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 2010 އަހަރު: 

 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާ ވަނަ 13 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 

 ( ސްދުވަ ހޯމަ، )2010 ނޮވެމްބަރ 8 : ތާރީޚު 

 1431  ޛުލްޙިއްޖާ 2 

 

 ގައި 9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 - : ވަލް ޓަ އިން 
  

   އިަގ  9:26ހެނދުނު  ނިމުނު ގަޑި: 
 

   މިނެޓް 26 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: ޖަލްސާގައި  

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

  މެންބަރުން 63އިންޓަވަލް ކުރިން   : ދު އިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ޑަވަ 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 އިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް ދާދެކުނު ަގލޮޅު 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ޢަބްދުމާފަންނު  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކުފަވިލިމާ 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްޞޫމަޢުهللا ޢަބްދު ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރަެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  



 III 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ރިޒާ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ވެ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދު ޒުބައިރުމަދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަން 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު އިހިންނަވަރު ދާ 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ކާށިދޫ ދާިިއރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި  

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ކެޔޮދޫ 



 IV 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 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  

 މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ަގމު ދާއިރާެގ 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

  މުޙަންމަދު ޤަސަމް ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެން 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  

 ޢާދިލް  ޙަސަންމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިފަހުން  



 V 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރުިު އީވާ ޢަބްދު ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރު: 

 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  : މެންބަރު ހުންނެވި    ޗުއްޓީގައި 

 މީންޔާهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

  

 - : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންޑިކަނ 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

  ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

  

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަަނާދައުރުގެާތިންވަނަާއަހަރުގާާެާާންބަރު:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާހޯމާަާނޮވެމްބަރާާާތ ރީޚް:
ާ

ާ

. ާ. ދުޢ 



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.وااله

ާ

. .ީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.44ާމިވަގުތުާޖަލްސ ާއަށްާޙ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާިތއްބެވީާ

ާ

. .ްދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެޖެންާ-5.3 ާައއިޓަމް ާއޖ5.3ާޑ  ާނަންބަރަީކ ާއެޖެންޑ ގެ ާމިއަދުގެ ާއިޢުލ ންކުރުން. .4232/5/35ާ/އެޖެންޑ 

5.4-ާާ ާައއިޓަމް 5.4ާާއެޖެންޑ  ާނަންބަރު ާފ ސްކުރުން.ާޔަުއމިއްޔ  ާާ:4232/8ޔައުމިްއޔ  ައްށ4232/92ާާިއން

ާޔައުމިއ5ާާް ާޖަލްސ ގެ ާއެީއ 4232ާާޔ . ާއަހަރުގެ 5ާާވަނަ ާދައުރުގެ 6ާާަވނަ ާޖަލްސ ގެ ާިއްނާވަނަ ޔައުމިްއޔ 

ާ ާމ8ާިފެށިގެން ާހަމައަށް. ާޔައުިމއްޔ އ  ާޖަލްސ ގެ ާވެބްސަިއޓުަގިއާާވަނަ ާމަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔ ތައް

މަތިންާމިާާވ ާގޮުތގެާޝ އިޢުކުރުމަށްފަހުާއެްއވެސްާމެންބަރަކުާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަުޅއްވ ަފއިާނުވ ތީާގަވ އިދުަގއި

ާކަމަށްާނިންމައިފިން.ާބޫލުކުރ ާޔައުމިްއޔ ަތކެއްޔައުމިްއޔ ތަކަކީާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާޤަ

ާ

އެންގުން..6ާ ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާއެޖެންޑ  ާދަންނަވ ލ ނަން.ާާރިޔ ަސތުނ6ާްއައިޓަމް ާކޮމިޓީތައް ާހަމަޖެހިފައިވ  ާބޭއްވުމަށް ާމިއަުދ ާއެންގުން. އަންގ 

;<52ާ ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ، ާއިޤްތިޞ ދީ 3ާަގއި 52ާ>;ގަިއ. ާކޮަޓރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިީޓ، ާމ ލިއްޔަތު 4ާގައި ަގިއ52ާާ>;ަގއި.

ާ ާކޮޓަިރ ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، 5ާޢ އްމު ާކޮމިޓ37ީ>33ަގއި. ާސަބް ާކޮމިޓީގެ ާއިޖުިތމ ޢީ ާ، ަގއި ާކޮޓަރި ގައި.3ާކޮމިޓީ

33<37ާ ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، ާސަލ މަތު ާޤައުމީ 4ާގައި ާކޮޓަިރ37ާ>33ަގއި. ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، ާތަރައްީޤ ާޤައުމީ ަގއި

ކުެރްއވުމަށްާހޮްއވެިވާކޮމިޓީ،ާިއވެަޓިއޒްާކުރުުމގެާބިލުާދިރ ސ ގަިއާދައުލަުތގެާވިޔަފ ރިާތަންތަންާޕްރ52ަ>34ަގއި.5ާ

ާ ާކޮޓަރި 67ާ>36.ާގައ4ާާިކޮމިޓީ ާކޮޓަރި ާކުަޑާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާޕެޓިޝަްނ67ާާ>36ގައި.3ާަގއި ަގއި

ާ ާކޮޓަރި ާކޮމިޓީ 4ާާކޮމިޓީ، ާކޮޓަރ22ާި>6ަގއި. ާކޮމިޓީ ާކޮމިޓީ، ާބެހޭ ާކަންތައްަތކ  ާމުއައްސަސ ތަުކގެ ާމިނިވަން ަގއި

ާަގއި.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(3

ާ

ާ.ާސުވ ލު.7

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.ޓަމުއައިާުސވ ލު.ާމ7ާިއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ކަންކަން.8 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ރައީްސގެާމޭޒުންާހުަށހަޅ ާކަންކަން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާެއއްާހުޅުހެންވޭުރާާެއއް.ާަމޖިލީހުގ8ާެއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާ ާިނޒ މީ ާއަުޅަގނޑު ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިޝުކުރިއްޔ  ާއެއް ާަގވ އިުދަގިއާާމައްސަލަ ާމަޖިލީހުގެ ަނގަީނ

ާ ާާ::ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާެއބ3ާަވަނަ ާަގވ އިުދާާަގއި ާހިންގުމުގެ ާކަންކަން ާމަޖިލިސްގެ ބުނޭ

ްނގެާމައްސަަލއިަގއިާކަންާކުރިއަށްާގެންދިއުމ ާބެހޭާގޮުތންާސ ފުާނުވެާއޮތުުމްނާވަޒީރުއޮންނަންޖެހޭނެާވ ހަކަ.ާދެންާ
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ާދަންނަވ ފައިކުރި ާެއވ ހަކަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާމިާާން ާހިމަނަިއގެން ާގޮތަކަށް ާކޮންމެވެސް ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާވ ނީ

ާ ާއެޖެންޑ ގެ ާިމއަދު ާއެއީ ާގެންދަން. ާކުިރއަށް ާމ8.3ާިމައްސަލަ ާާގައި ާޤ ނޫނުައސ ީސގެ ާމ އްދ ެގާާ;34އޮތީ ވަނަ

އެީކަގިއާއޮތީ.ާދެންާހަމަާއެއ ާވ ާމެންބަރުންނ ާބެހޭާވ ހަކަާމިާާންގެާމަޖިލީހަށްާޢައްޔަންކޮށްފައިވަޒީރު)ރ(ގެާދަށުންާ

ާވެސް ާިއއްޔެ ާހިނގައްޖެ ާއެނގިގެްނ 2ާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެ ާވެއްޖެ. ާޢަްއޔަންކޮށްފަިއ ްނާވަޒީރުާވަޒީަރކު

އަޅުަގނުޑާއެދެްނާ،ާވެސްާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާއެެހންވީމ ްނގެާނަންަތއްވަނީާފޮުނވ ފައިތޯާމިކަްނކަންާވަޒީރުއެބަތިބިތޯ،ާ

ާ ާަކނަޑއަޅ ފަިއ ާަގވ އިދުަގއި ާއުސޫލެްއ ާގެންެދވޭނެ ާކުރިއަްށ ާގެންދިޔުާަގވ އިދާ މިކަން ާިމކަން ާެއީއާެއކީަގއި ން.

ާކަމަކަށް ާބޭނުންވ  ާވެސް ާޙަޤީޤަތުަގިއ ާވަރަށް ާހަމަާާ،ވ ތީވެާއަޅުަގނޑު ާމައްސަލައަކަށް ާިނޒ މީ ނޑަށް ާއަުޅގަ އެއީ

ާމި ާދުވަހަކު ާމަާާކޮންމެ ާމިވަނީ. ާގޮތް ާކުރަންވީ ާކަންކަން ާގޮތ އި ާނަގަްނވީ ާޯވޓު ާގަވ އިުދަގިއާއޮންާޖިލީހުގައި ނަނީ

ނަޑއަޅ ފަ ާމައްސަލަާަގވ އިުދގައިާސ ުފޮކށްާނެތުމ އިާމިހ ރުާގަވ އިދުާޮއތް..ާ.ާއެހެްނވީމ ،ާމިކަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާތި ާދެންމެ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާމެންބަރު. ާދަންނަވަމުްނާާޢިއްޒަތްތެރި ާރިޔ ސަތުން ާމައްސަަލއިަގއި ވިދ ޅުވެެލްއވި

ާދަންަނވަމުންާމިގެން ާމަސައްކަތްމިގެންދަނީ..ާއިށީނދެަވޑަިއގަްނނަވ .ާރިޔ ސަތުން ާދެންނެޭވތޯ ާއަދި ާކުރަމުންާމިާދަނީ

ާކުރިފުޅު ާމެންބަރުންގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާވެސް ާގެނެސްފައިާގެންދަނީ ާޤ ާމިާމަްއޗަށް ާއަކީ ާމަްއސަލަ ނޫނުައސ ީސެގާވ 

34;ާާ ާދަށުން ާ)ރ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާމައްސަލަވަޒީރުވަނަ ާދިނުމުގެ ާރުހުން ާމަޖިލީހަށް ާގޮތެްއާާންެގ ާގެންދ ނެ ުކރިއަށް

ާއެާ،ާވީމ ދެއްވަން.ާއެހެންލީހުންާއެބަޖެހޭާގޮތެއްާނިންމަަވއިާޖިމްާކޯޓުގެާުޙކުމ ާގުިޅެގންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަސުޕްރީ

ާގެެނސްގެން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ާމިާމައްސަލަ ާއުޅެނީ. ާފުރުޞަތުާ، ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްެތރި ެއކަމުަގއި

ދެއްަވއިގެންާމިކަންާކޮންމެާގޮތަކަށްާނިންމަވައިދެއްިވޔަސްާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާގެންދ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ާމަްއޗަށް ާގޮތެއްގެ ާމައްސަނިންމަވ  ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާދ އި. ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާއެއް. ާމެންބަރުާލަ ާޢިއްޒަތްތެރި ރ ގެ

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާޢަބްދު

ާާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާދ އިރ ެގާ ާހުޅުހެންވޭރު ާކަންކަން ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާމޭޒުން ާަރއީސްެގ ާމަޖިލީހުގެ ާނޫނިއްޔ  ާރިޔ ސަތުން މަޖިލީހުގެ

ާތ ނގައިާއެޖެންޑ ކޮށްގެންާނުގެންދެވޭނެ...ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުގެާމޭޒުންާހުށަހަޅަިއގެންާމި
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ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ާމި ާއެނގިފައޭ ާމީގެކުރިން ާވަީނ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވަން ާމިާއަޅުަގނޑު ތ ނގަިއާާމައްސަލަ

ާ ާ ާމ8.3ާާިއޮތްކަން. ާހުށަހެޅުމަށްފަހުގައޭ ާއެމަްއސަލަ ާމައްސަލައެކޭ. ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަކީ

ާމެ ާއެހެން ާފަހުގައޭ ާއޭގެ ާކުރެވެންޖެހޭނީ. ާބަހުސް ާއެީއީކާތ ނގައި ާފުރުޞަތު. ާއެ ާއޮންނަންޖެހެނީ ންބަރަކަށް

ާމަޖިލީހުގެާއެހެންާމެންބަރުންނަށްާއޮންނަާފުރުޞަތެއްާނޫނޭާރިޔ ސަތުންާހުށަހަޅަންޖެހޭ....ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަުރ.ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވ .ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ  ާމެންބަރު ާމައްސަަލާޢިއްޒަތްތެރި ާބެހޭ ނިޒ މ 

ާރަޝީދު.ާގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާފުށީާދ އިރ .ާނިޒ މ ާބެހޭާމަްއސަލަާއެއްާވިލުއެއްާނޫން

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ނޑުާނިޒ މީާމައްސަލަާެއއްާމި މަލުކުރަމުންާގެންދ ާރައްޔިތުންެގާޢަނޑުމެންާނެގީާއަުޅގަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަުޅގަ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމ3ާިމަޖިލީހުގެ ާއޮންނަނީ ާބުނެފައި ާ)ހ(ގައި ާ)ހ(ަގއި. ާމ އްދ ގެ ާލިބިފައިާަވނަ ވ ާާމަޖިލީހަށް

ނޑުމެންާމިާމަޖިލިސްގެާކަންތައްަތއްާާވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާލިބިފައިާ::ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ވ ާބ ރުގެާދަށުންާއަުޅގަ

ާއެކުަލވ ލ ފަާގެންދިއު ާސުޕްރީމަށްޓަަކއި ާމީ. ާކަމަށް ާަގވ އިެދއް ާއޮތް ާމިާއި ާނެތް ާެއއް ާވިދ ޅުވެފަ ާކޯޓަކުންނެއް ާމް

ާހަ ާމި ާހިންގުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތައް ާބ ތިލުމަޖިލީހުގެ ާގަވ އިދަކީ ާމި ާއޮތް ާާދ ފައި ާއަދި ާއެްއެވްސާަގވ އިެދކޭ. މީގެ
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ާބ ތިލު ާއަކީ ާނިންމ ާމ އްދާ ާމ އްދ  ާކަމަކަށް ާއައިްސާއެއް ާމިހ ރަކަށް ާއެހެންނަމަެވސް ާނެތް. ާއެއް ފަ

ާމި ާއަުޑިއވިެގން ާސުޕްރީާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާނޫންދަނީ ާެއއީ ާގަވ އިދަކީ ާމަޖިލީހުގެ ާކޯޓުން ާމަޖިލީހުގެާާމް ނަމަ

ާބ ތިލުގަވ އިދު ާއެއީ ާައކީ ާމ އްދ  ާަވކި ާަކނޑަާގެ ާކަމަށް ާމީިޑޔ ތަުކންނ ެއްއޗެއް ާކަމަށް ާމިާައޅައިފި ހުގެާމަޖިލީާއަދި

ާއެ ާވިދ ޅުވަމުން ާމެންބަރުން ާވިދ ޅުވެފަާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާވެސް ާރިޔ ސަތަކުން ާމަޖިލީހުގެ އެްއާާދަނީ.

ާކުރީ ާސ ފުކޮެށއް.ާއެހެންނަމަެވސް ާސުޕްރީާދުވަހުާނުވޭ ާވިދ ުޅވި ާުނެވޭއާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް ާވިދ ޅެއް ާކޯޓަކުން މް

ާ ާއެހެންވީމ )ވ( ާއެްއ. ާވ ހަކަ ާމިާާ،އުނިކުރި ާގެންނަންޖެހިގެން ާިއޞްލ ޙު ާގަވ އިދަށް ާކަމަކ ތޯ.ާާމި ާކޮން އުޅެނީ

ާއެބަ ާއެޖެންޑ ަގއި ާމި ާގެންދަންކަން ާކޮންގޮތަކަށް ާކޮްނކަމެއް ާހުށަހަޅުއްވަނީ ާމައްަސލަ ާރިޔ ސަތުން އޮްތ.ާާމަޖިލީހުގެ

ާޢިއް ާމަޖިލީހުގެ ާގެންނަން ާިއްޞލ ޙެއް ާަގވ އިދަށް ާނުގޮސް ާހިސ ބަްށ ާއެ ާމެންބަރުންާއެހެންނަމަވެސް ޒަތްތެރި

ާއެ ާއެކަުމގައި ާއަޑުއަހ ލަާވިދ ޅުވ އިރު ާހުށަހެޅުމެއްތޯ ާކޮން ާހުށަހަޅުއްވަނީ ާބޭނުންވޭ.ާމެންބަރު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ން

ާބަދަލެއްތޯާކޮންާއިޞްލ ެޙއްތޯާގެންނަންާއޮތީ.ާކޮން

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އްސަލަާެއއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންަބރުާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިާނެންގެވީާިނޒ މ ާބެހޭާމަ

ސ ެފއްާުނވޭ.ާހަަމާބޮޑަކަށްާާވަކިާކަމެްއާަވކިާގޮތަކަށްާނުުބނެާއޮތްާވ ހަކަާވިދ ުޅވީމ ާެދންމެާވިދ ޅުިވާެއއްެޗއްާމާ 

ާސުޕްރީ ާެވސް ާދެކޭގޮތްާގައިމު ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމެވުމުގައި ާނިންމެވި ާކޯޓުން ާސ ފުކޮާމް ާވަރަށް ށްާވ ނީ

ާސުޕްރީ ާއަދި ާދަންނަދަންނަވ ފަ. ާއެްއޗެއް ާއިތުރަށް ާވަކިން ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމެވުމަކީ ާކޯޓުގެ ވަންޖެޭހާމް

އޮތީާލިޔުމުންާނުކުމެފައި.ާޭއަގއިާޮއތްާއެްއޗެްއާޢިްއޒަތްތެިރާާްމާކޯޓުެގާނިންމެވުންާއެާއެްއޗެއްާނޫން.ާެއއީާސުޕްރީ

ދިާހުރިހ ާއެހެންާފަރ ތްތަކަށްާވެސްާެއނގިގެންދ ނެ.ާދެންާއަުޅަގނުޑާދަންނަވަންާއޮތްާވ ަހަކާމެންބަރަށްާވެސްާއަ

ާމި ާކަންކުރަާއަކީ ާދެން ާދެިވގެންނޭ ާއެހެންވީމ އަިއޓަމަށް ާއިނގޭނީ. ާގޮެތއް ާދެއްވަްނީވާާއެ ، ންީވ ާފުރުޞަތު ކަމަށް

ާޢިއްާ ާދ ިއރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާެއއް ާމަްއސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމެންބަނޫންތޯއޭ. ާޙުސަޒަތްތެރި ާނިހ ނު ާއަޙްމަދު އިްނާރު

ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ސަޙުާއަޙްމަދުާނިހ ނުވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ
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ާދިރިހުރުމުެގާ ާބ ބުގެ ާބެހޭ ާޙައްޤުަތކ  ާއަސ ީސ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާމިނެީގ ާެއއް ާމަްއސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  އަޅުަގނުޑ

ހ ސްާބަަޔކުާއެބަތިބ322ާާިއަށްާރިޢ ޔަތްކޮށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާިދވެހިާރަްއޔިތުންގެާތެެރއިންާއެަތކެއ43ާާްމ އްދ ާ

ާއ ދޭސްސަރު ާއެިދ ާޚިދުމަތަކަށް ާމިކ ރުގެ ާެއާާކުރަން. ާމަސައްކަތް ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހަކީ ރައްޔިުތންގެ

މަަސްއކަތްާނުކުެރވުމުގެާސަބަބުންާޢ އްމުާރަްއޔިތުންނަށްާޖެހޭާާމިާ.ކޮށްެދވެްނވީާއެްއާގުަނވަންާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

އޮތީާައއި.ޖީ.އެމް.އެޗަށްާދަރ ަފއިާއޮތްާަރއްޔިެތއްގެާއަިއޑީ،ާމަރުވެާޮގއްސަވ ާމީެހއްެގާާހ ލުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމި

ާއިލ ާެއބަތިބި.ާކޮބައިތޯ....ޢ ާއޮތީާިއނގޭތޯ.ާމިާލ ރިާނުދެއްކިގެންާމިާބެލެނިވެރިންނ އިާއަިއޑީކ ޑ ާއެުކަގއިާމި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާ)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާންބަރުާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .ާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ .ާޢިްއޒަތްތެރިާމެ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވ .ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާ

ާޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.އެއްާަމއްޗަްނގޮާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާމައްސަލަ()ނިޒ މީާ

ާ

ާޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންގޮާ

ާމި ާއެއް ާބެހޭާނުކުތ  ާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެންމެާޝުކުރިއްޔ  ާމިމަޖިލިސް ފަހުންާވެސްާާނެގީ

ާނެތަ ާއޮތަސް ާނެތް ާެއއް ާމައްސަލަ ާދެން ާޕ ޓީތަކ ، ާމި ާއިންނަނީ ާައޅުަގނުޑެގާހުއްޓ ފައި ާއަސްލުަގއި ާއެީއީކ ސް

ާހުއްޓ ލ ފައި ާނެތް ާެއއް ާާވ ހަކަ،ާމަްއސަލަ ާބޮޑު ާވަިކ4ާާވަނީ ާމަޝްވަރ ކޮށް ާޕ ޓީތައް ާއެހެނިހެން ާއަދި ާއ އި ޕ ޓީ

ާއެޖެންޑ ގޮތަކަ ާމި ާނިންމެވުމަށްފަހު ާދަށުންާށް ާނުކުތ ގެ ާނިޒ މީ ާުސވ ލަކީ ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާގޮތަކަށް. ާކަހަލަ ކުރ 

ާކުަރްއވ ފައިާާގަނީާއެާއަޅުަގނޑުާމިނަާ ާއެޖެންޑ  ާހަމައަކަްށާއެިޅގެންތޯއޭ ާމިހ ރު ފުޅ ާބޭާވަނީާނުވަަތާތިާކަންަތއްތައް

ާކުރަްއވ ާގޮތުންާއެޖެންޑ ާކުރަްއވަނީތޯއޭ.ާއަށްާޕްރެޝަރ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާގަވ އިދުަގއި ާާމަޖިލީހުގެ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާސުވ ލެްއކުރުމަަކށް ާމަތިން ާޮގތުގެ ާނުކުރެްއވޭނެ.ާވ  ާބޭނުމެއް ާއެއް މައްސަލަ

ާއެއްާަހނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒު.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާ ާރަްއޔިތުން ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާަގވ ޝުކުރިއްޔ  ާމަޖިލީހުގެ ާސ393ާުއިުދގެ ާ)ވ( ާމ އްދ ެގ ާކޯުޓްނާވަނަ ޕްރީމް

ާސުާއުވ ލ ފަ ާނުޭވ. ާވިދ ޅުވެފައިއެއް ާކޯޓުން ާތަޢ ރުޟުނުވ ކަމަށް.ާާޕްރީމް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާމ އްދ  ާއެ ވަީނ

ާމި ާދަންަނވ ލަން ާާއަޅުަގނޑު ާފ4ާައުޅެނީ ާމަތިން ާރުހުވަޒީރުހަރެްއގެ ާމިތަނަންނަށް ާމައްސަލަ ާިދނުމުގެ ްށާން

ާ ާރުހުަވޒީރުއެޖެންޑ ކޮށް ާއެންނަށް 4ާާާންދީފައިވެއޭ. ާވެސް ާރުހުވަޒީރުފަހަރު ާދީފައިންނަށް ާމަޖިލީހުގެާާން ވަނީ

ާ ާ)393ާގަވ އިދުގެ ާމ ްއދ ގެ ާދަށުންނެއްވަނަ ާއެހެންވީމ ާވ(ގެ ާނޫން. ާނުޖެހޭާ، ާކޮންމެހެން ާވެސް މިފަހަރު

ަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގެާެއްއވެސްާމ އްދ ާއެްއާާކޯޓަކުންޕްރީމްާއިާއެާވ ަހކަތައްާހިަމނ ކަށް.ާސުގަވ އިދުގަާ

ވަީނާާޕްރީމްާކޯޓުންާވިދ ުޅވެފައިށްފަާެއއްާއުވ ލ ފަާއެއްާުނވޭ.ާސުއެްއވެސްާއަކުެރއްާއަދިާއެްއެވސްާފިއްެޔއްާއުިނކޮ

ާރުހުވަޒީރު ާންނަށް ާދިނުމުގައި ާޢަމަލުނ393ާުން ާ)ވ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ާއެހެންވީމ ކަމަށްާާކުރެވޭނެވަނަ އަޅުަގނުޑާ،ާ.

ންާދިނުމުގެާންނަށްާރުހުރުާަވޒީފަހަރުާމަޖިލީހުގައިާޢަމަލުކޮށްފައިވ ާގޮތަށ4ާާްކުރިްނާވެސްާާއުޅެނީާދަންނަވ ލަންާމި

ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާާ.ާޝުކުރިއްޔ މަސައްކަތްާކުިރއަށްާގެންެދވޭނޭ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިން ާމީގެ ާނޫން. ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާވެސ4ާާްނދެވަަޑއިގަންަނވ . ފަހަރު

ާޢަމަލުކޮށްފައި ާޢަމަާމަޖިލީހުގައި ާަގވ އިދަށް ާމިއޮތް ާކުިރމަތީގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާނުދޭ.ާވ އިރު ލުކުރެވެމަކުން

ާމެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްާގެނައީ،ާވީމ އެހެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގާާބެހޭާ.ާނިޒ މ އެކަން ާމަޑަވެލި ާއެއް މައްސަލަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:
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ާމި ާއެްއާފ ހަގަ ާނުކުތ  ާބެހޭ ާނިޒ މ  ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި 393ާާކުރަީނާާޝުކުރިއްޔ  މ އްދ ގަިއާވަނަ

ާ ާބެހޭވަޒީރުއެބަބުނޭ ާާންނ  ާއެހެންނޫންނަމަ ާދެކެވެނީ. ާމި ާމިތ  ާައޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަ ާ)ވ(ގެ ވަަނ393ާާގޮތުން

ާއަކުރުަތކުަގއި ާައކުރުތަކެއް.ާމި ާއެބަހުރި ާކުީރގައި ާވަރަްށާާމ އްދ ގެ ާބައްލަވ ލެްއވީމަ ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާއެްއެޗއް ވ 

ާ ާއެނިގަވޑަިއގަންަނވ ނެ ާސ ފުކޮްށާސ ފުކޮށް ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުެގ އަދި

ނުޑާަވޒީރުއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާމުޅިންާމިހުރީާކޮމިޓީތަކަށްާ ންާގެންގޮްސގެންާއޭަގއިާކަންތައްުކރަންވ ާގޮތޭ.ާއަުޅގަ

ާމި ާެގނެސްާދަންނަވަން ާމިާމައްސަލަ ާދުވަހަކުމެ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީޭސާކޮްނމެ ާރަްއޔިތުންނަްށާއުޭޅާވ ހަަކާައކީ ގެން

ކުރެވެންާހުރިާމަސައްކަތްަތއްާހުއްޓިގެންާމިދަނީާމިާކުރެވެންޖެހޭނެާގޮތެއްާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާތެރެއިންާއެބަޖެޭހާ

ާހޯދެން.ާމީގައިާމިހުރީާމުޅިންާވެސްާކޮމިޓީތަކަށްާގެންޮގސްެގންާކޮމިޓީތަކުގެާތެރެއިންާމަަސއްކަތްާގެންދަން....

ާ

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާއޮތްހ ާ ާދަންނަވަން ާވ ަހަކފުޅަށް ާވިދ ޅުިވ ާތި ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ާމެންބަރު،ާިޢއްަޒތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެްއާ ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާވ ހަކަދައްކަިނކޮށް ާަރއީސް ާމަޖިލީހުގެ ާރިޔ ސަތުން، ާމަޖިލީހުެގ ާައކީ ާވ ހަކަ ވެސް

ާމަޖިލީހުގެާނުނެންގެވޭނެ ާަގވ އިދަްށާާކަމަށް ާވެސް ާީމހަކު ާކޮންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޮންނ ނެ. ަގވ އިުދަގއި

ާހު ާއަށް ާމައްސަލަ ާިމއޮތް ާއެޖެންޑ ގައި ާމަޖިލީހުގެ ާދަންަނވ ލީ ނޑު ާއަުޅގަ ާހިތަންޖެހޭނެ. އްެލއްާހަރުމަތްތެރިކޮށް

ާވ ހަ ާވިދ ުޅވި ާތިޔަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމަަޑވެިލ ާހޯއްދަވައިެދއްވަިނކޮށް ާއަންނ ނޭކަފުޅުަތކަށް .ާހައްލެްއ

ާއެއްާޮތއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމިާޝުކުރިއްޔާ  ާެއއް ާމައްސަލަ ާބެޭހ ާނިޒ މ  ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާިމާާޢިްއޒަތްތެރި ާަރއީސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނެީގ

ާދިނުމުގެ ާއެހީތެރިވެ ާގެންދިއުމުަގއި ާާޖަލްސ  ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާއައިމަހަގޮތުން. ާމ ލެ ާިމާާއްޖ ޖީްނ ހެން

، ވީމ އްޖަްށާވަަޑއިގެން.ާއެހެންހަޖަލްސ ތައްާކުރިއަށްާގެންދ ނީ.ާސަބަބަކީާމަނަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުވީާ

ާހުއްޓ ިމާތ ިމުކާރ މ   ާބ ރު ާެއއް ާރ އްޖޭގެ ާއެހެންވީމ ސަްއކަތަކީ ާމަސައްކަތް. ާކުރ  ްނ ، ލަން ޅ  ހ  ނުޑ ުހށ  ުޅގ  އ 

ުރްނާނ  ްށ ެމްނބ  ކ  ްށ ުނުހްއޭޓެނ ޮގތ  ކ  ރ  ްނ ެއްއެވްސ ެމްނބ  ިއ ިމތ  ޅ  ހ  ނެޑްއ ުހށ  ުސޫލީކ ިމްނގ 

ިއެދްއުވން  ވ  ްއދ  ުޅެއޭޅެނ ޮގެތްއ ހ  ވ  ިއ ިފޔ  ާާ.ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ދޭެތޭރގ 
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ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިޔަާެނންގެވީާިނޒ މ ާބެހޭާމައްސަަލާއެއްާނޫން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމަްއސަލަާެއއްާފޭދޫާދ އި

ާންާފަހުމީ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާންާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަލްހ 

ާިޢއްޒަތްެތިރާ ާއަކީ ާބޭނުންިވާވ ހަކަ ާދަންނަވ ލަން ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއިނޭގތޯ.ާއ ދެ،ާޖެހިއްޖެ. ާނުޖެއްިސާއިނީ މައިކް

ާގެންަދވ  ާކުރިއަްށ ާމަޖިލިސް ާމި ާމަނިކުފ ނު ާވ ާރައީސް ާާ،ނަމަާކަމަްށ ާރޫހާ މި ާވިސްނުމ ިއ ާޕ ީޓތަކުގެ ާސިޔ ސީ

ާމިކަން ާގެންަދވަިއގެން ާކުިރއަށް ާކުރިއަާއެްއގޮތަށް ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާގެންެދވޭނީ. ާދިނުމުގެާަވީޒރުށް ާރުހުން ންގެ

ާމައްސަލައިާ ާކުރިއަށ4ާްގައި ާއޮެވާމައްސަލަ ާތަފ ތުވުންތަކެއް ާބޮޑު ާވަަރށް ާބެހޭާާޕ ޓީގެ ާކިހިނެއްތޯ.ާމިކަމ  ާގެންދ ނީ

ާފުރަތަމަާމަ ާއެންމެ ާމިާމައްސަލަ ާމިގޮތަށް ާއެއްަބސްވުމަކަށްާނައިސް ާކަހަލަ ާއެްއވެސް ާގޮުތގަިއާއްގޮތުން ސަލައެްއގެ

ާއެޖެންޑ  ާނުގެންދެވޭނެ. ާުކރިއަށް ާމަސައްކަތްތަެކއް ާއޮތް ާބ ކީ ާމަޖިލީހުގެ ްށ ، އެހެްނީވމ ކުެރއްވީމަ ރ  ނުޑ ވ  ުޅގ  އ 

ިއ  ކ  ްށޓ  ްށ ެގްނިދުއމ  ްތ ުކިރއ  ްއކ  ސ  ިޖީލުހެގ މ  ިއ ާބީކ ިމ މ  ާވފ  ްނގ  ލ  ނ  ްއސ  ޮބޑ ްށ ެއެދްނ ިމ މ 

ިކ ގޮ  ުކްނ ވ  ީޓތ  ާގެންދަވަން.ާކުރެއްުވމަށްާފަހުާކުރިއަށްންާމިާމައްސަލަާޕ ކުތެއްާނިމެްނދެޕާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ .ާ

ާއިްނާ ާއެޖެންޑ  ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާމި ާއައިޓަުމ، ާމި ާީމގެކުރިްނ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާމަސަްއކަްތާކުރިއަށް ާކުރިން ާހިމަނައިގެްނާނަގަިއގެން ާއެޖެންޑ ަގއި ާއައިޓަމު ާމި ާމިއުޅެނީ ާއޮތީ.ާމިހ ރު ުނގޮސްފައި

ާވެްސާ ާހަމަގައިމު ާއަުޅަގނޑަށް ާއޮތްކަން ާތަފ ތުވުން ާޚިޔ ލު ާމެދުގައި ާޕ ޓީތަުކގެ ާނުގެްނގޮްސގެން.ާިސޔ ސީ ކުރިއަށް

ާ ާޚިޔ ލުތަފ ތުވުމެްއ ާމިވަރު ާޙިކުމަތަީކ ާމިއުޅޭ ާއަދި ާނޭނިގގެން ާއަޅުަގނޑަށް ާތަޅުމުަގިއާއެނގޭ. ާމި އޮްއވ 

ާމެންބަރުްނެގާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާގޮތެއް. ާގެންދެވޭނެ ާުކރިއަށް ާމަސައްކަތް އެްއގޮތްކޮްށގެން

ާ ާއަދި ާވެސް ާމީޑިޔ ފަރ ތްޕުޅުން ާނިއުސް ާފަރ ތްތަކުން ާމަޖިލީހުެގާބޭރުގެ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާބުނ  ާމި ާވެސް ތަކުން
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ާނަ ާހުއްޓުމަކަށް ާއަތްޕުޅުމަތީގަިއާޖަލްސ ތައް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާރ ވަހަށޭ. ާގޮެތއް ާގެންދެވޭނެ ާކުރިއަށް އިސް

ާގޮުތގަިއާ ާގަވ އިދެްއގެ ާޤަރ ރެްއ ާހިމެނޭ ނޑުަތކެއް ާމިންގަ ާސުލޫކީ ާވަރުގަދަ ާަވރަށް ާއެއީ ާއޮތީ. ާވެސް އެކަން

ާވަ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމަޖިލީހަކުޅުދުއްފުށީ ާހުށަހަޅުއްވ ފަނީ ާއެާށް ާ.ާމިހ ރު

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާޫނނިއްޔަކ  ާގެންނެިވއްޔ  ާމަސަްއކަތްކުަރއްަވއިގެން ާއެ ާކޮމިޓީން ާއެ ާކޮމިޓީެއްއގައި. ވަނީ

ާތެރެއަުކްނާ ާގަވ އިުދގެ ާމިހ ރުގެ ާރިޔ ސަތަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާފިޔަވަޅުަތކެއް ާއަޅަންވީ ާގޮތުން ާއަޚްލ ޤީ މެންބަރުންނަކަށް

ާނެާފަތަންދީ ާއެހެންވީމ އެއް ްއ ، ތް. ްއތ  ްނތ  ްށ ިމާތ ިއނެދެގްނ ިމ ކ  ކ  ްއ ުނުކެރވޭ ޮގތ  ްއތ  ްނތ  ެއކ 

ްއ މި  ިތތ  ްނ ެޖުހީނާމ ުނުކްނނ  ދ  ްއސ  ޖ  މ  ާފެންނަނީ.ާއެހެންވީމ ހ  ާމިހިރަ ނުޑ ެއެދްނ ުސޫލާކ ، ހ ރު ުޅގ  އ 

ށް  ްސޮކްށެދްއުވމ  ވ  ާވިއުދ އ  ޖިލީހުގެާކަންތަްއތައްާހަމައިންާނެއްިޓގެްނާ.ާއެހެންނޫނީާމަެބޭހ ޮކިމީޓްނ ެވްސ ެއ ގ 

ާމައްސަލަާދ ނެ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާލަފ ކުރެވޭ. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދ އިރ ގެާކަމަށް ާގެމަނަފުށީ ާމެންބަރުާާއެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ާމްާއަޙްމަދު.ާއިލްހ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހަކަދެއްެކުވން:ވ ާމްާއަޙްމަދުދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ ގެމަނަފުށިާ

ާތިޔަާޝުކުރިއްޔ  ާރައީސް ާގެންދިއުމަށްަޓކައި ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާަރއީސް. ކުރަްއވ ާާޢިްއޒަތްތެރި

ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ  ާނުހަނު ނޑު ާއަުޅގަ ާމަނިކުފ ނުާާމަސައްކަތަށް ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން. އެކު

ާތި ާދަށުން ާޢަމަލީގެ ާއަޅުގަާާކުރައްވ ާޙިކުމަތު ާއިހްމަަސއްކަަތށް ާއަޅުަގނޑުމެްނާނޑުމެން ތިރ މުކުރަމޭ

ާގަބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނުޑ ާއެންެމާާޝުކުރުދަންނަވަމޭ. ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ ްއޖޭގެ ާއޮތީ ހިތް

ާވިދ ުޅވެފައި ާޚިޠ ބުަގއި ާރޭޑިއޯ ާދުވަހު ާރުހުާފަހުން ާމަޖިލީހުގެ ާވަނީ ާނެތަސް ާތިއްބެވޭނެވަޒީރުން ކަމަށް.ާާްނނަށް

ާގަބޫލުކުރ ހިާވަނީާކަމަށްާވެއްޖެއެހެން ާއަޅުަގނޑު ާގްރޫޕުަނމަ ާޕ ލިމެންުޓ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާއޮތީ ާރަާްތ ާމޫސ ާގެ އީސް

ާ ާއިހްތިރ މުކުރައްވަން ާއެއަށް ާވެސް ާވިދ ޅުވިާާޖެހޭނެމަނިކު ާއަީކާާކަމަށް. ާމ ނަ ާކުރެްއވުނު ާއަުޅގަޑުމެންަނށް ގޮތުން

ާގެންދެވޭނެ ާކުރިައށް ާޖަލްސ ތައް ާފެންނަނީާކަމަށްާމަޖިލީހުގެ ާމި ާހަމަ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާމިއަދު ާއަކީ ާހިތ މަ ާއެކަަމކު .

ާއ ދޭހ  ާއަޅުަގނޑު ާމަންޒަރު. ާމަސަްއކަތްކުަރްއވ  ާހުއްުޓވުމަށްޓަކައި ާޖަލްސ ތައް ާތިާާއަދިވެސް ާއެދެން ާއެކު

ާއ ދޭހ  ނޑު ާއެދެންާތިާާބޭފުޅުންނަށްާގަބޫލުކުރެވޭ،ާއަުޅގަ ބޭފުޅުންނަށްާާތިޔައެކުާެއދެންާާއ ދޭހ ބޭފުޅުންނަށް،ާާއެކު

ންގެާމަޖިލީހުގެާކަންތަްއާވަޒީރުާާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާރުހުންާނެތަސްާއޮތަސްއަޅުަގނޑުާންގެާަވޒީރުޤަބޫލުކުރެވޭާ

ނޑުާފުރުޞަތުާދިނުމަށްާދަންނަވަން. ާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށްާއަުޅގަ

ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މާ  ާމެންބަރު ާމެންބަުރާާއްސަލަމަާބެހޭާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާުކޑަހުވަދޫ ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. އެްއ

ާއަރުވަން.ާނިޒ މީާމައްސަލަާއަށްާފުރުޞަތުއަޙްމަދުާޢ މިރަށްާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަާނިޒ މ ޝުކުރިއްޔ  ާނެގީާބެހޭ ާމި ާމަޖިލީހުގައިާެއއް އުފެދިފަިއވ ާާމި

ާާމައްސަލަ ާިއޞްލ ޙުަވޒީރުއަކީ ާގަވ އިދު ާދިނުމުގައި ާރުހުން ާކަމަްށާކޮށްގެާންނަށް ާނުގެންދެވޭނެ ާކުރިއަށް ާނޫނީ ން

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިާައޅުާ.ންނަވ ލުމަށްޓަކައިއަޅުަގނޑުާެވސްާެއއްެޗއްާދަާގޮތުންާބެހޭާާއ ނެގިގެންާުއޅޭާމައްސަލަ ގަ

ާވަކިާ ާގަވ އިދުަގއި ާހިނދުާާމަޖިލީހުގައި ާނެތް ާބަޔ ންކޮށްފައި ާކަންކުރުމަށް ނޑަެއޅުމަށްޓަާގޮތަކަށް ާކަ ާވަގުތު ަކިއާވެސް

ާގޮތް ާވަނީ ާމަޖިލީހުގައި ާނިންމ ފައޭމި ާބޭރުންާާ.ަތކެއް ާފަހުން ާގަވ އިދު ާވަނީ ާއެކަން ާދައްަކއިގެން ާވ ހަަކ ހަމަ

ާޢަމަލުކު ާވަކިތަތްކޮށްގެން ާކަާރުމަށްޓަކައި ާއެއ ގޮތަކަށް ާހަމަ ާއަދި ނުޑާާގުޅޭނޑަެއޅުމަށްފަހު. ާއަުޅގަ ގޮތުން

ވިދ ުޅވ ާމ އްދ ތަކުގައިާބުނެފައިާވަނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުެގާާވަނަާމ އްދ ަގއިާއ393ާެދަންނަވ ލ ނީާމިާގަވ އިދުގެާ

ާކަންާ ާދިނުމުގައި ާރުހުން ާމަޤ މުތަކަށް ާހޯދަންޖެހޭ ާާކުރަންވީާރުހުން ާަކނޑަައޅ  ާކަމަށް ާހުރިހ ާގޮތް ާމި ނަމަ

ޕްރީްމާއަކީާސުާބޭނުންވ ާވ ހަކަހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއެާ.ނަމަާމަތިންާވ ހަކަތަެކއްާބުނެފައިާއައީާަނމަ

ާގަވ އިދުެގާ)ވ(ާ ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ ާވަނީ ާލަފ ަގއި ާދެްއވ ފަިއވ  ާއަާކޯޓުން ާދިނުމުގައިާްނނަވަޒީރުކީ ާރުހުން ާށް

ާޢަމަލުޢަމަލުކުރެވިދ  ާެއއަށް ާކަމަށް ާނުބެެލވޭ ާކަުމގައި ާއެްއޗެއް ާނެ ާކަމަށް. ާނުޖެހޭނެ ނުޑާކުރަން ާއަުޅގަ އެހެންވީމ ،

ާ ާމަޖިވަޒީރުދަންނަވަނީ ާއެޖެންޑ ްނގެ ާދިނުމަށް ާރުހުން ާމައްސަލަލީހަށް ާމިއޮތް ާމިާަގއި ާކުރިއަށްާާައީކ މަޖިލީހުން

މިއަްށާާުކރެވިގެންާނޫނިްއޔ ާމެދުާބަހުސްިވގެންާމިއ ާއްސަލަާއެޖެންޑ ާކުރެާމިާމައްާ.މައްސަލަެއކޭގެންދެވެންާޖެހޭނެާ

ާ ނޑައަޅ ނެ ާކަ ާޤަބޫލުކުރެވޭދެން ނޑަށް ާައޅުގަ ާަގވ ާގޮތެއް ާސ ފުސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާޮއްތާގޮތުަގއި ާލިޔެަފއި އިުދގައި

ާގޮތަްށާމިާމަޖިލިސްާކުރިއަށްާގެންދަވ ށޭ.ާާއެާ،އެހެންވީމ ާއެްއޗެކޭ.

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ
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ާނިޒ މ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމައްސަލަާއ ދެ، ާކުާބެހޭ ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއެކަމަކު ާނޫން. ިރައްށާއެއް

ނޑުާޝުކުރުތިާދެއްވ ާގެންދިއުމަށްާރިޔ ސަތަށްާ އެއްާހޯރަފުީށާާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ ދަންނަވަން.ާހިތްވަރަށްާއަުޅގަ

ާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް. ާިނޒ މ ާ`.ާޝުކުރިްއޔ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާބެހޭާމައްސަލަާއަޅުަގނޑު ާމިާނަގަނީ އެއް

ނޑުާނިޒ މ ވަނަާބ ުބގެާއެހެރަާމ އްދ ތަކުގެާމަްއޗަށް.ާޢިްއޒަތްތެރ5ާާި ެނީގާެއއްާމިާާބެހޭާމައްސަލަާަރއީސް،ާއަުޅގަ

ާފެށުނީއްސުރެ ާދައުރު ާނުކުެރޭވާާމި ާމަސައްކަތް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހުއްޓި ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ންގެާމަޖިލީހުެގާރައްޔިތުާ،ލަތަށްާމަޖިލީހުގެާކަންތައްާވެއްޓުނުާއިރުަގއިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގެާވެރިންހ 

ާވ ޖިބުާތެރޭަގިއާހިމެނޭާކަންތަކު ތެޭރާާގެގަވ އިދުގެާމަޖިލީހުގެާވެރިންެގާތެރޭގައިާމަޖިލީހުގެާރަީއސްެގާޒިންމ ާއ އި

ާކަމެއް ާއެއްޗެހިާ.ހިމެނޭ ާމި ާޢިއްަޒތްތެރިއެޖެންޑ ކުުރމ  ާމި ާގަވ އިދާ ާ. ާހިފެހެއްޓުން.ާާއިާމަޖިލީހުގެ ކަރ މ ތް

ާޢި ާރަީއސް،ާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާޫނން ާމަސަްއކަތެއް ާހަމައެކަނި ާކުރަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާމަޖިލީވަޒީރުްއޒަތްތެރި ހަްށާްނގެ

ާމަސައްކަ ާދިނުމުގެ ާއެބަހުރިރުހުން ާކުރަން ާައޅުަގނޑުމެން ާމަސައްކަތްތަކެއް ާބައިަވރު ާއެތައް ާނޫނަސް ާމި ާ.ތަކީ.

ާހަމަާރަނ ާަރއީަސށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާަދންނަވަން ާހިތ މަކޮށް ާހަމަ ާއެއަޅުަގނޑު ާޑީ.އ ރުގަޅަށް ެގާ.ޕީނގިަވަޑއިގަންަނވ ނެ

ގެާ.ޕީާއިންނެވިާީޑ.އ ރުާރައީސަީކާތިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަކީ.ާމިާމެޖޯރިޓީާއޮތްާމަޖިލީހެއްާމި

ާހަމަ ާބޭފުޅެއް. ާހިމެނޭ ާކަމަށް ާމެންބަރެއް ާރަނައެހެންމެ، ާޑީ.އ ރުއިބު ާތިއްެބވީ ާވެސް ާއީސުންނަށް ނުޑާ.ޕީގެ އަުޅގަ

ާމި ާމިާދަންނަވަން ާގޮތެްއގައި ާޖުމްލަ ާަމޖިލީހުގެާއުޅެނީ ާޑީ.އ ރުާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދު ާއޮތީ ާވ ކޮންޓްރޯލް ދަވެިރާ.ޕީގެ

ާ ާއަުތގައޭ. ާޕ ީޓގެ ާއިދިކޮޅު ާއޮއްވ  ާރައްޔިތުންމިިމހެން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާމަޖިލީސް ާމަޖިލީހުެގާޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީސްާނުހިނގ ނެާމައްސަލަާޖެހިފަިއާާގޮތަށްާމިާޖިބަށްާހުރަސްއެޅޭލިއްޔަތ އިާވ މެންބަރުންގެާމަސްއޫ

ޤ ނޫނީާވ ޖިުބާޮކށްގެންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްާކޮންާޙައްޤެއްތޯއޭާއޮތީާައޅުަގނޑުމެންގެާއެއްާއެޖެންޑ ާއޮތްާމައްސަލަ

ާނުއަސ ސީގެ...ޤ ނޫާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީސްާހުއްޓުވ ަލން.ާސްއަޅ ާމިހުރަާއަދ ކުރުމަށް

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމެންބަ ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ ..ޢިއްޒަތްތެރި ާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ .ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހޯރަފުށީ ާއިށީނދެވަަޑއިަގންނަވ . ާމެންބަރު މެންބަުރާޢިްއޒަތްެތރި

ާއިށީނދެވަަޑއިާ ާއިށީނދެވަަޑއިގަންނަވ . ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާދ އިރ ެގާގަންަނވ . ހޯރަފުށީ

ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށީ ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ)ވަގުުތކޮއިށީނދެވަަޑއިާ ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާާޅަކަށްފަހު(ގަންނަވ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާެމންބަރު.. ޢިއްޒަތްތެރި

ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާާ)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު(ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހޯރަފުށީ ާޢި... ާދ އިރ ގެ ާއިށީނދެވަޑަހޯރަފުށީ ާމެންބަރު ިއގަންނަވ .ާްއޒަތްތެރި

ްއޒަތްތެިރާގެާޢިހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .ާހޯަރފުށީާދ އިރ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާމައްސަލައެްއގައިާމެންބަރު ާބެހޭ ާާނިޒ މ  ާތި ާޖަވ ުބަގއިދެންމެ ާވ ހަކަފުުޅގެ ާވ ާެދއްެކިވ ާއޮތް ައީކާާހަކަދަންނަވަން

ާގަވ އިދ  ާރިޔ ސަުތަގއިާއިމަޖިލީހުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމަޢުލޫމ ތު ާއިނގޭ.ާާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާއެބަ ާވެސް ާމީހަަކށް އިން

ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޖިލީ ާއެހީތެރިކަމ އި ާމެންބަރުންގެ ާނެތިހުގެ ާކުރިައކަްށާާެއްއބ ރުލެއްވުން ާމަސައްކަތްަތއް ާމި އެއް

ާނިޒ މ  ާމައްސަާނުގެންދެވޭނެ. ާމެންާލަބެހޭ ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާޢަބްދުއެއް هللاާބަރު

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނެީގ ާމި ާމަްއސަަލއެްއ ާނިޒ މީ 7ާާއަޅުަގނުޑ ާބ ބު ާަވީޒރުވަނަ ާވ ހަކަާންގެ މަޖިލީހުގެ

ާބަލ އިރުާާކުރެވިފައިތަރުތީބު ާގޮތަށް ާ)ހ(ާ;34ވ  ާމ އްދ ގެ ާ)ށ(،ާާ;34ާ،ވަނަ ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ގެާާ;34ވަނަ ާވަނަ

ވަަނާާ;34އޮތީާާކުަރްއވ ފައިާމިޢިްއޒަތްތެިރާރައީސްާމިާއެޖެންޑ ގޮތުންާާއެވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(.ާާ;34)ނ(ާއަދިާ

ާ)ރ(މ އްދ  ާދަށުގެ ާގެ ާމ 352ާން. ާ)ހ(ވަނަ ާއްދ ގައި 3،4،5ާާގެ ާފުިރހަމަވޭތޯ ާޝަރުތުަތއް ވެގެްނާާބަލަންގަިއވ 

ާ ާއެބަޖެހޭ ާމަޖިލީހުެގ352ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢަމަލުކުރަން. ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާގަ ާ)ވ(އ 393ާވ އިދުެގ ާމ އްދ ގެ ާސުާވަނަ ާނިމެދުަގއި ާނިންމި ާކޯޓުން ާއަޅުަގނުޑާޕްރީމް ންމުމަކަށް

ނޑު....އިޢުތިރ ޟު ާކުރ ކަށްާނެތިން.ާައޅުގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތިރާާޢިއްޒަތްތެރި ާއިށީނދެވަޑައިގަންަނވ . ާމެންބަރު ިޢއްޒަްތތެރި

ާއި ާމެންބަރު... ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވ .ާށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . މެންބަރު

ާމުޙައްއެއް.ާދ ންދޫާދައިާބެހޭާމައްސަލަާއެްއާނޫން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި މަދުާރ ގެ

ާ.ރިޔ ޟް

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކުވން:ާގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟުދ ންދޫާދައިރ 

ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާއިށީނދެވަަޑއި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާ)ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(މ ފަންނު ާހުޅަނގުާާގަންަނވ . މ ފަންނު

މ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތިރާާކޮޅަކަށްފަހު(ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .ާ)ވަުގތު

ާނިޒ މ  ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާަމއްސަލަާމެންބަރު ާމޫސ ާާބެހޭ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންވޭރު ެއއް

ާމަނިކު.

ާ

ާމައްސަލަ()ނިޒ މީާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާ ާޝުކުރިއްޔ  ާމީގެކުީރގައި ާަރީއސް. ާއިޢިއްޒަތްތެރި ާަގވ އިދަށް ާފުރަތަމަވެސް ާހުށަހެޅިޖިއްޔ  ެގާަގވ އިދުާޞްލ ެޙއް

ާގެންދަނީ.ާ ާކަންތައް ާއިޞްލ ޙުގެ ާޢ އްމު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެ ާހުށަހަޅ  ާއިޞްލ ެޙއް ާގަވ އިދަށް ާމި މަްއސަަލާކޮިމޓީން

ާފޮނުވ ފައި ާހަމައަށް ާރައީސ  ާނެްތ.ާާ.ވަނީ ާކަމެއް ާއިންނަވ ނެ ާނުކުރައްވަން ާހ މަ ާހަމަ ާެވސް ާރައީސް ާމިކަން ދެން

ޮއީތާާއެާ.ނެބެއްެލވީމަާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ާ.ޢ އްމުާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރުާެވސްާމިތަނުގައިާއެބަާއިންނެވިާކަންނޭނގެ

ާމައްސަލަ ާހަމަ ާވެާ.އެއްާވެސް ާމިހ ތަނަށް ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާއަތުވެއްޖިްއޔ  ާހުށަހެޅިގެން ާއިޞްލ ެޙއް ސްާަގވ އިދަށް
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ިމާާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްނގިަވޑަިއަގންނަވ ނެާމަޖިލީހުގެާކަންކަންާިއޞްލ ޙުކުރުން.ާއެާހަމަާކޮށްފައިާއޮީތާަގވ އިދު

ާ ާކޯޓުތަކ  ނޑިޔ ރުންނ  ާފަ ާބޭނުންާއިމައްސަލައިގަާބެހޭ ާގެންނަން ާބަދަލެއް ާގަވ އިދަށް ާހަމަ ާގަވ އިދުެގާާވެސް ވީމަ

ާ ާމަސަްއކަތް ާއެ ާމިތަނުގަިއ ާދެން ާގެންގޮސްަފއި ާކުރިއަްށ ާފުރަތަމަ ާާކުރީ.ކަންތައް ާމިާއެެހންވީމ ، ާައޅުަގނޑު

ާއްާގެނައުމަްށ...ާއިޞްލ ޙެއޮތޭާޢ އްމުާކޮމިޓީންާނިންމ ފައިާގަވ އިދަށްާާމިހ ރުާއެބަދަންނަވަނީާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާ

ާވެގެންތޯާއެޖެންޑ ާނުކުރަްއވަނީ.ާދެންާހަމަާމިތ ާތިބެގެންާވ ހަކަ...އިޞްލ ޙުާީކއްާއެާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ގައިާިމވ 8.3ާޖެންޑ ގެާ.ާނިޒ މ ާބެހޭާަމއްސަލަެއއްާނޫން.ާމަޖިލީހުގެާއެމެންބަރުާއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވ ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތެރޭަގއި ާމައްސަލަިއގެ ާެއ ާައކީ ާއެާހަމައްސަލަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ތީ ާމައްސަލަައކަށް ާހޯދޭނެ ާއްލު

ާއެ ާޢިއްޒަތްާގޮތަށް ާދ އިރ ެގ ާދ ންދޫ ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމިވަނީ. ާގެނެްސފައި ާމެންބަރުާމައްސަލަ ތެރި

ާ.މުޙައްމަދުާރިޔ ޟު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކުވން:ާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟުދ ންދޫާދ އި

ނޑުމެންާމިއަދުާެއޖެންޑ ކޮށްގެންާހިނގަމުންމިދ ާ ްނގެާމައްސަލަާައީކާވަޒީރުޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާއަކީ ާމައްސަލަ ާމި ާވ ހަކަދަްއކަން. ާައޅުަގނޑު ާކުބޭ ާކުބޭ، ާކުބޭ، ާމަޖިލީހުގައި.. ާޢިއްޒަތްތެރި މި
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ާބަހުސް ާކޯޓުގައި ާސުޕްރީމް ާދަނިކޮށް ާވިދ ޅުވަމުންާކުރަމުން ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާަބއެއް ާއޮތަތީވެ ާމައްސަލަ މި

393ާދިޔައީާސުޕްރީމްާކޯޓުގެާއެާަމއްސަލަާއޮތީމަާމަޖިލިސްާކުރިއަކަށްާނުގެންދެވޭެނއޭ.ާމ ނަާއަކީާއޭގެންާދޭހަވަނީާ

އޮތް.ާާިއންާފެންނަންާއެބަާވަނަާމ އްދ ާސުޕްރީމްާކޯޓުަގިއާއޮތީމ ާއެާމައްސަލަާކުރިއަްށާނުގެންދެވޭކަންާަޔއުމިއްޔ 

ކުެރވޭކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާވ އިުދގައިާމިކަންާނެތޭާތަންފީޛުވަނީާމިާމައްސަލައިގައިާގަާާމިާދެންާސުޕްރީމްާކޯޓުންާވިދ ޅު

ާއެހެންވީމ  ާއެނގެން. ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއެއޮތީ ާގެންނަން، ާބަދަލެއް ާގަވ އިދަްށ ާމީގެ ާއިނގޭ. ާއެބަ 6ާޖެހޭނެކަން

ާކުރިން ާޢިއްޒަތްތެިރާާމަސްދުވަސް ާއެހެންވީމ ، ާހުށަހަޅ ފަ. ާގެންނަން ާަބދަލެއް ާަގވ އިދަށް ާވެއްޖެ ާކޮމިޓީއަށް ޢ އްމު

ނޑުމެންނަްށާ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާމިހ ރުާސިޔ ސީާޕ ޓީތަުކަގއިާޚިޔ ުލާތަފ ތުވެފަާމިއޮްތާަވރުންާއަުޅގަ ރައީސަށް

ނޑުމެންާޚިޔ ލުާއެްއގޮތް ޮކށްގެން.ާމިއަށްާވުރެާބޮޑެތިާމައްސަލަތަުކގައިާވެސްާިމާމިކަންާކުރިއަށްާގެންދެވޭނީާައޅުގަ

ާކުިރއަްށާ ާަމސައްކަތްަތއް ާވ ހަކަަދއްަކއިގެން ާއެްއޮގތްކޮށް ާޚިޔ ލު ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމަޖިލީހުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށްާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެގެާގެންގޮސްފި.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީކީާ ނޑުާޤަބޫލެްއާުނކުރަންާއަުޅގަ ންާކުރިއަްށާއެްއާއަުޅގަ

ާކަމަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާދަންނަަވންާމިާާނުގެންދެވޭނެާމައްސަލަ އުޅޭާވ ހަކަާއަކީާސުްޕރީމްާކޯޓުގައިާނިންމިާމިާާއެއް

ާ ާއ އި ާއެބަަވޒީރުމައްސަލަ ާމަޖިލީހުން ާމި ާއޮތްކަން ާގުޅުން ާަމޖިލީހ  ާފަހަަރުކާާންގެ ާއެތައް ާއެއީ ާއިނެގން. އޮތޭ

ާއެބަ ާހުއްޓ ފަ ާސުޕްާމަޖިލިސް ާނުނިމުނީތީ.ާއޮތް. ާވަިކގޮތަކަށް ާމައްސަލަ ާމި ާނެރުނީތީ ާޯއަޑރެއް ާކޯޓު ާކޯޓުން ރީމް

ނޑުމެންާމިތ ާތެދުވެާމިއީކީާއެްއގޮތަކަށްާވެްސާ ނޫނޭާބުނުމަކުންާއެކަންާާންނ ާގުޅުންހުރިާކަމެކޭާވަޒީރުމިހ ރުާއަޅުގަ

ނޑުދަށުަގއިާއުޅޭނެހެނެއްާއަޅުާޤަބޫލު ނޑަކަެށއްާހިއެއްކުރ ނެާއެއްެވސްާދިވެހިާރައްޔިތަކުާމިާއު ނުވޭާޢިއްޒަތްެތިރާާގަ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާތިާނިޒ މ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާމަަސއްކަތްާއެއް ާވިދ ޅުވި ާއަިއޓަމު 8.3ާކުެރވޭޯތާއެޖެންޑ 

ާމި ާގެނެސްފައި ާމައްސަލަ ާމި ާކުރިމައްޗަށް ާމަޖިލީހުގެ ާައޅުަގނޑު ާމިާާގައި ާމިހ ތަނަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ވަނީ.

ާއަިދާ ާއަލިމަެގއް ާގޮތަކަށް ާއެްއވެސް ާގެންދިއުމުަގއި ާގެންދިޔަ ާބަލަމުން ާކުރެވޭތޯ ާެވްސ ާމިއަދު މަސައްކަތްތައް

ާނެތްާފެންނ  ާމިާާކަށް ާޕ ޓީތަކ ާކަމަށް ާެގންދިޔައީ ާވެސް ާދުވަސްތަކުަގއި ާމިދިޔަ ނޑު ާއަޅުގަ މެދުާާވަނީ.

ާމިކަމުަގއި ާތަފ ތުާހަާމަޝްވަރ ކުރަމުން ާވ ހަކަފުުޅގަިއ، ާމެންބަރުންެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާބަލަމުން. ާނެރެވޭތޯ އްލެއް

ާޚިޔ  ާައޅުަގނޑުމެން ާއަދިެވސް ާގޮަތށް ާގެންެދވި ާވިދ ުޅވަމުން ާވ ހަކަފުޅުތަުކަގިއ ާކުެރވޭތޯާމެންބަރުންގެ ާެއއްގޮްތ ލު

ާގޮތަކަމަސައްކަތް ާއެނޫން ާއެހެންނަމަވެސް ާނޫން. ާކަމެއް ާނެތް ާގެންެދވޭނެާކުރުމަކީ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތްަތއް ާށް

ާހުރި ާމިކަމުގައި ާނުެފނޭ. ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާެއއްބ ރުލުން.ކަމަކަށް ާފަރ ތްތަކެްއގެ ާދ އިރ ެގާާހ  މ ފަންނުހުޅަނގު
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ާމި ާނޫނިއްޔަކ  ާކޮްށގެްނ ާއެްއގޮތް ާޚިޔ ލު ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާއިންނަވ . ާމަޑުމަުޑން ާމެންބަރު ކަެމއްާާޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރިައްށާާކުރިއަށް ާކަމެއް ާެއއްވެްސ ާއިތުރު ާމިކަމުގައި ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާހަމައެއ ެއކު ާއަދި ުނގެންދެވޭނެ.

 ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާާގެންދެވިދ ނެ

ާ

ާނިންމުންާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

4232ާނޮވެމްބަރުާާ;އެއްާއޮންނ ނީާާއެހެންވީމ ،ާމިހިސ ބުންާމިއަުދގެާޖަލްސ ާނިންމ ލ ނީ.ާދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ 

ާގައި.22ާާ>;ވ ާއަްނގ ރަާދުވަހުގެާހެނދުުނާ

ާ

ާނީ.މުނިާާމަޖިލިސް.ާالعالوينާربާهللوالحودާާާ
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ާ

ާ




