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 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10ހުގެ ގަވާއިދުގެ  ލީ މަޖި 

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

  50އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް މެދު ހެންވޭރު  : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ޣަފޫރު ލް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދު

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދައިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ތިޔާޒް ފަހުމީމްމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އި 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ދު ޝިފާޒްމަބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  



 III 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާންމިލަ 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ޙަމީދު هللا  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުދޫއިނުގރައި 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާ 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދުންމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެ 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާއިބިލަތްދޫ ދާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  



 IV 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒްދާ 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާ 

 އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި އުޅުއްވާ މެންބަރު: 

 

 މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ : މެންބަރު ހުންނެވި    ޗުއްޓީގައި 

  

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  



 V 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 މާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ސް ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އި 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރުކިނބިދޫ ދާއި 

 ެގމަަަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މް މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒި 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  

 ރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް އިމަރަދޫ ދާ 

 މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހިތަދޫ  

 

 ޖަލްސާގެ ނިންމަވާލެއްވިފަހުން  

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން: 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް

 
 - : އިގެންނެވި ވަޒީރު ޖަލްސާއަށް ވަޑަ 

 

 
 * 
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާދައުރުެގާާތިންވަނަާއަހަރުެގާާާާާާނަންބަރުާ:އުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާާބުދަާާޮއކްޓޯބަރާާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާ

 ދުޢ .ާާ .



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومنާوصحبهާآلهާوعلى ާهللاާرسول ާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީާ.ާ.وااله

ާ

 ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ.23ާވަުގތުާޖަލްސ އަށްާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވީާާާމި

ާ

 ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުންާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.3/6ާާ/2010/އެޖެންޑ ާނަންބަރަކީާއޖމިއަދުެގާާ-3.1

ާ.ާޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާމިާައއިޓަމުެގާދަށުންާމިއަދަކުާއިތުރުާމަސައްކަތެއްާނެތް.3.2ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާ-3.2

ާ

ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ..4ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

4.1-ާާާާ 4ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމު ާާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ  މިއަދުާކޮމިޓީތަކުެގާބައްދަލުވުންތައްާބޭްއވުމަށްާާާާ-4.1އެންުގން.

ާމުޅިަގއ9:30ާާާިަގއި.1ާާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ،ކޮމިޓީާމުއްޢާ ާގައި 9:30ޮގތްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާާާާހަމަޖެހިފައިވ 

ާަގއ11:15ާާިަގއި.3ާާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާާ،ކޮމިޓީާާމ ލިއްޔަތުާަގއ9:30ާިާގައިާ.2ާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ،  ކޮމިޓީާކުޑަާމަޖިލީހުެގ
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2ާާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ،ކޮމިޓީާދިރ ސ ކުރަްއވ ާބިލުާއިމްތިޔ ޒްެގާމަޖިލީހުެގާރައްޔިތުންެގ ާޤައުމީާާަގއ11:15ާިަގއި.

3ާާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ،ކޮމިޓީާތަރައްޤީެގ ާ، ކޮމިޓީާާބެހޭާާކަންތައްތަކ ާމުއައްސަސ ތަކުެގާާމިނިވަންާަގއ11:15ާާާިަގިއ.

ާޤައުމީާާަގއ14:30ާިަގއި.1ާާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީ،  ކޮމިޓީާސަބްާކޮމިޓީެގާމ ލީްއޔަތުާގައ15:00ާިަގއި.1ާާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީ

ާޕެޓިޝަންާާަގއ16:30ާިގައި.2ާާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ،ކޮމިޓީާދިރ ސ ކުރައްވާ ާބިލުާއިންޝުއަރެންސްެގާފަރުވ ެގާާސިއްޙީ

2ާާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ،ކޮމިޓީ ަގއި.1ާާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ، (އޭ)ާކޮމިޓީާސަބްާކޮމިޓީެގާމ ލީްއޔަތުާަގއ16:30ާިަގއި.

ާަގއި.3ާާާާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ،(ބީ)ާކޮމިޓީާސަބްާކޮމިޓީެގާމ ލީްއޔަތުާގައ16:30ާި

4.2-ާާާާ އައިޓަމު ރައ4.2ާްއެޖެންޑ ާ ާ.ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ މ އްދ ގައ128ާާިޔިތުންެގާ މަތިންާާާވ ާާވަނަާ ޮގތުެގާ

ާާ އަޅުަގނމަޖިލީހުެގ ކަނޑައަޅުއްވ ާ ސުންަގޑިާ ނިންމަވ ނެާ ކޮމިޓީތަކުންާ އެާ މައްސަލަތަްއާ ފޮނުޭވާ ޑަށްާާކޮމިޓީތަކަށްާ

ކޮމިޓީތަކ ާާއަންަގވ ފައި ާާާާވ ާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ސުންަގޑިތައްާ މ އްދ ަގއ128ާާާިއެާ މަތިންާާާާވާ ާާވަނަާ ޮގތުެގާ

ާާ ކޮމިޓީ. ތަރައްޤީެގާ ޤައުމީާ ހިާާ-1އިޢުލ ންކުރަން.ާ ސްކޫލްާ ާާޕްރީާ ބިލު 30ާާާާންުގމުެގާ 2010ާާާާއޮކްޓޯބަރ ާ-2ަގއި.

ދިރިއުޅޭާތަންތަންާކުއްޔަށްާދޫކުރުުމެގާާާާ-3ަގިއ.2010ާާާާއޮކްޓޯބަރ30ާާާާއަންހެނުންނަށްާލުއިާލޯނުާދޫކުރުމުެގާބިލުާާ

ާަގއި.2010ާާާނޮވެމްބަރ30ާާާބިލުާ

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާސުވ ލު.ާމިާއައިޓަމުެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާާާ.5އެޖެންޑ ާައއިޓަމުާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.6

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާާއެޖެން ކަންކަން.ާމިއައިޓަމުެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެްއާާާާ.6ޑ ާއައިޓަމު މަޖިލީހުެގާރައީސްެގާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާނެތް.ާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ.7

ާ
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ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާާ ައއިޓަމު ދަާާ.7އެޖެންޑ ާ މިާއައިޓަުމެގާ ޤަރ ރު.ާ ބިލ އިާ ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާ ށުންާމިއަދަކުާމަސަްއކަތެްއާާމަޖިލީހަށްާ

ާނެތް.ާ

ާ

ާ.ާކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.8

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާާ ައއިޓަމު ކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއްެގާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާމިައއިޓަމުެގާދަށުންާމިއަދަކުާާާާ.8އެޖެންޑ ާ

ާ.ާާމަސައްކަތެއްާނެތް

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާާ ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާެއއްާއިހަވަންދޫާދ އިާާބެހޭާމައްސަލަާާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.ާނިޒ މާ ާާ.9ދެންާއޮތީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމު

ާهللا.ާމަދުާޢަބްދުމެންބަރުާއަޙް

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

 

 ވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާهللاއަޙުމަދުާޢަބްދުދ އިރ ެގާމެންބަރުާާއިހަވަންދޫ

ާާާާއެއްާމިާާބެހޭާމައްސަލަާާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް. ކުރިމަތީަގއިާއޮތްާނެީގާައޅުަގނޑަށް

ިއްއޔެާާއެޖެންޑ  އެބަފެނޭާ ހޫނުެވެގންާާއިންާ ަމއްސަލަާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ާާާާވެސްާ ިމ ކޮމިޮގސްާ ޓީައކުންާާމަޖިލީހުަގއިާ

ާާ ޮގތުަގިއާާާާއުފެދިާެއާކޮމިޓީެގާމަރުޙަލ ެގާމަސަްއކަތްތައްާއެންމެާފުރިހަމަމެދުާސުވ ލުާތައްޔ ރުކޮށްެގންާެގނ ާރިޕޯޓަކ 

ނިޒ މީާ މަޖިލީހުެގާ އައީ.ާ މަޖިލީހަށްާ ރިޕޯޓެއްާ އޮތްާ ިގރ ނުކުރެވިާ ހަރުފަތްތަކެއްާ ހުރިހ ާ ކޮމިޓީެގާ އަދިާ ނުކުރެވިާ

ަގވ އިދ އިާޤ ނޫނ ވަނީާކޮިމޓީތަކުންާކުރަންޖެހޭާމަސަާާށްާމިމައްސަލައަކަ ޮގތަކަށްާާާާޮގތަށްާނޫންާާެއއްާާއްކަތްާއޭެގާ

ތްތެރިާާއެއް.ާޢިްއޒަާާވަންޏ ާއެއީާނިޒ މީާމަްއސަލަާާކަަމށްާާއަށްާއަންނަާާފުރިހަމަކުރެވިެގންާމިާމަޖިލީހަުގއިާފްލޯރ

ބައްލަަވއި އެކަންާ އަޅުަގނާާދެްއވަންޖެހޭނެރައީސްާ ޖެހިެގންާކަމަށްާ މައްސަލަާ އެާ ެވސްާ އިއްޔެާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ޑުާ

އެބަވޭ.ާާ މައްސަލަާ ެއާ އެޖެންޑ ަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވެސްާ މިއަދުާ ޖެހުނީ.ާ ހުއްޓ ލަންާ މަޖިލިސްާ
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ަގވ އިދާ ާާތުަގިއާމިފަދަޮގާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރާ  ަގވ އިދ ާާސްާއޮތްާމައްސަލަާޚިލ ފަށްާއައިާާޮގތަކަށްާ ފަށްާާޚިލ ާާެއއްާ

ާާއެޖެންޑ  ާާކުރެވިެގން އެހެންވީމަޖިލިސް ނޫން.ާ ކަެމއްާ ކުރެްއވިެގންވ ނެާ ެއއީާ ެގންދިއުމަކީާ ރައީސްެގާާކުރިއަށްާ މ ،ާ

ާައޅުަގނޑުާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި
ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން

ނިޒ މ  މައްސަލަާާއ ދެ،ާ ާާާާބެހޭާ ނޫން. އެޖެންޑ ކޮށްފައިވަނީއެއްާ ާާާާަގވ ިއދ ާާއަޅުަގނޑުާ ނޫން. އެާޚިލ ފަކަށްާ

ާާ އަށްާއަޅުަގނޑުާވ ނީާޖަވ ބެއްާއަރުވ ފައި.ާައދިާާާާއެމް.ޑީ.ޕީެގާޕ ލަމެންޓްރީާްގރޫޕުންާފޮނުއްވިާސިޓީމައްސަލ ަގއި

ސިޓީ އިތުރުާ ވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ަވުގތެްއަގއިާ ވިދ ޅުވެފައިާާރޭެގާ ސިޓީަގއިާ އެާ ލިބިފައި.ާ ކަންތައްތަްއާާވ ާާއެއްާ ާ

ނިޒ މ  ބަލަމުން.ާ މިެގންދަނީާ މައްސަލަާާއަޅުަގނޑުާ ާާާާބެހޭާ ދ އިރ ެގ ވިލިފުށީާ ާާއެއްާ ރިޔ ޟާްާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުާ

ާރަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ޟްާރަޝީދުދ އިރ ެގާމެންބަރުާާވިލިފުށީ

ާާއިްއޔެަގއިާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް. ޮގތުންާދެންމެއަކުާޢިއްޒަތްތެރިާާާބެހޭާމިާހިނގ ދިޔަާޖަލްސ ެގާކަމަކ 

ނުކުތ އ މެ ފ ހަަގކުރެއްވިާ އެާ ދިއުމ ުގޅިެގންާާންބަރުާ ހަމައަށްާ ހުއްޓ ލުމ ާ ޖަލްސ ާ ިއއްޔެަގއިާ ާާާާާ ވެސް މިާހަމައަށްާ

ބޮޑުާތަފުޞީލެްއާާާާބެހޭާމ ާާނަމަާެއއ ާާކަމަށްާނޫންާާއްޙަާެއއްޗެއްާނޫންއިންާފޮނުްއވިާރިޕޯޓަކީާޞަާާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާ

ދެްއވ ފަ އެހެާާރިޔ ސަތުންާ ނުވޭ.ާ ރައީސަެއއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޔައުމިްއޔ .ާާންނަމަވެސްާ ލިބިަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ށްާ

ރައްޔިތުންނަށްޓަ ރިކޯޑަށްާ،  ކައިއެހެންވީމ ،ާ މަޖިލީހުެގާ ާާޓަކަާާމިާ މުހިއި ާާވަރަށްާ މަޢުލޫމ ތަކަށް ވެެގންދ ނެާއްމުާ

.ާޮގތުެގާޔައުމިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިާމަޖިލީހަށްާހ މަކޮށްދެއްވުންާާދިޔަާާއިންާއެކަންާނިންމ ާާާޔަތުާކޮމިޓީމ ލިއް

ޮގތަށްާއެާމަސައްކަތްާާާާކަމެއް.ާހުށަހެޅުމެއްާހުށަހެޅިާއެއަށްާތ އީދުކުރެިވެގންާއެާާއޮތްާާއެއީާވަރަށްާސ ފުކޮށްާކޮށްފަ

ާާާާރަލް،ާއޭނަާކޮމިޓީފެށީ.ާއެއީާއޮޑިޓަރާޖެނެ ާާކަމަށްާާާލިބިއްޖެާާމ ކްސްާއަށްވުރެާމަތިނ75ާާްއިންާއެކަންާނިންމ ނީ

ކޮމީޓީ ދޭންާ ރުހުންާ އޭނައަށްާ ފެންނަާާވެއްޖެއްޔ ާ ދަށުންާާާއަށްާ އެއަށްވުރެާ އޮންނ ނެ.ާ ނިންމުމެއްާ ނިންމިާ ކަމަށްާ

ނިންމުމަކަާާކަމަށްާާނިމިއްޖެ ކޮމިޓީެގާ އެާ ނިންމުމަކީާ އެާ އެކަވަންޏ ާ ވ ނެާ ޤަބޫލުށްާ ،  އެހެންވީމ ާާނުކުރަނީ.ންާ

ކޮށްދެްއަވއި އެކަންާ އޮޅުންާާކަމަށްާާފިރިޔ ސަތުންާ މިާ އެހެންވީމ ،ާާއިާއަރަވަންޏ ާ އޮޅުންާސ ފުވެެގންދ ނެ.ާ އުޅޭާ ެގންާ

ާށްާއެކަންާކޮށްދެްއވުމަށްާ.ދަންނަވަންާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސައަޅުަގނޑަށްާރިޔ ސަތަށްާ
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ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާާ ާާއ ދެ، ާާާާއެއްާާބެހޭާމައްސަލަާާމެންބަރުާނެންެގވިާނިޒ މ ޢިްއޒަތްތެރި ބަލައެއްާނުަގންނަން.ާމިާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑު

ެއާމައްސަލައިާ ހުންނ ނެ.ާ ލިބިަވޑަިއަގންނަވަންާ ވެސްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ޔައުިމއްޔ ތަްއާ ަގއިާ

ބެއްލެވުމުން ކަންތަާާޔައުމިްއޔ ތައްާ ކޮމިޓީެގާ މެންބަރުންނަށްާ ހިނގ ފައިޢިއްޒަތްތެރިާ ސ ފުކޮށްާާވާ ާާއްާ ވަރަށްާ ާޮގތްާ

މައްސަލައިއެނިގވަ މިާ ދެންާ އަޅުޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ހޭދަނުކޮށްާ ވަުގތުާ އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުެގާާަގއިާ ަގނޑުމެންާ

ާާމަސައްކަތައިާ ރޭަގއި ބަލ ނީ.ާ ދެވޭތޯާ ކުރިއަށްާ ފޮނުއްވ ެގންާ މައްސަލައ ާާފައިއެމް.ޑީ.ޕީއިންާ ސިޓީަގިއވ ާ ާާބެހޭާާވ ާ

މި މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ނިޒ މާ ާާޮގތުންާ ދިރ ސ ކުރަމުން.ާ ައލުންާ މައްސަލަާ ެއާ މައްސަލަާާެގންދަނީާ އެްއ،ާާާާބެހޭާ

ާމަދުާޢީސ ާ.ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްކެނދިކުޅުދޫާދ އި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމަދުާޢީސ އަޙްދ އިރ ެގާމެންބަރުާކެނދިކުޅުދޫާ

ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރުންާާޝުކުރިއްޔ ާ ހުރިހ ާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ ދެންމެާ ރަީއސް،ާ ވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާ ނަށްާ

ާާާާ.ާވަރަށްާރަނަގޅުާވ ހަކަޔައުމިްއޔ ާފެންނ ނޭ ފެންނ ތީާއަޅުަގނޑުމެންާއެްއ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޔައުމިއްޔ ާފެނޭ.

ވެސްާފެންނ ކަށެއްާނެތްާކޮމިޓީަގިއާަވކިާއަދަދަކަށްާާ.ާޔައުިމއްޔ އަކުންާއެްއޮގތަކަށްޖެހެނީާާެއއްާކުރަންާމިާާޝަކުވ 

ާމ ކްސްާދޭންާނިންމ ފައި...
ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާާ އިށީނދެޢިއްޒަތްތެރި ާާމެންބަރު،ާ ެއ ދެންާ ބަހުސްކުރ ކަށްާާމައްސަލައިާވަޑަިއަގންނަވ .ާ އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ަގއިާ

ާެއއްާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާއްާނުކުރަން.ާނިޒ މީާމައްސަލަަގސްތެ

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

 

 ވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަލީާވަޙީދުދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތޮއްޑޫ
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އުޅެނީާއަޅުަގނޑުާާާނުވެެގންތޯާމިާާބ ގައިެގާމީހުންނަށްާވޯޓުާހަމަޔަޢުޖޫޖުމަޢުޖޫޖުިމއަދުާެވސްާ،  ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ

ކިހ  މިއީާ ދެންާ ބޭނުންވޭ.ާ މިާާސ ފުކޮށްލަންާ އައިސްާ ހެނދުނުާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ސަކަރ ތެއްތޯާ ތަނަށާްާާާވަރުަގދަާ

ާއައިސް...ާ.
ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާާ ާާޢިއްޒަތްތެރި އެއްާނޫން.ާނިޒ މ ާާާއިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާއިށީނދެަވޑައިަގންނަވ .ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަމެންބަރު،

ދ އި ދިއްދޫާ މ ފުކުރައްވ ތިާ މުޙައްމަދުާޝިފ ޒް.ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ރ ެގާާބެހޭާމައްސަލަާއެއް،ާ

ާމަދުާސަމީރު.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙް

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމަދުާސަމީރުއަޙްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާދިއްދޫ

ވަނީ،ާާާާދެންމެާމަނިކުފ ނުާހ މަކުރެއްވިާމަޢުލޫމ ތަކ ާުގޅިެގންާައޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުން،  ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް

ޔައުިމއްޔ  ކޮމިޓީތަކުެގާ މަޖިލީހުެގާ ދިމ އަކުންނެއްާ އެއްވެސްާ ާާާާމަޖިލީހުެގާ ބުނ ައކީ ަގވ އިދުާ ޮގތުންާާާމަޖިލީހެުގާ

ވެސްާނުެގންދަނީ.ާއަދިާއެާލިބޭނެާމަެގއްާވެސްާާާާހިނދުާފޮނުވަމުންާާވީާާކަމަށްާާމެންބަރުންނަށްާފޮނުވަންޖެހޭާއެއްޗެއް

އެ ވ ހަކަާ އެާ އިންނަވ ާ އެނިގވަޑައިެގންާ ެއކަންާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ ވިދ ޅުވީތީާާާާނުހުރޭ.ާ ޮގތަށްާ

ހިތ  ަވކިންާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫންާ އެހެނެއްާ ނުހުރޭ.ާ ލިބޭކަށްާ ޔައުމިްއޔ ތަކެއްާ އެާ ޙަޤީޤަތަކީާ މަކުރަން.ާ

ަގވ އިދ ާާޓުާރިކުއެސް ކުރުމުންާއެާމަޢުލޫމ ތުާނުލިބޭނެާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާނުދަންނަވަން.ާއެހެންނަމަެވސްާމަޖިލީހުެގާ

މުެގާާާވެބްސައިޓަކުާވެސްާއަދިާމަޖިލީހުެގާއިދ ރީާހިންުގއެްއޮގތަށްާއެކަންާކުރެވޭނެާެއއްވެސްާނިޒ މެއްާމަޖިލީހުެގ

ާނެތްކަންާއަޅުަގނޑުާހިތ މައ ާެއކުާދަންނަވަން.ތެރެއަކުާެވސްާހަމަޖެހިފައިާ
ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ޔައުމިއްާާާއ ދެ،ާ ކޮމިޓީތަކުެގާ ޔައުމިްއޔ ތަްއ،ާ މަޖިލީހުެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ޔ ތަްއ،ާާއެްއާ

ޔައުިމއް ޖަލްސ ެގާ ޗ ޕުާއަދިާ ކަރުދ ހުަގއިާ ވަކިންާ ފޮނުވަންޔ ތަްއާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަށައިކޮށްާ ނަމަާާާފިާ

ިއތުރުވެެގން ުގނައަކަށްާ އެތައްާ މިހ ރަށްވުރެާ ޚަރަދުތައްާ މަޖިލީހުެގާާާމަޖިލީހުެގާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދ ނެ.ާ
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ެގންާއެާކޮޕީާބައްލަވ ާއެކަންާކުރަްއވަމުންާކޮންމެވެސްާވަރެްއެގާމަސްއޫލިްއޔަތުތަކެއްާއުފުއްލަަވއިާާވެސްާާމެންބަރުން

ނުދެްއކެުވންާާ ވ ހަކަފުޅުާ ޮގތްޮގތަށްާ ެއކަހަލަާ ކަމެއްަގއިާ ކޮންމެާ ދެންާ ހިނގ ނީ.ާ މަސައްކަތްތަްއާ މިާ ެގންދެވީމަާ

މި އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެދެން.ާ މަާާއަޅުަގނޑުާ މިާ މިދެންހިސ ބުންާ ނުެގން،ާ ކުރިއަށްާ ނެީވާއްސަލަާ

އައިާ އެޖެންޑ ާ ެގއަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރިއަށްާ މިކަންާ ދެއްވ ާ ފުރުޞަތުާ ދިއުުމެގާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާާެގންާ ންދެވުން.ާ

އައިޓަމު އެޖެންޑ ާ ާާއ9ާާަާާމިދަނީާ މިއީ ބަހުސް،ާ އިބްތިދ ޢީާ ދުވަހަކ1ާާާުށް.ާ ކޮންމެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ަގޑިއިރަށްާ

މަސަ ާާތ ވަލުކުރ ާ އައިޓަމު އެޖެންޑ ާ ާާާާ-9.1ްއކަތެއް.ާ ނަންބަރު ދ އިރ ތަްއ7/2010ާާާާޤ ނޫނުާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލު.ާމިާބިލުާފުރަތަމަާކިއުންާއިއްވ ފައިާ...ާާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނަށް

ާާ 4ާާާާވަނީ ދެްއވަނީާމިާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައިާާގައި.ވަނަާޖަލްސ 1ާާވަނަާދައުރުެގ3ާާާާަގއި.2010ާާާާއޮކްޓޯބަރު

ފުރުޞަތުާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާ މުޖުތ ޒް.ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ

ާދެްއވުަމށް.ަވޑަިއެގންާމިާބިލުާހުށަހަޅުއްވައިއަރުވަންާޕޯޑިއަމަށްާ

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމުޖުތ ޒްާމުޙައްމަދުދ އިރ ެގާމެންބަރުާާހަނިމ ދޫ

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާިއދ ރީ...7/2010ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާއެއްާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒް.ާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްދ އިރ ެގާމެންބަރުާާބ ރަށު

ާާ ރައީސް.ވަރަށްބޮޑަށް ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާާާާޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރުންނެއްާ ެއތައްާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ާމަނިކުފ ނާުާޝަކުވ ާކުރައްވަނީާމައްސަލަާޖެހިފައިާއޮތްާރިޕޯޓެއްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާއެޖެންޑ ަގއިާހިމަނ ފައި

ވ ތީވެ.ާިމއީާައޅުަގނޑުާހިތުންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާކަރ މ ތްާމިއަދުާމަނިކުފ ނުާނަގ ލަންާކުރަްއވ ާކަެމއް.ާާ

ާތިހެންާނަހައްދަވ .ާތިހެންާނަހައްދަވ ..ާ.
ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރިޔ ސަތުން
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ާާ މެންބަރު ކަރ މ ތްާޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ

ކަމެއްާނުކުރ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާާނަގ ލުމަށްާއަޅުަގނޑުާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާއެްއވެސް

ާޅުއްވުމަށްާ.މެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާބިލުާހުށަހެ

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒްދ އިރ ެގާމެންބަރުާާހަނިމ ދޫ

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ޤ ނޫނަށ7/2010ާާާްއ ދެ،ާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާ ޤ ނޫނުން އެާ ސަބަބަކީާ މިޖެހުނުާ ެގންނަންާ ޖެހިވަޑައިެގންފައިއިޞްލ ޙެއްާ ކުރަްއަވންާ ވ ާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ވެސްާާ މިހ ތަނަށްާ ެއއީާ އ ދެ،ާ ބިލެއް.ާ ހުށަހަޅަންޖެހުނުާ ލަސްކުރަްއވ ތީެވާ ނުކުރައްވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކަމެއްާ

ބިލެ ހުށަހަޅަންޖެހުނުާ ނުވ ތީާ ެގޒެޓުަގއިާޝ އިޢުކުރައްވ ފައިާ ސަރުކ ރުެގާ ރަށްރަށްާ ދިރިއުޅޭާ ިމާމީހުންާ އ ދެ،ާ އް.ާ

ާާ 3ާާާާޤ ނޫނަށްާމިާެގނެވެނީ 150ާާާާިއޞްލ ޙެއް.ާެއއީ މިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާއުފައްދަންޖެހޭާާާ.ށްއަވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(

ާާ ކައުންސިލުތައް ރަށުާ ކައުންސިލުތަކ އި،ާ ސިޓީާ ކައުންސިލުތަކ އިާ 31ާާާާއަތޮޅުާ ދުވަހުެގ2010ާާާާޑިސެމްބަރު ވަނަާ

އ ދެ،ާމިާމ އްދ ާައށްާމިާއިޞްލ ޙުާެގންނަންާާ.ތިޚ ބުކޮށްާނިންމަންވ ނޭމަތިންާއިންާކުރިންާމިާޤ ނޫނުަގއިާވ ާޮގތުެގ

ާާަގއިާޝ އިޢުާމިާޖެހުނުާސަބަބަކީާމިާޤ ނޫނުާެގޒެޓުާ 17ާާާާކޮށްފަިއާވަނީ ވަނަާދުވަހުަގއިާކަމަށްާވެފަިއ2010ާާާާެމއި

ާާއަ ާާ،  10ާ/2010ދިާޤ ނޫނުާނަންބަރު ތަޞްދީޤުކުރެްއވުންާލޯކަލްާކައުންސިލުތަކުެގާއިންތިޚ ބުތަކުެގާޤ ނޫނުާފ ސްވެ

ާދުވަހުެގާތެރޭަގއި..ާ.150ާާވ ާާލަސްވެެގންާދިއުމ ،ާމިާޤ ނޫނުގައިާބުނެފައި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަޝީދު،ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މައްޗަންޮގޅިާ

ބުނ  ާާޮގާާަގވ އިދުަގއިާ މަސައްކަތުން ެގނައުމަށްޓަކައިމަޖިލީހުެގާ ހުއްޓުމެއްާ މައްސަލަާާނިޒ މ ާާތަށްާ އެްއާާާބެހޭާ

އަރުަވނީާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާާ ނެންެގވުމަކަށްާފުރުޞަތެއްާނުދެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާ

ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާާވަނީ.ާމިހ ރުއަރުާާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތު

މައްސަލައި ނިންމ ފައިާާެގބެހޭާ ނޫންާާޮގތުންާ ކަމެއްާ ކަމަކ ާާވ ާ ނިޒ މ ާާބެހޭާާއިތުރުާ ފުރުޞަތަކަށްާ ބެހާޭާާާޮގތުންާ

ާއެއްާނަންގަވަންާބޭނުންފުޅުވ ާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާއެާފުރުޞަތުާމިހ ރުާމިާއަރުވަނީ.ާާާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު
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ާާ ހުރިހ  ތިހިރަާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑ ޝުކުރިއްޔ ާ ދޭތެރޭަގިއާާާާޢަދ ވ ތްތެރިކަމެއްާ

ާތަނުަގއިާވަރަށް..ާ.ާއަޅުަގނޑުާމިާއެދެން.ނެތުންާއަޅުަގނޑުާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެާ ޔަޤީންކުރައްވ ތިާ މެންބަރުާ މެންބަރަކ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާއްވެސްާ ާބެހޭާާ އަޅުަގނޑުެގާާާ ޮގތުންާ

ާޢަދ ވ ތްތެރިކަމެއްާނޯންނ ނެ.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާާރަޝީދުމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާ

ާާމައްސަލަތައްާާާށްާހަމަާނިޒ މީނެތިއްޔ ާވަރަށްާރަނަގޅު.ާައޅުަގނޑުާއެދެނީާެވސްާހަމަާއެާޮގތް.ާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަ

އެހެންާ އިންނަވަނީ.ާ ހަމަާ އިންނަވަނީ.ާ ހަމަާ ރައީސްާ ބުނީމަާ މަޑުމަޑުންާ ހަމަާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްިވއިރުާ

ވެާ ައޅުަގނޑުާ މައްސަލަނަހައްދަވ ށޭ.ާ ނިޒ މީާ ބޭނުންވ ނެާ ހަމަާ އެޖެންޑ ގަާާާސްާ މީަގިއާ އެބަެއއް.ާ އޮތްާާާއިާ

ާާއޮތް.ާއެާމައްސަލަާއޮންނަނީާކޯޓަށްާމިހ ރުާފޮނުވިފައިާއޮތްާމައްސަލަާާާއެއްޗެކޭާކިޔ ފައިާއެބަާާރުހުންދިނުމަށްޓަކައި

ާާާާތަނުަގއިާހިނަގމުންާެގންދ ތީވެާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާމައްސަލަާާއެއްާމި އެްއާާާާނުބެހޭާމައްސަލަާާީގ.ާކަމާ މިާނެެއއް

މައްސަލަ ނިޒ މީާ މިއީާ ނުދެކި،ާ އެޖެންޑ ާާކަމަށްާ މިާ ދެކިަގނެާ ކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާާާާއެއްާ ނެންގެވުމަށްާ އިންާ

ާކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާތިމ ސްއިލް

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ތިވިދ ޅުވި މެންބަރުާ ާާމައްސަލައިޢިއްޒަތްތެރިާ ވެސް ްގަގއިާ ޕ ލިމެންޓަރީާ ރޭެގއެމް.ޑީ.ޕީާ ވަުގތެއްަގިއާާާާރޫޕުންާ

ޮގތުންާވެސްާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާެގންދަނީާމައްސަލަާާާބެހޭާާެއއްާލިބިފައި.ާއެާމައްސަލައ ާާޓީއަޅުަގނޑަށްާވަނީާސި

ދ އި ހުޅުމީދޫާ އަޅުަގނޑުާ އިލިބަލަމުން.ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ލަބީރ ެގާ ނިޒ މ ޔ ސްާ މައްސަލަާާބަށްާ އަށްާާާބެހޭާ

ާއަރުވަންާ.ފުރުޞަތު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(
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ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލި

ސިޓީ ފޮނުވިާ ްގރޫޕުންާ ޕ ލިމެންޓަރީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަނިކުފ ނާުާާާޝުކުރިއްޔ ާ އަށްާ

ވަނީ.ާާާާއިއަށްާފޮނުވ ފަާާާަގނޑުމެންެގާޕ ޓީވަނީާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުާދެްއިވާޖަވ ބެއްާއަޅުާާާފައިދެއްވ ޖަވ ބު

ވަނަާދުވަހުެގާޖަލްސ ެގާޔައުމިްއޔ 26ާާާާޮގތުަގއިާއެާސިޓީަގިއާޔައުމިއްޔ ،ާާާާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ 

ާާ އޮތީ. ބައްލަވ ފައިާ ޔައުމިއްޔ 29ާާއެކަނިާ ޖަލްސ ެގާ އެބަާާާާވަނަާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބެއްލެވީމަާ

އަލުން މަސައްކަތްާ އެާ އެބައެޖެންޑ ާާއިނޭގާ ވިދ ޅުވެފައިާ މުޤައްރިރުާ ކޮމިޓީެގާ ސީދ ާ ވ ހަކަާ އޮތް.ާާާާކުރަްއވ ނެާ

އެޖެންޑ އެހެން ައޅުަގނޑުމެންާ އެްއޗެއްވީމ ،ާ އޮތްާ ިވދ ޅުވެފައިާ ވ ހަކަާ ެއޖެންޑ ކުރައްވ ނެާ ފްލޯރާ ށްާއަާާނުކޮށްާ

ަގބޫލެއްެގނެ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ ބަހުސްކުރެވޭނެާ ާާާާސްެގންާ އެހެންވީމ ، އެޖެންޑ 29ާާާާނުކުރެވޭ.ާ ދުވަހުެގާ ވަނަާ

ާމަނިކުފ ނު...

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ވ ާާާާތީަގއިާމިާއަޅުަގނޑުެމންެގާކުރިމަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާމިހ ރު

އައިޓަމ  ނިޒ މ ޮގާާބެހޭާާއެޖެންޑ ާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެާާތުންާ އެހެންވީމ ،ާ ނެޭގނީ.ާ މައްސަލަާ ޮގތަށްާާާާބެހޭާ

ތި ެގންދ ނީ.ާ ކުރިއަށްާ މިހ ރުާާާއަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ެގންދ ާ ބަލަމުންާ އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ަމއްސަލަތައްާ ާވިދ ޅުވ ާ

ާ.ާތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤުއެއްާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްާބެހޭާމައްސަލަާނީ.ާނިޒ މާ ދަންނަވ ފައިާއޮންނ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤުމަނަދޫާދ އި

އަޅުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނިޒ މ ޝުކުރިއްޔ ާ މައްސަލަާާަގނޑުާ ާާާާބެހޭާ ނެީގ މިާ މަޖިލީހުެގާެއއްާ ރައްޔިތުންެގާ

ާާަގވ އިދު ާާާާވަނަާމ އްދ އާ 127ާާެގ ސްާމަޖިލީހުަގއިާއެޖެންޑ ކޮށްފަިއާާރިޕޯޓެއްާެގނެޚިލ ފަށްާމަޖިލީހުަގއިާކޮމިޓީއަކުން

ވ ތީވެ.ާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާނަގ ާނިޒ މީާމައްސަލަައކީާޙަޤީޤީާމައްސަލަެއއްކަންާައޅުަގނޑަށްާހަަމާާ

ާާ ފ ސްވ127ާާަޔަޤީން. ކޮމިޓީންާ ރިޕޯޓުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަށްާ މިއޮތްާ މ އްދ ަގއިާ މަޖިލީހަށްާނަާ މިާ ކޮށްެގންާ

ތިއެޖެންޑ  މަނިކުފ ނުާ ދެންާ ފޮނުވިާާކުރެވޭނީ.ާ އެވިދ ޅުވަނީާ ޖަވ ބުދޭންާ ސިޓީއަކަށްާ ދިރ ސ ކުރައްވ ާާާކަމ ާާާ ބެހޭާ



11 

 

ކޮށްފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާވެވަށްާޖެންޑ ުގޅޭާމައްސަލަާވަނީާއެާާވެސް،ާއެާމައްސަލަާއެާސިޓީއ ވ ހަކަ.ާއެހެންނަމަ

ާވެއްޓުނުާެގރިއަށްާީވޮގތްާމިާަވނީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތަކަށްާނޫންާކަންާާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާތި ރިާމެންބަރުާތެތައްާހިނގ ފައިާއޮތީ.ާޢިއްޒަތްވިދ ޅުވިާ

ނިސްބަތްވ ާޕ ޓީންާރޭަގިއާައޅުަގނޑަށްާސިޓީާފޮނުްއިވއިރުާއެޖެންޑ ާވ ނީާނުކުމެފަިއ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާހަނިމ ދޫާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާބިލަށްާލިބިވަޑަިއަގންނަވ .

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާތ ޒްމުޙައްމަދުާމުޖުއިރ ެގާމެންބަރުާހަނިމ ދޫާދ 

ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރުންާ…އ ދެ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ެގންދ ނަން.ާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

ާ؟ާލެިވޔަސްާއަޅުަގނޑަށްާކުރިއަށްާެގންދެވޭނެ.ާކުރިއަށްާެގންދަންތޯއްހަޅޭ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.…އެއްާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު

މި ހެޔޮނުވ ނެާ ރައީސް،ާ އެއްތަނުންާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެވެސްާ ާާާާާ ސ ފުކުރަންޖެހޭ. މިތަނުންާ ާާބަޔަކުާ ހަމާަާމީ

ާާޕ ލިމެންޓްރީާުގރޫޕު އިރުާިމކަންާކުރިއަށްާެގންދަންާާާާސިންަގޕޫރުަގއިާހުރިާާންާރ އިންާރ ކުޅެާާދިވެހިާފިލްމުެގާރައީސް

ާމިާފުރުޞަތުާދެނީ.ާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާއެތައްާބަިއވަރުާފަިއސ ތައްާބޭކ ރުވެެގން..ާ.

ާ

ާ

 ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވު
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ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާއިށީނދެަވޑަިއަގންނަވ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާބެހޭާމައްސަލަާާތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާނިޒ މ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަ

ާއެއްާ.

ާ

ާމައްސަލަާ()ނިޒ މީާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟް

ޢިްއޒަތް ޝުކުރިއްޔ ާ ނިޒ މ އ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ މައްސަލަާާތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާާބެހޭާ ނެީގާ މިާ ިމާާާއެއްާ

ނޑުމެންނަށްާބަހުސްކުރަނާްާއަށްާހުށަހެޅި،ާއަޅުަގާާޚިލ ފަށްާރިޕޯޓުާމިާމަޖިލީހުެގާފްލޯރާާމަޖިލިސްެގާހިންގ ާަގވ އިދ 

މަޖިލީހަށްާކަންތައްތަކެްއާާޚިލ ފަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާާާާމިާދިމ ވީާަގވ އިދ ލިބުނުާފުރުޞަތުަގއިާމިާމަްއސަލަތައްާާ

ާާކުރެވެ ޔައުިމއްޔ  ކޮމިޓީެގާ އެާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 26ާާާާމުންދ ތީ.ާ އަދި ޔައުމިއްޔ ާ ދުވަހުެގާ ަވނ29ާާާާަވަނަާ

އަށްާެގންޮގސްާބަހުސްކުރަންާފެށިާާާބެލީމ ާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެނޭގނެާމިކަންާއަލުންާކޮމިޓީާާޖަލްސ ެގާޔައުިމއްޔ 

ާކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް..ާ.ާޮގތެއްާނިންމަންޖެހޭ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާމެންބަރު،ާތިވިދ ޅުވ ާމައްސަލައިާާާޢިއްޒަތްތެރި ރޭަގިއާާާާބެލުމަށްާާއެކަންާއިތުރަށްަގއިާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީާމިހ ރު

ކުރަމޭ.ާއެހެންވީމ ،ާާ އެބަާ ުގޅިެގންާއެާމަސައްކަތްާއަޅުަގނޑުާ ފޮނުވިާސިޓީއ ާ ްގރޫޕުންާ ޕ ލިމެންޓަރީާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާއެޖެންޑ ަގއިާދެންާހުރިާމަސައްކަތްތައްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާފުރުޞަތުާދެއްވަންީވާ

ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަޅުަގނޑު..ާ.)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާނޫންތޯ.

ާ

ާ(ކުރިއަށްާެގންދެވުންާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާރިޔ ޟްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމުޙަންމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދ ންދޫ

ކަ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ މައްސަލަ.ާ ނިޒ މީާ ވ ތީާާާމަށްާއަޅުަގނޑުާ

ހުރިާާާަގއިމަކީާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންެގާކިބައިާމުންެގންާމިކަންާއެންމެާމަޞްލަޙަތުާނުެގއްލޭނެާޮގތަކަށްާނިދަްއކައިާހަކަވ 

ާާ ިމކަން އެހެންވީމ ،ާ ެއއީ.ާ ދެއްކުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާޤ ބިލުކަންާ ައޅުަގނޑަށް ޢިްއޒަތްތެރިާއަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީާ
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ާާ ތޫނު ތިޔަާ ިމާާާާވިސްނުންފުޅ ރައީސްެގާ އެހެންވީމ ،ާ ހެން.ާ ކުރެވިދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ިމކަންާ އެކީަގއިާ

ާާ ޮގތަކަށްާނިންމ ލުމަކީ ާާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިކަންާެއންމެާއިންސ ފުވެރިާ މެންނަށްާކުރެވިދ ނެާމިއީާއަޅުަގނޑުހަމަ

ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލީ.ާާާހެންވީމ ،ާއެކަމެއްހެން.ާއެ

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ދަންނަަވން.ާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާޝުކުރުާާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ .ާއަޅުަގނޑުާދ ންދޫާދ އިރ ެގ

ވީ އަޅުަގނޑުާ އެއްބ ރުލެއްވުމަށް.ާ ދެްއވ ާ ތިާ ޞުާާެގންދެވުމަށްާ ިމކަންތައްާ ރަނަގޅަކަށްާ ެއކުާާާލްޙަވެރިކަމ އެންމެާ

ކަމަށްާާާާއޮތީމ ާއަޅުަގނޑުާއެާާކަންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގންކަމުެގާޔަޤީާާރަުމންާެގންދ ނެކުހައްލުކުރެވޭތޯާމަސަްއކަތް

ޝުކުރު ފަރެސްމ ތޮޑ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ މުއްޠަލިބަށްާާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާދަންނަވަން.ާ

ާއެއް.ާާާއަރުވަން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަފުރުޞަތު

ާ

ާމައްސަލަާ()ނިޒ މީާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމުއްޠަލިބުާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާފަރެސްމ ތޮޑ 

ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑު..ާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަވޑަިއެގންާާ ޮގނޑީަގއިާ ދެންާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ

ާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވަން.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމުއްޠަލިބުާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާފަރެސްމ ތޮޑ 

ޅޭާާއުާާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވީާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދިމ ވެެގންާމިޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާ

ާާާާމައްސަލަާހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ާާމިާދެާޕ ޓީންާވެސްާއެއްބ ރުލުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެއްވަންާެއބަޖެހޭ.ާަގވ އިދުަގއި
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.ާާމެއްާނިންމުމަށްާއިސްކަންދޭންވ ނޭިއއްތިފ ޤުންާކަައކުންާނިންމ ާމައްސަލަތައްާނިންމުމުެގާމެންބަރުންެގާާއޮތީާކޮމިޓީ

ެގާބައްދަލުވުމަށްާާމެންބަރުންެގާއިއްތިފ ޤުާނުލިބޭާހ ލަތްތަކުަގިއާކޮމިޓީންާނިންމ ާނިންމުންތައްާނިންމަންވ ނީާކޮމިޓީ

ާނެތްާމިާކަށްކުރ ޙަޤީޤަތުަގއިާރިޕޯޓުާފ ސް.ާާއަޣުލަބިްއޔަތުންނެވެމެންބަރުންެގާާކޮމިޓީެގާޯވޓުާދެވޭާާާާތިބިާއެާާރުވެހ ޒި

ތަނެއްަގއި އެްއވެސްާ ަގވ އިދުެގާ ރިޕޯޓުެއއްކޮމިޓީާާ.އެްއވެސްާ ނިންމަފަފ ސްކުރަންާާެގާ ނެތްާ ކަމަކަށްާ އެއް.ާާާާޖެހޭނެާ

ނޫން. ރިޕޯޓަކީާފ ސްކުރަންޖެހޭނެާއެއްޗެއްާ މިއްޔ ާާލަާއޮތީާކޮމިޓީންާނިންމ ފައި.ާޔައުމައްސަާާއެހެންވީމ ،ާކޮމިޓީެގާ

ާޖެހޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާންާކުރަންާއެބަމ ،ާއެކައިންާއެބަާއެނޭގ.ާއެހެންވީ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނީާވަކިާޮގތެްއާާާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާާގައިމިާމައްސަލައިާއެއްާނޫން.ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާާާާކުރަމުންންމ ފައި.ާއަޅުަގނޑުާމަސަްއކަތްނި ވަނީާދަންނަވ ފައި.ާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަރިހުންާމިެގންދ ާވ ހަކަ

މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އެބަހުރިާ އެޖެންޑ ަގއިާ މިވ ާ ކުރިމަތީަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކުރިއަ ބަހުސްތައްާ ބިލުތަކުެގާ ހުރިާއެހެންާ އަޅުަގށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ެގންދިއުން.ާއެާމަސައްކަތްާ ކުރިއަށްާާާާނޑުމެންާ

ތިާާެގންދ އިރު އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ އިތުާާެވސްާ ކަންތައްާ ކަހަލަާ ބަލ ވިދ ޅުވ ާ ފުރުޞަތ ާާރަށްާ އެކަންާާާާއިހެދުމުެގާ

އޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންާމެންބަރުންާާާއެބަާާތަކުެގާިއސްބޭފުޅުންެގކުރުމުެގާޤ ބިލުކަންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާޕ ޓީ

އެދިަވޑަިއަގން،  ވިދ ޅުވާ ާާއެ ޮގތަށްއެާ ާާާާނަވ ާ މަސަްއކަތް ނިޒ އެާ ނޫންތޯ.ާ ދެްއވަންވީާ ެގންޮގސްާ ބެހޭާކުރިއަށްާ މ ާ

ާމުޖުތ ޒް.ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާއެްއ.ާހަނިމ ދޫާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމުޖުތ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާހަނިމ ދޫ

ާާ މިހ ރުއ ދެ، ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނުކުތ ތަޝުކުރިއްޔ ާ ނިޒ މީާ ނެެގމުންދ ާ މިާ ނުކުތ ތަކެްއާާާ ނިޒ މީާ ނެޭގނެާ ކީާ

މި އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ސަބަބަކީާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ާާާާކަމަށްާ ނަންބަރު ެއޖެންޑ ާ ގައި.9ާާާާއުޅެނީާ

ނުކު ނަންަގވ ާ އެާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ނަމިހ ރުާ އެޖެންޑ ާ ާާތ ތަކަކީާ ކަންތައްތަކެއްާާގައ11ާާިންބަރު ައޅުަގނޑުާހިމެނޭާ ާ.

ާ.ާވ ނީާދ ާނިޒ މީާނުކުތ ތައްާނެެގންާމ ާމިހ ރުާމިާނެުގމުންއިހިސ ބަށްާދިޔަާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއެ

ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާދެކުނުާއެއްާނޫން.ާމ ފަންނުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާއެއް.ާާާރަޝީދުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނުާމ ފަންނު

އަޅުަގނޑުާާާާއެހެންނަމަވެސްާބޭނުމެއްާނޫން.ާާވެސްސްާބޭނުންާނޫން.ާއެއްޗެއްާބުނ ކަށްާވެއަޅުަގނޑުާޖަދަލުކުރ ާކަށް

ދިވެހިރ ްއޖެ ޮގތުަގއިާ ާާާާޤަބޫލުކުރ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އެބ16ާާައަށްާ މ އްދ ާ ޙައްޤުާާވަނަާ ރައްޔިތުންެގާ ާާތައްާބުނޭާ

ާާކަށަވަރުކޮށްދޭން ަގއިާއޮންނަތ ާމިހ ރުާނތ ާާރުކުރެވޭނީާހެއްކ ާބެހޭާބިލުާމިވަރަްއޔިތުންެގާޙައްޤުތައްާކަށަޖެހޭނެއޭ.

ާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތަްއ...ާ.ާނޑިާހަރ ،ާމަުގމަތީާމީހުންާމަރ އަހަރުާވ ނެ.ާވަޅިާހަރ ،ާކ1ާަމިއަންނަާމަހަށްާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ . ވ ާާާާެއއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީގައިާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލައިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .

ވ ހަކަާާާއ އެޖެންޑ  ޮގތުންާ ދ އިބެހޭާ ކުޑަހުވަދޫާ އަޙްދެއްކޭނީ.ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާރ ެގާ ބެހޭާޢ މަދު ނިޒ މ ާ މިރުާ

ާއެްއާ.ާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ މަދުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްކު

ބެހޭ ނިޒ މ ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާާާމައްސަލަާާޝުކުރިއްޔ ާ ބަވ ތުެގާ މިާ ނީެގާ މިާ އެއްާ

ާމައްސަލަ ހިނގ ފައިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ާއެއްާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާާާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތްާ ވ ާ

ާންނަވ ނެާ.އެނިގވަޑައިަގ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާހުޅަނުގާމ ފަންނު މ ފަންނުާާއިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .މެންބަރު ާދެކުނުާާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގ މ ފަންނުާާރަޝީދުާ ާދެކުނުާާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާާާދ އިރ ެގާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާދ ންދޫާާށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .އިާމެންބަރުާާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގ ާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި

އެްއާާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާމެންބަރުޢިްއޒަތްތެރިާާާދ އިރ ެގާއެއް.ާދ ންދޫާާރިޔ ޟްާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާމަދުމުޙައް

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާރިޔ ޟްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމުޙަންމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދ ންދޫ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާނިޒ މީާމައްސަލަތަކެއް...ާ

ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެއއްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާދެކުނުާމ ފަންނު ަގވ އިދ ާ ާާާާމަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާާޢަޮގތަށް ަމލުކުރެްއވުމަށްާ

ާާ ވ ޖެހޭނީ ަގވ އިދުަގިއާ ާާާާމަޖިލީހުެގާ މަތިން މ ފަންނުޢަޮގތުެގާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ާދ އިރ ގެާާދެކުނުާމަލުކުރަން.ާ

ާާާޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގއި ާާޢަމަލުކުރަންމެންބަރުާ ރީއްޗަށް މަތިންާ އުސޫލުެގާ ދަންނަވަން.ާޢަޖެހޭާ މަލުކުރެްއވުމަށްާ

ވ  ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ާާާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ަމތިން މ ފަންނުޢަޮގތުެގާ އަޅުަގނޑުާ ާދެކުނުާމަލުކުރެއްވުމަށްާ

ާދެކުނުާާމަދުާރަޝީދަށްާއަންަގން.ާމަޖިލީހުެގ...ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމ ފަންނުމެންބަރުާމުޙައްާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގ

ޢިްއޒަތްތެާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ޖަވ ބުާ ސުވ ލުެގާ ކުރައްވ ާ ތިާ ވެސްާމެންބަރުާ މެންބަރަށްާ ރިާ

ޮގތަކަށްާައޅުަގނޑުމެންެގާާާާއެއްާނުކުރެވޭާމިާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަކަށްާލަފަ

ާހެނެއް.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާކަތްތައްާކުރިއަށްާެގންދެވިދ ނެމަސައް

ާ

ާނިންމުންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ ލަފައ ދެ، ައޅުަގނޑަކަށްާ ެގންދެވިދ ނެާާާމިވަރަކުންނެއްާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުކުރެޭވާ އެއްާ

ާއަދުާނިންމ ލ ނީ.ާދެން،ާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ހިސ ބުންާމިާކަމަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާމި

ާގައިާ.9:00ާާހޯމަާދުވަހުާހެނދުނުާާވ 2010ާާޮއކްޓޯބަރ18ާާާ،އެއްާއޮންނ ނީ


ާނީާ.މުނިާމަޖިލިސް.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

 _______________ 

ާ




