުޅުތައް ދިާރސާ

ން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ތުެގ މަތީޮގ  ާވަވނަ ޖަލްސާަގއި ރައްޔިުތންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދަގއި   57

ިވއިރު ކޮމިޓީެގ އް ކުރެ ކޮމިޓީެގ ަމސައްކަތް. ން ެއ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓުމި ކޮމިޓީ ،ފޮނުއްުވމުން

 މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ފޮނަދޫަނން.  އިލާމެންބަރުންެގ ނަްނތައް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަ   ނިަވޑަިއަގންނަާވޮގތުަގއި ހިމެމެންބަރުންެގ  

ނިމެންދެން    އިުރަގއި ިރޔާަސތު ފެށުނީއްސުރެމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއިވ  އަދި ؛މުޤައްރިރުނައިބު  ކޮމިޓީެގ    ،ސިރާޖް  މޫސާ

 ހިންނަަވރު، ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ ހުޅަނުގ ރު. ހެންޭވރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ ދެްއީވބަލަހައްޓައި

، މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އުތުރު ޭވރުހެން، މަޙްމޫދު ޖީހާން  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ
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  ޝަހީމް  هللاޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ މުކަނޑިތީ ،ޒަރީރު ޙަސަން  މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ މަތިެވރި

 ޢަލީ  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ ،ރިޟާ އިްބރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ުގރައިދޫ ،ޢަބްދުލްޙަކީމް

 މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ރުއުތު  ދެން އަދި މާފަންނު  .ޙުސައިން  ސަޢުދު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި    ދާއިާރގެ   ިވލިނިގލީ ،ޙުސައިން

ދިެވހިރާއްޭޖެގ ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއްެގ ޮގުތަގިއ އޭުރަގިއ ެވސް އިން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ފަހުމީ އިމްތިާޔޒު އަޅުަގނޑު،

ާގނޫުނ  (ާގނޫނުޖުީޑޝަލް ސަރިވސް ޮކމިޝަންެގ ) ާއއި،ަވނަ މާއްާދެގ )ޅ( 158ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

ސަރިވސް އާއްމުންެގ ެތރެއިން ޖުޑީޝަލް  ،( ަވަނ ނަންބަރުެގ ދަށުނ6ްމާއްާދެގ ) ަވނަެގ ތިން  2008/10ނަންބަރު 

ކުރި އިޢުލާނަށް  އިަގ 2019 އޮކްޓޯބަރު 9ކުރުމަށްޓަކައި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން އްޔަން ޢަކޮމިޝަނަށް މީހަކު 

ްނެގ މަޖިލީހުން މި ކޮމިޓީއަށް ށް ރައްޔިތުކުރެްއުވމަލެްއިވ ފަރާތްތަކުެގ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާދެއްަވއި ކުރިމަތިއިޖާބަ

 ޮގތާ ެގންދާނޭކުރުމުެގ މަަސއްކަތް ކުިރއަށް ތިލެއްިވ ފަރާތްތަުކެގ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާއެ މަޤާމަށް ުކރިމަ ،ފޮނުއްުވމުން

ނިންމި. އް  ޮގތެ ،ން ަމޝްަވރާކޮށް މި ކޮމިީޓެގ ބައްދަލުުވުމަގިއ ކޮމިޓީ  ،ަގއި ޭބއްުވނު   2019  ބަރުންޮނެވ  7ޮގތުން  ުގޅޭ

ން ޕްރޮސެސް ހިންާގފައިާވކަން އަުޅަގނުޑ ެއއްޮގތްާވ ޮގުތެގ މަތީ  މަލުކުރާ އުސޫލާޢަން  މަޖިލީހުެގ ަގވާއިާދއި ކޮިމޓީއަދި  

އަޅުަގނޑު  އެްއކޮށް ދަންނަާވނުލިެއއް ކަމަކު މި އެންމެހައި ކަންކަން ހިންިގފަިއޭވ. ޮކމިޓީެގ ނިންމުން. ފާހަަގކުރަން

 ،ންާދެގ )ޅ(ަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީަވނަ މާއް 158ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުައާސސީެގ ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ލާނަން.އިދަންނަަވ

އާއްމުންެގ ތެެރއިން އާއްމުްނެގ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މީހަކު 

ތެރެއިން އެ މަޤާމަށް ކުެގ  ލެްއިވ ފަރާތްތަދެއްަވއި ކުރިމަތިޖާބަކުރި އިޢުލާނަށް އި ހޮއްެވުވމަށްޓަކައި ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުން  

ން ފާސްކުރި ލިސްޓުަގިއާވ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ފަރާތެއް ާއްއމުންެގ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް މި ކޮމިޓީކުރުމަށް ޢައްޔަން

މެދު ޮގތެްއ  މާކުރުއްޔަންޢަސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަާޅ މީހެއްެގ ޮގުތަގއި 

މި ކޮމިީޓެގ  ،ަގއި ބޭްއުވނު 2019 ބަރު ންނޮެވ 17ށަހެޅުމަށް ނިންމަވައިދެްއުވމަށްޓަަކއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހު

ެގ ދިެވހިރާއްޖޭ މެންބަރުންެގ ިއއްތިފާޤުން ފާސްކުެރުވނު. ީވާމ،  ތްހަ ހާޒިުރިވ ަވނަ ބައްދަުލުވމުަގއި ކޮިމޓީއަށ51ް

އާއްމުްނެގ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ   ،ންަވނަ މާއްދާެގ )ޅ(ަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީ  158  ގެ އަސާސީ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނު

ލާނަށް ޢުއި ރަްއޔިތުްނ މަޖިލީހުން ކުރި ،ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންެގ ަމޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މީހަކު ހޮއްެވުވމަށްޓަކައި 

ން މި ކޮމިޓީ  ،މަށް ފޮނުއްާވފައިާވ މަްއސަލަދިރާސާކުރުލެްއިވ ފަރާތްތަކުެގ ނަންފުޅުތަްއ އިޖާބަދެއްަވއި ކުރިމަތި

ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  އިިތޔަ ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި  ،ކުރަްއވައި ނިންމެިވ ޮގތުެގ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްަވއިދިރާސާ

ަވަނ 201ުދެގ  ހުެގ ަގވާއިރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީން މި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްުވން އެދި،  މަތީ  ފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެ ޮގެތްއެގ

 ،ކާއި ުގޅޭ ެއންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަ އެކުަގއި މައްސަލައާ  ހުށަހަޅަށް. އަދި ރިޕޯޓާ މި ރިޕޯޓުމާއްދާެގ )ކ( ެގ ދަށުން 

ކޮމިޓީއަށް   އި،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާ  ެވސް އެބަ ހުށަހަޅަށް. ކޮމިޓީެގ  މެންބަރުން ހާޒިރުެވަވޑަިއެގން ޮގތުެގ ތަފުސީލު

 ދަންނަަވން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުފުންނަށް ދެްއިވ އިދާރީ ހުރިހާ މުަވްއޒަހީތެރިެވއެ
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަލްއުސްތާުޛ  މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ާދއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެްނޭވރުއަރުަވނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތު

 .ށްލަޠީފަ ސަންޙަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރު

އެ  ،އަޅުަގނޑުމެން ،ން ދެންމެ ހުށަހެޅުއްިވ ރިޯޕޓުަގއި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ، އާދެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ކޮށްެގން  .ފަސް ފަރާތަކާ މެން ުކރީ އަުޅަގނޑުއިންަޓިވއު  ،ކަމަށް ާވތީ ައޅުަގނޑު ެވސް ިއންނަ މެންބަރެއް ަގއި ކޮމިޓީ

ފަހުން  ކޮށްފައި އޮތް ދެ ނަން. ދެން އޭެގކަމަށް ފާސް ތެެރއިން ދެ ފަރާތެއް އެީއ ޯވޓަށް އެހުމަށް ކޮމިޓީއަށް ެފންނައޭެގ

ދެ  ! އެރައްާވކުމާފު .ޮގތުން ުގޅޭ ލޫމާތުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އެބަހުރި އެ ދެ މެންބަރުންނާ ޢުއިތުރު މަ

ލުކުރަނީ. ބޫަގކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަަމށް އަުޅަގނޑު ، ެއއީ އިތުރަްށ ދިރާސާއެހެންީވމާެވސް. ޮގތުން  ުގޅޭ ޑިޑޭޓުންނާކެން

، ެއކަން ާވެނ އެހެންީވމާ.  ލޫމާތު ލިބެންޖެހޭ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް ޯވޓަށް ދިއުމުެގ ކުީރަގއި ޢުއަޅުަގނޑު ހިތުން އެ މަ

ކަމަށް  ނޫންނަމަ ކޮންމެެވސް އިންތިޒާމެއްެގ ތެރެއިން ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ،މިީޓެގ ފަރާތުންޮގތެއް ކޮ

ކުރުމުެގ ފަހުން ލިބުނު މައުލޫމާތެއް ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން އިންޓަިވއު   ،ޯވޓަށް އެހުމުެގ ކުރިން. އެހެން މި ދެންނެީވ  ދެކެނީ

، އެ ާވހަަކ ތެރޭަގއި ހިމެނޭތީ. އެހެންީވމާލެިވފައި ނެތް ކަންތައްތަެކއް ޭއެގއިންނަށް ބަލައިންަޓިވުއަގއި އަުޅަގނުޑމެ  ،ީވމަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. .އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން އޮތީ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެގ ފަރާތުން ނޫން އް ތް. އަދި ަވކި ޕާީޓއެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެން ޕާޓީއެްއެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު ނެ

ކުރެއްިވއްޔާ ިމ ުބެވަވަޑއިެގންފަިއާވ މެންބަރަކު ެވްސ ނެތް. އިރާދަޚާުބގައި ަބއިެވރިެވަވޑަިއެގން އިންތިޚާޮގތަކަށް އިންތި

 ަގޑީަގއި ޯވޓަށް ެގންނާަނށް. ަގނޑު ޯވޓުެގ މައްސަލަ ެވސް އަޅު 

 ފަރާތްތަކާއެކުވާ އެކި ދައުލަތުން ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ -{ 7.5} 

 ދައުލަތަށް، މުރާޖަޢާކޮށް ލުތައްސޫއު ގެންގުޅޭ މެދު އިލްތިޒާމުތަކާ މާލީ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަށުން އެއްބަސްވުންތަކުގެ

 ނިންމެވި ރާސާކުރައްވައިދި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު ،ރާރުގަ ހުށަހަޅާ އިގޮވާލަ އިމުކުރުމަށްގާ އުޞޫލެއް ބުރަނުވާނޭ

 .ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ތިމަރަފުށީ  ،ލަދެއްވާނީއި. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް އިއްވަރިޕޯޓް ގޮތުގެ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު  ތިމަރަފުށީ
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ވާފައިވާ، ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކުވާ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުއް. `

، ދައުލަތަށް ލުތައް މުރާޖަޢާކޮށްސޫވުންތަކުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ އިލްތިޒާމުތަކާ މެދު ގެންގުޅޭ އުއެއްބަސް

 މެވިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިން މާލިއްޔަތު ،ރާރުގަހުށަހަޅާ  އިއިމުކުރުމަށް ގޮވާލަގާބުރަނުވާނޭ އުޞޫލެއް 

މި ރިޕޯަޓކީ، ުތޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ،   އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ.  ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ލުތައް ސޫދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާއެުކާވ އެއްބަސްުވންަތކުެގ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ އިލްތިޒާމުތަކާ މެދު ެގންުގޅޭ އު

 ފަހުން މި ރިޕޯޓުގައިމީެގ .ހުށަހަޅާ ޤަރާރު އިާވލައިމުކުރުަމށް ޮގގާ އް ލަތަށް ބުރަނުާވނޭ އުޞޫލެމުރާޖަޢާކޮށް، ދައު

 ަވނަނަާވރަ   ،ޭބއްުވނު   ަގއި  2019  ބަރުންސެޕްޓެ  5 ނިންމެުވމަށް،  ޮގތެއް   މެދު  ރާރާ ަގއެ   ްއަވއިދިރާާސކުރަ ؛ބުނެފައިާވ

 މައްސަލަ  އެ ކޮމިޓީން އެ ުގިޅެގްނ، ފޮނުްއުވމާ ކޮމިޓީއަށް ތުމާލިއްޔަ ޖަލްސާަގއި ަވނަ 47 މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގ

ކޮމިޓީން ބައިތަްއ.  ރިޕޯޓުެގ މި ޖަދުަވލުތަކަކީ ާވިހމެނިފައި ރިޕޯޓުގައި މި .ރިޕޯޓު ޮގތުެގ ނިންމެިވ ދިރާސާކުރަްއވައި

 3 ުގޅިެގން، ފޮނުއްުވމާ ރާރުަގ ކޮމިޓީއަށް މާލިއްޔަތުލާނަން. އިޮގތާ ބެހޭ ޮގތުން ދަންނަަވ ެގންދިޔަމަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ރާރު ަގ އެ ބައްދަލުުވމުަގއި ނަަވ 41 އަހަރުެގ ަވނަ 2019 ކޮމިޓީެގ މާލިއްޔަތު ،ބޭްއުވނު ގައި 2019 ބަރުއޮކްޓޯ

 ރު ބައޮކްޓޯ 21 ،ސުންަގިޑއަކީ  ނިންމަާވނެ ރާރުަގ ަބއްދަލުުވމުަގއި އެ . އަދިއެޖެންޑާކުރެްއިވ ޓަކައިދިރާސާކުރެްއުވމަށް

 ށް ބަރައޮކްޓޯ  31  ސުންަގޑި   ނިންމާނެ  މަސަްއކަތް  ރާުރެގަގ  މި  ،ނަަމެވސް.  ކަނަޑއެޅުްއިވ  ދުަވްސކަމުަގއި   ހޯމަ  ާވ  2019

 ބޭފުޅުން  ވި ހާިޒރުެވަވޑަިއެގންނެ  ަބއްދަލުުވމަށް  ަވނަ  51  ކޮމިީޓެގ  އެ  ޭބއްުވނު  ދުަވހު  ަވނަ  ބަރުޮއކްޓޯ  21  އިތުރުކުރުމަށް،

 އޮފް  މިނިސްޓަރ  ،ޮގތުން  މުެގސާފުކުރު  މަޢުލޫމާތު  ޮގތުން  ުގޅޭ  ކަންކަމާ  ބަޔާްނކުރާ  އިާރރުަގަގ  ެއއަށްފަހު،ިވ.  އިއްތިފާޤު

 ޖެނެރަލްެގ އެޓަރނީ އަދި ޑިެވލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ިއ،ރިޒަމާއަޓު އޮފް  މިނިސްޓްރީ އި،ފިނޭންސާ

 ަވުގތު އެ ބައްދަލުުވމުަގިއ، ބޭްއވި  ގައިބަރު އޮކްޓޯ 3 ކަމަށް، ފެންނަ ބައްދަލުކުރެްއުވމަށް ބޭފުޅުންނާ ުގޅޭ ކަމާ އޮފީހުެގ

 އޮފް  މިނިސްޓަރ. ނިންމެިވ އިއްތިފާޤުން މެންބަރުންެގ ބަިއެވރިެވަވޑަިއެގންެނިވ ޯވޓުަގއި ހާޒިރުެވަވަޑިއެގން ކޮމިޓީއަށް

 އި،ރިފްޢަތާ  އިބްރާހީމް  ޛުތާއަލްއުސް  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ިއ،އިސްމާޢީލާ  ފައްޔާޟް  އަލްުއސްތާޛު  ިޑެވލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް

 .ޭބއްުވނު ގައި 2019 ބަރުއޮކްޓޯ  14 ބައްަދލުކުރަްއާވފަިއަވނީ ކޮމިޓީން ބޭފުޅުންނާ ުގޅޭ ކަމާ މުައއްސަާސެގ ދެ އެ

 ކޮމިީޓެގ  ،ޭބްއުވނު  ގައި  2019  ބަރުޮއކްޓޯ  15  އަދި.  ަބއްދަލުުވމުގައި  ަވނަ  46  އަދި  45  އަހަރުގެ   މި  ެގކޮމިޓީ  މާލިއްޔަތު

 ބޭފުޅުންނާ  ުގޅޭ  ކަމާ  މިިނސްޓްރީެގ  އެ  ަވޙީދާއި،  ޢަލީ  އަލްާފޟިލް  ރިޒަމްއަޓު   އޮފް  މިިނސްޓަރ  ަބއްދަލުުވމުަގއި  ނަަވ  47

 މިނިސްޓަރ  ބައްދަލުުވމުަގއި ަވނަ 55 ކޮމިީޓެގ  މާލިއްޔަތު ،ޭބްއުވނު  ގައި 2019  ބަރުއޮްކޓޯ 28  އަދި .ބައްދަލުކުރެްއިވ

 އިތުރުންމީގެ . ބައްދަލުކުރެްއިވ ބޭފުޅުންނާ ުގޅޭ ކަމާ މިނިްސޓްރީެގ އެ ރާއި،މީއަ މްހީިއބްރާ އަލްފާޟިލް ފިނޭންސް އޮފް

 ތަޅުމުގައި މެންބަރުން  މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގ ޮގތުން ުގޅޭ ަގރާރާ ނިންމެުވމުގައި، ޮގތެއް މެދު ރާރާަގ ކޮމިޓީން

 ކޮމިޓީން ނިންމަާވފައިާވ ޮގތް. ލާނަން މިއިންނަަވން ދަދެ .ރިޢާޔަތްކުެރިވފަިއޭވ ެވސް ަކށްޚިޔާލުފުޅުތަ ފާޅުކުރަްއާވފަިއާވ

 ަވނަ  63 އަހަުރެގ ަވނަ 2019 ކޮމިީޓެގ މާލިއްޔަތު ބޭއްުވނު ަގއި 2019 ޑިސެންބަރު 2 ކޮމިޓީން ނިންމަާވފައިަވނީ،
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 ތިފާޤުންއިއް މެންބަރުންެގ ހަތް ބައިެވިރެވަވޑަިއެގންެނިވ ޯވޓުަގއި ހާޒިރުެވަވަޑއިެގން ކޮމިީޓއަށް ބައްދަލުުވމުަގއި

 މެދު  އިލްތިޒާމުތަކާ މާލީ އަދާކުަރންޖެހޭ ދަށުން ުކެގއެއްަބސްުވންތަ ާވ ފަރާތްތަކާެއކު އެކި ތުންަދއުލަ ނިންމަާވފައިަވނީ،

 މެންބަރު ދާއިާރެގ ތުޅާދޫ ިއ،ޮގާވލަ އިމުކުރުމަށްާގ ލެއްސޫއު  ބުރަނުާވނޭ ދައުލަތަށް މުރާޖަޢާޮކށް، ލުަތއްސޫއު ެގންުގޅޭ 

  މަލީ ޢަ ރާރަށްަގ އަދިށް. ފާސްކުރެްއުވމަ ޮގތަށް ފޮނުއްާވަފއިާވ ށްކޮމިޓީއަ ރާރުަގ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ންއިޙުސަ ޙިސާން

 ކޮމިޓީން  އެޅުްއުވމަށްބާރު  ެގެނުއމަށް  ތައް ލާޙުޞްއި  ައންނަނިިވ  ނޫނުތަކަށްާގ  ންކޮމިޓީ  މާިލއްޔަތު  ަޓކައިެގނައުމަށް  ސިފައެއް

ރނީ ޖެނަރަލް ފުރުޞަތެްއެގ ތެރޭގައި އެޓަެއންމެ އަަވސް  ތުެގ ާގނޫނު ީވއަޖުރާމަަދނީ އި ،ޮގތުންއެާވފައިޭވ. ނިންމަ

 91/4. ާގނޫނު ނަންބަރު އެޓަރނީ ޖެނަރަލަށް ދެންނެވުން ،ަރއްިޔތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްުވމަށް އިލައިއޮފީހުން އެކުލަވަ 

ްއެގ ބަިއެވރިޔަުކ އެ ކޮންޓްރެކްޓަކާ ޚިލާފު ކޮންޓްރެކްޓެ، ަގއި ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  23ެގ ނު(ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ާގނޫ)

ކަމަށް   ހޭނެޢަމަލެއް ކުރުމުން ލިބުނު ެގއްލުމަކަށް އެ ޢަމަލުކުރި މީހަކު ބަދަލުދޭންޖެ ނަމަ، އެ  ކޮށްފި ލެއްޢަމަ

ަގއި ބަދަލުެގ ނޫނުާގ  ެގލެްއ ބަޔާންކޮށްފައިނުާވީތެވ، ކޮންްޓރެކްޓުސޫދޭންޖެހޭނެ ޮގތުުގ އުަބދަލު  ނަމަެވސް،  ީވބަޔާންކޮށްފައި 

ނޫނުަގއި ާގއެ  ލުސޫނަަމ، އެ އުކަމަށް ކަނޑައަޅާ ަގއިދެޭވނެ ޮގތުަގއި ފައިސާ ނަލާިއ، ޖޫރިމަނާެގސޫޮގތުަގއި ނެޭގނެ އު

ކުރެްއުވމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ދެންނެުވމަށް. ސަރުކާރުން ސޮއިކުރާ ެއއްބަްސުވންތަކުަގިއ  ހިމެނުމުެގ މަސައްކަތް

ޒާރާތަކަށް ލާޒިމުކޮްށ، ސަރުކާރުެގ ހުރިހާ ުވ ކަމަށް ނެ އެްނމެ މަތީ މިންަވރެއް ކަނޑައަަޅންޖެހޭނެޮގތުަގއި ދެޭވެގ ބަދަލު

 ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތު ަގާވއިުދ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަށް ދެންނުެވމަށް. ސަރުކާރުން އެކި

 މަތީ މިންަގނޑު ަކނޑައެުޅއްުވމަށްފަހު، އެކަްނ ބަދަލުޭދޭވނެ ެއންމެ ފަރާތްތަކާއެކު ާވ އެއްބަްސުވންތަުކގައި

ދައުލަތުެގ ) 2006/3ޓަކައި ެއޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ދެންނެުވމަށް. ާގނޫނު ނަންބަރު ނެްއުވމަށްބަްސުވންތަުކގައި ހިމެއެއް

ެގން ދައުލަތަްށ އިހުމާލުވެ  ލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުމުަގއިއޫނާެގ ަމސްަގިއ ދައުަލތުެގ މުަވއްޒަފަުކ، އޭ(މާލިއްޔަތު ާގނޫނު

ކަމަށް ހިމަނައި، އެ ާގނޫނު   ޮގތުން ޒިންމާާވންޖެހޭނެ  ަފރުދީ މުަވއްޒަފަކު ކަށް އެެގއްލުމަ ނަމަ، އެ ެގއްލުމެއް ލިބިއްޖެ

ެރއްުވމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ކު  ލައި ަރއްޔިތުްނ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްުވުމެގ މަސަްއކަތްއިކުރުމުެގ ބިލު އެކުަލވަ ޙުއިޞްލާ

ދަލުެގ ޮގުތަގިއ ދައުލަތަްށ ބަސްުވުމެގ ދަށުން ބަފަރާތްތަާކއެުކ ެވަފއިާވ ެއއް އަދި ސަރުކާުރން އެކި .ުވމަށްދެންނެ

ކަމަށް ލަފާކުރެޭވ ަފއިސާެގ ތަފްޞީލު ހޯދައި، ެއ މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހުން ދިރާސާކުރުމަށް. ީވމާ،  ޚަރަދުކުރަންޖެހިދާނެ

ތެރި މަޖިލީހަށް އްޒަތްއި ރިޕޯާޓއެކު މި ކޮިމޓީން ފާސްކުރަްއާވ ަގރާރު، ތިޔަ  ޓަކައި މިމަޖިލީހުން ޮގތެއް ނިންމެުވމަށް

ަވނަ މާއްާދެގ )ރ( ަގއިާވ  99ން ނިންމަވައި ދެްއުވން އެިދ، މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ މަތީ ަވޑަިއަގންނަާވ ޮގެތއްގެ ފެނި

ސާން ޙިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އްިވން، މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން. މި ފުރުޞަތުގައި މި ަގރާރު ހުށަހެޅުމަތީ ޮގތުެގ

 ުގިޅެގން އެިކއެކި ިޚޔާލު އަދި މި ަގާރރާ ،ްއިވ އެންމެަހއި ބޭފުޅުންނަށްކުރެ ީޓެގ މަަސއްކަތްއަިދ މި ކޮމި ،ޙުސައިނަށާއި

ެދއްިވ ދަންަނަވން. ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ    އްޝުކުރެއިޚްލާޞްތެރި  ފާޅުކުރެްއިވ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  

 .ފުރުޞަތަށް
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެލިވފަ. އިަވނީ ހުުޅަވ އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ރިޕޯޓުެގ ބަހުސްެގ ަވުގތު މި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.ޝުކުރިއްާޔ 

ޒަތްތެިރ މި ަގރާރަކީ ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއް ،ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުން ަވަރށް ިގނަ ފައިސާ ެގއްލެމުްނ  ،ަވނީހެޅުއްިވ ަގރާރެއް. ަގރާރު ހުށަހަޅުއްާވަފއިށަމެންބަރު ހު

އެކުަގިއ ެވިވފަިއާވ އެއްބަްސުވމެްއ،  ބަދަލު ދޭން މި ޖެހެނީ ިގނަ ފަހަރަށް ދައުލަތާ އެބަދޭ، ބަދަލުެގ ޮގތުަގއި ދޭންޖެހި. 

މަތުކޮށް، ެއ ހުކުރީ ކަމަށް ތުމަލުޢަ ިޚލާފަށް ދައުލަތުން ކޮންޓްެރކްޓެްއ، ޭއެގން ކޮންޓްރެްކޓަކާ އެްގރިމަންޓެްއ،

 ،ނެެގމުން މި އަންނަނީ. މިޮގތަށް ނެޭގ ބަދަލުެގ މިންަވރާއިެގ އަނެއް ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ޮގސް، ބަދަލުކޮންޓްރެކްޓު 

ުތޅާދޫ ެއކުަގއި   އިުތރުަވމުން. އެހެްނީވމާ، އެކަމުެގ ކަންބޮުޑުވމާފަހަރުތައް މި އަްނނަނީ ދުަވހުން ދުަވހަކަށް  ،އަދަދާއި

ޅުއްާވފައި މި ަވނީ. ަގރާރު ދިރާސާކުރީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން. ދިރާސާކޮްށ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ަގރާރު ހުށަހަ

މަށް. ަގާރރުގައި އެބަ ލަފާދޭ ނުަވަތ ހެޅި ޮގތަށް ފާސްކުރުށަަގރާރު ހު ،މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމަާވފައި އެ ަވނީ

ުގޅޭ ޮގތުން އަދި އިތުރަށް  ބައެއް ކަންތައްތަުކެގ ާވހަކަ. އަުޅަގނޑު ަގރާރާ ން ހުރި ކުރާ ،އިޝާރާތްކުރޭ

 ށް ފުރުޞަތުއަރުާވނަން.ޙުސައިނަ ޙިސާން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ތުޅާދޫމަށް ށްދިނުތަފްޞީލުކޮ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

އަޅުަގނޑުމެން  ،! އަޅުަގނޑުމެން މި ަގރާރު ހުށަހެޅި މައިަގނޑު ސަބަބަކީޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިއް 

، އެަތއް ިވޔަފާރިތަކަކަށް އި ތަެކއް ރުޅާލަ މިދިޔަ ސަރުާކރުގައި ޭބއިންސާފުން އެަތްއ ކޮންޓްރެކްޓު، ކުރަންބޫލުަގ

އްޭޖެގ ޝަރުޢީ ރާދިެވހި ،ޤީޤަތަކީކުރަންޖެހޭ އަނެއް ޙަބޫލުގަ  އަުޅަގނޑުމެން އްލުންދީފައި ހުރިކަން. ހަމަ އެާއއެްއކޮށްެގ

ކުރެއްުވން ެއއީ ޮގތަށް ނުަވތަ މުއައްސަާސއެއް ޮގތަށް ބޭނުން  ނިޒާމަކީ ނުޙައްޤުން މުއްސަނދިާވން ބޭނުންކުރެޭވ ނިޒާމެއް

 ލަ ނުަވތަ މިފަދައިން . އާދެ! މި މައްސަންކަުއޫސލެއް ނޫންނެ، ހަމައެއް ނުަވތަ ބޫލުކުެރޭވަގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ިދެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް  ،ބޮޑެތި އަދަދުތަުކން ބަދަލުދޭން ފެށުނު ހިސާބަކީ ޙައްޤު މިްނަވރަށްުވރެ މާ ދިނުމުގައިބަދަލު

ަގޅު ހިސާބުން ނުރަނ ނަގައިދިން ހިސާބުން. އެމިލިއަން ޑޮލަރު  ހަތަރުކަށް ލައްކަ ޑޮލަރުެގ އިންޮވއިސަ ތިންކޯޓުން 

ނުަވތަ  ށްޕާޓީއަ ލިބުނު އެ ބޭއިންސާފު ،ނަމަކަމުގައި ަވނީލާަފއި އޮތް ޅައިޙައްޤުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ރޫނުނުަވތަ ޮގތަށް، 

  ނުން ބަދަލު ބޮޑުތަ ލިބުނު ެގއްލުމަްށުވރެ މާ ތިމަންނާއަށް އޭެގ ބަދަލުެގ ޮގުތގައި ،ފެށީ ކުރެެވންބޫލުަގމީހުންނަށް 

އްސަލަތަކެއް އެޮގތުން ފެންމަތިެވފައި އޮތްކަން އެަތއް މައަދު އެތައްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބިދޭންޖެހޭ ކަމަށް. އާދެ!

 އުސޫަލކުން ދޭންޖެހޭ އެްއޗަކަށް ާވންޖެހޭ. އަދި ހަމަ  ބަދަލަކީ އިންސާފުެވރި  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނޭގ. ނަމަެވސް

ލިބިދޭ ބަދަލު.  ހޭޖެދަލަކަށް ެވްސ ާވންއީ ފޫބެއްދޭަވރުެގ ބަލިބުނު ެގއްލުން އެ  ލު ލިބިދޭ ަފރާތަށްބަދަ ،އެާއއެްއކޮށް
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ެވެގންނުާވނެ. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މި ދަންނަާވ   ބޮޑު އަދަދަކަށް ލިބިދޭ ބަދަލަކަށް  ،އެ ބަދަލަކީ ނުަބްއދަލު ،ނަމަެވސް

ކަން ބޫލެއް ނުކުރަމޭ. އެަގތި ބަދަލު ނަގައިދިނުން އަޅުަގނޑުމެްނ ހުދޫދެއް ނެ ،ހައްދެއް ނެތި، އިމެއް ،ާވހަކަައކީ

ެމދު  ކާއިންސާފުެވިރ ޢަދުލުެވރި ބަދަލެއް އެީއ ނުޙައްޤުން އެ މީހަ ،ންނަންޖެހެއޭ. ނަމަެވސްކަށް ެގމަހުއްޓު

ޅި މައިަގނޑު ސަބަބަީކ ށަހެލިބިޭދންޖެހޭ އެއްޗެކޭ. އާދެ! ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މި ަގރާރު ހު ،ޢަމަލުކުރެިވފައިާވ ނަމަ

، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ަގރަރާށް ތާއީދުކޮށްދެއްވަ މި މަޖިލީހުެގ އި ،މުންަގނޑު ާވހަކަ ނިންމާލައެއީ. އަދި އަޅު 

 ެވސް ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ.  ދެްއުވމަށް އެދޭ ާވހަކަޯވޓުފާސްކޮށްފައި އޮތް ޮގތަްށ    ،ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ަވނަ ނަންބަރުެގ ތިންެގ ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( 87ަގާވއިދުެގ ރު. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ

 ޙިސާން ޙުސައިންެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ތުާޅދޫ ދާއިރާެގ  ،މަތީން ދަށުން، އެ މާއްދާެގ )ށ( ަގިއާވ ޮގތުެގ

ލްތިޒާމުތަކާ މެދު ކުަރންޖެހޭ މާލީ އި އަދާެއއްަބސްުވންތަުކެގ ދަށުން  ާވ އެކި ފަރާތްތަާކއެކު ަދއުލަތުެގ  ،ާވހުށަހަޅުއްާވފައި 

ަވނަ ތިން ހުށަހަޅި ަގރާރުެގ އި އިމުކުރުމަށް ޮގާވލަ ގާ ދައުލަތަށް ބުރަނުާވނޭ ުއޞޫލެއް  ލުތައް މުރާޖަޢާޮކށް،ސޫެގންުގޅޭ އު

ޒަތްތެިރ ަވުގތުަގއި މި ަގރާރަށް ެވސް ޯވޓަށް އެހޭނެ. އިއް ކުރެއްިވއްޔާ ޯވޓުެގކިޔުން އިްއުވން. ޝުކުރިްއޔާ. އިރާދަ

މާ، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންެގ މަސައްކަްތ، ޯވޓަށް ާވއިރު. އެހެންީވ 1:30އަހަނީ މު ޮގތެްއަގިއ ޯވޓަށް އްއާ ؛މެންބަރުން

މަޝްަވރާކުރާނަން  ޑަރުންނާޕާޓީތަކުެގ ލީއެހުން ނޫން އެހެން މަސައްަކތް މި ަވނީ ނިމިފަ. ީވމާ، އަޅުަގނޑު ސިާޔސީ 

ނުަވތަ އެހެން ކޮންމެެވްސ އަަވސް ަގޑިެއްއގައި ޯވޓަށް  12:30މިސާލަކަށް  ،ަގޑިެއއްަގއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން 

ން އެހުން އެއީ ުބއްދިެވިރކަމެއްޯތ ބެލުމަށް. ދެން އަޅުަގނޑު މިހެން ދަންނަާވއިރު ެވސް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ،މަށް. އެހެންނަމަެވސްއި ޯވޓަށް އެހުން އޮންނާނެ ކަމުކޮށް ޯވޓަށް އަހާ ަގޑީގަ އްއާ ،ތިއްބަާވނީ  ަވޑަިއެގންތައްޔާުރެވ

ތަނަށް ކޮންމެ   އެ ޕާޓީަތކުެގ ެމންބަރުން މި ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ލީޑަރުން އެއްބަްސެވަވަޑއިެގްނ، އެ ޕާީޓތަކުެގ ިވޕުން

ތަނުގެ  އެއީ މި ޖެހުމުން އައުންންތެްއގައި ެވސް، ކޮންެމ އިރެއްަގއި ެވސް އަންނާންކުަގިޑއެްއގައި ެވސް، ކޮންމެ ސި

ަވުގތުޮކޅަށް ހުސްމި  މާ، ައޅުަގނޑުމެްނ މިހާރު  ީވ ޮގތަކީ ެވސް.  މު އުސޫލު. ެއއީ މި ރައްިޔތުންެގ މަޖިލިސް ހިނާގނެއްއާ

  މެދުކަނޑާލީ. ދެން ޖަލްސާ ފަށާނެ ަގޑި އަުޅަގނޑު ދަންަނާވނަން.

 

 {އަށް 13:32އިްނ  11:14 }ހުސްަވުގުތކޮޅު:

 (، ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ނަީޝދުަރއީސް ހުެގަމޖިލީ؛ )ރިޔާސަުތގައި ިއންެނީވ

 

 ވޯޓަށް އެހުން   ކަންކަމަށް . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި  8
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަސައްކަތް ފެށުނީ.  މި  ޓުެގ ަވުގަތށްވޯ  އަޅުަގނޑުމެން ؛މެންދުރަށް ންއަޅުަގނޑުމެ އަލައިުކމް. އަްއސަލާމް`. 

އަޅުަގނޑު  ؛)ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ޯވުޓެގ ރަނަގީބލު ޖައްސަވައިެދއްުވން އެދެން. ؛އަމީންޢާއްމު

ހުަގިއ ފަ މު މިއަދުެގ ޖަލްސާއަށްއަމީންޢާއް .ލާނަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްއިޯވޓަށް އެހުމުެގ ކުރީަގއި ދަންނަަވ

، ހާޒިރުެވަވޑަިއެގންނެިވ އަދަދާއި މި ދައުރު ނިމުނީމާ، އިތުރު ތަފާސްހިސާބު ދެއްާވނެ މެންބަރުން ެގަގނޑުމެންއަޅު

 ުގޅޭ  ަކާވފައި ހުރި މިންަވރާދައްަތކުަގއި މެންބަރުން ާވހަކަޢުޟޫއުއެިކއެކި މަ ،ކުރެއްިވ އަދަދާއިމެންބަރުން ތަޤުރީރު

މަ  ން ފުރަތަ އިލާނަޅުަގނުޑ ދަންނަަވއަ. މު އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ތިބޭފުޅުންނަށް އަރުާވނެއްޢާ ހިސާބު އަމީންސްޮގތުން ތަފާ

ހެންީވމާ، މި ނިމެނީ ކުޑަ  ދުަވުހެގ ދައުރެއް. އެ 94ުދަވހުެގ ދައުެރއް. މިދިޔަ ދައުރަކީ  63މި ދައުރަކީ  ކަމަކަށް،

ިގނަ. ބިލު   މެންބަރުން ކުރައްާވފަިއާވ މަސއަކަތް މާ ރިތެކުޑަ ދައުރުަގއި ތި އިއްޒަތް  މި ،ދައުރެއް. އެހެންނަމަެވސް 

 11 ބިލު. ނިންމުނީ 23 ބިލު. މި ދައުރުގައި ހުށަހެޅުނީ 16 ރުަގއި ހުށަހަޅާފައިަވނީަވނަ ދައު 94 ،ކުރީ ދައުރުަގއި

ދައުރުަގިއ   މި   ،ބިލު. ހުށަހެޅުނު 16 ؛ފުކުރައްަވްއޗޭ އިނޭގތޯ. ުކރީ ދައުރުަގއި ލިބުނުބިލު. މާ  28  ޭވބަބިލު. ނުނިމި އެ

މިއަދު  ،ބިލު. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  28 ބިލު. ނުނިމި  11 ބިލު. ނިމުނީ  39 ލަ ބިލު. ޖުމު 23 ؛ހުށަހެޅުނު

ތެރޭގައި ހިމެނުން  ބިލު މީެގ 10 ޤީޤަތުގައި އެޙަބިލުެގ. ެއހެންީވމާ،  10 ނޑުމެން ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްަވއިފިންަގއަޅު

  2ނިންމުނީ . 17 ލަަގރާރު. ޖުމު  ފަސްަގރާރު. ހުށަހެޅުނީ 12ކުރީ ދައުރުން ލިބުނީ  ؛އެއީ އިންސާެފއް ނޫން. ަގރާރު

ލިބުނު. މި ދައުރުަގިއ  މައްސަލަ ކުރީ ދައުރު ދެ ؛ހުށަހެޅި މައްސަލަ ަގރާރު އެބަޭވ. ސަރުކާރުން 15 ރާރު. ނުނިމިަގ

ަވނީ އެންމެ   އްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން ނުނިމިސަރުާކރުން ހުށަހެޅި މަ. 17 ނިމުނީ .18 ލަމައްސަލަ. ޖުމު  16 ހުށަހެޅުނު

އެއް ނިންމާފަެއއް ނުނޭ. ހަމަ އެއް މަްއސަލަ ެވސް ެވސް ަމްއސަލައެއް ؛ މައްސަލަެއއް. ރިޔާސަތުން ހުަށހެޅި މައްސަލަ

ގައި ދައުރު  މައްސަލަ މި  17 .މައްސަލަ ައއިއްސި  6  ރިޔާސަުތން ހުށަހެޅި މައްސަލަ. ކުރީ ދައުރު  ،ނިންމަާވފައެއް ނުވޭ 

 17 ްއީވލެއިމައްސަލަ ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުނު. ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މީެގން އަޅަ 23ލަ ހުށަހެޅިއްޖެ. ޖުމު

މައްސަލަ. އަުޅަގނޑު ަވރަށް ޮބޑަށް އެދެން ުޗއްޓީެގ ުދަވސްތަުކަގއި ކޮމިީޓ  6 މައްސަލައަށް. އަދި ނުނިމި އެބަޭވ

ބައްލަާވށޭ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި   ،ދެއްުވން. ބަލާ ބޭފުޅަކު ބައްލަާވފައި ިވދާޅުާވނެ މައްސަލަ ނިންމަާވ  6ހިންަގަވިއެގން މި  

 މި މަިޖލީހުެގ ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅި ،ުފޅުން ނިންމަާވދެއްާވަފއި އެބަޮއތް. އެހެންނަމަެވސްބޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ތި

މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި   7  ހިރީ ނުނިމި. މެންބަރުން މަސައްކަެތއް އަދިެވސް މިްއ ބައިަވރު  އެތަ މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން  

މައްސަލަތަކާ ުގޅޭ  އެއް ނުނިމޭ. ެއހެނިހެންމައްސަލަ ެއއީ. މެންބަރުން ހުށަހެޅި އެއްެވސް މައްސަލަ 7 ލައެބަޭވ. ޖުމު

ސަލަ. މައް  1 މައްަސލަ. ނުނިމި 6 ނިމުނީ މައްސަލަ. 7 ލަަމއްސަލަ. ޖުމު 7 ނިހެންއެހެ ޓް. ހުށަހެޅުނުރިޕޯ

 12 ނުނިމި އެބަޭވ ؛ފަހަރު 24 ލައެީކގައި މުޅި ޖުމު އްަސއާމިދިޔަ ދައުރުން އައި؛ މިނިސްޓަރުންނާ ސުާވލުކުރުން
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 .ހުރި މަސައްކަތްތަކުން ނިންމިފަ ަވނީ ނުނިމި  މި 53.3. %ސުާވލު އޮންނާނެ 12ކީ ސުާވލު. އެހެންީވމާ، ބާ

ބިލު އިްއޔެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު. ދެން ޝަުކާވެއއް   10  ުރަގއިުގނާއި  ޖުޓޭއިނޭގތޯ ޕަސެން  އި ީމަގ  ،އެހެންނަމަެވސް

ތިޭބފުޅުންނަށް ނިންމިފައިަވނީ.  53% .ނެ އިނޭގތޯ. ނުނިމި ހުރިއްޔާ ހަމަ އިންަސއްތަ ެފންނާނީ އެޮގތަށްނުބެލޭ

 ހޭދަކުރެުވނު. ޓުމިނެ 37 ަގިޑއިރާއި  128 ޖަލްސާގައި 33 ޖަލްސާ ބޭްއވިއްޖެ. 33 ؛ލަ އަދަދުޖަލްސާތަކުެގ ޖުމު

 ޮކމިޓީ ބައްދަލުުވން ބޭއްިވއްޖެ. 395 ؛ޖަލްސާތަކަށް ަވަޑއިެގންަފއި އެބަޭވ. ކޮމިޓީ 92އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން %

 އާއި  128 . އެހެންީވމާ، ތިބޭފުޅުން އެއްކޮށްަލްއާވޓުމިނެ 20 ަގޑިއިރު 441 ލަ ަގިޑއަކީއި ހޭދަިވ ޖުމުކޮމިޓީތަކުގަ 

 !އާދެ؛ ަސުއީވސް ަގިޑއިރު ެގއްލަން 569 .ކުރީ އަުޅަގނޑުެމން މި މަސައްކަތް ޖިލިސްަގިޑއިރުެގ މަ 569 އާ.441

ދުަވހު ފުލްކޮށް  85 ަގޑިިއރުެގ ދުަވހަކަށް ބަލައިފިއްޔާ އިނޭގތޯ 7؛ ެގއްލަން؛ އާ ެއއްކުރީމަ 441 ާއއި 128 !އާދެ

ދުަވހު އެހެީރ ސްދުަވސް. އެހެންީވމާ، ބައެްއ ދުވަ   63އޮތީ    ލިބި  ކު ކަްތތަކެއް ކުރެިވއްޖެ. އެކަމަމަސައްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ަގިޑއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް  8 ،. ކޮންމެ ދުަވހަކު ކުރެިވފަިއރަށްުވރެ އިތުރަށް މަސަްއކަތް ަގޑި 8 ،ަގޑިއިރަްށުވރެ 7

ލަފާކުެރޭވ ޮގުތަގިއ   ތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑަށް  .ށް ޝުކުިރއްޔާކުެރވިއްޖެ. އެހެންީވމާ، ަވރަށް ބޮޑަމަސައްކަތް

. އިނޭގތޯ މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްިވ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ނިމިފައިަވނީ !ފުކުރައްާވމާ)ަވުގތުކޮޅަކަްށފަހު( . މުސާރަ ހަލާލު

؛ ޯލޯގެއއް  ،އެހެން ެއްއެވސް ކަހަލަ ނިޝާނެއް(  )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހުަވނީ.  އި މެންބަރުން ހުށަހެޅި ހުރިހާ މައްސަލައެއް ނިމިފަ

ތަނެއް ނޫން. ނިޝާނެއް ލޯޯގެއއް ފަދަ އެްއޗެއް  ުކރުމަކީ މި މަޖިލީހުެގ ަގާވއިުދ ތަންދޭނުންބޭ އް، ލޯޯގއެއްޝާނެނި

. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި މިތާނެގ ކޯުޓަގއި  ،ހުަގއި ނުަވތަ މިާސލަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އެަބ ޖަހާތާ ދިެވހި ނިޝާންއެހެން ަގމީ

ކޮށްަފއެްއ ނޯޭވ. ތުަގިއ ދިެވހި ނިޝާުނެގ ާވހަަކ އިސްތިސްނާއެްއ ނުޖެހޭނެ. ހަޤީޤަެއއްެވސް ލޯގޯ  ،ޮގތުން ަގާވއިދު ބުނާ

މިތާނެގ ހިންާގ ަގާވއިުދަގިއ  ،އެހެންނަމަެވސް  .ާވތީެވ އެއީ ދިެވހި ނިޝާން ަކމަށް .ދެން އަޅުަގނޑުމެން ައޅާނުލަނީ

 ގެ އިާވ ލިޔުމެއް . ދެން ތަްސީވރަކާ ެއކުގަ ޯލޯގެއއް ބޭުނމެއް ނުކުރެޭވނެ ،ޮގތުން މިތަނުަގިއ ެއއްެވސް ނިޝާނެއް ބުނާ

ްއ ޟެއަޅުަގނޑުެގ އިޢުތިރާރި މެންބަރުން ލޯބިން ހިތްޕަަވިއެގން ބޭނުންެވލަްއަވންާޏ  ތެާވހަކަެއއް ނެތް. އެހެންީވާމ، ިއއްޒަތް

 ނެތް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދެމެދު ެވޭވ މެމޮރެންޑަމް އޮފް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހާ އާއިސަބާކްސް، ލޯހަދާ މަޖިލިފުރަތަމަ ޯވޓު. އިންޑިާއެގ ާގނޫނު

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ   ކުރުމާަގއި ަރއްޔިުތންެގ މަޖިލީހުން ފަރާތުން ސޮއި އަންޑަސްޓޭންޑިން 

  އެދެން. ދެްއުވންޮގތަކަށް ޯވޓު
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 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  

 87    ބަރުންެގ އަދަދު:ޖުމްލަ މެންމަޖިލީހުެގ 

 75    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   68     ެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޓުަގއި ބައި ޯވ

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް         ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަގއި ރަްއޔިތުންެގ ދެމެދު ެވޭވ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންަޑސްޓޭންޑިން  ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހާ  އިހާހަދާ މަޖިލީއިންޑިާއެގ ާގނޫނު

ހާޒިުރެވ . 87 ؛އަދަދުމެންބަރުންެގ  ލަ  މަޖިލީހުެގ ޖުމު  ޮގތުން ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ.  ުގޅޭ  ކުރުމާ ފަރާތުން ސޮއި  ެގހުމަޖިލީ

ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ . 68؛ ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުފެންނަ ކަމަށް . 75 ؛ތިއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ިއއްޒަތްތެިރ  68 ަވަޑއިަގތީ ނެތް. ޯވޓުަގއި ަބއިެވިރވެ  ެވސް މެންބަރަކު  ނުދެްއާވޓުމެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަަކށް ޯވ

ދިެވހިާރއްޖޭެގ ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީހާ ދެމެދު ެވުވނު އާއި ސަބާ ކްީވމާ، ލޯ. 35 ނީމަށް ބޭނުންަވުވފާސް މެންބަރުން.

ހުރިހާ  ،ޑު ުއފަލާއެކު ފާހަަގކުރަންނއަދި އަުޅަގ ާފސްވެއްޖެ. ކުރުމަށްއެްއަގިއ ޮސއިމެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޭޓންޑިން

 ަވނީ.   މިލިބިފައިކުުރމަށް ޯވޓުގައި ސޮއި މި މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން  ، އަުޅަގނޑުެމންނަށްދީޕާޓީއަކުން ޯވޓު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަށް ޤާިކއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޕްރޮސި ،ދަށުން ަވަނ މާއްދާެގ 221ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ާގނޫނު އަސާީސެގ 

މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ  ކުެރއްުވމާއްޔަން ޢަ ހިޔާކަން .ހ،  ޙުސައިން ޝަީމމްޛުއުސްތާ އަލް

 ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. 
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 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  

 87    ދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަ

 75    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 74    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   74     ރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަ

 44      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް         ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

މަށް ޤާކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ޕްރޮސި  121އަާސސީެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ާގނޫނު

ލަ  މަޖިލީހުެގ ޖުމު  ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ.މެދު  ުކރެއްުވމާްއޔަންޢަ، ޔާކަންޙުސައިން ަޝމީމް، ހ.ހި ޛުއަލްއުސްތާ 

ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ . 75؛ ކީހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީމެންބަރުންެގ އަދަދަ

ްއާވ މެްނބަރަކު ެވްސ ނެތް. ޯވުޓަގިއ ނުދެނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު. 75؛ ކީއަދަދަ

ޙުސައިްނ   ޛުއަލްއުސްތާ ޯވޓު. އެހެްނީވމާ،    44މަށް ބޭނުންަވނީ  ުވިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. ފާސް  74ަގތީ  ަވޑައި ބައިެވިރވެ 

ކަމަށް ރައްޔިތުންެގ  މަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވކުރުއްޔަންޢަމަށް ޤާކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޕްރޮސި ން،ހިޔާކަ ޝަމީމް، ހ.

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާުރެގ   ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން  141ަވނަ ޯވުޓ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ާގނޫނު އަސާސީެގ    3މިއަދުެގ  

ތެރި މެދު އިްއޒަތް ކުެރއްުވމާއްޔަން ޢަދުނާން، މ. ުގލްފާމުޭގ، ޢަމް ޞިތަ އަޙްަމދު މުޢުޛު މަށް އަލްއުސްތާޤާމަ

 ްއުވން ެއދެން. ދެމެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓު
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 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 68    ޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވ

 00    ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   68     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް         ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޛުމަށް އަލްއުސްތާ ޤާަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ުއއްތަމަ ފަނިޑޔާރުެގ މަ  141އަސާސީެގ  ނޫނުޤާދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  

ލަ  ލީހުެގ ޖުމުމަޖިެގ ނަތީޖާ.  ނެުގނު ޯވޓު  ޮގތުން  ުގޅޭ  ކުރެްއުވމާްއޔަންޢަދުނާން، މ. ުގލްފާމުޭގ،  ޢަމް  ޞިތައަޙްމަދު މުޢު

ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ ފެންނަ . 75؛ ކީހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީމެންބަރުންެގ އަދަދަ

ނުދެްއާވ މެްނބަރަކު ެވްސ ނެތް. ޯވުޓަގިއ ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު. 68؛ ކީއަދަދަ

 ޛު ހެންކަމުްނ މ. ުގލްފާމުޭގ އަްލއުސްތާޯވޓު. އެ 35މަށް ބޭނުންަވނީ ުވމެންބަރުން. ފާސް 68ިރެވ ަވަޑއިަގތީ ބައިެވ

ކަމަށް  އްޔަންކުރެްއުވމަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ ޢަމަށް ޤާދުނާން، ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަުމެގ މަޢަމް ޞިއަޙްމަދު މުޢުތަ

  )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްެވއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،ެގ ދަށުންަވަނ މާއްދާެގ )ހ( 148އަސާސީެގ ނޫނުޤާަވނަ ޯވޓު. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  4މިއަދުެގ  އާދެ!

 ކުރެްއުވމާ ްއޔަންޢަޙުސްުނއްސުޢޫދު    އަލްއުސްާތޛު  އަްއޑޫ މީދޫ ހަަސންކާރިޭގ  ،މަށްޤާކަމުެގ މަރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރު ޕްސު

  ދެްއުވން އެދެން. ތަކަްށ ޯވޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގ
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  ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 64    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   65     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 33      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަށް ޤާޕްރީމް ކޯޓު ފަނޑިޔާުރކަމުެގ މަެގ ދަށުން ސުަވނަ މާްއދާެގ )ހ(  148ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ާޤނޫނުއަސާސީެގ  

ޮގތުްނ  ުގޅޭ އްޔަންކުރުމާޢަސްނުއްސުޢޫުދ ޙުއަްއޑޫ މީދޫ ހަސަންކާރިޭގ އަލްއުސްާތޛު  ؛ސްނުއްސުޢޫދުޙުއަލްއުސްާތޛު 

ފެންނަ . 75؛ ހާޒިުރެވ ތިއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 87؛ އަދަދުމެންބަރުންެގ  ލަ  ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހެުގ ޖުމު

ނުފެންނަ ކަމަށް އެއް މެންބަރަކު ޯވޓުދެްއާވފައި އެބަޭވ. ަވކި ޮގަތކަްށ . 64؛ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 33މަށް ބޭނުންަވނީ ުވމެންބަރުން. ފާސް 65ންބަރަކު ނެތް. ޯވޓުަގއި ބައިެވިރެވަވޑަިއެގންނެީވ ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ މެ

ޕްރީމް ކޯޓުެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސު ،ސްނުއްސުޢޫދުޙުޯވޓު. އެހެންކަމުން، ައއްޑޫ މީދޫ ހަސަންކާރިޭގ އަލްއުްސތާޛު 

ރު އަޅުަގނޑަށް ހީަވީނ ހާމި އްޖެ. )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއޔަންކުރުމަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްެވޢަމަށް ޤާފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަ

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(  އިނޭގތޯ. ޮގެވނީ ޔަތިމިހާރު އެހެން ޮގެވއްެޔއްހެން 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 ޝަލްޑީއާްއމުންެގ ތެރެއިން ޖު ،ަވނަ މާއްދާެގ )ޅ(ެގ ދަށުން 158ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވ. ރޯޝަން  ،އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އަމްރު ،ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކަށް ސްސަރިވސަ

  ޯވޓުެދއްުވން އެދެން.ށްފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގަތކަމެންބަރުންނަށް  އިްއަޒތްތެރިމެދު  އްޔަންކުެރއްުވމާޢަ
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  ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 01    ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 60    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   61     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 31      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

  ނުޭވފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޝަލް އާްއމުންެގ ތެރެއިން ޖުޑީެގ ދަށުން، ަވނަ މާއްދާެގ )ޅ( 158ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ާޤނޫނުއަސާސީެގ 

ައލްފާޟިލް ޙުސައިން އަމްރު  ،ރޯޝަން ވ. ،ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ރަްއިޔތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކަށް

ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ . 87؛ ކީލަ މެންބަރުންެގ އަދަދަމަޖިލީހެުގ ޖުމު ނަތީޖާ.ޮގތުން ެނުގނު ޯވުޓެގ  ުގޅޭ އްޔަންކުރުމާޢަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން   60ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްީވ އެންެމ މެންބަރަކު. ނުފެންނަ ކަމަށް  . 75؛ ކީދަމެންބަރުންެގ އަދަ

؛ ކީ ޯވޓުދެްއވައިފި. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ެއއް މެންބަރަކު. ޯވުޓގައި ަބިއެވރިިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ

 ސް ޝަލް ސަރިވސަޖުޑީ  ،އަލްފާޟިލް ޙުަސއިން އަްމރު  ،، ވ. ރޯަޝންޯވޓު. އެހެްނީވމާ  31. ފާސްުވމަށް ބޭނުންަވނީ  61

  ށްފަހު(ތުޮކޅަކަ)ަވުގ  ފާހެްއނުިވ.ކަނޑައަޅާ ފަރާތެްއެގ ޮގތުަގއި ކަނަޑއެޅުމަކަށް ރައްޔިތުންެގ މަިޖލީހުން ށްކޮމިޝަނަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

( )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހުފުކުރަްއާވ! މާ ؛ަވނަ މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ދަށުން 158ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ޝަލް އާްއމުންެގ ތެރެއިން ޖުޑީ ،ެގ ދަށުންަވނަ މާއްދާެގ )ޅ( 158ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ދަފުތަރު ނަންބަރު ،  ސާީވއަޙްަމދު  އަލްފާޟިލް    ،ސަރިވސަސް ކޮމިޝަނަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް

 ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. ރުްނނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށްމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަ މާްއުވއްޔަްނކުރެޢަ 5295
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ހިތުމަށް  ަގާވިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ،މަދު ޠާރިޤްޙްމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

މަށް  ހިތު ަގާވިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ،ތްތެރިަވން. ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްހަސޭނަ

ހިތުމަށް  ަގާވިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ،ދުޢީއްމަދު ސަޙަތްތެރިަވން. މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުހަސޭނަ

ހިތުމަށް  ަގާވިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ،ތްތެރިަވން. ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣައްސާން މައުމޫންހަސޭނަ

ހިތުމަށް  ަގާވިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދުދަންނަަވން. ފެލިދޫ ދާއިރާެގ

ހިތުމަށް ަގާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ،ދަންނަަވން. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

    ދަންނަަވން.

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 00    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 62    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 01 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   62     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 32      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ނުޭވސްފާ            ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އާްއމުންެގ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް  ،ަވނަ މާއްދާެގ )ޅ(ެގ ދަށުން 158ރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ހޫދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމް

ދަފްތަރު ނަންބަރު   ،އަލްފާޟިލް އަޙްަމދު ސާީވ  ،ސް ކޮމިޝަނަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށްސަރިވސަ

ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ . 87؛ ކީ އަދަދަލަމަޖިލީހުެގ ޖުމުޮގުތން ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ.    ުގޅޭ  ކުރުމާއްޔަންޢަ  5295

ަވކި ޮގތަކަްށ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން.  62. ނުފެންނަ ކަމަށް ކު ނެތްފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަ. 75؛ ކީއަދަދަ

 32ަވނީ  މަށް ބޭނުންުވފާސް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.  62ަވަޑިއެގންނެީވ  ޓުަގއި ބަިއެވރިވެ ޯވ  މެންބަރަކު.  1ނުދެއްާވ    ޯވޓު
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 ށް ސް ކޮމިޝަނަސަރިވސަ ޖުޑީޝަލް ، 5295ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،ީވމާ، އަލްފާޟިްލ އަޙްމަދު ސާީވއެހެންޯވޓު. 

 )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(ކަނަޑއަޅާ ފަރާތެްއެގ ޮގުތަގއި ފާހެްއ ނުިވ.  ންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާވ ެއކު ފަރާތްތަކާ ދައުަލތުެގ އެކި ،ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ 

ދައުލަތަށް  ،ކޮށްޢާމެދު ެގންުގޅޭ އުސޫލުަތްއ މުރާޖަ ތަކާޒާމުައދާކުރަންޖެހޭ މާލީ އިލްތިއެއްބަްސުވންތަުކެގ ދަށުން 

މެދު   ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތަށް ފާސްކުރެްއުވމާކޮމިޓީ  ،ހުށަހަޅާ ަގރާރު  އިކުުރމަށް ޮގާވލަނުާވނޭ އުސޫލެއް ގާއިމުބުރަ

 ދެއްުވން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓު 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

   ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން         ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   63     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 32      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް            ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާވ ެއކު ފަރާތްތަކާ ދައުަލތުެގ އެކި ،ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ 

ދައުލަތަށް  ،ކޮށްޢާމެދު ެގންުގޅޭ އުސޫލުަތްއ މުރާޖަ ތަކާޒާމްއެއްބަްސުވންތަުކެގ ދަށުން ައދާކުރަންޖެހޭ މާލީ އިލްތި

 ުގޅޭ  ން ދިރާސާކޮށް ިނންމި ޮގތަށް ފާސްކުރުމާކޮމިޓީ ،ހުށަހަޅާ ަގާރރު އިުކރުމަށް ޮގާވލަ މުއުސޫެލއް ާގއި ނުާވނޭބުރަ
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ފެންނަ . 75؛ ހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 87؛ ލަ އަދަދުޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމުޮގތުން ނެުގނު 

ނުެދއްާވ ަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓުޯވޓު ދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ފެންނަ ކަމަށް ނު .62؛ ރުންެގ އަދަދުކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަ

ީވމާ، ުތޅާޫދ . 32 ؛މަށް ބޭނުންަވނީުވފާސް . 63؛ ެގ ައދަދަކީމެންބަރުން ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވމެންބަރަކު ެވސް ނެތް. 

  ކޮޅަކަށްފަުހ()ަވުގތު  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިންެގ ަގރާރު ފާސްވެއްޖެ.

 

 ންމުން ނި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެިރ . ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ން.، ނޫން، ނޫބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ިއއްަޒތްތެރި ަވަރށް ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 !ަބއްލަވާ މަޑުމަޑުން ތިއްބަަވ،ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  .  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  . )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(މެންބަރު

ދަނީ ދައުރު ިނމެން. އަޅުަގނޑު މިއަދު ިތ  މިއީ އަުޅަގނޑުމެްނެގ އެންމެ ފަހު ބައްދަލުުވން. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން މި

ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި  ،ާއއިއި އަދި މެޖޯރިޓީ ޕާޓީެގޕާޓީތަކާ އެއީ ާވދަެވރި ިސޔާސީ  ؛ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

ިގއްޖެ. މެންބަރުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަުޅަގނޑުެމންނަށް ަވރަށް ިގނަުގނަ މަަސްއކަތް މި ދައުުރަގިއ ހިން

ޒީ ބިލަށް، ާގނޫނަށް ެގނެުވުނ ާޚއްޞަ ޮގތެްއަގއި މަސްެވރިްނެގ ާގނޫނަށް ެގނެުވނު އިޞްލާޙު. ލާމަރުކަ  ،އޭެގތެޭރަގއި 

ނެުގުމެގ ިއޞްލާޙު އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ އިތުރުްނ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމާއި އަދި އާމްދަނީން ޓެކްސްއަދި ޭއެގ ،އިޞްލާޙު

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެިވއްޖެ.

 

 . ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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