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   ހާޒިރީ 
 

 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްއަލްފާޟިލް ރައީސް  ނައިބު  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު:   ތު ރިޔާސަ 

  

ކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ    27  ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު، މެންބަރުން  61ހުސްވަުގތުކޮޅުެގ 

  މެންބަރުން

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް މެދު ހެންވޭރު 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދައިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 ދު ރަޝީދު މަމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ޙަންމަދު ޝިފާޒްމުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  



 III 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

  ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ރުކުޅުދުއްފުށި އުތު 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ދުލްޙަމީދު ބްކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަ

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 



 IV 

 ރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދުބަމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ފުވިލު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް އިވިލިނިގލި ދާ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

  މުއްޠަލިބްމްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ  



 V 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ : ރު މެންބަ ހުންނެވި    ޗުއްޓީގައި 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެ : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ސްޠަފާ ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 

 ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިފަހުން  

  ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރު: 

 

 

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ބަރު  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، އަދި މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެން  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  *

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ   ،އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ވިސާމް ޢަލީ

ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްިތޔާޒް ފަހުމީ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާهللا، ޢަބްދު

މަ ޙުސައިން  ޢަބްދުކު،  ނިނިހާން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޢަލީ  هللا، އިހަވަންދޫ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވައިކަރަދޫ  ޝިފާޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބާރަުށ 

ންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، މަނަދޫ  ޢާރިފް، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެ

ޢަބްދު ޙަމްދޫން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިނގުރައިދޫ  މުޙަންމަދު،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ  ޠާރިޤް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ هللا ދާއިރާގެ  ުތޅާދޫ  ޙަމީދު، 

ރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ،  ގުމެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު،  

އަޙްމަ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުޑަހުވަދޫ  ޙަމްޒާ.  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލަްތދޫ  އިބްރާހީމް،  ޤާސިމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ މާމިގިލި  ވިލުފުިށ  ޢާމިރު،  ދު 

ރަޝީދު ރިޔާޒް  މެންބަރު    ،މެންބަރު  ދައިރާގެ  ފޮނަދޫ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު،  ޔޫސުފް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގަމު  އިބްރާހީމް،  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިސްދޫ 

ދާއިهللا، ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ގެމަނަފުިށ  މުޙަންމަދު ރިޔާޒް،  މެންބަރު  ދާންދޫ ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު ރާމިޒް،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިލްހާމް ރާވިލިނގިލި  މެންބަރު  ގެ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، ފަރެސްމާޮތޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް، ފުވައްމުލަކު އުުތ ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  އަޙްމަދު، ިތނަދޫ 

މަސީޙު މުޙަންމަދު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު هللا  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކުރަފީޤް ޙަސަން، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝަފާޤް މުފީދު، ފުވައްމުލަ

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަލްޙާން ފަހުމީ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް، ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު، އަދި ހިަތދޫ ދެކުނު  

 ގެންނެވި. އިޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑަ ލަޠީފް
 
 



1 

 

ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާދައުރުެގާާތިންވަނަާއަހަރުެގާާާާާާންބަރުާ:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާާބުދަާާޮއކްޓޯބަރާާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާ

 ދުޢ .ާާ .



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومنާوصحبهާآلهާوعلى ާهللاާرسول ާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީާ.ާ.وااله

ާ

 ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ.27ާމިއަދުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިރުެވަވޑަިއެގންާތިއްބެވީާ

ާ

 ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުންާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.3ާ/9ާާ/2010/ިމއަދުެގާއެޖެންޑ ާނަންބަރަކީާއޖއެޖެންޑ ،ާާ.3އައިޓަމުާނަންބަރުާއެޖެންޑ ާާ-3.1

ާ

ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ..4ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާއިޤްތިޞ ދ9.30ާާާީރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންުގން.ާމިއަދުާކޮމިޓީެގާބައްދަލުވުންތައްާބޭްއވުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާޮގތަކީ

އޮތް.ާާާއެބަާާއެއްާާކޮމިޓ3ާާީާާަގއ11.15ާާިަގއި.3ާާާާކޮމިޓީާކޮޓަރީާާާާއްޔަތުާކޮމިޓީ،މ ލ9.30ާާިަގއި.1ާާާާާާކޮމިޓީ،ާކޮޓަރި

ާާގެާޤައުމީާތަރައްޤ12.30ާާާީކޮމިޓީ.ާާާާެގއެއީާމިނިވަންާމުއަްއސަސ ތަކުެގާކޮމިޓީ،ާަގވ އިދުާކޮމިޓީާައދިާޤައުމީާތަރައްޤީ

ާަގއި.3ާާާކޮމިޓީާކޮޓަރީާާާ،ަގއިާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓ14.30ާީކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިޓީެގާބައްދަލުވުމެއް.ާާ
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2 

 

ާ

.ާމަޖިލީހަށ7ާްާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާއަދ6ާި.ާސުވ ލު،5ާާ

 ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.ާާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާަގއިާމިއަދުާެއްއވެސްާމަސައްކަތެއްާނެތް.7ާާާަގއ6ާާާާިއަދ5ާާިއެޖެންޑ ާނަންބަރުާ

ާ

ާ.ާކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.8

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާަގއިާވެސްާެއްއވެސްާމަސައްކަތެއްާނެތް.8ާާާާއަދިާ

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާއިބްތިދ ޢީާބަހުާާށް.ާެއއީާއ9ާާައަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެޖެންޑ ާނަންބަރު މިއޮތީ ހަޅުތ ލުކުރުމުެގާސް.ާފުރަތަމަާ

ާާ.ާމިާބިލުާހުށަބިލު ާާދެއްވ ނީާވިލުހަޅުއްވ  ާާޅުްއވާ ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާބިލުާހުށަހަފުށީ

ދަންނަވަން.މަޕޯޑިއަާާދެއްވުމަށްޓަކައި ަވޑަިއެގންދެްއވުމަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާށްާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށީާ

ާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.އެއްާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާބެހޭާމައްސަލަާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާހަޅުތ ލުކުރުމުެގާބިލުާއެޖެންޑ ެގާކުރިއަށްާެގނެސްާަވޒީރުންެގާމަްއސަލަާއެޖެންޑ ަގއިާނެތީަމާާ

.ާޮގސްފަފީެގާނައިބުާރަީއސްެގާެއއްާދަތްާވަނީާއުފުރިެގންާާޮގެގާާ.ޕީެގާމަސްވެރިންާާޑީ.އ ރުަގއިާކުރިާހަޅުތ ލެްއަގއިރޭ
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އޮތީާހެދިފައި.ާދެންާއަޅުަގނޑުާާާައޅުަގނޑުާހިތަށްައރ ާކީްއެވެގންތޯާއެޖެންޑ ާމިހ ާމަލ މ ތުެގާޮގތަކަށްާމި،  އެހެންވީމ 

އަ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ާާހަމަާ ވެސް އިްއޔެަގއިާ އެޖެންޑ ާާދަންނަވ ފައިޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުެގާ މިާ އިންާާާވ ނީާ

ކަމ ާާާޕްރީމްާކޯޓުެގާއެކުރަންާމިއަދުާވެސްާސުއަޅުަގނޑުާަގބޫލެއްާނުވަނީ.ާާާމިހ ރުާވަޒީރުންެގާކަންތައްާނެިގފައިާމި

ޮގތުންާާާތިރ މުކުރުމުެގއޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާސުޕްރީމްާކޯޓަށްާއިހުާާޮގތުންާއެންމެާފުރަތަމަާއަޑުއެހުންާވެސްާއެބަާާބެހޭ

މ ނަ ެއްއވެސްާ މަސައްކަތްކުރުުމެގާ އިތުރުާ މަޖިލީހުެގާ މިާާާމިާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ނެތްާ ާއެއްާ

އެންމެ އެއީާ އިހުދަންނަވަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޯޓަށްާ މަތީާ ބޭނުންާ ބޮޑުާާާތިރ މުކުރަންާ ޤައުމީާ އަދިާ ވ ތީވެ.ާ

ެގންދަންޖެހޭ.ާމިއަދުާވެސްާާއްާދެންާނެތްާމިާޤައުމުގައިާކުރިއަށްއެާާުވރެާބޮޑުާމައްސަލަާވ ތީާެއއަށްާާމައްސަލައަކަށް

އައިސް.ާއަނެއްކ ާއަނެއްާއެތިާދަވ ލަންާާާާޢަލީާހ ޝިމ ާާއިއ ާާމުސްޠަފ ާލުޠުފީ.ތިބިާޑރާާހުޅުލޭެގާހޮލިޑޭއިންަގއިާއެބަ

ތައްާހުސްކޮށްެގން.ާއެހެނެއްާމެންާތިބެންވީތޯާމިތ ާހުރިާބެންޗުޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާާތިބީާއިނޭގތޯ.ާދެންާއެާާއައިސްާއެ

އަޅުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާނުތިބެވޭނެާ މިތ ާ ވަދެ.ާާަގނޑުމެންާ ވޯޓުލަިއެގންާ ރައްޔިތުންާ ައޅުަގނޑުމެންާާާތިބެނީާ

،  ާއޮންނަާޮގތަށްާވަދެ.ާއެހެންވީމ އެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާާއްޔަންކޮށްެގންާވަދެމިތިބީާޢަ

ޢިއްޒަތްާާއަޅުަގނޑުމެން އަޑުއަހަންޖެހޭނެާ ބަސްާ އެހެންވީމ ބުނ ާ އިނޭގތޯ.ާ ރައީސްާ ދަންނަަވނީާާާާމި،  ތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަޖެހެއޭާ ސަލ މަތްކުރަންާ ޤައުމުާ މިާ މުސީބ ތުންާ ބޮޑުާ އެންމެާ އޮތްާ ޤައުމުަގިއާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާދަންނަވަނީާާތަކުރ ރުކޮށްާމި،  ނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުެމންާއެހެންވީމ ރައީސްާއި

ބިލުތައްާކުރިއަށްާނުެގންދަވ ށޭ.ާާާާއެހެންާާތިރ މުކުރުމުެގާޮގތުންާމިާމަޖިލީހުަގއިާދެންމިކަމުަގއިާސުޕްރީމްާކޯޓަށްާިއހު

ދަނީ ދަތްޕިލަޭއާ ކުރިްއޔ ާ އެހަޅުތ ލެއްާ ޕ ޓީއަކަށްާސޮއިކުރިްއޔ ާ ާާމީހ ާާ،ާ ފުނޑެނީ. ވިޔަފ ރިއޭާ ދެންާ،  އެހެންވީމ ެގާ

ކުރަންވީ އިތުރަށްާ ޤައުުމަގއިާ މިާ ކަމެއްތޯާ އެހެންވީމ ޢިއްޒަތްާާކޮންާ ރައީސް.ާ ވަޒީރުާާާމި،  ތެރިާ ފިލިާ ާ، ދަންނަވަނީާ

އިސްތިއުފ ދޭންީވއޭއު ވަޒީރުންތަްއާ ޖެހިާ ބުނބަށްާ އިނޭގތޯ.ާ އިސްތިއުފ ދޭންީވއޭާ ރައީސުންާ ހަމަނުޖެހޭާ .ާާއްދިާ

އުނބަށްޖަހަ އެންމެންާ ދުރަށްާއުނބަށްޖެހިާ ިއނޭގތޯ.ދ ންވީއޭާާންާ ކޮބައިތޯާާާާާ އެބަޖެހެއޭ.ާ ސަލ މަތްކުރަންާ ޤައުމުާ މިާ

އިްއޔެަގއިާޚިޔ ލުފ ޅުކުރަންާނުކުތްާމީހ ެގާދަތް.ާކ ކުތޯާއެާދަތްޕިލަާދެނީ.ާކޮބައިތޯާފުވަްއމުލަކުާއަންހެންާމީހ ެގާ

ާމޫނު.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިށީ މެންބަރުާ މައްސަލަނޢިއްޒަތްތެރިާ ނިޒ މީާ ތިއީާ އެދެން.ާ ބަލަާާދެވަޑައިެގންދެްއވުންާ ކަަމކަށްާ ެއްއާާާާއެއްާ

މަޖިލީހުެގާރައީސްާވަކިާާާާ، އަކީާއިްއޔެެގާޖަލްސ ަގއިާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްެގާޮގތުަގއިާނެގިާާާނުަގންނަން.ާތިާމައްސަލަ

ީއސްާވަނީާނިންމަވ ފައިާތިާނިޒ ީމާާއެްއ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމަޖިލީހުެގާރަާާވ ާމަްއސަލަާާޮގތަކަށްާނިންމަވ ފައި
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ބެހޭ އެހެންވީމ ާާމައްސަލައ ާ ޮގތެއް.ާ އެޖެންޑާ ާާއެ،  ޮގތުންާ އަޅުަގނޑުާ ނެތިން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުކުރ ކަށްާ ާޮގތްާ

ތެވުމަށްާދަންނަވަން.ާތްރުމަތްތެރިކޮށްާހިހުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާގަވ އިދަށްާާކުރަނީ.ާާދ ންާަގސްތުާާެގންާކުރިއަށްއައިާ

ާފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.އެއްާިވލުާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ލިފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާވި

ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިާޖަލްސ ެގާކަންތައްތައްާކުރިއަށްާެގންދެވޭނީ

ވަންޏ ާާާކަމަށްާާފިއެހެންވީމ ،ާއެާފުރުޞަތުާދެއްަވއިެގންހެން.ާާދެއްވައިާާާމިާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދިއުަމށްާފުރުޞަތު

މަޖިލީހު މިާ މަސައްކަތްތަކައިއަޅުަގނޑުާ ކުރަންޖެހޭާ އެހެންނަމަވެސް،ާަގއިާ ދ ނަން.ާ ކުރިއަށްާ ައޅުަގނޑުާ ެގންާ

އަޅުަގނޑުާސ  ނޫންއޭެގކުރިންާ މަޢުލޫމ ތެއްާ ބޭނުންވ ާ ކަމެއްާާާފުކޮށްލަންާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުާސ ފުކޮށްލަންާ ނަމަާ

ާކ ާބެހޭާނގ ާކަމަާއޮތް.ާއެީއާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެންމެާވެސްާފ ހަަގކުރެއްވިާފަދައިންާމިާމަޖިލީހުަގއިާހިާާއެބަ

ޮގތުންާމަޖިލީހުެގާރައީސްާނުވަތަާާާބެހޭާާކަމ ާާދ އިރުަގއިާއެާާޕްރީމްާކޯޓުަގއިާަމއްސަލަތަކެއްާހިނަގމުންޮގތުންާސު

ޮގތުންާކޮންާލަފައެއްތޯާހޯއްދަވ ފައިާއޮތީ.ާމިސ ލަކަށްާމިާދުނިޔޭެގާމިފަދަާޤ ނޫނާީާާާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާޤ ނޫނީާ

މި އަދިާ ހޯއްދެވީ.ާ މަޝްވަރ އެއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ ހޯދީާ ފަރ ތްތަކުންާ ދޭާ ކައުންސެާާލަފ ާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ލްާވަުގތަކުާ

އެޖެނެރަ ނެތް.ާ ާާާާޤ ނޫނީ،  ހެންވީމ ލްާ އެފަދަ ހޯއްދަަވއިޮގތުންާ ެވސްާާލަފައެއްާ މިއަދުަގއިާ އަދިާ ިއއްޔެަގިއާ ެގންތޯާ

އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާާ،  ހުރީ.ާއެހެންވީމ ާާއިންާއުނިކޮށްފައިާމިާާއެޖެންޑ ަގއިާހުރިާކަންތައްތަްއާއެޖެންޑ 

ސ ފުކޮށްދެއް ރިޔ ސަތުންާ އެބަާާާާޖެހޭވަންމެންބަރުންނަށްާ ބެހޭހެންާ މައްސަލައ ާ ކޮންާާާާމިާ ާާހަލަާކަޮގތުންާ

ްއޒަތްތެރިާާކަމަށްާއެބަޖެހޭ.ާއަދިާހަމަާެއހެންމެާއަދިާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާރަނަގޅުާޢިާާދިރ ސ ތަކެއްތޯާކުރެްއވީ.ާމި

އެހެންވީމ  މި،  މެންބަރުން.ާ ވަނީާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ އެއްކޮށްާ ޕ ޓީތަކ ާ ބެހޭާާސިޔ ސީާ ޮގތުނާްާާާކަމ ާ

ާާ ނިސްބަތްާާމަޝްވަރ ކުރެއްވި،  އެހެންވީމ މަޝްވަރ ކުރަްއވ ފަިއ. ދަޢުވ ާ އޮތްާ ހުށަހެޅިފައިާ އެާ ވަނީާާާއިރުަގއިާ

އެާމަޢުލޫމ ތުާއެބަޖެހޭާދެއްވަންާ،  ށްތޯާނޫނީާކިހިނެއްތޯ.ާއެހެންވީމާ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްތޯާނޫނީާމަޖިލީހުެގާރައީސަ

ާ.ާ..ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް.ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިާމަޖިލީހަށް

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާެއއްާނޫންާާާލައެްއާނޫން.ާއ ދެ،ާނިޒ މީާމައްސަާާތިއީާނިޒ މީާަމއްސަލަާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ،ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

މި އަޅުަގނޑުާ އިށީާާކަމަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާާނދަންނަވަނީ.ާ އ ދެ،ާ ެއދެން.ާ ދެވަޑަިއެގންނެވުންާ

ހުެގާވ ާޮގތުެގާމަތިންާމަޖިލީާާދުަގއިއަކީާަމޖިލީހުެގާއެޖެންޑ ާކަނޑައެޅުަމކީާމަޖިލީހުެގާގަވ އިާާދަންވ ލަންާއޮތްާވ ހަކަ

ާޮގތެއްާާވަނީާާމިާމަޖިލީހުެގާރައީސްާމި،  ށުަގއިާހިމެނޭާކަމެކޭ.ާއެހެންވީމ ތިޔ ރުެގާދަރައީސަށްާލިބިދޭާބ ރ އިާއިޚް

ވަނީާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާމަޖިލީހުެގާއެޖެންޑ ާމ42ާާިކަމުަގއި.ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާާާނިންމަވ ފައިާމި

މި އެޖެންޑ ާ މިާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ކަނޑައަޅުއްވ ފައި.ާ ރައީސްާ ލަފ ާާާާމަޖިލީހުެގާ ޤ ނޫނީާ ނިންމެވުމުަގއިާ ޮގތަށްާ

ކައުންާާހޯއްދަވ ފައި މިަވުގތުާ ދެންާ ެވސްާާާާސިލްވޭ.ާ އަމީންޢ އްމ ާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ކަމަކުާ ނެތްާ ޖެނެރަލްާ

ވ ާާާޕްރީމްާކޯޓަށްާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިއަކީާސުާާވޭ.ާމީަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާޮއތްާވ ހަކަާާމަޝްވަރ ކުރަްއވ ފައި

ބެހޭ އެާާމައްސަލައ ާ ނުލިބޭނެއޭ.ާ ފުރުޞަތެއްާ ވ ހަކަދެްއކުމުެގާ ތަޅުމުަގއިާ މިާ ނުވ ނެާވައިާވ ހަކަދައްކަާާާޮގތުންާ ާާެގންާ

ޮގތުންާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާާާާކަމ ާބެހޭާާއެ،  ޅުވެފައި.ާއެހެންވީމ ކަމަށްާއިއްޔެާވެސްާވަނީާމަޖިލީހުެގާރައީސްާވިދ 

ކަންކަމުެގާއަލީަގއިާމަޖިލީހުންާއަޅ ނެާއިތުރުާފިޔަވަޅެއްާނެތް.ާއެކަންާވަނީާާާާއެާާއިއ ާާވެރިންނ ާކުރެވުނުާމަޝްވަރ 

ކަމަކީާާާާކަމަކުާމިާާކަމުަގއިާނިޒ މީާމައްސަލަާނެންގެވިާާޮގތުަގއިާމިާާާވ ފަިއ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ަގބޫލުކުރައްާ

ނޫން.ާާކުރިއަށް މަެގއްާ ގަވ ާާދެވޭނެާ މެންބަރުންާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތްހުއިދަށް އަޅުަގނޑުާާރުމަތްތެރިކޮށްާ ތެވުމަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމަށްާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާމައްސަލަައކަށްާހޭންވޭރުާދ އިރ ެގާާާާތްތެރިވަން.ާމެދުނަސޭހަ

ާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމެދުހޭންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ްއާާއުޅޭ.ާއެާ ާއެބައެއް މައްސަލ2ާާައ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާހަމަާޙަޤީޤަތުަގއިާވަރަށްާބޮޑުާނިޒ މީ

ާާކަމަކީާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާސުާ ގ ފައިާއޮްއވ ާާސްާނުކުރ ންާއަންމަޖިލީހުަގިއާއެްއވެސްާކަމަކ ާބަހުޕްރީމްާކޯޓުންާމި

ބަހު ފުރުޞައަޅުަގނޑުމެންާ ބަހުސްކުރުމުެގާ އެްއވެސްާ ހުޅުވ ލައިެގންާ ެގންތުާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާާސެއްާ ދިއުމަކީާ

ސު އިހުާާޕްރީމްދަންނަވ ނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ކޯޓަށްާ ޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާާކަމެާާތިރ މުނުކުރުމުެގާ ކޭ.ާ

ސު ރޫލިންކަނޑައެޅިެގންާ އެހެންާ ކޯޓުންާ ނެރުއެާާޕްރީމްާ ބައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮއއްވ ާ ވ ނެާއްވ ފައިާ ާާހުސްކޮށްެގންާ

ަގބޫލެއް ާާާާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށް. ހަމ2ާާަނުކުރަންާއެްއވެސްާ ކަނޑަެއޅިެގންާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާާާވަނަާކަމަކީާ

މުއްދަތެއް ބޭނުންާ ހަމަާ ވަޒީރުންތަކެއްާ ހުއްދަާާޚިލ ފަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިާާވަންދެންާ ނޫނީާ ނެތިާ ކޮޅުެގާާާާެއްއާ

ރައްޔިތުންނަށްާރުހު ދިވެހިާ ެވސްާ ފަހަރެއްަގއިާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ދިއުމަކީާ ދ ާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ ނެތިާ މެއްާ
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ާާކަނޑައެޅިެގންާހަ ކަންތައްތައްާވެސްާާާާއެ،  ވީމ ރ މްކޯރުވުމުެގާނިޔަތުަގއިާމަސައްކަތްކުރަމުންާދ ދިއުމެކޭ.ާއެހެންހަމަ

ާނުކުރަންާއެާާެވސްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލެއްާާފަހަރެއްގައި،  .ާއެހެންވީމ ާކުށްވެރިކުރަންޖެހޭއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށް

ާާ އެހެން ޤައުމުެގާ މިާ ދެންާ ނުނިންމ ާ ވ ނެކަންތައްތައްާ ޮގސްެގންާ ކުރިއަށްާ މަޖިލީހުގައި.ާކަމަާާކަމެއްާ މިާ ކަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާ،  އެހެންވީމ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލަ ނިޒ މީާ ބަލަާާއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ސުާާެއއްާާއެްއާ އ ދެ،ާ ނެރެފައިނުަގންނަން.ާ ކޯޓުންާ ވ ާާާާޕްރީމްާ

ާާ ޮގތުންާނެރެފައިވ ާއަމުރެްއ.ާއެއީާމަޖިލީހުެގާއެްއވެސްާމަސައްކަތެއްާނުކުރުމަށްާާާާމައްސަލައަކ ާުގޅޭއަމުރަކީާވަކި

ެއއްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާބަލައެއްާނުަގންނަން.ާާާއެކުާނިޒ މީާަމއްސަލަާާނެރެފައިވ ާއަމުރެއްާނޫން.ާެއހެންކަމަށްވުމ 

އެޖެންޑ ާާއަދި ކުރިއަށްައއިާާމަޖިލީހުެގާ ވިލުާާެގންާ އެހެންީވމ ،ާ ަގސްތުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާާދ ންާ ފުށީާ

ދަންނަވަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ބިލުާ ހަޅުތ ލުކުރުުމެގާ ވަޑައިެގންާ ޕޯޑިއަަމށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާަގއިާއަޅުަގނޑުާއިތުރަކަށްާނިޒ މީާމަްއސަލައަކަށްާފުރުޞަތެއްާނ ރުވ ނަމިާމައްސަލައިާާާއ ދެ،

ދެވަޑަިއެގންނެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާާނަވުގތުާކޮޅަށްާތިއްބެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާިއށީާާއ ދެ،ާމި

އިށީ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތިއްބެވިާ ކޮޅަށްާ މ ލަމުަގއިާ ދަންނަވަން.ާާނމަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާ ދެވަޑައިެގންނެވުމަށްާ

ނިޒ މ )ވަުގތުކޮޅަ ައޅުަގނޑުާ މެންބަރުންާާާކަށްފަހު(ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވެސްާ އެރުވޭނީާ ފުރުޞަތުާ މައްސަލައަކަށްާ ބެހޭާ

އިށީ ެއްއޮގތަށްާ ެއއްޮގތަށްާނަގވ އިދ ާ ަގވ އިދ ާ މަޖިލީހެުގާ ާދެވަޑައިެގންނެވީމ .ާ މެންބަރުންާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ލައަކަށްާފުރުޞަތުާއެރުވޭނީާަގވ އިދ ާެއއްޮގތަށްާާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާއެްއވެސްާމައްސަ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިށީނދެވަޑައިެގންާމަޖިލިސްާކުރިއަށްާެގންދެވޭނެާޮގތަކަށްާއަޑުަމޑުކުރެްއވީމ .ާހުޅުހެންވޭރުާ

މައްސަލަ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ދަންނަވަން.ާ އިށީނދެވަޑައިެގންނެވުމަށްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާާާދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާާއެއް

މި ފުރުޞަތުާ އަޅަުގނޑުާ އިބްރ ހީމް.ާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންނެިވންާާާާދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުާ އަރުވަނީާ

ސު ވިދ ޅުވ ާ ތިާ ަމއްސަލަމިހ ރުާ ުގޅޭާ އަމުރ ާ ކޯޓުެގާ ނ ރުވ ނަޭމާާާާޕްރީމްާ އަޅުަގނޑެއްާ މައްސަލައަކަށްާ ެއާ އެްއ،ާ

ާވަންޏ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާާއްާކަމަށްއެާފުރުޞަތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެހެންާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 މ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:
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މަނިކުފ ނުާ ދެންމެއަކުާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެއަކު،ާ އ ދެ،ާ

ާާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާވިދ ޅުވެއްޖެާއެޖެންޑ ާބަދަލުކުރަްއވ ފައިާމިާ،  ދަްއކަވަމުންާވ ހަކަފުޅު

މެންބަރު.ާ ތަމްސީލުކުރ ާ ޕ ޓީާ ޖުމްހޫރީާ މިއީާ އަޅުަގނޑުާ ދަްއކަވ ފައޭ.ާ ވ ހަކަާ މެދުަގއިާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ވަނީާ

ބަދަލުކުރު އެޖެންޑ ާ ެވސްާ ހަމަަގއިމުާ ފަދައިންާއަޅުަގނޑަކަށްާ ވިދ ޅުވިާ ތިާ ދެންމެއަކުާ މަނިކުފ ނުާ މުަގއިާ

ޮގތަށްާކުރީަގިއާާާާ.ާމިއެއްާބަދަލެއްާނުކުރެއްވޭނޭާާއެއްާނެތް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާއެޖެންޑ ާާމަޝްވަރ ކުރެވިފަ

ާާާާކަމަށްާާއޮތްާއެޖެންޑ ާބަދަލުކުރަްއވ  ރުާޖަލްސ ާާވަންޏ ާމިހ ާާކަަމށްާާޮގތުެގާއަލީަގއިވަންޏ ާދެންމެއަކުާތިާވިދ ޅުވި

ާހުއްޓ ލަންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ ދެންމެާ މަްއސަލައ ދެ،ާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ނެންެގވީާ ތިާ މެންބަރުާ ާާާާރިާ ެއީއާާއެްއ ނޫން.ާ

ާާާާބެހޭާާޓަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލައ ޕްރީްމާކޯއަޅުަގނޑުާދެންނެވީާސު ާާެއއްކޮށްާޮގތުންާސިޔ ސީާޕ ޓީެގާވެރިންނ 

ާާ ާާޮގތުންާމަޝްާާބެހޭމަޝްވަރ ކުރިާވ ހަކަ.ާއެޖެންޑ އ  ަގވ އިދުަގއިާާާާބެހޭވަރ ކުރުމެއްާނޯންނ ނެ.ާއެޖެންޑ އ  ޮގތުންާ

ާާ ކަމެްއ.ާާާަގއި.ާއެއީާމަޖިލީހުެގާރަީއސްެގާފުރިހަމަާއިޚްތިޔ ރަށްާދޫކޮށްލ ފައިާއޮތްވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(42ާާއޮންނަނީ

މިާާއެ ރަީއސްާ މަޖިލީހުެގާ އެޖެންޑ ާާޮގތުންާ ޖަލްސ ެގާ ބަދަލުާާވަނީާ މައްސަލަާާއަށްާ ނިޒ މީާ ެއްއާާާާެގންނަވ ފައި.ާ

ާމިރުާ.ޢ މަދުާރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްކުޑަހުވަދޫާދ އި

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ މަދުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްކު

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ. އ ދެ،
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެުވންާއެދެން.ާ

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ
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 މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ މަދުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްކު

ޕްރީްމާާއިާސުތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާރަީއސްެގާވ ހަކަިއެގާވިދ ޅުެވއްޖެާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުަގޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަ

ކިޔައިާ ނަންާ މިާ ވ ހަކަކޯޓުާ އެްއވެސްާ ެވސްާ ނުދެއްކޭނެާާެގންާ ވ ހަކަާާާެއއްާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށް.ާ

ެގންޮގއްސި ކުރިއަށްާ އިތުރަށްާ ާާާާވަންޏ ާާކަމަށްާާމަޖިލީހުަގއިާ ބުނ 90ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މިާ މ އްދ ެގާ ޮގތުެގާާާާވަނަާ

ޮގތަކަށްާއަމުރުކޮށްފަިއާާާާޕްރީމްާކޯޓުންާވަކިާވަންޏ ާމިާަމޖިލިސްާސުާާކަމަށްާާކުރ ނެތޯއޭ.ާއެހެންވެއްޖެމަތިންާޢަމަލު

ޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑުާ ެގންދިއުމަކީާ ކުރިއަށްާ މަޖިލިސްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ައޅުަގނޑުމެންނަާާއޮްއވ ާ ށްާޮގތުަގއިާ

އެާާކަމެއްާާކުރެވިދ ނެ ކަމަކީާ ދެންނެވިާ މިާ އެހެންާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ ައޅުަގނޑެއްާ މާިާާާކަމަކަށްާ މަތިންާ ޮގތުެގާ

ެގ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާސުތަނުަގއިާމަޖިލިސްާކުރިއަށްާ ާާާާކަމަށްާާޕްރީމްާކޯޓުާމިހެންާކިއިއްޖެންދަނިކޮށްާ 90ާާވަންޏ 

މެދުާާމީހަކާ ާދަްއކ ާވ ހަކަައކުން،ާވޯޓުދޭާޮގތަކުންާއެމީހަކުާކުރުމުަގއިާވަނަާމ އްދ ަގިއާމިާބުނަނީާމަޖިލީހުެގާބަހުސް

ނުހިންޭގނެ ޢަމަލެއްާ އަޅުަގނާާއެްއވެސްާ އެހެންވިއްޔ ާ ކޯޓަށާްާކަމަށް.ާ ސުޕްރީމްާ ރިޔ ސަތަށްާ ހަމަާ ދަންނަވ ނީާ ޑުާ

ާލ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ތިރ މްކުރުމުެގާޮގތުންާމިާމަޖިލިސްާމިއަދުާމިހ ާހިސ ބުންާމިއަދުންާމިއަދަށްާހުއްޓ އިހު
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާސަބަބަކީާާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާބަލަެއއްާނުަގންނަންާާެއއްާާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނެންެގވީާނިޒ މީާމައްސަލަ

ާާާާދެްއވ ފައިާވ ާާއެއީާއަޅުަގނޑުާރޫލިން ރުމަތްތެރިކޮށްާާހުކަެމއް.ާތޮްއޑޫާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާގަވ އިދަށް

ނަސޭހިތްތެވު އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެމަށްާ ދ އިރ ެގާ ފެލިދޫާ ނަޢީމަހަތްތެރިވަން.ާ ޔޫސުފްާ މެންބަރުާ ނިޒ މާީާރިާ ށްާ

ާއަރުވަން.ާާއްސަލައަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުމަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 މެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފެލިދޫާދ އިރ ެގާ

ާާ މައްސަލަ`. ނިޒ މީާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާާޝުކުރިްއޔ ާ ރައްޔިތުންެގާާާާއެްއާ ނެީގާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުން.ާަގވ އިދުަގއިާއޮންނަނީ....3ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާތްތެރިވަން.ާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާނަސޭހައްޒަތްތެރިާމެންބަރުާގަވ އިދަށްާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

 ފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދ އި ާާހުމަޖިލީހުެގ ހިފެހެއްޓުމަކީާތިާޮގނޑީަގއިާރުމަތ އި މަޖިލީހުެގާޤަދަރުާ

ޮގތަށްާާާާއިންނަާމީހެއްެގާޒިންމ އެކޭ.ާއެއީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްެގާޒިންމ އެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުެގާޤަދަރުާެގއްލޭ

ާމަޖިލިސްާކުރިއަށްާނުެގންދަވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާޝްވަރ ނުކޮށްާޮގތެއްާނުހޯއްދަވ މަާޓީތަކ ސިޔ ސީާޕ 
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ މ  މައްސަލަާާއ ދެ،ާ ބަލަާާއެއްާާބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ާާާާކަމަކަށްާ މަޖިލީހުެގ ނުަގންނަން.ާ ކަރ މަތ އެއްާ ާޤަދަރ އިާ

މަސްއޫހިފެހެއް ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ ައޅުަގނޑުާާޓުމަކީާ އެހެންނަމަވެސްާ ޮގނޑިލިއްޔަތެއް.ާ ތިާާއަށްާާާާމިާ

ލިްއޔަތެއްާޭއެގތެރޭަގިއާހިމެނޭ.ާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާޢައްޔަންކުރެއްިވާމެންބަރުންެގާވެސްާމަސްއޫ

ާއަށްާއަޅުަގނޑުާއަރުވަންާފުރުޞަތުާނިޒ މީާމައްސަލައަކަށް.ާާهللاާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްާ

ނު ނިޒ ީމާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާާކުތ ޝުކުރިއްޔ ާ ސުާާެއއްާ ކޯޓ ނެީގާ ޮގތުންާާާާބެހޭާާޕްރީމްާ

ބޮޑުާާާޮގތުަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއެންމެާާާއެއްާދަންނަވ ކަށްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާވ ހަކަ

އޮތްާާޒިންމ  މިއަދުާ ވ ނީާ ޖަވ ބުދ ރީާާއަކަށްާ ާާކުރުވުސަރުކ ރުާ ަގވ އިދ ޖަވ ބުދ ރީާން. ާާޤ ނޫނާ ާާޮގތަށްާާެއއްާާކުރުވޭނީާ

ޮގތުަގއިާިމާާާކޮށްފައިާޮއންނަާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހެއްާއޮވެެގން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ އެްއޮގތަށްާޢައްޔަން

މަޖިލީސްެގާމީހުން،ާާާޤ ނޫނީާާޔަތަކަށްާވ ނީާމިހ ރުާމިާޤައުމުަގއިާތިބިާޣައިރުލިއްާމަޖިލީހުެގާއެންމެާމުހިއްމުާމަސްއޫ

ާާާާއެ ާާމީހުންާހަމައަކަށްާއެޅުވުން.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާކުރިއަށްާނުެގންދަވ ާއިތުރުކަމެއް ކަމަކަށްާާކުރިއަށްާެގންދެވޭނެ

ާާޒަތްތެރިާރަީއސަށްާނުވިޔަސްާޢިއްާއަޅުަގނޑެްއާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާއަޅުަގނޑަކީާޤ ނޫނީާމީހަކަ ާާށް ޤ ނޫނީާާއަޅުަގނޑު
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އަރުވަން މިާާލަފައެއްާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މީާ ިމާ އަާާކަމަށްާ ބޭނުންނެީގ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާވަނީާާޅުަގނޑުާ

ާާ...އޭާމިހ ާހިސ ބުންާޖަލްސ ާހުއްޓަވ ލައްވ ށޭ.ރައީސް
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަ ނިޒ ީމާ މެންބަރުާ އިށީނދެވަޑަިއެގާާއްސަލަޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ ދ އިރ ެގާާެއއްާ ފޮނަދޫާ އ ދެ،ާ އެދެން.ާ ންނެވުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެން.ާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދަށްާާ

ނިހު އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާ އެދެން.ާ ހިތްތެވުންާ މަްއސަލަާާޒ މ ރުމަތްތެރިކޮށްާ ވިލިމ ފަންނުާާބެހޭާ ާއެއްާ

ާާމަނިކު.ާޙުސައިންއަޙްމަދުާނިހ ނުާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 މަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާޙުސައިންާމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުވިލި

ާާ އަޅުަގނޑު ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިޒ މ ޝުކުރިއްޔ ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީާ ނެީގާާާދަންނަވ ލަންާ މިާ ނުކުތ ާ ބެހޭާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާާދެބައިާއެްއކޮށްެގންާއިނޭގތޯާ.ާާަގނޑ މަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާބަނޑޭރިަގނޑ އިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާބަނޑޭރި

ާ..ާ.ރައީސްާމަޑުކުރައްވ 

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ިއށީނދެވަޑަިއަގ މެންބަރު،ާ އެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އިށީނދެވަޑައިަގންނެވުންާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ންނަވ .ާ

ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއިށީނދެވަޑަިއަގންނެވުންާއެދެން.ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ގަވ އިދަށް މަޖިލީހުެގާ ނަސޭހަމެންބަރު،ާ ހިތުމަށްާ ވިލިމ ފަންނުާހުރުމަތްތެރިކޮށްާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ތްތެރިވަން.ާ

ޢިްއޒަ އިށީނދެަވޑަިއެގދ އިރ ެގާ މެންބަރު،ާ މެންބަރުާތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ އެދެން.ާ ންނެވުންާ

ާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ
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 ވ ހަކަދެއްކެުވން:ހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒްާ

ާާުގޅިފައިވ ާމައްސަލަާާާމުެގާބިލުާމިީއާހޯމްާމިނިސްޓަރ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާހަޅުތ ލުާކުރު  ބޮޑަށްާާވަރަށް

މިއީާޑިފެންސްާމިނިސްޓަރ ާާއެއް.ާއިިމްގރޭޝަންެގ ަގތުމ ިއާާާާުގޅިފަިއވ ާމައްސަލަާާބިލުާ ތަކެތިާ ެއއް.ާސަރުކ ރުންާ

އެއް.ާއެހެންީވމ ،ާއެޖެންޑ ެގާެއްއވެސްާާާާވ ާމައްސަލަާާުގޅިފައިާާމިއީާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރ ބިލު،ާާޚިދުމަތްާހޯދުމުެގާާ

ނުެގންާާމައްސަލަ ކުރިައކަށްާ ސުއެއްާ އަމުރ ދެވޭނެާ ކޯޓުެގާ މިއަދަށްާާާާޕްރީމްާ މިއަދުންާ އެހެންީވމ ،ާ ުގޅިެގންނެއް.ާ

ާާ ެއީއާާޮގތަށްާޢަމަލުކުރެްއވުމަށްޓަކައިާާެއއްާާޕްރީމްާކޯޓުެގާއަމުރ ރައީސް،ާސުޖަލްސ ާހުއްޓަވ ލަްއވ .ާޢިއްޒަތްތެރި ާ.

މިނިސްޓަރ ހަޅުތ ލު ހޯމްާ ބިލުާ މަްއސަލަާާކުރުމުެގާ އިމިްގރޭޝަންގެާާާުގޅިފަިއވ ާ ޑިފެންސްާާާއެއް.ާ މިއީާ ބިލުާ

ާ...ާމަތްާހޯދުމުެގާބިލުޚިދުާއެއް.ާސަރުކ ރުންާތަކެތިާަގތުމ ާުގޅިފަިއވ ާމައްސަލަާމިނިސްޓަރ 
ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

އެއްާކަމަކަށްާބަލައެއްާނުަގންނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެން.ާާާާބެހޭާމައްސަލަާާނިޒ މ 

ާާ މެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިާ އަޅުަގނޑުާ މިއ ދެ،ާ ާާެގންދަާާދަންނަވަމުންާ ތިނީ ޖަލްސ ާާާމިހ ރުާ މިާ ބޭފުޅުންާ

ާާކު ބ ރުއަޅ ރިއަށް ނަންގަވަނީާާނުެގންދިއުމަށްާ ތިާ ނުކުތ ާ ޒިންނިޒ މީާ ރިޔ ސަތުެގާ އެހެންނަމަވެސްާ ެއއްާާާާމ .ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ ެގންދިއުމަކީ.ާ ކުރިައށްާ މަޖިލިސްާ އިށީނރައްޔިތުންެގާ މެންބަރުާ ދެަވޑަިއެގންނެވުންާާާ

ޑައިެގންނެވުން.ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާދެވަެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނއެދެން.ާހަނިމ ދޫާދ އިރ 

ދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާތްތެރިވަން.ާަގލޮޅުވުމަށްާއަޅުަގނޑުާނަސޭހަރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެހުަގވ އިދަށްާާ

ާއަރުވަން.ާާާމަޙްލޫފަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަޙްމަދު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އަޙްމަދުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާަގލޮޅު

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާާާއަޅުަގނޑުާާ.ދެްއވީމައެއްާާނުކުތ ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަށްާނިޒ މީ

ްއާރަްއޔިތެއްެގާދަތްާއަޅުަގނޑުެގާާތަނުންާއެާާއޮތީާރޭަގއިާއެާާފުލުހުންނަށްާޯއޑަރުާދެއްީވާދަތްާޑީޑީާއޭ.ާމިާާއިރޭަގ

ާޖީބުަގއިާމިހ ރު.

ާ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު، މައްސަލަޢިއްޒަތްތެރިާ އިށީނާާނިޒ މީާ ނޫން.ާ ަގލޮޅުއެއްާ އެދެން.ާ ދ އިރ ެގާާާާދެވަޑަިއެގންނެވުންާ ދެކުނުާ

އެދެން.ާާާާރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުންހުށްާާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާަގވ އިދަާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާަގލޮޅު

ދ އިރ ެގާާަގލޮޅު އިށީނދެާާދެކުނުާ މެންބަރުާ އެޢިްއޒަތްތެރިާ ޢަވަޑައިެގންނެވުންާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ފުނަދޫާ ލީާދެން.ާ

ާސަލީމް.

ާ

ާމައްސަލަާ()ނިޒ މީާ

ާ

ާލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަ

ޑުމެންާެއއްެވސްާާނެީގާމިއަދުާއެޖެންޑ ކޮށްެގންާއަޅުަގާނާާެއއްާއަޅުަގނޑުާމިާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާނިޒ މީާމައްސަލަ

ބަހު ާާސްކަމެއްަގއިާ އެބަޖެހޭ. ދަްއކަންާ ވ ހަކަާ ވަޒީރުންެގާ ނަަމާ އެހެންވީމ ކުރ ާ ކޯޓަށްާާާާ،ދެއްކިދ ނެ.ާ ސުޕްރީމްާ

ކުރިމަތިލެވޭއިހުތިރ މު ވ ހަކައަކަށްާ އެްއވެސްާ ނެތްާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ޮގތުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާކުރުމުެގާ ކަށެއް.ާ

ލެ މިހުރީާ ރައްޔިތުންާ ރޭަގިއާ ތިބޭނީ.ާ ވ ހަކަނުދައްކަާ ވަޒީރުންެގާ ތިބޭނީާ ވ ހަކަނުދައްކަާ ކިހިނެއްތޯާ އިންާާރައީސް،ާ

ާތަޅުވ ފަ.ާާތަތް

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލަ ނިޒ މީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ ެއއްާ

ންާދެންެމާކަމެއްާނޫާާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެްއަގއިާކުރުންާހުއްދަާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާމެންބަރު،ާާ

ާާއަކީާނިޒ މީާމައްސަލަާާާތިާނެންނެިވާމައްސަލަާާ،އަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާނިޒ މީާާ،ކުރެްއވީ.ާއެހެންވީމ ާާތި

ނަވ ލަންާއޮތީާތިާބޭފުޅުންެގާކަމަށްާބަލައެއްާނުަގންނަން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާދަންާާާއެއް

ާާމަްގސަ މިއަދު ހުއްޓުވ ލުންދަކީާ ާާާާޖަލްސ ާ ބަލައިާކަުމަގއި ެއކަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ސަބަބަކީާާވަންޏ ާ ނެތޭ.ާ ަގނެޭވކަށްާ

އެހެންވީމ  މަސްއޫލިްއޔަތެއް.ާ ރިޔ ސަތުެގާ މަޖިލީހުެގާ ެގންދިއުމަކީާ ކުރިއަށްާ ބަލަނާީާާާމިާާހަމަާާއަޅުަގނޑުާާ،ޖަލްސ ާ

ެމންބަރުންނަ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދެވޭތޯ.ާ ކުރިއަށްާ މިާޖަލްސ ާ އިލްތިމ ސްާ ސުާާށްާ ކޯޓުންާކުރަނީާ ޕްރީމްާ

މުރެއްާނޫނޭ.ާެއއީާވަކިާާވ ާއަާާާނެރުއްވ ފަިއވ ާަވުގތީާއަމުރަކީާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާމަސައްކަތެއްާހުއްޓ ލަންާނެރިފައިާ

ތަމ ާާރުމަތްތެރިކޮށްާހިހުާާންާއެާައމުރަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެާާ،ުގޅޭާޮގތުންާނެރެފައިވ ާއަމުރެކޭ.ާއެހެންވީމާ ާާކަމަކ 

ނިމިެގންދ ނެަގވ ށޭހިން މައްސަލަާ އެާ ތެރޭަގއިާ ފުރުޞަތެއްެގާ އަަވސްާ ީވއެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާ.ާ ކަމަށްާ
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އަޅުަގނޑުާާާާ،ވެސްާވަނީާއިލްތިމ ސްކުރަްއވ ފަ.ާއެހެންވީމ ާާކަމަށްާވަނީާމަޖިލީހުެގާރައީސްާާއުއްމީދުކުރަން.ާއަދިާއެ

އެރުވުމަށް.ާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާފުރުޞަތުާާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްާާކުރަނީމ ސްމިާއިލްތިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާާ

ާާ ގަވ އިދަށް މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނަސޭހަރުހުވިލިމ ފަންނުާ ހިތްތެވުމަށްާ ކެލ ާމަތްތެރިކޮށްާ ތްތެރިވަން.ާ

ޢި ނިޒ މ ދ އިރ ެގާ ދަންނަވަން.ާ އިށީނދެވަޑައިެގންނެވުމަށްާ މެންބަރުާ މައްސަލަާާްއޒަތްތެރިާ މ މިިގލީާާާާބެހޭާ އެއްާ

ާމް.ތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީދ އިރ ެގާޢިްއޒަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމ މިިގލީާދ 

ންާެގންދަވ ތީާާެގންާއިތުރުފުޅުާހައްދަވަމުނަވައިާވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާތިތ ާއިންާާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިާހައިރ ންާ

މިާމަޖިލިސްާާާާކުރައްވ ށޭ.ާާދަންނަވަނީާއެޖެންޑ ާރަނަގޅުާާއިނޭގތޯ.ާމީާކިހ ާބޮޑުާމައްސަލައެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމި

ާާ ާާާާއެޖެންޑ ާކުރީަގއިކުރިއަށްާނުެގންދަވ  ާާއޮތްާޮގތަށް ދެްއވ ށޭ.ާމީާޖަލްސ ާހުއްޓ ލަންާއުޅެނީކީާާހަމަޖައްސަވައިހަމަ

ހިތަށްނޫ ޮގތަކަށްނޭ.ާ ޮގާާއެރިާ ބޭފުޅަކަނތިާ އިންނަވ ާ ވެޑީަގއިާ ހުރިހ ާާށްާ ހަމަާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ސްާ

ަގވ އިދުތަ ޤ ނޫނ ިއާ ވެސްާ ެއހެންވީމ ކެާބޭފުޅުންނަށްާ އެބަވޭ.ާ ހައްދަވަމުން،ާާާާ،އްާ ިއތުރުފުޅުާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ޕ ޓީތަކ ާާހައްދަވަމުން ސިޔ ސީާ ބަާާމަޝްވަރ ކުރައްވ ފަާާނުެގންދަވ ށޭ.ާ އެޖެންޑ ާ މިާ ނެތްާ އަދިާެއއްާ ދަލުކުރ ކަށް.ާ

ާާވ ާޮގތުާާމުގައިާއެާނިންމެިވާނިންމެވުޕްރީމްާކޯޓުންސު ބޭފުޅުންާާާާވަނަާމ އްދ އ ާުގޅޭާޮގތުންާއ171ާާެންާަގވ އިދު

ންޑ ާކީއްެވެގންތޯާއެޖެާާްއާނޫން.ާއެހެންކަމަށްާވަންޏ ާމިޮގތަކުންނެާާކަމަކ ާބެހޭާާޙުކުމެއްާނެރުްއވ ފައިާވަނީ.ާެއހެން

ާދަންނަވަނީާއެހެނެއްާނުހެއްދެވޭނެާއިނޭގތޯ.ާާާމިާާ،ެގންދަވަނީ.ާއެހެންވީމާ ާެގންާމަނިކުފ ނުާތިބަދަލުކުރައްަވއިާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ މ  މައްސަލަާާއ ދެ،ާ ާާާާއެއްާާބެހޭާ ސަބަބަކީ ނުަގންނަން.ާ ބަލައެއްާ އަޅުަގނޑުާ ެއްއވެސްާާކަމަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ

އެޖެންާާއިރެްއަގ ޖަލްސ ެގާ މިާ ނުދަންނަވަންާ ޕ ޓީތަކ އެްއާ ސިޔ ސީާ ބަދަލުކުރީާ ައޅުަގނޑުާާާާޑ ާ މަޝްވަރ ކޮށްފައޭ.ާ

ާާދެން ސިޔ ސީ، ހޯއްދެވުމަށްނެވީާ ލަފ ާ ޤ ނޫނީާ ބަދަލުކުރެއްވީާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާއެޖެންޑ ާ ދ އިރ ެގާ މ ިމިގލީާ ފަހުަގއޭ.ާ

ާާ.ޢ ރިފުލީާތްތެރިާމެންބަރުާޢަުވމަށް.ާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަދެވަޑަިއެގންނެއިށީނމެންބަރުާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(
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ާ

ާާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންާޢ ރިފުލީާމެންބަރުާޢަވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާ

ޢިއްޒަތް ނިޒ މ ޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ މައްސަލަާާތެރިާ މިާާބެހޭާ އެބަާާާއެއްާ ަގވ އިދުންާ ވަޒީރުންާ ނެީގާ

ާާ ވަޒީރުންެގާާާާ،އަޅުަގނޑުާދ އިރ ެގާހުރިހ ާރަށެއްެގާއެތައްާބައިވަރުާމައްސަލަތަކެއްާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ތިބެންޖެހޭ.

ާމައްސަލަ..ާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލަ ތިާ މެންބަރު،ާ ރޫލިންާާޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މަާާާއަކީާ ދީފައިވ ާ މިއަދުެގާާާާއްސަލައެއްާ ެއއް.ާ

މަްއސަލަާާޖަލްސ އ  ހުރިާ މައްސަލަާާުގޅުންާ ތިާ ނޫންާ އެހެންވީމ ާާއެއްާ ދ އިރާ ާާ،އަކީ.ާ ވަިއކަރަދޫާ ެގާާައޅުަގނޑުާ

ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާވަޑައިެގންނެވުންާއެދެން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމަތިވެރިާދ އިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެ

ާރުވަންާ.އަމުޙައްމަދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއިންާޙުސަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާއިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސަ

ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާމައްސަލަ ެގާދަށުންނ ިއާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(42ާާަގވ އިދުެގާާއެއްާމިނެީގ

171ާާާާެގާދަށުން.ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ވާ(171ާާވ އިދުެގާާަގ މ އްދ ެގާ)ވ(ާބުނަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާރުހުނާްާވަނަ

ާ..ާ.އެއްާދޭންޖެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 171ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު، ާާެއއީާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުާނިޒ މާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ވ(ާދަށުންާވ ހަކަެއއްާނުދެކޭނެ.

ާާބެ ފުރުޞަތެއް މައްސަލައަކަށްާ ވ ހަކަދައްކ ކ171ާާަާާނ ރުވ ނަންހޭާ ދަށުންާ )ވ(ާ މ އްދ ެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާވަނަާ ށް.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށްާާާާވަޑަިއެގންނެުވންާއެދެން.ާމ ވަށުާދ އިރ ެގމެންބަރުާއިށީނދެ

ާއަރުވަން.ާާފުރުޞަތު

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަޒީޒްާޖަމ ލުބްދުލްމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ާވ ހަކަާނިމެންދެންާއަޑުެއއްސެުވންާއެދެން.ާައޅުަގނޑުާމިާ

މި ައޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ އަޑުއެއްސެވުންާ ނިމެންދެންާ ވ ހަކަާ ާާާާދަންނަވ ާ މިއަދުެގ އަޅުަގނޑުމެންާ ާާޖަލްސާ ދަންނަވަނީާ

އަށްާާާވަނީާއެާމައްސަލަާޕްރީމްާކޯޓުންާއަމުރުާކުރަްއވ ފައިކަމެކޭ.ާސަބަބަކީާސުކުރިއަށްާެގންދިއުމަކީާނިޒ މ ާޚިލ ފުާ

ނުވ ނެ ކޮށްެގންާ ކަމެއްާ ެއއްވެސްާ ފޯރ ފ ނެާ ބ އްވަާާއަސަރެއްާ މަޖިލިސްާ މިތ ާ ބަހުކަމަށް.ާ ކަމަށްާާާކުރ ސްިއެގންާ

އެއްާނުބޭއްވޭނެ.ާާާާވ ހަކަާދައްކ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގިއާމިާޖަލްސ ވަންޏ ާއަސަރުފޯރ ނެ.ާއެާާ

އަސަރު އެހެންވީާާއެކަމަށްާ އިހުތިރ މުފޯރ ފ ނެތީ.ާ ކޯޓަށްާ ސުޕްރީމްާ އެާމ ާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ޮގތުންާ ކުރުމުެގާ

ާޒަތްތެރިާރައީސް.ާާއްާކަމަކަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިާދެވޭނެމައްސަލަާނުނިމެންދެންާކުރިއަށްާެގން

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެއާާާާއަޅުަގނޑުާަވނީާއެާސަބަބަށްޓަކައިއެއްާކަމަކަށްާައޅުަގނޑުާބަލަެއއްާނުަގންނަން.ާާާާބެހޭާމައްސަލަާާއ ދެ،ާނިޒ މ 

އެޖެންޑ  ވަނީާ އެހެންވީމ ާާމައްސަލަާ ނަގ ފަ.ާ ބޭނުންާާ،ިއންާ ާާާާއަޅުަގނޑުާ އަދި މިާވަނީާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފުރުޞަތުމ އިލްތި ދިއުމުެގާ ކުރިައށްާ އަިއެގންާ އެޖެންޑ ާ މަޖިލީހުެގާ ދ އިރ ެގާސްކުރަނީާ ެގމަނަފުށީާ އެރުުވމަށް.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.

ާ

ާސަލަާ()ނިޒ މީާމައް

ާ

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާو .ާوالمرسلينާاألنبياءާأشرف ާعلىާوالسالم ާوالصالة ާ.العالمينާربާهللާالحمدާالرحيم،ާالرحمنާهللاާبسم 

މީސްތަކުންނޭވެ!ާާ.معينجا اصحابهާوާآلهާعلى އީމ ންވެއްޖެާ ކެނެތިޔަބައިާާއޭާ މުޙައްމަމީހުންާ ނަޝީދުާރީެގާ ދުާ

ާއަނިޔ ވެރިކަމުެގ...އަކީާާއެހެނީާއޭނ ާާ.ކިބައިންާސަލ މަތްވ ށެވެ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ މެންބަރު، މައްސަލަޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގާާނިޒ މީާ ނުަގންނަން.ާ ބަލަެއއްާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ މީެގާއެއްާ ދެންާ ނޑުާ

ނިޒ މ  މައްސަލަާާފަހުންާ ާާާާބެހޭާ އ އި ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަރުވ ނީާ މ އްދ އ އެއްާ ަގވ އިދުެގާ ހަވ ލ ދެްއވ ާާާާމަޖިލީހުެގާ

ާއިންާމުޙައްމަދު.ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސަކަމަށްާވަންޏ .ާމަތިވެރިާދ އިާާއެއްާނަންަގވާ ާމައްސަލަާމީނިޒ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާއިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސަ

ާާާާއަކީާމަތިެވރިާދ އިރ .ާޢިއްޒަތްތެރިާާއަޅުަގނޑުާދ އިރ  ޖެހުނާީާާާއެއްާނަަގންާމިާާނުކުތ ރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީ

ާާވަނަާމ އްދ 129ާާއެއްާމިާނަަގނީާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާާާނުކުތ ާާވަނަާމ އްދ .ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ129ާާީސީެގާާޤ ނޫނުއަސ 

ެގާދަށުން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ވ(171ާާވަނަާމ ްއދ ެގާ)ހ(ާއ އިާަގވ އިދުެގ42ާާާާއ އިާަގވ އިދުެގާާ

ާާ،ެގން.ާއެހެންވީމާ އަސ ސީެގާމިާމ އްދ ާދަންނަވ ލައިާޤ ނޫނުާނީާަގވ އިދުތަކުެގާމިާމ އްދ ާއ އިނުކުތ ާނެޭގާމިޮގތުަގއިާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބުނަނީާމަޖިލީހުންާކޮންމ42ާާާެާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާދ ނަން.ާާާާ،ހުއްދަާދެއްަވއިފި.ާއެހެންވީމާ 

ާާާާއެއްާވެސްާއެޖެންޑ ާާސ ލްޖަ ހުެގާރައީސްާއ އިާމެންބަރުންާމަޖިލީާާއެވެ.ާއަދިާއެާއެޖެންޑ ާއަށްާާނަންވ ނެއޮންއެއް

ެވސްާއެޖެންޑ ާއޮތް.ާދެންާާާެއވެ.ާިއއްޔެާާމަޖިލީހުެގާރައީސްާާވެ.ާެއާއެޖެންޑ ާކަނޑައަޅ ނީއެާާާވ ނެއިހުތިރ މުކުރަން

ާާ.ވަނަާމ އްދ ެގާ)ވ(171ާާދަންނަވ ލަނީާާއަޅުަގނޑުާމި

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ުގޅޭާޮގތުންާވ ހަކަދެްއކުުމެގާާާާކަމ ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ވ(ާއަކީާއ171ާާެޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ

ާފުރުޞަތެއްާއަޅުަގނޑުާނ ރުވ ނަން.ާއ ދެ،ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު..

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާއިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސަ

129ާާާާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގ މ އްދ .ާ 129ާާާާވަނަާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ބުނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވ ލުކުރ ާހަވަނަާ

ާާ ާާކަންތައްތަކ އި ހަވ ލުކުރ  ޤ ނޫނުާ ޤ ނޫނުައސ ސީންނ އިާ ކުރުމިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާާާާމަށްޓަކައިކަންތައްތައްާ

ވަނީާވަޒީރުންެގާމަޖިލިސްާއެކުލެިވެގންާަވނީާާާާަގއިާމިާާެއވެ.ާ)ށ(ާާަވޒީރުންެގާމަޖިލީހެއްާއޮންނަންވ ނެކުރ ާާޢައްޔަން
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ާާ އެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ަވޒީރުންނ ިއާާާާކިެއކިނ އިބ އިާ އެކުލަވ ލ ާ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހިންުގމަށްާ ވުޒ ރ ތައްާ

ެގާމަޖިލީހަށާްާަވޒީރުންލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާނައިބުާފިޔަަވއިާާބުނަނީާރައީސުާާާ)ނ(ާަގިއާމިބަންޑ ރަާނައިބުެގާަމއްޗަށެވެ.ާާ

ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރުހުންާހޯދަންވ ނެާއެވެ.ާޢައްޔަންކުރ ާއެހެންާމެންބަރުންާއެާމަޖިލީހަށްާޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު

ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހ ރުާމި ޖެހެނީާވެސްާއަދިާމިހ ރުާއެޖެންޑ ކުރަން،  ކުރެވިފައިާއޮތީާއެޖެންޑާ ތ ނަގއިާިއއްޔެ

170ާާިިުއޅޭާާާާނުދީެގންާތކިޔަާވިދ ޅުވ ާމިއަދުާނަންާާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާހިނގ ާކަެމއްެގާމައްޗަކަށްާނޫން.ާތިތ ނެގާާާާމި

ާާ ާާކޮމިޓީާަމރުވަނަާމ އްދ ާތިޔައީ ާާރަާއޮންނަާޕްރޮސީޖަޙަލ ަގއި ރުޙަލ ާއަށްާވަޒީރުންާާމަލްާއިޝޫެއްއެގާވ ހަކަ.ާކޮމިޓީ

ާާ ާާާާޑ ާބަދަލުކުރަންޖެހޭތ ނެގާއެޖެންާާކަމުެގާވ ހަކަ.ާެއހެންވީމ ،ާމިނުެގނެވޭނެ އެޖެންޑ ާބަދަލުއިރު ކުރަންޖެހޭާމިތާ 

މިތ ާާކަމަށް ރޫލިންވަންޏ ާ ކޯޓުެގާ ނުކުރެވޭނެާސުޕްރީމްާ ާާާާނަގއިާމަސައްކަތެއްާ އެހަންނަމަވެސް، ޕްރީމްާސުދަށުން.ާ

ނަާމ އްދ ާވ129ާާަނޫނިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާއެހެންާާމަޑުކުރަން.ާާމަސައްކަތްާޖެހޭނެާާނުދެންޏ ާާާާއެއްންާރޫލިންާާކޯޓު

ާާމިާމަޖިލީހަށްާލ ޒިމު ާާކުރ ާކަންތައް ާދަންނަވަނީ.ާަގވ އިދަކުންާނޫންާތިާާާވ ހަކަާމިާާއެކުރިއަށްާެގންދެވެންާޖެހޭނެ.

ާެގން.ާާޢަމަލުކުރަްއވައިާއުޅެނީާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލަ ނިޒ މީާ ތިއީާ މެންބަރުާ ބަލަާާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ދ އިރ ެގާާާާއެއްާ ތޮއްޑޫާ ނުަގންނަން.ާ އެްއާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާދެއްކެވުންާ:ކަތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަ

ވަނަާމ އްދ ެގ18ާާާާނެީގާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާާާއެްއާމިާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާމަްއސަލަ

ާާ ޙައްޤުތަކ އި،ާާާާކުރުމ އިާމިާބ ބުާަގއިާބަޔ ންެވެގންވ ނުއަސ ސީއ ާއެްއޮގތަށްާޢަމަލުޤ ނޫާާދައުލަތުެގާވ ޖިބުާމިދަށުން

ާާ ާާހިމިނިވަންކަން ބަޔ ންކޮށްފައިާވީމ ޔަތްކޮށް ާާދައުާާ،ހިނދުާާކުރިއެރުވުމަކީާދައުލަތުެގާވ ޖިބެްއކަންާ ބ ރުެގ3ާާާާލަތުެގ

ޢައްޔަންކޮށްފަިއާާސަރުކ ރުން،ާސަރުކ ރުންާމިހ ރުާާާާާހުއްޓުވުމަށްޓަކައިމުެގާބ ރުަގއިާމަސައްކަތްހެދުާާތެރެއިންާޤ ނޫނު

ާާާާތިބި ހަދ ާބ ރުންާދެންާއިތުރަށްާާާޤ ނޫނުާާކުރިއަށްާދަނިކޮށްާމިވަޒީރުންެގާަމއްސަލަާލަސްކުރުމަށްާކުރ ާމަސައްކަތް

ތި ނެތް.ާ މަސައްކަތެއްާ އަޅުަގނޑުާާކުރ ނެާ މިާ މިހ ރުާ މޭޒުބޭފުޅުންާ އެޖެންޑ ާާމެންެގާ އޮތްާ ލ ފައިާ ައކީާާާާމައްޗަށްާ

ނޑުމެންނަށްާނަގޅުާއެޖެންޑ ާއެއް.ާއަޅުަގެގންާކުރިއަށްާެގންދެިވއްޔ ާރަެގންޮގސްާާާޢައްޔަންކޮށްފައިާތިބިާވަޒީރުންނަށް
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ހުރަސްއެޅުމަށްޓަކައިާާއޮތް ނޫން.ާާާވ ޖިބުާ ބިލުތަކެއްާ ެގންދެވޭނެާ ކުރިއަށްާ ބިލުތަކަކީާ ދެންހުރިާ އެޖެންޑ ަގއިާ މިާ

ެއއްޗެްއާާާާައކުންއެޖެންޑ  ަގވ އިމިާ މަޖިލީހުެގާ ަގވ އިދުާ ބ އްވ ނުނެޭގނެ.ާ ަގވ އިދުާ ނުދެންޏ ާ ތަންާ ފައިާދުާ

ރިއަށްާވެސްާެގންދެވިދ ނެ.ާާކުރ ާމ އްދ އެްއެގާދަށުންާމަޖިލިސްާކުދޭންާލ ޒިމުާާރުހުންޤ ނޫނުއަސ ސީންާވަޒީރުންނަށްާާ

ިއޚްތިޔ ރުއެހެ ވެސްާ ެއޮގތްާ ކަމެއްެގާންވީމ ،ާ ކޮންމެާ އެހެންާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ކަމެއްާ ކަންާ އެހެންާ މިތ ާ ނުކުރަްއވ ާ

ފަހުެގާނިޔ ާިއްއވ ާާާާމްާކޯޓުާެއންމެކުރެވޭ.ާއެހެންވެްއޖިއްޔ ާެއއީާސުޕްރީެއއްާއެބަާބަހުސްާާތެރެއިންާއެާމަްއސަލަ

ނިކަނާްާދަންނަވަނީާސުޕްރީމްާކޯޓަށްާރަނަގޅަށްާއިހުާާާބުނެވެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކޯޓ ާދިމ ލަާއެއްޗެހި ތިރ މްާކުރަންޏާ 

ކުރުމަށްޓަކައިރަނ އިހުތިރ މްާ މިާާަގޅަށްާ ދެންާ ހުއްޓ ލަންވީއޭ.ާ ޖަލްސ ާ ލެޔ އި،ާާާާމިާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ތަނުަގއިާ

ާާާާފެނުނީމަާތިާާާދަތ ދިވެހިާރައްޔިތުންެގާާ ާތޯާނިޒ މީާމައްސަލައެއްާނޫނޭ.ާކޮބައިާާމީާމައްސަލަނިޒ ވިދ ޅުާވަނީާއެއީ

ފެންނަާާ.އަކީ މިާ ލެޔޭާ ރައްޔިތުންެގާ ާާާާ.ނީދިވެހިާ ދަތްޕިލައޭ ރަްއޔިތުންެގާ ކޮންާާާާއެދިވެހިާ ދެންާ މުުގރ ލ ފައި.ާ އޮތީާ

ާރުންނެއްތޯ....ާ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާކޮންާަވޒީސަރުކ ރެއްތޯ

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

މައްސަޢިއް ނިޒ މީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްާާލަޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ ާާއެއްާ އިށީނދެވަޑައިެގންނެވުން މެންބަރުާ އެދެން.ާތެރިާ

ާާޢިއްޒަތް އިށީނދެވަޑައިެގންނެވުން މެންބަރުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާއެދެން.ާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ

ާޙުސައިންާމަނިކު.މެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުވިލިމ ފަންނުާދ 

ާާާާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ . އަޅުަގނޑުާިމާާާެގާދަށުންވަނަާމ އްދ ެގާ)ހާ(145ާާއިދުާާމިާަގވާ .145ާާކުއްލިާމައްސަލަ

ާާ ނުކުތ  ނިޒ މީާ ޖަލްސ ނެީގާ ާާާާއަކީާ އެޖެންޑ ަގއިވ  ޖަލްސ ެގާ ދަނިކޮށްާ ހިނަގމުންާ ހުއްޓުވުމަކަށްާާާާކަންކަންއެއްާ

ާާ މަޞްެގނެސް ޤައުމުެގާ ނުވަތަާ ާާރައްޔިތުންެގާ ހިމެނިެގންވ  މައްސަލަެއއްމުހިއްލަޙަތުާ ކުއްލިާ ކަމެއްާ ޮގތުަގއިާާާާެގމުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިާޭއެގާފުރުޞަތުާާާންމެާމެންބަރަކަށްާެވސްާލިބިެގންވޭާ.ހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުާކޮޖަލްސ ާއަށްާ

ާބޭނުންާއަޅުަގނޑުާކުރަންާމިާއުޅެނީ...ާާ

ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިށީނދެވަޑައިެގން މެންބަރުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އިށީނދެވަޑައިެގނެވުން މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެން.ާއެދެން.ާ ންނެވުންާ

ކުއްލިާމައްސަލަާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންވީާޮގތްާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާބަޔ ންކުރެވިފައިާޮއންނ ނެ.ާޖަލްސ ާފެށުމުގާެާ

މަ ހުށަހަޅަންޖެހޭާ ކުރިންާ ަގޑިއެްއެގާ މަްއސަލަާާއްސަލަވަކިާ ކުއްލިާ މެންބަރުާައކީ.ާާާާއެްއާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނޑުާާއަޅުަގާާނެވުމަށްޑަިއެގންއިށީނދެވަާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާއެދެން.

ާާ ަގވ އިދަށް މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ އަޅުަގނޑުާާރުމަތްތެރިކޮހުދަންނަވަން.ާ ހިތްތެވުމަށްާ ށްާ

ާާނަސޭހަ ރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާހުތްތެރިވަން.ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދަށް

އެއް އަދިެވސްާ ނަސޭހަާާއަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުގާެާފަހަރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ތްތެރިވަން.ާ

ާާ ހިތްތެވުމަށްާއަހުަގވ އިދަށް ެއއްރުމަތްތެރިކޮށްާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާފަހަރުާނަސޭހަާާދިވެސްާ ުގރައިދޫާ ތްތެރިވަން.ާ

ާ.ާާާރިޟ މެންބަރުާއިބްރ ހީމް

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:އިރ ެގާާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ ުގރައިދޫާދ 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރި...ާ.

ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާެގންޮގސްާދެއްވުންާއެދެން.ާާށްުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:އިރ ެގާާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ ުގރައިދޫާދ 
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ވަނަާމ އްދ ެގ31ާާާާނެީގާަގވ އިދުެގާާާާެއއްާމިާާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާމައްސަލަޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާާ

ާާާާމިާމ އްދ ަގއިާބުނެފައިާމިާާ.ދަށުން ާާވަނީ ާާއަޅުަގނޑު ާާމިާމ އްދ ެގާދަށުންާއަޅުަގނޑު ާއެއްާމިާާާނިޒ މީާމައްސަލަމި

ާެގން..ާ.ޕ ޓީތަކ ާވަހ ކަާދައްކައިާއިާސިޔ ސީާސް،ާިވދ ޅުވިާމިާއެޖެންޑ ާބަދަލުކުރުމުަގނެީގ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީ

ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޮނަދޫާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ

އެދެން.ާތޮއްޑޫާާތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާާޢިްއޒަތްާާާއެދެން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާނެވުންއިށީނދެވަޑަިއެގން

ާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެން ެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާބަރުާއިށީނދެަވޑަިއެގންނެވުމަށް ދަންނަވަން.ާ

ާާ ާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދައިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާއެދެން.ާެގމަނަފުށީ ރުމަތްތެރިކޮށްާހުށް

ާާނަސޭހަާާހިތުމަށް ގަވ އިދަށް މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ ރުމަތްތެރިކޮށްާާހުތްތެރިވަން.ާ

ުގރަިއދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްފަހަރުާނަސޭހަާާއެއްާާވެސްހިތްތެވުމަށްާއަދި މީާމައްސަލަާތެރިާމެންބަރުާނިޒ ތްތެރިވަން.ާ

ާާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:އިރ ެގާާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ ުގރައިދޫާދ 

ާާ ަގވ އިދުެގ މިާ ޝުކުރިއްޔ .ާ މ31ާާިއ ދެ،ާ ބުނެފައިާ މ އްދ ަގއިާ ާާާާވަނަާ ޕ ޓީތަކަށް ސިޔ ސީާ ނިސްބަތްނުވ ާާވަނީާ

މީހުންެގާަމއްޗަށްާޕ ޓީެގާއުސޫލުާކަމަށްާިމާާާމެންބަރުންެގާޮގތުަގިއާތިބިާމެންބަރުންނަކީާވެސްާޖުމްލަާޮގތެއްަގއިާއެ

ބަޔ ންކޮށްފައި ނިާާަގވ އިދުަގއިާ އެާ އުސޫލުންާ ހަމަސްބަތަށްވ ާ ވަޒަންާ ފުރުޞަާާވ ާާާ އަދިާތުޮގތަށްާ ދެވޭނެާ

މިތ  އަޅުަގނޑުާ ބައެކޭ.ާ ބޭނުންފ ހަާާޢަމަލުކުރެވޭނެާ ޢަމަލުާާަގކޮށްލަންާ ާާވަނީާ ބުނެކުރެވޭނޭ އޮތީމަބައެކޭާ ާާ، ފައިާ

ރައީސްާާ ބަދަޢިއްޒަތްތެރިާ އެޖެންޑ ާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ ޕ ޓީތަކ ާާލުކުރެއްވިދެންމެާ ސިޔ ސީާ ވ ހަކަފުޅުާާާއިރުާ

މެންބަ އަމިއްލަާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމެވީ.ާ ޮގތެއްާ މަޝްވަރ ދައްކަަވިއެގންނޭާ ހަމަާއަޅުާ؟ކުރެްއވިންތޯރުންނ ާ ަގނޑުާ

މެންބަަގ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑަކީާ ވީމަކަާާރެއްއިުމވެސްާ ތިާާ،ހިނދުާާށްާ މަޢުލޫމ ތެްއާއަޅުަގނޑަކަށްާ އެްއވެސްާ ކަމުެގާ

ާއެއްާނުވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާސ ފުކޮށްލަާދެްއވުންާއެދެން.ާާލިބިފަ
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ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ަމއްސަލަ ނިޒ މީާ ާާާާއ ދެ،ާ ނޫން. ސ ފުކޮށްއަޅުަގނޑައެްއާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ތިކަންާ އެްއެވސްާާާާ.ދީފިންާށްާ އަޅުަގނޑުާ

އެޖެންޑ ާބަދަލުކުރީާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުަގއިާމަޝްވަރ ކޮށްފައޭ.ާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާާލެއްަގއިާނުދަންނަވަންާޖަލްސ ެގާާހ 

ސުޕްރީާާމެންބަރުންނ  މަޝްވަރ ކުރެްއވީާ ުގޅޭާއެކުާ މައްސަލައ ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ކޯޓަށްާ ސުޕްރީާާމްާ ކޯޓުންާޮގތުންާ މްާ

ޭއެގާކުރީާދުވަހުާކުރެވުނުާމަޝްވަރާ ވ ާސިޓީއަކ ާދޭތެރޭަގއި.ާއެއީާާފޮނުއްވ ފައި ާާާކޯޓުާއަމުރުާނެރުމުެގާކުރިންާ

ެގާރައީސްާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާވެރިންނ ާާާކޯޓުާއަމުރުާނެރުމަށްފަހުާމަޖިލީހު،  އްާއެާމަޝްވަރ ާައކީ.ާއެހެންވީމ އެ

ުގޅޭ މަާާއެކަމ ާ ޤ ާާރ ކުރަްއވ ފަޝްވަާޮގތުންާ ވަނީާ ރަީއސްާ މަޖިލީސްެގާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުވޭ.ާ ލަފ ާއެއްާ ނޫނީާ

ައޅުަގނޑުާ،  ޮގތުންާރޫލްކުރައްވ ފަ.ާއެހެންވީމ ާކަމ ާބެހޭާމަޖިލީސްެގާރައީސްާވަނީާިއއްޔެާއެާ،  ހޯއްދަވ ފަ.ާއެހެންވީމާ 

މެންބަރުންނެާ ޕ ޓީތަކުެގާ ހަމަާ ސިޔ ސީާ ރިޔ ސަތުންާ ާާހަމަާ އެްއޮގތަށް ފުރުޞަތުކޭާ މިާ ހަމަާހަމަާ އަރުވ ނަން.ާ

ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާޕ ޓީތަކަށްާނިސްބަތްނުވ  ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާާމެންބަރުންނަށްާވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑު

ާާއިންާާާކުރަްއވ ފައިާއޮތްާަމއްސަލަެއކޭ.ާމިާޖަލްސ ެގާއެޖެންޑާ ާމަޖިލީހުެގާރައީސްާިއއްޔެާރޫލްއަކީާމިާަމއްސަލަާއަކީާ

ާާ މައްވަނީ އެހެންވީމ އެާ އުނިކުރަްއވ ފަ.ާ ކުރިއަށާްާ،  ސަލަާ ޖަލްސ ާ ނުހިމަނ ާ އެޖެންޑ ަގއިާ ޖަލްސ ެގާ މައްސަލަާ އެާ

ާވިދ ޅުވުމެއްާނޫނޭ.ާސަބަބަކީާޖަލްސ ެގާއެޖެންޑ ާާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވ ާވިދ ޅުވުމަކީާޞައްޙަާާކަމަށްާތިާާނުެގންދެވޭނެ

ާާ ބ ރ ިއ ފުރިހަމަާ ލިއެކަށަެއޅުމުެގާ އަށްާ ރަިއސްާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންވީމ އިޚްތިޔ ރުާ ެއވެ.ާ އަޅުަގނޑުާާ،  ބިަވޑަިއެގންވެާ

މިޢިއްޒަތްތެ މެންބަރުންނަށްާ ާރިާ އެޖެންޑ އިލްތިމ ސްާ ޖަލްސ ެގާ ާކުރަނީާ ދިއުމުެގާާ ކުރިއަށްާ އަިއެގންާ

ާާފުރުޞަތު ހަމަާއެްއާމައްސަލަތަކެއް.ާާއެރުވުމަށް.ާއަދިާމިާނިޒ މީާމައްސަލަތަކުަގިއާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާތިާނަންގަވަނީ

ާާއެާމައްސަލަތަކުަގއިާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވަންާއޮތީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަޖިލީސްެގާރިޔ ސަތަށްާކުރެވޭނެާއިތުރުާ

ާާ ްމާއުނިކުރެވިފައޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާސުޕްރީކަމެއްާނެތޭާއެކަމަކުާެއއް.ާޖަލްސ ެގާއެޖެންޑ ާއިންާެއާމައްސަލަާވަނީ

ާާއިންާާދެކަށްާއެާމައްސަލަާނިމިެގންާއަންަގވަންދެކަށްާއެާމައްސަލަާޖަލްސ ެގާއެޖެންޑ ށްާއަންަގންާކޯޓުންާވަކިާޮގތަކަ

ެއހެންވީމ ވަ އެވެ.ާ އުނިކުރެވިފަާ މައްސަލަިއަގ،  ނީާ ކިތަންމިާ ހަމަާ އިތުރަށްާ ނުކުތ ާާިއާ ނިޒ މީާ ވަރަކަށްާ މެާ

އެހެ އެކައްޗެއް.ާ ހަމަާ އޮތީާ ދަންނަވަންާ ައޅުަގނޑުާ މައްސަލައިންވީނެންގެވިޔަސްާ މިާ އިތުރަށްާާމ ،ާ ދެންާ ަގއިާ

ަގސްތެާއަޅުަގ ައރުވަންާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ އެހެންވީމ ާާއްނޑުާ ގަާ،  ނުކުރަން.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާާމަޖިލީހުެގާ ވ އިދ އިާ

ާާހަވ ލ  ައށްާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުންާއެދެން. ހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާދެއްވ ާނިޒ މީާނުކުތ ާ

ާ.މުޖްތ ޒު

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖްތ ޒުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ނުވ ނެ.ާާާާކަމެއްާާއެމް.ޑީ.ޕީއ ާއެކަނިާމަޝްވަރ ކުރިޔަސްާމިާާއި،ސިޔ ސީާޕ ޓީތަކ ާއެކުާމަޝްވަރ ކުރެއްިވއެކޭާކިޔ ފަާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް..ާ.ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާކީްއވެފަތޯާތިާއިންނަވަނީ.ާ

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތަށްާާލީސްެގ،ާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތ ާމުޚ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެން.ާމަޖިާ ތަބުކޮށްާތިާ

ނޯ ފުރުޞަތެއްާ އަވ ހަކަދެްއކުމުެގާ ހިތްތެވުމަށްާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ަގވ ިއދަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިހ ރުާންނ ނެ.ާ ޅުަގނޑުާ

ަގވ އިދ ާ،  ހަތްތެރިާވެއްޖެއިމު.ާއެހެންވީމ ރިާމެންބަރަށްާނަސޭތަކުރ ރުކޮށްާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެ މަޖިލީހުެގާ

އަޅުަގނޑު ނަސޭހަތްތެރިވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބިނ ކުރުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ެވސްާާާާއެްއޮގތަށްާ އަށްާ ޖަލްސ ާ މިދެންނެވީާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ ޢަލީ،ާ ތަސްމީނުާ އަޙްމަދުާ ލީޑަރުާ މެޖޯރިޓީާ ފަރ ތުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ

އޮޅޭ ޙަޤީޤަތްާ އެހެންވީމަ،ާ ހ ޒިރުެވވަޑަިއެގންނެވި.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާވަޑައިެގންނެވި.ާ ނުދެއްކެވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ޮގތަށްާ

އިލްތިމ ސްބަރުންނަށްާާމެން ޢަލީާާއަޅުަގނޑުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހެންވޭރުާ މެދުާ ޒިމުާޢ ކުރަން.ާ

ާފެއްޓެވުންާައޅުަގނޑުާއެދެންާ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާމ އްދ އަކ ާހަވ ލ ދެއްވ ާވ ހަކަފުޅު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާކަދެއްކެވުން:ޒިމްާވ ހަޢ މެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާ

ބުނ  އަސ ސީާ ބުނ ާާޤ ނޫނުާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެޖެންޑ ާާޮގތުންާ އެބަޖެހޭާ ވެސްާ އެްއާާާާޮގތުންާ

ކަންތައްތަކަ މިހިރަާ އެޖެންޑ ަގއިާ ނެރެފައިާއޮންނަން.ާ އެއްާ ރޫލިންާ ކޯޓުންާ ސުޕްރީމްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އިނޭގތޯާ ކީާ

ދަންނަވ ލަނީ.ާާާކަމަށްާނުދެކޭތީވެާހަމަާމިވ ހަކަާތަކުރ ރުކޮށްާމިާާނޭާކަމެއްއޮްއވ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަހުސްކުރެވޭ

ކަންތައްަގނޑުަގއިާހަމަާމިއަދުާެއއްކޮށްާހަމަާއިރުއިރުކޮޅ ާާާާކަމުަގއިާެއބަޖެހޭާމަެގއްާހޯދަން.ާމިާާކަނޑައެޅިެގންާމި

ރައީސްެގާާ އެބަޖެހޭާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ނީ.ާ ދަށުންާ ނުކުތ ެގާ އޮތްާާނިޒ މީާ އެޅިފައިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބޮލުަގއިާ

މްާކޯޓުންާަވކިާާޮގތެއް.ާއެހެންކަމުންާސުޕްރީާާމަސްއޫލިއްޔަތެއްާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިކަންާއެންމެާއޮމ ންކޮށްާދ ނެ

ާާނުކުރަމޭާމިާާާޮގތަކަށްާކަންކަންާކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލ ޒިމުކޮށްާއަމުރެއްާނެރެފައިާއޮއްވ ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލެއް
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ެއއްވެސް އޮތްާ ދޭތެާާއެޖެންޑ ަގއިާ ބަހުސްކަމަކ ާ ައޅުަގނޑުެމންނަށްާ އެޖެންޑ ގައިރޭަގއިާ ކަމަކަށް.ާ އޮތްާާާކުރެވޭނެާ

ލ އިރުާފުރަތަމަާެވސްާާޮއތްާކޮންމެާމައްސަލައަކަށްާބަލައިާާކުރުމަށްކޮންމެާމައްސަލަައކަށްާބަލައިލ އިރުާމިއަދުާބަހުސްާ

ބެ ބިލ ާ މިާ ބިލު.ާ ހަޅުތ ލުކުރުމުެގާ ާާާާހޭއިނީާ ވެސް ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ސުޕްރީޮގތުންާ ޔަޤީނޭާ ހަމަާ މްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ވަޒީރުން ވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭ.ާ ވ ހަކަކޯޓުެގާ އެބަެގާ ކަނޑައެޅިެގންާ ސުޕްރީާާދައްކަންޖެހޭ.ާ މިާއޮތްާ ނެރުނުާ ކޯޓުންާ ާާމްާ

ާކަމަކަށްާއަސަރުކޮށްފ ނެާޮގތުންާމިާއެްއވެސްާާކަންތައްތަކ ާބެހޭާާަގިއާއެށްާފޮނުވިާސިޓީަގއިާނޫނީާމައްސަލައިާކޮޅަ

ކަންތައްތަްއާާކަނޑައެޅިެގންާމިހެންާއޮްއވ ާމި،  .ާބަހުސްާނުކުރުމަށް.ާއެހެންވީމ ޮގތުންާވ ހަކަނުދެްއކުމަށްާކަމަކ ާބެހޭ

ާާ ހަމަ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދިއުަމކީާ ހުޅުވ ލެިވެގންާ ފުރުޞަތުާ ެގންދިއުމުެގާ ކަނޑައެޅިެގންާކުރިއަށްާ ސީދ ާ

ާާވެާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ދަންނަވަންާހަމަާބޭނުންޭވާާާެއކުާއަޅުަގނޑުޚިލ ފުާކަމެކޭ.ާވުމ ާާސްާމަޖިލީސްެގާަގވ އިދ ާވެސް

ނޑުމެންެގާމަސައްކަތްާާެގންާައޅުަގޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމަޑުކޮށްލައިމްާކޯޓުންާވަކިާޮގތެްއާނިންމަންދެންާއަސުޕްރީ

ބަމަޑުކޮށްލައިާ ރޫލިންެގންާ ކިހިނެއްތޯާ ތިބެން.ާ މިނެރުއްަވނީާާލަންާ އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންތައްތަކުަގިއާާާާ.ާ

ދަންނަވ ލަނީާފަހަރެއްަގިއާާާާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާައޅުަގނޑުާމިާާދެވޭނީާއެހެންާާކުރިއަށް

ޤަބޫލެއް ައޅުަގނޑުާ މިއޮާާވެސްާ މިާއެޖެންޑ ަގއިާ މިޮގތަށްާ ެއއްާސުނުކުރަމޭާ މިހެންާއޮްއވަާ ޕްރީްމާތްާކަންތައްތައްާ

ރޫލިން އިއްޔެާ ނެރެފަާާކޯޓުންާ ބަހުސްކުރެވޭނެާާއިއެއްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެާާއޮއްވ ާ ޤަބޫލުނުކުރ ތީާ ވ ހަކަާާާކަމަށްާ

ާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ބަރަކުާންއެއްާމެާާ.ސަމ ލުކަންާދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާއިލްތިމ ސްކުރަންޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދަށް

ާާއެްއޗެއްާދަންނަވަންދެކަށްާާާޮގތުންާރިޔ ސަތުންާވަކިާާބެހޭާާނެންެގވީމ ާއެާނިޒ މީާމައްސަލަައކ ާާއެއްާާނިޒ މީާމައްސަލަ

ކަެމއް ހުއްދަކުރ ާ ަގވ އިދުާ މަޖިލީސްާ ނެންެގވުމަކީާ މައްސަލަާ ނިޒ މީާ މެންބަރުންާ ދެކުނުާާާއެހެންާ ަގލޮޅުާ ނޫން.ާ

މެންބަރަ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފަހުމްދ އިރ ެގާ ެއއްޗެއްާ ދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަން.ާާނުވީތީާ

މި ނުކުތ ާާއަޅުަގނޑުާ ނިޒ މީާ ޖަވ ބުާާއެއްާާދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ެއއަށްާ މެންބަރަކަށާްާއެރުވީމަާނެީގމ ާ އެހެންާ އޭާ

ާދެންމެާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާއަރުވަނީާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާޖަވ ބުާމިާ،  މ ވީފުރުޞަތުއެރުވޭނީ.ާއެހެން

ާާ ައޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާމިާާާެއއްާާއަށް.ާއެއީާނިޒ މީާމައްސަލަާާޒިމުާނެިގާނިޒ މީާނުކުތ ޢ މެންބަރުާޢަލީ ާާނޫން.ާ

ާާާާމްާކޯޓުންާވަުގތީާއަމުރެއްާނެރުއްވ ފައިދަންނަވަނީާސުޕްރީ ާާބެހޭާާކިާމ އްދ ެއއްެގާަވކިާއަކުރަކ ަގވ އިދުެގާވަާވަނީ

ހުށަހެޅިފައި ކޯޓަށްާ ުގޅޭާާޮގތުންާ އެހެންީވމ ާާވ ާ ާާ،  ޮގތުންނޭ.ާ ާާއެކަން އެޖެންޑ ާާމިައޅުަގނޑުމެން އިންާާާވަނީާ

އެހެންާ ކުރިއަށް،  ވީމ އުނިކޮށްފައޭ.ާ އެޖެންޑ ާ މަޖިލީހުާާމަޖިލީހުެގާ ހުއްޓ ލ ކަށްާެގންދެވޭނޭ.ާ މަސައްކަތެއްާ ހުރިހ ާ ެގާ
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ާާ ހިތުމަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ަގވ އިދަށްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާނުޖެހެއޭ.ާ ފެލިދޫާއަޅުަގނޑު ނަސޭހަތްތެރިވަން.ާ

ާމް.ޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީޢިއްާދ އިރ ެގާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާކަދެއްކެވުންާ:މްާވ ހަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީފެލި

އެއްާމިާނެީގ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުާާާާޒ މީާނުކުތ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާނި

ނުކުތ  ޤ ނޫނުާާނިޒ މީާ ނެީގާ މިާ ާާއެއްާ މައްދ ަގއ8ާާިއަސ ސީެގ އެާ ދަށުން.ާ މ އްދ ެގާ ދައުލަތުެގާާވަނަާ އޮންނަނީާ ާ

ޤ ނޫނުާާއެންމެހައި މިާ ހިންަގންވ ނީާ ޮގތުެގާާއަސ ސީއާ ބ ރުތައްާ މަޖިލީހަކީާާާެއއްޮގތްވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މަތިންނޭ.ާ

ާޮގތުެގާމަތިންނެއްާާާވ ާާއެއްޮގތްާާއަދުާމިާމަޖިލީސްާމިދަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ މިާާ،ވީާހިނދުާާކަމަށްާާދައުލަތުެގާބ ރެއް

އެހެންވީ އެއް،  މ ނޫން.ާ އަދިވެސްާ ރައީސްާާފަހަރުާާއަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ނަސޭހަތްތެރިވަންާ އަށްާ

މަތީގައި އިސްތަށިފުޅުެގާ ާާާާވ ާާއެާާރައީސްެގާ ާާފަދައިން ާާމަޝްވަރ ކޮށްެގން ކުރިާމި ެގންދެވޭނެޖަލްސ ާ ޮގތެްއާާާާއަށްާ

ާޝުކުރިްއޔ ާ.ާ.ެގންާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްހޯއްދަވައިާ

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާބަލަެއއްާނުަގންނަން.ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާެއއްާާސަލަނިޒ މ ާބެހޭާމައް

ާމިރު.ޢ އަޙްމަދުާ

ާ

ާނިޒ މީާމައްސަލަާ()

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާާާާވެސްާނިޒ މީާމައްސަލަާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑު ާާާާވެސްާކަންކޮށްފަިއވ ާާމަޖިލީހުަގއިާކުރިންއެއްާމިާނެީގާމި ިމާާޮގތަކީ

ުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާވިދ ޅުވިާާާލަތަްއާދިމ ވީަމާހަމަާޕ ޓީތަކ މައްސަާާބ ވަތުގެާ ާާއަދިާދެންމެާ

ނިސްބަތް ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ މަޝްވަރ ފަދައިންާ މަދުަގއިާ މީހުންެގާ ހޯދުާާސުލްހަވެރިާާކުރެިވެގންނުވ ާ މަށްޓަކަިއާާޮގތެއްާ

އެާފަދަާޮގތަކަށްާާއި،މަޖިލީސްާމެދުކަނޑ ލ ފަާއަޅުަގނޑުމެންާަވުގތަށްާވަުގތުންާމިާމި،  ންވީމ މަސައްކަތްކުރުން.ާއެހެ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާ.ކުރުމަށްާރިޔ ސަތަށްާދަންނަވަންމަސައްކަތް
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ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަޙްމަދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ މައްސަލަޢ އ ދެ،ާ ނިޒ މީާ ނެންެގވީާ އެާ ކަަމކަށްާާާެއއްާާމިރުާ

ތި އެހެންނަމަވެސްާ ބަލައެއްނުަގންނަން.ާ ދަންނަވަން.ާާާއަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ވިސްނ ނެާ އަޅުަގނޑުާ ދޭތެރޭަގއިާ ކަމ ާ

ބޭ އެޖެންޑ ާާނުންއަޅުަގނޑުާ ޖަލްސ ެގާ މިާ ދ ންެގައއިާާާވަނީާ ކުރިއަށްާ ވިލުފުށީންާ ދެންާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާާ.ާ ދ އިރ ެގާ

އިށީނމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ާާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާ. މެދުާާާއެދެން.ާާދެވަޑަިއެގންނެވުންެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ަގ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހިތުމަށްހެންވޭރުާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ާާއަޅުަގނޑުާނަސޭހަތްާާވ އިދަށްާ މެދުާތެރިވަން.

ފަހަރުާއަޅުަގނޑުާާާާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާަގވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާއަދިވެސްާއެއްާ

ާާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާނަސޭހަތްތެރިވަން. ަގވ އިދަށްާ މަޚްލޫފްާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ

ާާ ނަހިތުމަށް ވިލުއަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެސޭހަތްތެރިވަން.ާ ދ އިރ ެގާ ރަޝީދުފުށިާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ާވ ހަކަފުޅުާާާރިާ

ާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލިފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟު

މަޖިލީހުެގާަގވ ިއދުާާާާއެޖެންޑ ،ާމިޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާެއްއވެސްާމެންބަރަކުާިމާާ

ާާ މިދ ާޢައަޅުަގނޑު މ އްދާ 42ާާާާަގވ އިދުެގާާމަލުކުރަމުންާ އޮތްވަނަާ އެޖެންޑ ާާަގއިާ ެއއްެވސްާާާކުރުމ ޮގތަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ

ކުރުމ މެ އެކަންާ ރައީސްާ އިޢުތިރ ޟެާާދޭތެރޭގައިާާންބަރަކުާ މެންބަރަކުާ ނުކުއެްއވެސްާ އެހެންނަމަވެސްާާއްާ ރަްއވ .ާ

ށްާދީފަ.ާމިާަގވ އިދުންާމަޖިލީހުެގާރައީސަނެތްާާާާެއާބ ރެއްާާާ.ކަށްިއާދެނެްއާއެާނުނެޭގނެާރައީސަކުރުމަށްފަހުަގއެޖެންޑ 

މި،  ވީމ އެހެން ާާޖެާާދެންާދ ންާ ދ ނ174ާާްހެނީ މ އްދ ެގާ)ނ(ާ ދ އިރުާމަޖިާާވަނަާ ޮއތީާާޖެހެނީ.ާ މިާ ލީހުެގާރައީސްާ

ަގއިާާާމި،  ކޮށްފަ.ާއެހެންވީމ ާާޚިލ ފަށްާކަންތައްާާަގވ އިދ  ަމޖިލީހުެގާރައީސްާއެބަާާވާ ާާހ ލަތުަގއިާ)ނ(ާ ޖެހޭާޮގތުންާ

ޖަވ ބުދ ރީ އެާާވ ންޖެހޭމެންބަރުންނަށްާ ރައީސ އެބަ.ާ މަޖިލީހުެގާ އިތުބ ރުދޭތެރޭާާހެންވީމ ،ާ ވޯޓަކާ ާާނެތްާާަގއިާ ާކަމުެގާ

ހިސ ބަ ދ ާ މަޖިލީހުެގހަމައަށްާ މިާ ދ ންޖެހޭނެށްާ ކަންތައްތައްާ ޤަބޫލެއްާާާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކުރެޭވ.ާާާާނުވެސްާާކަމަކަށްާ

މި ނުކުތ ތަކުެގާާާއެހެންނަމަވެސްާ ތަފ ތުާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ދިޔައިރުަގއިާ މިކަންާ ހ ލަތަށްާ
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ިގނަ ވަރަށްާ ބިނ ކޮށްާ ާާާާމައްޗަށްާ ާާސުވ ލުތަކެއް ރައީސަށް ރަީއސްާހުށަހަޅުްއވައިމަޖިލީހުެގާ މަޖިލީހުެގާ ެއކަމަކުާ ފި.ާ

ާާާާކަމަށްާާނުވަތަާރިޔ ސަތަކުންާެއއަކަށްާޖަވ ބެްއާނުދެްއވ .ާމިފަދަާހ ލަތެއްާދިމ ެވއްޖެ ޢަމަލުކުރ ނީާާވެްއޖިއްޔ ާދެން

ާާާާތޯ.ާޤ ނޫނީާކޮންލަފ ތަކެއްތޯާހޯއްދެވީ.ާމިކިހިނެއް ތަނުންާާާޖަވ ބުދެއްަވންޖެހޭާއެބަ.ާމިކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް

ާާ ވަުގތުާއޭނައެއްާނެތް.ާާާާއްާއެބަހުރޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިއެބަހުރޭާކައުންސިލްާޖެނަރަލެމިާމަޖިލީހުންާކަނޑައެޅިެގން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާެގާރިޔ ސީާނިޒ މު.ާާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާކ ކުާފަރ ތުންތޯާމިކަންާހޯދ ނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެން

މައިޒ .ާމިފަދަާބޭބޭފުޅުންެގާފަރ ތުންާއަޅުަގނޑުމެންާާންބައެއްތޯ.ާކޮބައިތޯާޕްރޮފެސަރާޝުާތައްޔ ރުކޮށްދިނީާކޮނިޒ މު

ާާ އެއް ޖެހެާ ދިޔައިނޫންއެބަާ މިހ ލަތަށްާ މިކަމުަގއިާ ާާތޯާ އަޅުަގނޑުމެން ދެންާ ކޮންޮގތަކަށްތޯ.ާާޢަމަާ މަލުކުރަންޖެހޭނީާ

ނިޒ ެމއްގަާ މަޖިލީހުގައިާާއިރިޔ ސީާ ހިނަގމުންރައްޔިތުންެގާ ވަދެޭވނީާާާާާ ބ ރަކުންާ އިތުރުާ ތެރޭަގއިާ ކަމެްއެގާ ދ ާ

ާާއިކޮންހ ލަތެއްގަާ ޤަބޫލެއްތޯ އަޅުަގނޑުާ އެބަ.ާ މިާާއެނެގންޖެހޭނޫންތޯާ މިހ ރުާ ތެރޭަގއިާ ހ ލަތުެގާ މިާ އޮތްާާާނުކުރަންާ

ާހ ލަތުެގާތެރޭގައިާސުޕްރީމްާކޯޓުގައި..ާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު މައްސަލަާާޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުާާާާއެއްާާާނިޒ ީމާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަލައެއްނުަގންނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ

މެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާއެދެން.ާއ ދެ،ާނިޒ މީާމައްސަލަ ާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ތެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްހުގަވ އިދަށްާާާާމެންބަރުކަމަށްާއަޅުަގނޑުާބަލަިއނުަގންނަނީ،ާޢިއްޒަތްތެރިާާާާއެއް

ޢިްއޒަތްތެރިާނަސޭހަ އ ދެ،ާ ެއދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށިާ ތްތެރިވަން.ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(42ާާާާެއއްާނޫން.ާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާބަޔ ންކުރަނީ،ާާާާމެންބަރުާތިާނެންެގީވާނިޒ މީާމައްސަލަ

ށްާވަނީާދެއްވ ފައި.ާާޔ ރުާމަޖިލީހުެގާރައީސަތިމަާއިޚްަގއިާބަޔ ންކުރަނީާޖަލްސ ތަކުެގާއެޖެންޑ ާކަނޑައެޅުމުެގާފުރިހަ

އެހެންވީ،  އެހެންވީމ  ވަކިވަކިން.ާ ެގންދަވަނީާ ކަނޑައަޅުއްަވމުންާ އެޖެންޑ ާ ޖަލްސ ެއއްެގާ އިއްޔެެގާާކޮންމެާ މ ،ާ

މައްސަލަާާާކަމަށް.ާއެާާމައްސަލަާކުރިއަށްާނުެގންދަވ ނެާާާރައީސްާވަނީާރޫލްކުރައްވ ފައިާއެާޖަލްސ ަގއިާޢިްއޒަތްތެރި

ހިސ ބަށްާނުޮގސްާޖަލްސ ާމިާހުއްޓަވ ލެއްީވ.ާއެކަަމކު،ާާާާއިްއޔެެގާޖަލްސ ެގާއެޖެންޑ ަގިއާއޮތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެ

ާާއާ ލިސްެގާރައީސްާދެއްވިާރޫލިންާވ ފައިާިއއްޔެާމަޖިިއރުަގއިާއެާއަިއޓަމްާވަނީާއުނިކުރައްާާާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ާނެރުްއވި

ޮގތުެގާާއެްއޮގތް ާާާާވ ާ މި،  އެހެންވީމ މަތިން. އެޖެންޑ ާ ގަވ އިދ ާާމިާ މަޖިލީހުެގާ ޮގތުެގާާއޮތީާ މަތިން.ާާާއެްއޮގތްވ ާ

ކުރަން.ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާދ ންާަގސްތުާާެގންާކުރިއަށްާައއިާާާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ެގާއެޖެންޑ ާާ،އެހެންވީމ 

ާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.ާ

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

63ާާާާ، 62ާާާާ،61ނެީގާަގވ އިދުެގާާާާއެއްާމިާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާމައްސަލަ 64ާާއަދި

ދުވަހަކުާއެ ސުވ ލުކުރުުމެގާބައި.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާާާއޮވޭާަވޒީރުންނ ާާޖެންޑ ަގއިާއެބަވަނަާމ އްދ ެގާދަށުން.ާކޮންމެާ

ާާާާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާސުވ ލުކުރަންާބޭނުންާާބެހޭާާއ އެދެނީާހުރ ެގާބަނދަރުެގާމަްއސަލަ ާާޖަވ ބުދެްއވުމަށްާވ ތީާއެއަށް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ...ާާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވ ނީާއިޢުލ ނުކޮށްފައި.ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ަގއިާއެާައއިޓަމްާހިމެނިފައިާނުވ 

ާބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެން.ާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ަވނަާމ އްދ ަގއިާމިާއޮންނަނީާޣައިރުާޤ ނޫނީާއަމުރަކަށ64ާާާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ށްާއަމުރެއްާެގާއެްއވެސްާމުަވްއޒަފަކުާެއއްވެސްާމީހަކަތަބ ނުވުމުެގާޙައްޤުާޤ ނޫނަކުންާބ ރުާލިބިެގންާމެނުވީާދައުލަތު

ނުވ ނޭ ލިކޮށްެގނެއްާ މީހަކަށްާ ކޮންެމާ ޙައްޤުާ ތަބ ނުވުމުެގާ އަމުރަކަށްާ އެއްވެސްާ ޤ ނޫނީާ ޣަިއރުާ އަދިާ ބިެގންވެޭއ.ާާ.ާ

ާާާާވިދ ޅުވ ާމަްއސަލަ،ާސުޕްރީމްާކޯޓުންާެއާވިދ ޅުވ ާމަްއސަލަާާއަޅުަގނޑުާހަމަާސުވ ލުއުފެދޭާތި ަގވ އިދުެގާެއާާއަކީ

މިެވސްާސ ފެއްާާއ މ އްދ  މައްސަލަތޯާ ރުހުންދިނުމުެގާ ވަޒީރުންނަށްާ މުޅިާ ނުވަތަާ މަްއސަލަތޯާ މިެވސްާާާުގޅޭާ ނުވޭ.ާ

ސ ފެއް ގަވ އިާާމަޖިލީހަކަށްާ ވެއްޖިއްޔ ނުވެއޭ.ާ މައްސަލަެއްއާ ބ އްވ ފަިއާާާާދުެގާ މައްސަލަާ ެއާ ކޮމިޓީަގއިާ

ރުހުންދި ަވޒީރުންނަށްާ ބ ރުންާ ަވކިވެފަިއާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ބ ރުާ ތިންާ ރ އްޖޭެގާ އަދިާ ެގންދެވޭނެ.ާ ކުރިއަށްާ ނުންާ

ނޭޅޭނެ.ާސުޕްރީމްާޕަވަރައކަށްާާާާއޮންނަޮގތަށްާބަލ އިރުާސުޕްރީމްާކޯޓަކަށެއްާަވޒީރުންނަށްާރުހުންދިނުމަކަށްާހުރަހެއް

ތިން ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިނޭގތޯާ ނުވ ނެާ ެވސްާ ދަށެއްާ ޕަވަރާ ދެާ ހަމަހައަނެއްާ ވ ނީާ ބ ރުާ އެހެންވީމ ާ ، މަ.ާ

ާނުވޭ.ާމަްއސަލަާވެސްާސ ފު...ާ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާތިާމައްސަލަާވެސްާސ ފެއް

ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެން.ާއ ދެ،ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިާނެންެގީވާ

މައްސަލަ ބަލަކަމަކަާާާއެއްާާނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ ވަުގތީާާާާއެއްާާށްާ ނެރުއްވިާ ކޯޓުންާ ސުޕްރީމްާ ސަބަބަކީާ ނުަގންނަން.ާ

އެަމއްސަލަާ ވަނީާ ފޯރ ާާއަމުރުަގއިާ އަސަރުާ މުައއްސަސ އަކުންާާާާއަށްާ ދަުއލަތުެގާ ކަމެްއާ އެްއވެސްާ ފަދަާ

އެހެންކަމަށްވުމ  ހިމަނައިކޮށްެގންނުވ ނެއޭ.ާ އެޖެންޑ ަގއިާ މިާ އެކުާ ނުެގންދެާ ކުރިއަކަށްާ ދ އިެގންާ ފޭދޫާ ރ ެގާވޭނެ.ާ

ާމީ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ހ ންާފަހުފޭދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލް

ޢި ާާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑު ރަީއސް.ާ މިްއޒަތްތެރިާ މަްއސަލަާ އެދެން.ާާާާނިޒ މީާ އަޑުއެްއސެވުންާ މެންބަރުންާ ނެީގ،ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއަޑުަމޑުކޮށްލަދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުން ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތްހުގަވ ިއދަށް ނަސޭހަރުމަތްތެރިކޮށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާތެވުމަށްާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ތްތެރިވަން.ާ

ޑަިއެގންނެުވންާއެދެން.ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެން.ާާމެންބަރުާއިށީނދެވަ

މެންބަރުންނަށާްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ

ަގވ އިދުެގާާ މަޖިލީހުެގާ މ އްދ ަގ44ާާއިލްތިމ ސްކުރަންާ ޮގތުެގާާއިާވަނަާ މެންބަރަކުާމަތިާާާވ ާ އެހެންާ ންާ

ހުރަސްއެޅޭވ ހަކަފުޅު އެކަމަށްާ ވެސްާާާާދަްއކަވ އިރުާ ވ ހަކަފުޅުާ އަދިާ ނުނެންގެވުންާ ވެސްާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ޮގތަށްާ

ާނުދެއްކެވުން.ާފޭދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާ

ާ

ާކުރިއަށްާެގންދެވުން()ނިޒ މީާމައްސަލަާ

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުފޭދޫ

ާަވނަާމ އްދ ެގާދަށުން....141ާާވަނަާބ ބުެގ6ާާާާެއއްާނެީގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާމިާނިޒ މީާަމއްސަލަ
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ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޢަލީ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާާތޮއްޑޫާ ަގވ އިދަށް މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާާރުމަތްތެހުވަޙީދުާ ހިތުމަށްާ ރިކޮށްާ

ަގވ އިދަށްާާނަސޭހަ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ހިތުމަށާްާށްހުރުމަތްތެރިކޮތްތެރިވަން.ާ

ދ އިރ ެގާނަސޭހަ ފޭދޫާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށިާ ތްތެރިވަން.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަހުފޭދޫ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާަގއިާމިާބަޔ ންކުރަނީ..ާ.141ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(.141ާާދެ،ާއ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާާާތޮއްޑޫާދ ،ާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު،ާމެދު

ާާާާޒިމްޢ  މިާހިތްރުމަތްތެރިކޮށްހުގަވ އިދަށް އެދެން.ާ ގަވ އިދަށްާާާާތެވުމަށްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ވަުގތުާ

ާތަވައިހިތްކޮށްރުމަތްތެރިހު އެދެން.ާ ާިއށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ ނަސޭހަާ ތްތެރިވަން.ާއިށީނދެަވޑަިއެގންނެވުަމށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެން.ާާ

ނެވުންާއެދެން.ާާތަވ ާއިށީނދެވަޑައިެގންރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްހުާާާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާަގވ އިދަށްާާމެދު

ވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއަޅުަގނޑަށްާިމހ ރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާާ

ަގވ އިދަށްާާ ެގންދަނީާ މިާ އިލްތިމ ސްކުރަމުންާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ އެދެން.ާ

ހިތްހު ހައްދަވާ ތެރުމަތްތެރިކޮށްާ ތިާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ދެާާވުމަށް.ާ ައޅުަގނޑުާ ނަސޭހަާާޮގތަކީާ ދޭއިރަށްާފަހަރަށްާ ތްާ

އްާމެންބަރުންާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދ ާާތަކުރ ރުކޮށްާބައެާާާ،އަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށް،  ންވީމ ނދެވަޑަިއަގންނަވަނީ.ާއެހެާއިށީ

އެންމެާފަހުާއިންޒ ރުދިނުމުެގާކުރިންާާނަސޭހަާާވ .ާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށްޚިލ ފުވެވަޑަިއަގންނަވަމުންާެގންދަ ތްާދިނީމާ 

މާިާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވަނީ.ާ ތިާ

އެ ނަސޭހަތްދީފައިވ ާާޮގތަށްާާާާއިލްތިމ ސްކުރަނީާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރެްއވުމަށް.ާ ކަންތައްާ
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ާާ އަޅުަގނޑު އިންޒ ރުަގސްތުމެންބަރުންނަށްާ ފަހުެގާ ނަންާާާކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ެއައށްފަހުާ ފަށަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދޭންާ

މަޖި ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ެގންދ ނަން.ާ ވެސްާ ަގވ އިދަށްާއިްއވަމުންާ ލީހުެގާ

ާާ ވަޙީދު، ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ނަސޭހަތްތެރިވަން.ާ ހިތްތެވުމަށްާ އަޅުަގނޑުާާހުރުމަތްތެރިކޮށްާ

އަރުވައިފިން.ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެަވޑަިއެގންނެވުމަށްާއެދެން.ާތަކުރ ރުކޮށްާނަސޭހަތް

އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާގަވ އިދަށް،ާާމެދުާހެންވޭރުާދ 

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާަގވ ިއދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތަވ ާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ޢިއްޒަތްތެރި ެއދެން.ާ ހިތްތަވ ާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ަގވ އިދަށްާ ެމންބަރުާ ާ

މެންބަރުން،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުން،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާ މެންބަރުންާ ގަވ އިދަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ ންާ

ވަޙީދާުާާާށްހިތްތަވައިހުރުމަތްތެރިކޮ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ

ދ އިރ ެގާާ ތޮއްޑޫާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ

ދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެުވންާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެ

ޢިްއޒަތްތެރިާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވަިއކަރަދޫާ އިށީނދެަވޑަިއަގންނަވ .ާ އެދެން.ާ

ތޮއްޑޫާާާާާއެދެން.ށީނދެވަޑަިއެގންދެއްވުންމެންބަރުންާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއި

ތޮްއޑޫާާާާރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާދަންނަވަން.ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޅުަގނޑުާޢަލީާވަޙީދުާަގވ އިދަށްާހުރުމަތްތެ

ވަޙީ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެދެން.ދ އިރ ެގާ އިށީނދެވަޑައިެގންދެއްވުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާދުާ ދ އިރ ެގާ ތޮްއޑޫާ

އެދެން.އިށީނދެވަޑަާާމެންބަރު މެންބަރުންާާިއެގންނެވުންާ އެދެން.ާާޢިްއޒަތްތެރިާ ަވއިކަރަދޫާާާާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ

ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާަގވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާނަސޭހަތްތެރިވަން.ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާ

މެންބަރު މެންބަރުންާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުޢިާާއިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާއެދެންާ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ާާންާއެދެންާ.ްއޒަތްތެރިާ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އެދެން.ާާވިލިމ ފަންނުާ ތިއްބެވިާާާާމިާާާ،އ ދެާާާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާ ކޮޅަށްާ ަވުގތުާ

ާާ ނަސޭހަތްތެރިވަން. އަޅުަގނޑުާ ހިތްތެވުމަށްާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ަގވ އިދަށްާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަސޭހަތްތެރިވަން.ާ ހިތްތެވުމަށްާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ގަވ އިދަށްާ ާމެންބަރުންާ

ތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު،ާގަވ އިދަށްާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާާާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާއެދެން.

ނަސޭހަ ހިތްތެވުމަށްާ ަގވ އިދަށްާާހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ވަޙީދު،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ތްތެރިވަން.ާ

ފަހަރުާނަސޭހަތްތެރިވަން.ާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާާާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާއަދިވެސްާެއއް

ނަސޭހަތްތެ ހިތްތެވުމަށްާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ ަގވ އިދަށްާ މަޖިލީހުެގާ ނަނާްާވަޙީދު،ާ ޖެހޭނީާ ދެންާ އަޅުަގނޑަށްާ ރިވަން.ާ

އިށީ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮްއޑޫާ އެދެން.އިްއވަން.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާނދެަވޑަިއެގންނެުވންާ
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މެާާއިށީނދެވަޑަިއެގންނެވުންާއެދެން.ާާމެންބަރުން ދ އިރ ެގާާާާންބަރުންާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގމަނަފުށީާ

އިލްހ މްޢިއް މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ އަޙްމަދު،ާ އިލްހ މްާ މެންބަރުާ އަޙްމަދުާާާޒަތްތެރިާ

އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ . އަޙްމަދު،ާާާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ އިލްހ މްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ

ވަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާނަންާއިްއވަނީާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާާަގވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާނަސޭހަތްތެރި

ދޫކޮށްާ ޖަލްސ ާ ވަޙީދު،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ވަޙީދު.ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދޫކޮށް ޖަލްސ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮްއޑޫާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ާާނުކުމެވަޑައިެގންނެވުމަށްާ

އެދެން. ހުރުމަތްތެރިކޮށްާާާނުކުމެވަޑައިެގންނެވުންާ ަގވ އިދަށްާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ

ޙުސައިންާާާތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަާާމަށްާއަޅުަގނޑުާނަސޭހަތްތެރިވަން.ހިތްތެވު

ވުމަށްާނަސޭހަތްތެރިވަން.ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާމަނިކު،ާަގވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެ

ފަހަރުާނަސޭހަތްތެރިވަން.ާއަޅުަގނޑަށްާދެންާޖެހޭނީާނަނާްާާާަގވ އިދަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާއަދިވެސްާއެއް

ޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ އިްއވަނީާ ނަންާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނިހ ންާއިްއވަން.ާ އަޙްމަދުާ ެމންބަރުާ ާ

ދޫ ޖަލްސ ާ ެމންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ މަނިކު.ާ އެދެން.ޙުސައިންާ ަވޑައިެގންދެއްވުންާ ާކޮށްާ

ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާމިހ ރުާވަނީާނަންާއިއްވ ފައި.ާޖަލްސ ާދޫކޮށްާނުކުމެވަޑަިއެގންނެވުންާ

ވިލިމ ފަ ދަންނަވަން.ާއެދެން!ާ ނުކުމެވަޑަިއެގންނެވުމަށްާ ދޫކޮށްާ ޖަލްސ ާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ންނުާ

ާާ ހުރުމަތްތެރިކޮށާްާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ަގވ އިދަށްާ އަޙްމަދު،ާ އިލްހ މްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ

ާާ ވިލިމ ފަންނު ނަސޭހަތްތެރިވަން.ާ ދޫހިތްތެވުމަށްާ ޖަލްސ ާ މެންބަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވަޑަިއެގންދެްއވުންާދ އިރ ެގާ ކޮށްާ

މެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް،ާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާއެދެން.

ާާ ަގވ ޢ ޢަލީ ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވައިޒިމް،ާ އެދެންާާއިދަށްާ ދ އިރ ެގާާާާ.އިށީނދެވަޑައިެގންނެވުންާ ހެންވޭރުާ މެދުާ

ާާ ޢަލީ މެންބަރުާ ާާޢ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢަލީ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހެންވޭރުާ މެދުާ ަގވ އިދަށްާޢ ޒިމް،ާ ޒިމް،ާ

ޢ ޒިމްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހެންވޭރުާ މެދުާ ނަސޭހަތްތެރިވަން.ާ ހިތްތެވުމަށްާ ހުރުމަތްތެރިކޮށްާ

ާާަގވ އިދަށްާހުރުމަތްތެ ފަހަރުާނަސޭހަތްތެރިވަން.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާޖެހޭނީާނަނާްާާާއަދިވެސްާއެއްރިކޮށްާހިތްތެވުމަށް

ާާ ޒިމް.ާމެދާުާޢ އިްއވަން.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާނަންާއިއްވަނީާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީ

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާާާާންާއެދެން.ކޮށްާވަޑަިއެގންާދެއްވުޒިމް،ާޖަލްސ ާދޫޢ ހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާާ

ނުކުމެވަޑަިއަގންނަވަންދެކަށް.ާ ދޫކޮށްާ ޖަލްސ ާ މެންބަރުންާ އިްއވ ފަިއވ ާ ނަންާ މެދުކަނޑ ލަނީާ މިާ ޖަލްސ ާ މިހ ރުާ

ާާ ޢަލީ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހެންވޭރުާ މެދުާ ޢިއްޒަތްޢ އެހެންވީމ ،ާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ތެރިާާޒިމ އި،ާ

ާާ އަޙްމަދު މަނިކުާާނިހ ނުމެންބަރުާ މިާާާޙުސައިންާ ފަށ ނީ.ާ އަލުންާ ޖަލްސ ާ ނުކުމެވަޑަިއެގންނެވީމަާ ދޫކޮށްާ ާާޖަލްސ ާ

ާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާމެދުކަނޑ ލަނީ.ާ
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ާނިންމުންާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޖަލްސ  ޖަލްސ ާާއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާ ފަށަނީ.ާ މިާ ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ާ އަޅުަގނޑުާ މެދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާ

ަގވ އިދ މެ މަޖިލިސްެގާ ޢަމަލުާާދުކަނޑ ލީާ މެންބަރުންާޚިލ ފުާ އެާ ިއްއވުމަށްފަހުާ ނަންާ މެންބަރުންެގާ ބައެއްާ ކުރެއްވިާ

ާާ އެ މިހ ރުާ ވަޑައިނުެގންނެވުމުން.ާ ދޫކޮށްާ ޖަޖަލްސ ާ ވަޑައިެގންފައި.ާ ދޫކޮށްާ ޖަލްސ ާ ވަނީާ ލްސ ާާމެންބަރުންާ

އެކުާއަޅުަގނޑުވަނީާމަޝްވަރ ކޮށްފައި.ާއެާމަޝްވަރ ތަކުެގާާާާމެދުކެނޑިފައިާއޮތްާަވުގތުާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާވެރިންނ 

ކުރިއަށްާެގންދެވޭނެާކަމަާާވ ާާއެްއޮގތްާާޑ އ އަލީަގއިާމިއަދުެގާޖަލްސ ެގާެއޖެން ަގނޑަށްާާށްާއަޅުޮގތުެގާމަތިންާޖަލްސާ 
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