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2010 /78 

 

 2010 އަހަރު: 

 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާ ވަނަ 14 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 

 ( ސްދުވަ އަންާގރަ، )2010 ނޮވެމްބަރ 9 : ތާރީޚު 

 1431 ޛުލްޙިއްޖާ 3 

 

 ގައި 9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:02ން  10:00 : އިންޓަވަލް 
  

   އިގަ  11:12ހެނދުނު  ނިމުނު ގަޑި: 
 

   މިނެޓް 9ަގޑިއިރާއި  1 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: ޖަލްސާގައި  

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: ސަ ރިޔާ 

  

  މެންބަރުން 58އިންޓަވަލަށްފަހު ، މެންބަރުން 69އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  

 ރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވޭހެން 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ލޫފް ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ދެކުނުަގލޮޅު 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދިދީ 

 ރަޝީދު  މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ޢަބްދުމާފަންނު  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ޙްމަދު ރަޝީދު އަހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  ެގނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރަެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ންބަރު ޢަލީ ރިޒާމެމިލަންދޫ ދާއިރާެގ  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ވެ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީންއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ންދޫ ދާއިކެ 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ކާށިދޫ ދާިިއރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 އިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާ 



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމްދިއްަގ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ސާ ޒަމީރުކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫ 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ޔާޒްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރި 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤްފުވައްމުލަކު އުތު 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު



 V 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  

 ޢާދިލް  ޙަސަންރާެގ މެންބަރު މަރަދޫ ދާއި 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  : މެންބަރު ހުންނެވި    ޗުއްޓީގައި 

 ޔާމީންهللا ކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލަމު 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

  

 - : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 މްޒާޙަބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރަެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

  

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަަނާދައުރުގެާތިންވަނަާއަހަރުގާާެާާންބަރު:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާއަްނގ ރާަާނޮވެމްބަރާާާތ ރީޚް:
ާ

ާ

. ާ. ދުޢ 



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.وااله

ާ

. .ީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.44ާޒިުރެވވަަޑއިގެންާިތއްބެވީާހ މިވަގުތުާޖަލްސ ާއަށްާ

ާ

. .ްދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.4232/5/36ާ/ނަންބަރަކީާއޖާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާ-5.3

ާގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަަސއްކަތެއްާނެތް.ާާއުމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާމިާައއިޓަމުޔ5.4ާައެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާ-5.4

ާ

އެންގުން..6ާ ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމް ާހަމަޖެހިފަާ.6އެޖެންޑ  ާބައްދަލުވުންތަްއާބޭއްވުމަށް ާކޮމިޓީތަކުގެ ާއެންގުން.ާމިއަދު ާއަންގ  ިއވ ާރިޔ ަސތުން

ާ ާދަންނަވ ލ ނަން. 52ާ>;ގޮތް ާއެބަކ5ާޮަގއި ާއެއް ާއިޤްތިޞ ާމިޓީ ާގައި ާކޮމިޓީޮއތް. ާާކޮމިޓީާ،ދީ ގަިއ.3ާކޮޓަރި

ކޮޓަިރާާކޮމިޓީާ،މ ލިްއަޔތުާކޮމިޓީ.ާަގއ2ިާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ،ކޮމިޓީާބަލ ާމިންވަރުާައދ ކުރ ާތުމަްސއޫލިްއޔަާސަރުކ ރުގެ
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ަޤއުީމާއަދިާާ.ގައ3ިޮކޓަރިާާކޮމިޓީާ،ސަބްާކޮމިޓީގެާޮކމިޓީމ ޢީާއިޖްތިާ.އޮތްާއެއްާއެބަާަގއިާދެާކޮމިޓ33:37ީ.ާގައ3ާި

4ާާަގއ52ި>4ާ،36:52.ާަގއ4ިކޮޓަރިާާކޮމިޓީާ،ސުޫލކުާކޮމިޓީގައ34.52ާިާަގއި.4ކޮޓަރިާާކޮމިޓީާސަލ މަތުގެާކޮމިޓީ،

ާާ.އެއްާކޮމިޓީ ާމިނިވަން ާާކަންަތއްތަކ މުއަްއސަސ ތަކުގެ ާާކޮމިޓީާ،ކޮމިޓީބެހޭ 3ާކޮޓަރި ާއަދި ާދިވެހިރ އްޭޖގެާަގއި.

ާގައ4ިާކޮޓަރިާކޮމިޓީާ،ކޮމިޓީާހޮްއވެވިާާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާބިލުާޔުނިވަރސިޓީގެާާޤައުމީ ާުމޅިާާަގއ36:67ާި.

ާ.ގައ3ިާކޮޓަރިާކޮމިޓީާާ،ކޮމިޓީާކުޑަާމަޖިލީހުގެ

ާ

ާ.ާސުވ ލު.7

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.އައިޓަމުާުސވ ލު.ާމ7ާިއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ކަންކަން.8 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަާރިޔ ސަތުންާުހށަހަޅަންާއޮތްާ.ާހުށަހަޅ ާކަންކަންއެއް.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާޭމޒުނ8ާާްއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާާއަކީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިްއޔ ގެ ާާ;34ދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމ އްދ ގެ ާ(ނ)ވަނަ ާދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާގެ

ާޢައްޔަްނކުރަްއވާ ނަ ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހަށް ާަވޒީރުންގެ ާފިޔަަވއި ާމެންބަރުންާާއިބު އެހެން

ާ)ރ(ކުޔަންޢައް ާމ އްދ ގެ ާއެ ާެރއްވުމަށްފަހު ާހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތންގެ ާދަށުން ޖުލަިއ35ާާގެ

ަގއިާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުެގ4232ާާޯއގަސްޓ5ާުވަނަާުދވަހުާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުއްވ ފަިއވ ާަމއްސަލ4232ާާަ

4232ާާ ާއަހަރުގެ 4ާާވަނަ ާދައުރުގެ 46ާާަވނަ ާމަޖިލީހުގެާވަނަ ާރައްޔިތުންގެ ާމައްސަލަ ާއެ ާހުށަހަޅ  ާއަށް ޖަލްސ 

ާކޮމިޓީ ާމަްސއޫދ އިމީ ާސަރުކ ރުގެ ާތެރެއިން ާތަުކގެ ާައދ ކުރ  ާފޮނުވިފަިއ.ާލިްއޔަތު ާވަނީ ާއަށް ާކޮމިީޓ ާބަލ  މިންވަރު

ާމައްސަ ާމި ާކޮމިޓީން ާބެއްލެވުމަށްފަހު 48ާާލަ ާރިޕޯޓ4232ާުޯއގަސްުޓ ާކޮމިޓީގެ އިާހުށަހެޅުމަށްޓަކަާަގއި

 SC/2010ާކޯޓުންާނެރުްއވިާއެާޯކޓުެގާނަންބަރުާސުޕްީރމްގަިއ4232ާާާއޮކްޓޯބަރުާ:3ކޮށްާވަނިާކޮށްފަިއާއެޖެންޑ 

02/J/ VA - ުާއުނިކުރެާާރ އަމ ާއިން ާއެެޖންޑ  ާވަނީ ާމައްސަލަ ާއެ ާގުިޅެގން ާާ:4ވިފަިއ. ގަިއ4232ާޮއކްޓޯބަރު

ވަނަާމ އްދ ެގާާ;34އަސ ސީގެާއެާކޯޓުގެާޙުކުްމގައިާޤ ނޫނުގުިޅގެންާއިްއަވވ ފަިއވ ާާކޯޓުންާމިާމައްސަލައ ސުޕްރީމްާ

ާ)ނ( ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާދިނުމުގައި ާރުހުން ާވަޒީރުންނަށް ާދަށުން ާ)ވ(393ާގެ ާމ އްދ ގެ ަގިއާވަނަ

ާއިޖުރަޢ  ާޤ ނޫނުބަޔ ންވެފަިއވ  ާތުތަކަީކ ާ)ނ(ާ;34އަސ ސީެގ ާމ އްދ ގެ ާރުހުންަވނަ ާވަޒީރުންނަށް ާދަށުްނ ާގެ
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ާބ  ާލިބިފައިވ  ާމަޖިީލހަށް ާރަްއޔިތުންގެ ާފަަހނަދިނުމުގައި ާއިޖުރ ތުރުތައް ާކަމަށްާއަޅ ދ  ާޤ ނޫނުާތަެކއް އަސ ސީެގާވ ތީ

ގެާަދށުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢައްޔަންކުރ ާވަޒީރުންނަށްާރުހުންާދިނުމުގައިާރައްޔިތުްނެގާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާ;34

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމ އްދ 393ާމަޖިލީހުގެ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެާަވނަ ާަބޔ ންކޮށްަފއިވ ތީ ާކަމަށް ާޢަމަުލނުކުރެވޭނެ ާ)ވ(ާއަށް ގެ

34;ާާ ާމ އްދ ގެ ާރ)ވަނަ ާަވީޒރު( ާފޮނުއްވ ފަިއވ  ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާގޮތުގެމަތިން ާދިނުމ ާަގއިވ  ާރުހުން ާންނަށް

ާ ާބެހޭގޮތުން ާއެދިމަޖިލީހުމި ާދެްއވުމަށް ާނިންމަވަިއ ާގޮތެއް ާމިާާން ނުޑ ާއަުޅގަ ާުހށަހަޅަން. ާަމއްސަލަ އަުޅަގނޑު

ާ ާބަހުސަށް ާދަށުން ާގޮތ3ާާްގަިޑއިރު.3ާާޤަސްދުކުަރނީާާފުރުޞަތުާއަރުވަންއައިޓަްމގެ ާބެހިފަިއވ  .ާގަިޑއިރުެގާވަގުތު

ާއަާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާގޮތް ާބެހިފައިވ  ާމިދަންނަވ ލަނީވަގުުތ ާއެދިަވޑަިއގަންަނވ ާާ.ުޅަގނޑު ފުރުޞަތަށް

ާގެންދ ނަްނ.ާމެން ާުފރުޞަތުާއަރުވަމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާ.ޑީ.އެމްާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ބަރުންނަށް ާއަށް މިނެޓްއިރު.45ާާޕީ

ާ.އ ރު.ޑީ ާއަށް ާމެންބަރަކަށްާކޮންމެާނުވ ާނިސްބަތްާާޕ ީޓއަކަށްާމިނެޓްިއރު.ާވަކ43ާިޕީ މިނެޓްއިުރ.5ާާާޢިްއޒަތްތެރި

ާއަށ.ޕީ ާޤައުމީާ 8ް އޭ ާާމިނެޓް. ާއަށް ާޖުމްހޫރ5ާީޕ ޓީ ާާމިނެޓް. ާއަށް ާއަޅުަގނުޑ5ާާޕ ޓީ ާއުސޫލުން ާމި މިނެޓް.

ާޢިއް ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާމަނިކަފުރުޞަތު ާމޫސ  ާމެންބަރު ނުޑާޒަތްތެރި ާއަޅުގަ ށް

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާބުނ  ާކުރުޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ާކަމެއް ާމަޖިލީހުންާުމގައި ާމި ނުޑމެންނަށް އަުޅގަ

ާައދ ކުރުމުގަ ާޒިންމ ތަކެއް ާަމއްސަލަތަކ އަދ ކުރަންޖެހޭ ާބަެއއް ާދިމ ވ  ާާއި ާގުިޅގެން ާއަމުރެއްާސުޕްރީްމ ވެްސާާކޯޓުެގ

ާމައްސަލައި ާމި ާހަލަބޮލިވެފަިއވ  ާވަރަށް ާކުރިާއައިސް ާގެން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާދިއުމަކީ ާއިމުގަައށް ާެވސް އެޭދާވަރަށް

ާވ ހަކަ ާގެންދ  ާއަބަދުވެްސާދަންނަވަމުން ާމަޖިާކަމެއް.ާައޅުަގނޑު ާހިތައިގެްނާއެއް ާހުރުމަތްތެރިކޮށް ާގަވ އިދަށް ލީހުގެ

ނޑުާގަވ އިދެްއގެ ާއަޅުގަ ާވެސް ާތަނަށް ާމިވީހ  ާބ ރުއަޅ  ާކުރުމަށް ާމިކަންަކން ާވ ހަކަމިތަާތެރެއިން ަދއްކަމުންާނުގައި

ާވަޒީ ާމީގެކުރީގައި ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާމިއަދު ާއަދި ާމަޖިލީހުގެންދިޔައިން. މެންބަރުންގެާާގެރުްނގެ

ާުކރެއްވި ާކަން ާމަނިކުފ ނު ާގުިޅގެން ާއައުމ  ާތަނަށް ާމި ާފަހަރުގަިއާާގޮތ ާނަންތައް ާފެނެޔޭ. ާއެބަ ާތަފ ތެްއ ުކޑަުކޑަ

ާދިމ ވެދ ނެާއެާ ާފޮުނވ އެހެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާހިނގަާއީ ާމަަސްއކަތްތައް ާރިޕޯުޓާހިކޮމިީޓގެ ާކޮމިޓީގެ ާއޮެވާައދި ައިއާނގ 

ާ ާއިރުަގއި ާަލފަސުޕްރީމް ާާކޯޓުގެ ާނުވަތަ ާއެއް ާއައިސްަފިއާސުޕްރީމް ާގަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމުމެއް ކޯޓުގެ

ާ)ވ(ާ ާގޮތަށ393ާްާއ ެދ،ގަވ އިދުގެ ާ)ވ(ާޢަމަލުނުކުރެވޭ ާމ އްދ ގެ ާއިތުރަށްާާވަނަ ާމަނިކުފ ނު ާފަހަރުަގއި އޮތުމުން

ާ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާލަފ ފުޅު ާއެހެންނޫނިއްޔ ، ާނިންމަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާގެނައީ ާޢަމިތަނަށް ާމި މަލުކުރާ ޢ އްމުކޮށް

ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާކޮމިީޓއަކަާއުސޫލަކީ ާބެލުމަށްޓަކައި ާހަމަވޭތޯ ާޝަރުތު ާމިއަދުާބުނ  ާއެކަން ާއަދި ާފޮނުވުްނ. ާށް

ާާވެސް ާގަވ އިުދގެ ާއެގޮތުން ާދަންަނވ ލަން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް ާކުރަންޖެހޭނެ 393ާާހަމަ ާ)ވ( ާމ އްދ ގެ ައްށާަވނަ
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ާާއަމަލުނުކުރި ާކަމުަގއިިވޔަސް ާދިނުމ މި ާާރުހުން ާދެންހުރި ާހުިރާބެހޭގޮތުން ާެދއން ާމަޢ ފުކުރައްވ . ބ ބުތަކުގައި،

ާފޮނުވ ފަާމ އްދ ތަކ  ާމި ާމައްސަލަ ާމި ާއެްއގޮތަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއިވ  ާބޭފުޅުންނަކީ ާހަމަވ ާޝަާބުނ ަގިއ ރުތު

ާ ާބެލުމަށްޓަކައި ާއެކަންބޭފުޅުންތޯ ާެއާކޮމިޓީން ާފޮނުވ  ާކޮމިޓީައކަށް ާމެންބަރުންނަށްާާމަޖިލީހުގެ ާކޮށް ާުއޫސލުން ކުރ 

ނުޑާމިާހުށަހެޅުމަށްފަހުގައިރިޕޯޓްާ ނޑުާއެދޭތީާއަުޅގަ ށަހަޅ ލަން.ާހުށްާއެގޮތަކަމުގައިާވޯަޓކ ާހަމައަށްާދިއުމަށްާއަޅުގަ

ާރައީްސ،ާމި ާމަޖިލީޢިއްޒަތްތެރި ާރައްޔިތުްނގެ ާޤަދަރ އި،ާރ އްޭޖގެ ާކުރިމަތީަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާހައިބަތ ާހަކީ ޢިްއޒަތ އި

ާއޮންނަންޖެހޭާ ާކަރ މ ތްދ ާާތަނެއް.ާނަމަވެސްާކަންކަންާދިމ ވަުމންއެީކގައި ގެއްިލާާގޮތުންާމިާމަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތ އި

ާމަޖި ާމި ާމިާލީހ ރައްޔިތުން ާއިތުބ ރު ާއޮތް ާާދޭތެރޭ ާމީހަކު ާވަކި ާވުމުަގއި ާެއގޮތަށް ާެއކަން ާކުޑަވަމުން. ާމިާދަނީ

ާ ާޒިންމ ކަމުގައި ާވަކި ާއެަކމުގައި ާވެސް ާމަނިކުފ ނު ާުނޖެހޭ. ާއަޅ ކަށް ާާބޮުލަގއި އަިދާާ.ނުޖެހޭާނަންގަވ ކަށްެއއް

ާޖުމްާ ާނުޖެހޭ. ާނަގ ކަްށ ާޒިންމ  ާޭއގެ ާވެސް ާޕ ޓީއަކުްނ ާސިޔ ސީ ާޒިންމާ ާލައެްއވެސް ާމަޖިލީހުން ާމުޅި ގޮތެއްަގއި

ާމި ާާނަގަންޖެހޭ ާމިތަނުގައި ާކަންތައްތައް ާނުފޫޒުސިޔ ީސގޮތުން ާއިރެއްަގއި ާާެއ ާބ ރުގަދަ ާގަދަ ނިންމަމުންާބަޔަކު

ާާގެންދ  ާިމއަދުން ާއޮތުން ާއޮތް ާދޫގޮތަށް ާފެށިގެން ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއް.ާކޮށްލުމަކީ ާޤަބޫލުކުރ  ާއެޭދާވަރަށް ައޅުަގނޑު

ާކަ ނޑުމެންާވެސް ާއަުޅގަ ާަގވ އިދަށ އި ާލިޔެފަިއވ  ނޑުމެން ާައޅުގަ ާގެންެދވޭނީ ާކުރިއަްށ ާެއގޮަތށް ާއެކަްނ މެއް.

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ާއެހުއަށް ާހިތީމަ. ާކޮށް ާުނވަތަާރުމަތްތެރި ާބަޔަކަށް ާލިބޭ ާޯވޓު ާގިނަ އިރެްއަގއި

ާ ާބޭނުންވ މިތަނުގައި ާަބޔަކު ާއަުޑގަދަ ާޤ ނޫާގޮތަށްާއެންމެ ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާދޫކޮށްލ  ާއުސޫލު ާނުއަސ ސީާކަްނކުރުމުގެ

ނޑުމެންާ ނޑުާފަސްނުޖެހޭނެާވ ހަކަާޅުާޖެހޭާކަންތައްތައްާކުރުމުަގއިާއަކޮށްދޭންއ އިާއަދިާރަްއޔިތުންނަށްާއަޅުގަ ހަމަާގަ

ާދަންނަަވންއެކީާޔަޤީންކަމ  ާމަޖިލީސްާާ.ަގއި ާހިންާއަދި ާހުގަވ އިުދން ާކުރަންޖެހޭ ާއަދިވެްސާާރިހ ާގުމަށްޓަކައި ކަމެއް

ާދަން ާވ ހަކަ ާކުރ ނެ ާހަމަ ާހުށަހެޅުމަށްާާހަމަނަވަން. ާމި ނޑު ާައުޅގަ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު އެއ އެީކގައި

ާުހށަހެޅޭ ާހުށަހެޅުމެއް ާއެދެމޭ.ާއިތުރު ާތ އީދުކޮްށާދެްއވުން ާކަބޭފުޅަކު ާހަމަގައިމުނެ ާނުދެކެން ާައޅުަގނޑު ވެްސ.ާމަކަށް

ނޑުމެންނ  ާއަުޅގަ ާާއެއީ ާފޮނުއްވ ފައިހަމައަށް ާސަރުކ ރުން ާމީހުން ާފޮނުވިފައިވ  ާވަޒީރުންާމިއަދު އަިދާާނަކީވ 

ާ ާބައެއްތޯ ާހަމަވ  ާކުފޫ ާކަމަށް ާމި ާމެންބަރުންނަކީ ާމަޖިލީހުގެ ާތަނަށްާވަޒީރުްނގެ ާމިވީހ  ާގޮތުން ާޤ ޫނނީ ާބެލުމުގައި

ާބަލ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބަހުރިާހުރިާއިފަވެސް ާނިންމ ލަމުކަންކަން ާއަދި ާއެބައޮތް. ާދަންނަވަން ނޑުމެންނ އަާން ާުޅގަ

ާ ާފުރަތަމަ ާމަޖިލީހެއްހަމައަށް ާާވަޒީރުްނެގ ާވ ހަކަ ާައޅުަގނޑުމެން ާއަށް ާމައްސަލަ ާގެންދިަޔއިރުާމި ާދައްކަމުން

ާސަުރކ  ާއިތުރަށް ާއޮްއވ  ާމަޖިލީސް ާވަޒީރުްނގެ ާޢަްއަޔންފޮނުވ ފައިވ  ާވަޒީރުން ާއަނެއްކ  މިާާއިވ އިރުގަާާކޮށްފައިުރން

ނުޑާބަލައިލަްނާބޭނުންވެސްާކުިރއަށްާދަީނާމިާމައްސަލަތައްާާކޮށްާހުރިހ ާބޭފުޅުންގެޖުމްލަ ވ ހަކަާާއެާ،ވ ތީާއަުޅގަ

ނޑުގެާވ ހަ ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާކަާނިންމ ލަން.ާވެސްާދަންނަވ ލަމުންާއަުޅގަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:މްާޢަބްދުއްރަޙީهللاާޢަބްދުމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ
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ާޤ ނޫނުއަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  7ާާސ ސީގެ ާވަޒީރުންގެ ާބ ބު ާއެކުލެވިަފއިވ ަވނަ ގޮތ ިއާާމަޖިލީސް

ާ ާަވޒީރުންގެ ާމަޖިލިހ އި ާވަޒީރުްނގެ ާަވޒީރުްނެގ ާމަޖިލީހުގައި ާލ ޒިމު ާޝަރުތުތަކެއްހުރުން ކަމަްށާާވ ާވެސްާވ 

އޮތީާާވަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާމ އްދ ތަުކގެާތަރުތީބުތައްާމިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބަޔ ންކޮށްަފއިވޭ.ާ

ނޑުމެންނަށް.ާއެާ ވަނަާމ އްދ ަގިއާާ;34ނޫނުއަސ ސީެގާގޮތަށްާއެކަންާއޮްއވ ާޤ ގޮތްވަރަށްާސ ފުކޮށްާފެންނަންށޭާައޅުގަ

އިބުާފިޔަވައިާވަޒިރުްނެގާހޫރިއްޔ ގެާނަްނނަނީާރައީސުލްޖުމްއޮާމިގޮުތގައިާާގެއްާލިއްޔަތެލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމަސްއޫާސުރައީ

ާމެ ާއެހެން ާޢައްޔަންކުރ  ާޢައްޔަންމަޖިލީހަށް ާމަޖިލީހަށް ާއެ ާރުހުންާންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ކުރުމަށްފަހު

ާއެވެ.ާ)ރ(ާހޯދަންވ ނެ ާމިއޮންނަނީ ާހުށަހެޅުން.9ާާެގާދަށުން ާމަޖިލީހަށް ާހޯދުމަށްޓަަކއި ާރުހުން ާއެ ދުވަްސާެތރޭގައި

ްތާނެނީާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުަގއި.ާމަޖިލީހަކުންނެއްާކުރެވިަފއިާވ ންާމަޖިލީހުންާކަންތައްާކުަރންޖެހޭނެާގޮތެއްާބަޔ ންާދެ

ާމި ާއެއް ާހެދިފަ ާޢަމަލުކުރަމުންާބެހޭާކަމ ާމިާ.ގުޅިގެންނެއްާކަމ ާޤ ނޫނެއް ާމަޖިލީހުގައި ާމިހ ރު ާއޮތީ ދާ ާގޮތުން

ާ ާގަވ އިދުގެ ާއެ ާމ އްދާ 393ާގަވ އިދު. ާޢަމަލުކުރުވަނަ ާވަނީ ާމިހ ރު ާ)ވ( ާމައްސަަލިއގަާ،ންގެ ޢަަމުލާާއިވަޒީރުްނގެ

ާމ އްދ  ާާއެއްާާނުކުރެވޭނެ ާގޮުތގައި ާަކނޑައަޅ ފަސުޕްރީމް ާކޯޓުން ާަރއީްސ، ާިޢއްޒަތްތެރި ާމ އްދ ެގ392ާާ. ވަނަ

ާަކމަށް ާކޮށްފި ާމިކަން ާވިސްނައިގެން ާނަންބަރުތަކަށް ާޤަާާވަންޏ ާއެހެނިހެން ނޑަށް ާއުެޅީނާބޫލުކުރެއަުޅގަ ާމި ވެނީ

ާލަސްުކރުއަނެއްކާ  ާމިކަން ާނިޔަތެއްވެސް ާދ އިރ ގެާމުގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާކަމަށް. ާހުށަހެޅުމެއް ާއުޅޭ ާހުށަހަޅައިގެން ަގއި

ާތ އީދުކުރ ނީާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާނުކުރ ނަން. ާތ އީދެްއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުމަކަށް ާހުށަހެިޅ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑެގާާ.މެދުާގޮތެއްާނިންމ ާވަކިާވަިކންާވޯޓަށްާއަހަިއގެންާެއކަންާނިންމުމަށްކަމ ާމިއަދުާމިާމަޖިލީހުގައިާއެ އަޅުގަ

ާ ާނަންތައް ާވަޒީރުްނެގ ާވެސް ާއެހުހުށަހެޅުމަކީ ާޯވޓަށް ާވަިކވަކިން ާގޮތަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާެއގޮތަްށާމިތަނަށް ން.

ާުއއްމީދު ާމިތައަޅުަގނޑު ާނިންމައިކުރަން ާވެސް ާމަޖިލީހުން ާމި ާަރއީސް،ާާދެއްވ ނެނުން، ާޢިއްޒަތްތެރި ކަމަށް.

ާ ާޖަލްސ ތަކުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާމިވ ްނ35ާާއަޅުަގނޑުމެން ާހިނގައްޖެ.ާމިހެން ނިޑގެން ާކެ ާުދވަސް ވަރަކަށް

ޖެހުނީާކީއްެވގެންތޯ.ާމިާމަޖިލީހުގެާމައްޗަށްާނުފޫޒ ާބ ރުާބަޔަކުާމީހުންާކުރަމުންާދ ތީވެ.ާމިއަދުާމިތ ނގައިާވަރަްށާ

ާމިާޑުމައިތިރިކަމ މަ ާތަްއޔ ރުވަުމން ާނަގަންވެގެން ާވޯޓު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާދ އިރުގަިއާާއެކު ދަނީ.

ާަބެއްއާ ާއިނގޭ ާއެބަ ނޑައެިޅގެން ާއިނގޭ.ާކަ ާއެބަ ާވެސް ާހ ޒިރުނުވ ނެކަން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް މިތަނަށް

ާަބއެ ާހ ިޒރުނުވ ނެކަން. ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުންނަށް ާިޢއްޒަްތތެރި 43ާާއް މިލިއަނުްނ45ާާމިިލއަނުން،

ނޑިަވޅެްއަގއި.ާންާޑޮލަރުންާއެބަހުރިާޕްރޮޖެކްޓުއަދިވެސްާއެހެނިހެންާމިލިއަ ަތއްާދެވިފަ.ާމިާމަްއސަލައ ާގުިޅފައިވ ާދަ

ާުކރ ާކަމެކޭ...ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަުޅަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާެއއީާނުފޫޒުފޯރުވުމުގެާގޮތުންާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއް،ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.
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ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމ ފަންނު

ހެނިހެންާގޮތްާގޮުތްނާންާބޭރުވެ،ާދެންާޒ ތީާގޮތުންާކުންފުނިތަކ ާއަިދާއެޢަބްުދއްރަޙީމްާއެާމަޢުޟޫޢިهللاާދުއ ދެ،ާޢަބް

ާންާބޭރުވ ތީވެާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާގޮުތގައިާފ ހަގަކުެރވޭތީ.މަޢުޟޫޢި

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ާއަުޅގަ ާދެއްކެވުުމގައި ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުންގެ ާކުރިމަތީގަާޢިއްޒަތްތެރި ާއަށްާމެން ާމައްސަލަ ާމި ާޮއތް އި

ާދުަވސްތަެކްއާފޯކަސް ާަވގުތުތަެކއް، ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހަލަބޮލިކޮށް ާވަރަށް ާއެދެން. ާައޅުަގނޑު ކުރެްއވުން

ާެއއްބ ރުލެްއވުްނާ ާވެސް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުިރހ  ާއެހެންވީމ ، ާދަނީ. ާފެށިގެން ާމަސަްއކަތް ާމި ގޮއްސަ

ާދެްއވ ނެއަޅު ާޢިއްޒަތްތެރިާަގނޑަށް ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ މެންބަރަށްާާކަމަށް

ާއަރުވަން.އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުާމ ފަންނު

ާ ާދަންނަވ ލަން ާރައީސް،ާައޅުަގނޑު ާދުވަޢިއްޒަތްތެރި ާވޭތުވެދިޔަ ާމި ާބޭނުންކޮށްގެން ާނުފޫޒު ާމި ާސްތަުކަގއިބޭނުންވީ

ާއަދިާއެާނުޫފޒުާބޭނުންކުރެވިަފއި ާއ އި ވ ާމިންަވރުގެާވ ހަަކ.ާޢިއްޒަތްެތިރާާމިކަންކަމަށްާތައްޔ ުރވަމުންާދިޔަާވ ހަކަ

ންާކުރަންވ ނެާގޮތް.ާމީެގާވަނަާމ އްދ ގައިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބަާބުނޭާމަޖިލީހުންާކަންކ438ާަރައީސް،ާަގވ އިދުގެާ

ނޑުމެންާވ ނީާވަޒީރުންގެާމަޖިލީހުެގާ ކުރިންާމަޖިލީހުންާކަންާކޮށްފައިވ ާގޮތަށް.ާމިާގަވ އިދުާއަުއމުގެާކުރިންާއަޅުގަ

ވަނަާމަޖިލީހުންާކޮށްފައިވ 39ާާމެންބަރަކަށްާމިާމަޖިލީހުގައިާވަިކވަކިންާވޯޓަށްާއަަހއިެގންާރުހުންާހޯދ ފަ.ާއެއ5ާާީ

ކަމެއްާވަޒީރުްނެގާާވަނަާމަޖިލީހަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީންާހަމައެކަނިާލ ޒިމްކުރީާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލ ޒިމްކުރ 39ާކަމެއް.ާ

ާދަށަކުންެންއ38ާާމަޖިލީހަށްާރުހުންާދިނުމަކީ.ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމަޖިލީހަކަށް ާމަޖިލީހަކަށްާއޭރުގަިއާހޮވިފައިވ  ވަނަ

ާލ ޒިމެއް ާާރުހުންދޭކަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާ:422ާގަސްޓުާއ9ާާޯނުކުރޭ. ާނޮވެމްބަރު ާހިސ ބުން ާތަޞްދީޤުވުމ  33ާަގއި

ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ:422 ާާގައި ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމިާހަކަމަށް ާމަޖިލީހެއް ާވަޒީރުްނގެ ާއައު ާހިސ ބުން ވ ލުވި

ރޭާއޭރަުކާކުރުމަށްޓަކަިއާފުރަތަމައިނުންާވެސްާނަންތަކެއްާމަޖިލީހަށްާފޮނުވި.ާހުވަާއެއްާެވސްާނުކުއުމަށްާޢައްޔަންޤަ

ާމުޅިންާ ާދިޔައީ ާޢަމަލުކުރަމުން ާއޭރުަގއި ާހޯދުމަށްފަހުގައި. ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާރަްއިޔތުންގެ ާކުރީ ާވެސް ާހުވ  އެއް.



 7 

ާހަމަ ާގޮތަކަށް. ާާއެހެން 39ާާއެހެންމެ ާޢަމަލުވަނަ ާމަޖިލީހުގައި ާގޮތަކަށް. ާއެހެން ާވެސް ާދިޔައީ ަވަނ39ާާކުރަމުން

ނުޑާދަންނަވަން.ާެއއީާއެެހްނާމަޖިލީހުގެާގޮތަކީާއެންމެާފަހުންާކަ ނަޑއެޅިފަިއވ ާގޮތަކީާަރނގަޅުާގޮތްކަމުަގއިާއަުޅގަ

ާރުހުންާ ާމަޖިލީހުން ާަރއްިޔތުންގެ ާބަލ އިރުގައި ާަތރުތީބަށް ާމ އްދ ތަުކގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާމިޖެހެނީ މިދަންނަވަން

ނޑަްށާސިފަވެގެންާމިާހޯދުމަށްފަހުގައިާމެނުވީާހުވ ާނުކުރެވޭނެ ާންނަނީ.ާދޭހަވެގެންާމިާއަންނަނީާމިއަާކަމަށްާއަުޅގަ

ާަވޒީރުންާ ާދަނީ ާފެނިގެން ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާމައްސަަލއިަގިއ ާަވޒީރުންެގ ާރަީއްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ކަމުގައި.

ާއިޤްތިޞ ދީާ ވަިނކޮށްާަވޒީރުްނާލަތުާދަށްވެފައިހ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާޖަވ ބުދ ރީވުންާދުރުވެފަިއވ ާތަން.ާޤައުމުގެ

ާމިތަންތ ނާއަރ  ާކޮްނާާަގއި ާައއީ ާމަޖިލީހަށް ާަރއްޔިތުްނގެ ާނުދެޔޭ. ާެއއްބ ރުލުން ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ކިޔަީނ

ާހޯދުާ ާއެއްބ ރުލުން ާވަޒީެރއްތޯ. ާހިނގީ ާމަަގކުން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާމިތ  ާއެހެންވީމ މަށްޓަކައި ާވަޒީެރއްތޯ. ާ،ކޮން

ާވަާ ާދަންނަވ ނީ ާކުުރވުމ އިއަޅުަގނުޑ ާޖަވ ބުދ ރީ ާކުރުަމކީޒިންާޒީރުން ނޑުމެްނގެާާމ ދ ރު ާއަުޅގަ ވެސް

ާސްކޫޓިަނއިޒްާއޫލިއްޔަެތކޭމަސް ާުނވިތ ކަށް ާއަދި ާެއާާކުރުމަކީާ. ާމަސްއޫލިއްޔަެތކޭ. ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ވެސް

ާހުށަހަޅ ފައިވ ާހުށަހެޅުމަށްާާ ާގޮތަށޭާމިަކންާވ ންާޖެހޭނީ.ާއަޅުަގނޑު ނޑުމެންނަށްާއަދ ކުރެވޭނެ ާއަުޅގަ މަސްއޫލިއްޔަތު

ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާކުުރކޮށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާއިޢިއްޒަތްތެރިާއެހެންާމެންބަރުންާތ އީދުކުރަްއވ ނެކަުމގެާުއއްމީދުގަ

ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާނ ޒުުކވެފަ.ާައޅުަގނޑުެމންނަ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާއޮތީ ާަރީއސް.ާމައްސަލަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތެްއގަިއާޝުކުރިއްޔ  ާކޮންމެ ށް

ނަމަވެސްާަވޒީރުންގެާމަޖިލީހުގެާމަސަްއކަތްާައޅުަގނޑުމެްނނަށްާމިތަނުންާރުހުންާދީގެންާނިންމުމަކީާމިއަދުާޤައުމަށްާ

ާކުރީަގއި ާދެކެން.ާއެހެންކަމުންާމީގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަންަތްއކަމުގައި ާއެއް ާމުހިއްމު ާކަންކަންާާއެންމެ ާމަޖިލީހުގައި ެވސް

ާއުސޫ ާގެންދަވ ނެކޮށްފައިވ  ާކުރިއަށް ާކަންތައްތައް ާބުރަވެ ާއެކަންކަމަށް ާމަނިކުފ ނު ާމަްއޗަށް ާއަޅުަގނުޑާާލުގެ ކަމަށް

ާނުކުެރވިެގްނާ ާކަންތައްތަެކއް ާކުރަންޖެހޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނަންގަތީ ާމި ާމިހެން ނުޑ ާއަުޅގަ އުއްމީދުކުރަން.

ާކުރިން ާީމގެ ާއުސޫލުަތއްާއެކަންކަުމގައި ާނިންމ ފައިވ  ާިމާާމިއަދުާެވސް ާހަމަގައިމުވެސް ާފުުރޞަތު ާނިންމުގެ ވެސް

ވަނަާމ އްދ ެގާާ;34ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާއޮތްާކަންާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާމައްސަލަާާދަށުންާމީގެާކުރީގައިާވެސްާަރއްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށް،ާަވޒީުރންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާރުހުންާހޯދުމުގެ

ާވަނީާ ާގޮތުަގއިާނުަވަތ38ާާއަށް ާދިރިހުރިާނިޝ ނެއްގެ ާމިހުރީ ނޑު ާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިފަ.ާއަޅުގަ ާރައްޔިުތންގެ ވަނަ

ާމަްއސަލަާނަމޫނ  ާހުށަހެޅި ނޑު ާއަުޅގަ ާފެންނަން. ާގޮުތަގއި ާަމއްސަލަާއެއް ާއެާއެއް ާާައކީ. ަވަނ38ާާހިސ ބުން

ާހުށަ ނޑު ާައޅުގަ ާމަޖިލީހުަގއި ާއަރައްޔިތުންގެ ާމަޖިލީހުގައި.. ާމުޅި ާގުިޅގެން ާހުށަހެޅުމަކ  ާހުށަހެިޅާހެޅި ނޑު ުޅގަ

ާއެާމައްސަލައަކ  ާތ އީދުކޮށް ާހުށަހެޅުމަށް ާއެ ާާގުިޅގެން ާމަޖިލީހުން، ާރައްޔިތުންގެ ާރަްއޔިތުންެގ38ާާފަހަރު ވަނަ

ާ ާއެކުގައި ާމަޖިލީހު ާވަޒީރުންގެ ާމުޅި ާމަޖިލީހުން ާދިޔައީނެގި ާނިމިގެން ާއެކަން ާއަހ  ާހަމައެއ ޯވޓަށް ާއަދި އެކުަގިއާާ.
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ާ ާކިހިނެއްތޯ. ާދިޔައީ ާކަންތައްތައް ާދެން ާބަލަމ ތޯ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާއައި ާރުުހްނ5ާާދެން ވަޒީރަކަށް

ކޯުޓެގާާވަިކވަކިންާދިންާވ ހަކަާވިދ ުޅވީ.ާއޭގެފަހުންާައއިާކަންތައްަތއްާކިހިނެއްތޯާިދޔައީ.ާޭއގެފަހުންާއައީާސުޕްރީމް

ާ ާއުްއތަމަާސުޕްރީމްބެންޗަށ އި ާހިމެނިވަޑައިގަންަނވ  ާއެާާކޯޓުެގ ާމައްސަލަ. ާދިނުމުގެ ާރުހުން ނޑިޔ ރަށް ފަ

ނުޑކޮށްާވޯޓުާަނގ ފަ.ާދެންާމިއައީާމިފަހަރު.ާއެހެންވީމ  ނޑުާދަންނަވަްނާާ،މައްސަލަިއގައިާވެސްާއޮންނ ީނާގަ އަުޅގަ

ކަންކަންާނިންމ ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެެހޭއާާމިާބޭނުންާވަނީާމިކަމުގައިާަގނުޑކޮށްާވިޔަސްާއަދިާަވކިަވކިންާވިޔަސް

ާރުހުން ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރާާރައްޔިތުންގެ ާހަމަޖައްސަން. ާގޮތްތަެކއް ާގެންދެވޭނެ ާކުރިައށް ާއެކަންކަން ދީގެން

ާ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާދިނުމަށްޓަކައ393ާާިރައީސް، ާރުހުން ާމަޖިލީހަށް ާަވޒީރުންގެ ާަހމައެކަނި ާ)ވ( ާމ އްދ ެގ ާވަނަ

ާނުކުރެވޭނެ ާސުޕްރީމްާބޭނުން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާާކަމަށް ާއިހުތިރ މްކޯުޓން ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމުމަށް ކުރަން.ާނިންމި

ާ ާއެގޮތަށް، ާމ އްދ  ާއެ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާބަދަލުވުމ ހަމައެއ ެއކުަގއި ާެއގޮތަށް ާައކުރު ގުޅިެގްނާާއެ

މ އްދ ެގާާރުތަކެއްާއެބަހުއްޓޭާވަިކވަކިން.ާއޭގެތެޭރަގއިާއެވަނަާމ އްދ ަގއިާަކނަޑއަޅ ފަިއވ ާއަކ393ާާުއެހެންނަމަވެސްާ

ާއެާ)ރ(ާއ އިާާނ(ާއ އިާ) ާ)ހ(ަގއި ާާބުނ )ށ(ާއަދި ާނުކުެރވި ާަކނަޑއްތު ާމަޖިލީހުަގިއާމަރުޙަލ ތައް ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާެވްސާބަހު ާމަނިކުފ ނަށް ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ސްކުރެވެމުންދ ކަމީ

ާއެނގިާ ާގަވ ިއދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ނޑައެިޅގެން ާކަ ާއެބ393ާަވަަޑއިގަންަނވ ނެ، ާފ ހަގަކޮށްފައި ާމ އްދ ަގިއ އޮްތާާވަނަ

ާނުދޭނަންތޯާ ާނުވަތަ ާދޭނަންތޯ ާރުހުން ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާަވޒީރުންގެ ާކޮމިޓީއަކުން މަޖިލީހުގެ

ާއެބަޖެ ާރިޕޯޓް ާއެ ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާިމާނިންމުމަށްފަހުގައި ާމިއަދު ާުސވ ލަކީ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއަންނަން. ހޭ

ާފުރަތަމަާ ާއެންމެ ާކުިރމަތީގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންކަަމށްވ ނަމަ ާކޮބައިޯތއޭ. ާރިޕޯޓް ާެއ ާމަޖިލީހުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަުތާ ާގެންދިއުމުގެ ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިހިސ ބުން ާމައްސަލަ ާމި ާދެކެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެއްކަމަށް ކުރަންޖެހޭނެ

ާމަސައްކަތްކޮްށ، ާކުރަންޖެހޭ ާެގންދިއުމަށްޓަކައި ާކޮމިީޓއަކަށް ާއެ ާރިޕޯޓިންާހުޅުވ ލައި ާމަރުަޙލ ގައި މަރުޙަލ ާާކޮމިީޓގެ

ާމި ާމައްސަލަ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަރުޙަލ ާނިންމ  ާދ ންޖެހޭ ާކުރިއަށް ާދެން ާއަުއމަށްފަހުގައި ކަމަށްާާހިސ ބަށް

ާއެހެންކަ ާއަކީ. ާމަރުޙަލ  ާމި ާދެކެނީ ާމިއަދުާއަޅުަގނޑު ާގެންދިއުމަށްޓަަކއި ާކުރިއަށް ާފުރިހަމަނުކޮށް ާމިކަންކަން މުން

ާ ާއަތްމަތީގަިއާހ ޤައުމުގެ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަިދާމި ާރައީސަށ އި ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިސްނ ފައި ލަތަށް

ާފުރު ާނިންމުމުގެ ާއެކަންކަން ާއަވަހަށް ާނިންމ  ާމިކަން ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާވެްސާއޮތްކަމެއް ާވ ހަކަ ާއޮތް ޞަތު

ާކޮމިޓީައކަްށާ ާއަވަަހކަށް ާވެްސ ާވިހ  ާމައްސަލަ ާމި ާއެހެންކަުމން ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަންަނވަން. އަޅުަގނޑު

ވިޔަސްާއަދިާއެނޫްނގޮތަކަށްާިވޔަސްާމިާމައްސަލަާނިންމ ާދައުލަތްާހިންގުމުގެާފުރިހަމަާބ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ނޑު ާކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާެދއްވިާފުރުޞަަތށް.ާާކަމެއްާެއދޭާއަށްާދެްއވުމަކީާއަުޅގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު
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ާވޯޓަްށާ ާވަިކވަކިން ާރުހުންދިނުމުގައި ާވަޒީރުންނަށް ާވެްސ ނޑަކީ ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވެސްާ ާވ ހަކަަތއް ާއެހެން ާބަެއްއ ާޤަބޫުލކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާމީހެއް. ާޤަބޫލުކުރ  އަހަންޖެހޭނެކަމަށް

ާއެ ާެވްސާާހުރުމ އެކު ާއިސްެޔ ާައރިހުގައި ާބޭފުޅުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބަެއއް ާމިވ ހަކަތަްއ ާަދންނަވ ލަން. ވ ހަކަަތއް

ާދެޭކގޮތުާ ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލެވުނު. ާރުހުންދިނުމުގެާނުރަސްމީކޮށް ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާވަޒީރުްނގެ ގައި

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތް ާޢަމަލުކުަރންވީ ާކުރުުމގައި ާއެބ393ާާަކަންތައް ާމ އްދ ަގއި ާާވަނަ ާ;އޮތް.ާެއާމ އްދ ަގއި

ާއެއް ާއޭެގތެރެއިން ާވިދ ޅުވަނީ ާމި ާޙުކުމުން ާދުވަހުގެ ާއިަހކަށް ާކޯޓުގައި ާސްޕްރީމް ާހިމެނޭ. ކަމަކަްށާާކަމެއް

ާ ާބ ކީ ާއަޅުަގނޑުެމްނާާ:ޢަމަލުނުކުރަން. ާއެހެރީ ާޭއގަިއ ާއޮތީ. ާއޮތްގޮތަށް ާފޮތުގައި ާހަމަ ާއަދިވެސް ކަންތައް

ާރައީސްާ ާމަޖިލީހުގެ ާފޮނުވުން. ާމައްސަލަ ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާބަޔ ންކޮށްދީފައި. ާފިޔަވަޅުތަެކއް ކަޑައްުތކުރަންޖެހޭ

ާކަމަށްާލަާދ އިމީާކޮމިޓީއަކަްށާފޮނުއްވުން.ާއަދިާމަޖިލީހުގެާރައީސްާބޭނުންފުޅުމައްސަލަާމަޖިލީހަށްާއިއްވުން.ާމައްސަ

ވުެރާާފަހަރ ާއެއްާކޮމިޓީއަށްާނަމަާއެއްާކޮމިޓީާއިންާބަލ ާނިމުނީމަާއަނެއްާކޮމިޓީއަަކށްާފޮނުއްވުން.ާނޫނީާއެއްާވ 

ާކޮމިޓީ ާމަޖިލީާގިނަ ާރިޕޯޓެއް ާބެލުމަށްފަހު ާމައްސަލަ ާދެން ާފޮނުއްވުން. ާރިޕޯޓްާއަށް ާއެ ާމަޖިލީހުގައި ާއައުން. ހަށް

އަށްާބުނެވިދ ނެާކަމަށް.ާބަހުސެްއާާކަމަށްާނުވަތަާނުފެންނަކަމަށްާވެސްާކޮމިޓީާދޭންާފެންނަާއަންނައިރުަގއިާރުހުން

ާ ާހިނގަންޖެހޭނެމިނެޓ52ާުމިތ  ާމައްސަލަާގެ ާއޭގެފަހުން ާއަހ ާކަމަށް. ާވޯޓަށް ާމިާާއަށް ާއިޖުރ ތަށް، ާމި ގޮތަށް.

ާމިހ ރުާފިވަޔަޅުތަާ ާމަޖިލީހުގަިއ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއުސޫލުަތއް ާސުާސްވެާއް، ާއެކަމަކ  ޕްރީމްާހިނގަންޖެހޭނެހެން.

ާުޙކުމަކ  ާސުާކޯޓުގެ ާނެތް. ާުގޅުމެއް ާވ ހަކަެއްއވެސް ާވިދ ުޅވ  ާމި ާހަމައެކަނި ާކޯުޓން ާކޮމިީޓއެްއަގއިާާޕްރީމް ައކީ

ާހ ޒިރުކުރައް ާމިތަނަށް ާވަޒީުރން ާމަރުޙަލ އެްއގައި ާއެކަެމްއާއޮންނަ ާނުހައްދަވ ށޭ. ާސުވ ލުކުރަްއވ  ާއެމީހުންނ  ވަިއެގން

ާކުެރވެންޖެހޭނެ ާކަމެއް ާހުރިހ  ާދެންހުރި ާއުސޫލުަތއްާާނުކުރެއްވޭނޭ. ާމި ާއިުޖރ ތަށް، ާމި ާދެކެނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ކަމަްށ

ާ ާފ393ާަމިގޮތަށް ާއިްއވ ފައި ާަވގުތުން ާނަންތައް ާކުރުގަުޅވ ލ ފައި ާއޮވެ ާބަޔ ންވެ ާމ އްދ ަގއި ާއެްއޗަކަްށާވަނަ ހަރަކު

ާކަެމްއހެނެއް.ާއެހެނެއްނޫން.ާމި ާކުެރވޭނެ ާހިއެއްނުވޭ ނަޑަކށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއެހުމަކީ ާވޯަޓށް ާނަމަކަށް ާވޯޓަ،ާފަހަރަކު

ާއެއްާހަމައެކަނިާެއއްާާެވސްާކަންތައްާކޮށްފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެކަންާކޮށްފައިާޮއތީކީާގައިާއެބަހުރިާއެގޮތަށްނތ 

ާބޭނުންވ  ާމައިނޯާބަޔަކު ާމަޖިލީހުގެ ާލީޑަރ އި ާމެޖޯރިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާނޫން. ާނަގައިގެެނއް ާވޯެޓްއ ާލީޑަރ އިާގޮތަށް ރިޓީ

ބޭފުޅުންާއިއްތިފ ޤުެވވަަޑިއގަންނަވ ާހ ލަތްތަކުގައިާއެގޮތަށްާޚ އްޞަާއުސޫލަކުންާޢަމަލުކޮށްަފިއ5ާާާމަޖިލީހުގެާރައީސ 

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަދެއްެކވި ާދެންމެ ާސުމެންބައެބަހުރި. ނޑިޔ ރ އި ާފަ ާއުއްތަމަ ާޢިއްޒަތްތެިރާރު ާކޯޓުގެ ޕްީރމް

ނޑިޔ ރުންާޢަްއޔަންކުރެްއިވިއރުގައިާޢަމަލުކުެރއްވިާވ ހަކަާިވދ ޅުވީ.ާެއކަމަކުާއެގޮތަށްާވޯަޓށްާއެއްެސވުމުގެާކުރިންާ ފަ

ާމި ާއޮންނ ނެ ާރައީސް ާއެހެންާމަޖިލީހުގެ ާއެއްެސވުާވ ަހކަާތަނުގައި ާއެވޯަޓށް ާވިދ ުޅވެފައި ާކުރިްނ.ާއެއް މުގެ

ާމަޖިލީހުެގާ ާނިންމުމުގައި ާތެެރއިން ާމަޖިލީހުގެ ާކަްނތައްތައް ާހުރި ާމަރުޙަލ ގައި ާއިންިތޤ ލީ ާއޮންނ ނެ ވިދ ޅުވެަފއި

ާއޮތް ާމިހ ރު ާއެހެންާގަވ އިދު ާދިމ ވ ތީ ާދަތިތަކެއް ާގަވ އިދަްށާާގޮތުން ާމަޖިލީހުގެ ާޢަމަލުކުރުމަށްޓަަކިއ ގޮތަކަށް
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ާގެނަާ ާބަދަލުތައް ާމަޖިލީހުގެާގެންނަންޖެހޭ ާލީޑަރ އި ާމެޖޯރިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާދިނުމަށް ާރައީސަށް ާމަޖިލީހުގެ ާބ ރު އުމުގެ

ާހިނދު ާއެއްަބސްވި ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާލީޑަރ އި ާނޫންތޯ.ާަމިޖީލުހްނ ެއަކަމްށ ިއުޢިތާރޟު ، މައިނޯރިޓި ކުރޭތޯ،

ާއަ ާވޯޓަށް ާއެގޮތަށް ާއެހެންީވމ ނުކުރީމަ ާއޮންނަނީ. ާމިަނވައުޅަގނުޑ ަދން ، ްއސަވ ފައި ާެދާާަަްނ ާެއއްަޗކީ އުޅޭ

ާއެާ ާރައީސ ލީޑަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާެއާާއްބަްސވުމ އި ާޢަމަލަކުރެވިދ ނޭ. ާއުސޫަލކުން ާޚ އްޞަ ާހ ލަތުގައި ިއއްތިފ ޤުވ 

ާ ާނުލިބޭ ާމަޖިލީހުގެހ އިއްތިފ ޤު ާހަމަ ާގެންދަވަންާާލަތްތަކުގައި ާއޮތްގޮތަށޭ ާކުޅަދ ނަކަންާގަވ އިުދ ާމަޖިލީހުގެ ވ ނީ.

ާމިއަ ާކޮމިޓީއެބަހުރި ާމަޖިލީހުގެ ާމައްސަލަ ާމިއަދަށް ާފޮނުާދުން ާރިޕޯޓުއަށް ާއެ ާމިއަދަށް ާމިއަދުން މިކޮޅަށްާާއްވ 

ާވެްސާ ނޑު ާއަޅުގަ ާވޯޓަްށާއަހަން ާވަިކވަކިން ާައއީމަ ނިޑވަޅު ާއަހ ާދަ ާުކރައްވަން.ާވޯޓަށް ާކަމެއް ާއެކުަރްއވ  ގެންނަވ 

ާބޭނުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރަޝީދުާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟް

ާރައީސްާ.عليكنާاسالم ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލައ ޝުކުރިއްޔ  ާވަޒީރުްނގެ ާއ ދެ، ާޢިއްޒަތްތެިރާާބެހޭާ. ގޮތުން

ާމި ާއަޑުިއވިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަފުޅުތަކެއް ާތަފ ތު ާމައްސަލަާމެންބަރުންގެ ާމި ާއ ދެ، ާމުޅިާާދަނީ. އަކީ

ާމައްސަލައަކަްށވެ ާމައްސަލައ ާޤައުމީ ާމި ާމިާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާހުއްޓިފަާހެދި .ާވަނީ

ެއއްާނުފެިނާާބޮޑުާނަތީޖ ާމިކަމަށްާހައްލެއްާގެނައުމަށްަޓކައިާގިނަާމަަސއްކަތްތަެކއްާުކރި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޭއގެާމ 

އަކީާހައްެލއްާހޯދަންޖެހޭާާވެސްާމިާމައްސަލަާއެހެންނަމަވެސްާމިާސަރުކ ރުްނާވެސްާއަދިާވެިރކަންާހިންގ ާފަރ ތުން

ާފެންނަާއްއެާމައްސަލަ ާމަޖިލީހަށް ާމިކަން ާވެސް ާއެބޭފުޅުން ާވ ީތެވ ާދޫާާކަމަށް ާމިއަދު ާކުރުމަށް ދީގެންާާގޮތަކަށް

އެހެންެމާާޅުަގނޑުާޝުކުުރދަންނަވަން.ާއަދިމިކަންާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާއެާފުރުޞަތުާދިނީތީވެާއެފަރ ތަށްާވެސްާއަ

ާކުރިއަށްާމި ާޕްރޮސެސް ާމި ާމިކަން ާގޮތްގޮަތކަށް ާތަފ ތު ާމިދިޔައީ ާއަުޑއިިވގެން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއަދު

ާވ ހަކަ ާފޮނުވ  ާކޮމިޓީއަކަށް ާއެޮގތުން ާއަދި ާވިދ ޅުވޭ.ާާގެންދިއުމަށްޓަަކއި. ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްެތރި ާބަެއއް ވެސް

ާމަްއސަ ާމި ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާމައްސަލަާލައެހެންނަމަވެސް، ާފޮނުވަންޖެހޭނެ ާކޮމިޓީައކަށް ެއްއާާއަކީ

ާމައްސަލަ ާމި ާމައްސަލަާނޫން. ާނިންމަންޖެހޭނެ ާމިތ ގައި ާމިއަދަށް ާމިއަދުން ާމ ފަންނުާާއަކީ ާއެހެންކަމުން އެއް.

ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުާހުޅަނގު ާމެންބަރު ާެއއީާޢަބްދުއްރަޙީމުهللا ާތ އީދުކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާހުށަހެޅުމަށް ާގެ

މިތަނުގައިާތަފ ތުާބޭބޭފުޅުންާއެބަާވިދ ުޅވޭާތަފ ތުާގޮތްގޮތަްށާމިާއަލުންާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީއަކަށްާމިާފޮނުވަންޖެހޭނޭ.ާ

ާެއބަ ާޭއގައި ާަވޒީރުން ާނެތް. ާސަބަެބއް ާއެްއވެސް ާފޮނުވަންޖެހޭ ާމި ާކޮމިޓީއަކަށް ނޑުމެންާާމަޖިލީހުގެ ާއަުޅގަ އޮތް

ާމަޖި ާރައްޔިތުންގެ ާމިދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ާގަވ އިދުގެ ާއެބ93ާަލީހުގެ ާމ އްދ ގަިއ ާމިާވަނަ ާހ ޒިރުކުރެވޭެނާބުޭނ ތަނަށް

ާބަަޔކަށްއާ ާވ ހަކަ ާޭއގެތެެރއިން ާމަޖިލީހުގެާާޢަމަލުނުކުރ ާއި ާދެން ާއަުޅަގނޑުމެން ާކޮންމެހެން ާއޮްތާކަމެއްަގއި ގޮތަށް

ާއެ ާކޮންމެހެން ާލައިގެން ާތެރެއަށް ާބައިތަކުގެ ާއެހެން ާކޮމިޓީއަކަާހުރި ާހ ޒިރުކުަރއްަވއިގެންާނޫންބޭފުޅުން ާއެާށް ާނަމަ
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ާއަުލންާރިޕޯޓެއްާމިތަނަށްާބޭފުޅުންާހ ޒިރުނުކޮށްާނަމަކަްށާކޮމިޓީ ، ގެންނ ަކށެއްާނުޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ާއަށްާފޮުނވ ފައި

ކޮށްފައިާއޮތީާމިއަުދްނާމައްޗަށްާލ ޒިމުމެންބަރުންގެާިމަކްނ ޮއީތ ިމައުދ ައުޅަގނުޑެމްނ ަރްއިޔުތްނެގ ަމިޖިލްސ 

ާއެހެންވީމ މިއަ ާނިންމަން. ާމިކަން ާތ އީދުކުރ އިރުެއ ުހަށެހުޅަމްށ ައުޅަގނުޑ ާތީއުދުކަރން ، ދަށް ާައދި ވެްސާާ.

ާބޭނުންާ ާދަންނަވަން ާއެާއަޅުަގނޑު ާަވޒީރުން ާމިއަދު ާބޮޑުކަމ އި،ާއެާވަނީ ާބޮޑުކަމުްނާާޭބފުޅުންގެ ާހައިބަތު ބޭފުުޅންގެ

ާވަޑަިއގަން ާއެބޭފުޅުން ާމަޖިލީހަށް ާމިރައްޔިތުންގެ ާނެތިގެން، ާބޭނުން ާއެާނަވަން ާދެކޭގޮތުަގިއާާތަނަކީ ބޭފުޅުން

ާދިމ ލަށްާ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާގޮތަކަށް ާހިތުހުރިހ  ާެއބޭފުޅުން ާވ އިރުގައި ާތަނަކަށް ާތ ކުންތ ުކނުޖެހޭ ާތަނަކަށް، އެްއވެސް

ާއެ ާގޮވުަމށްފަހުގައި ާއެްއެޗއް ާއައިހ  ާާދުލަށް ާހުރިހ  ާމިތަނުން ާގޮތަކަށް ާބޭނުްނހ  ާކުެރވޭބޭފުޅުން ާނެާކަންތައްތަެކއް

ބޭފުޅުންާބޭނުންހާ ާބޭފުޅުންާވިސްނަިއގެންާުނވ ނެާއެާނުވ ނެ.ާއަދިާމިއަދުާއެާާބޭފުޅުންާވިސްނަިއެގނެއްާކަމަށްާއެ

ާެވގެެންއާ ާެއކަން ާެއގޮތަށް ާކަމަކަށް. ާލިބޭނެ ާވެސް ާރުހުން ާމިތަނުން ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާޮގވި ާއެއްެޗއް ާބޭނުން މީހަކު

ާޢިއްޒަތްތެ ާމިއަުދާނުދ ނެ. ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާދ އިރު ާވ ހަކަދައްކަމުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސް، ރި

ާދ އިުރާ ާއުދަނގޫކުރަމުން ާމެންބަރުންނަށް ާވ ހަކަދައްކަމުންދ  ާމަޖިލީހުގެ ާފެށުނީއްސުރެ ާމިއަދު ނޑައެިޅގެން ާކަ ހަމަ

ނުޑާމި ާއަުޅގަ ާއިންނަވ ތީވެ ާހަމަހިމޭނުން ާރައީސް ާކުށްވެރިކުރަން.ާމަޖިލިސްާޢިއްޒަތްތެރި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެކަން އަދު

އެުކާގެންދިއުަމކީާމިާމަޖިލީހުގެާވަކިާއުސޫލަކުްނާވ ހަކަދެއްކުމަކީާިރޔ ސަތަްށާާމިގޮތަށްާގެންިދއުމަކީާހަމަހިމޭންކަމ 

ާކަ ާމަޖުބޫރުކުރުވޭނެ ާވެސް ާމެންބަރަކަށް ާއެހެން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއަދި ާނޫން. ާކަމެއް ާނޫން.ާމަޖުބޫރުކުރެވޭނެ ެމއް

ނޑުާބޭނުންާ ާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންާގޮތަކަްށާމިތ ާވ ހަކަދަްއކ ނަން.ާނުެވސްާހުއްުޓވޭނެ.ާހުއްުޓވަބަލަާނިކަން.ާއަުޅގަ

ާމި ާވ ހަކަދަްއކަމުން ާމިއަދު ާވ ހަކަަދއްކ ނަން. ާމަޢުޟޫޢުއ ާގޮތަކަށް ާމި ާމިާ،އެއްގޮަތށްާގެންދަނީ ާވ ހަކަދަްއކަމުން

ާއެހެންވީމ  ާހ ޒިރުކުރ ކަށެއް.ާޒީާވަ ، ގެންދަނީ. ާމިތަނަށް ާަވޒީރުން ާނުވޭ ާޭބނުމެއް ާއަޅުަގނޑުމެން ރުންނަކީ

ާއުސޫލެްއާ ާދޭންޖެހޭ ާދޭންޖެހޭނޭ. ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރުހުން ާވަޒީރުންނަށް ާމިދަންނަވަނީ ާެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑަައޅ ނީ.ާގަވ އިދުަގއިާނެތްާކަންތައްަތކެއް،ާަގވ އިުދގައިާނެތްާކަ ނިންމަންޖެހޭާާމަީކާމަޖިލީހުންއަޅުަގނޑުމެންނޭާކަ

ާެއއް....ާެއއް،ާގަވ ިއދުގައިާއޮތްާމައްސަލަާަގާވިއުދަގިއ ޮއްތ ަމްއަސލަ ، ކަމެއް.ާއެހެްނވީމ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދިނުމުެގާ ާފުރުޞަތު ާމެންބަަރށް ާއޮތް ާވ ހަަކފުޅުދައްަކވަން ާދެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކުރަމުންާ ާމަސައްކަތްަތއް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަންނަވ ލަން. ާކެތްތެރިކަމަށް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ކުރިން

ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޢުޟޫާގެންދ އިރު ާދެއްކެވުމުަގއި ާކަމަީކ،ާާޢުވ ހަކަފުޅު ާދެވަނަ ާވ ހަކަދެއްކެވުން. އަށް

ާވ އަޅުަގނޑު ާަގވ އިުދގަިއ ާނުވ ނެާންމަތިާގޮުތގެާމެްނގެ ާއުދަނގޫ ާމެންބަރަކަށް ާގެންދ  ގޮތަކަްށާާވ ހަކަދަްއކަމުން
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ބެހޭާާމަޖިލީހުގައިާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާޢަމަލުފުޅުތައްާބެހެއްޓެވުމަށްާއަުޅަގނުޑާދަންނަވަން.ާނިޒ މ 

ާއެްއ،ާވިލުފުށީާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިރޔ ޟްާރަޝީދު.ާާމައްސަލަ

ާ

ާއްސަލަ()ނިޒ މީާމަ

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިނޒ މ  ާމަްއސަލަާއަޅުަގނޑު ނޑައެިޅގެންާާބެހޭ ާކަ ާގަވ އިުދގައި ާމިދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ާައޅުަގނޑުމެން ާެނގީ ާމި އެއް

ާވ ހަކަަދއްކަުމންާއެބަ ާމިތ  ާނުކުރުމަށް.ާއޮތް ާއުނދަގޫ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާަކނަޑއެިޅގެންާާދ  ާއެކަމަކު

މިއަދުާހަމަާވަކިާމެންބަރަކުާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާާމިތަނުގައިާހަމަާފެށުނީއްސުރެ

ނޑައެިޅގެންާމިއަދުާފެށުނީއްސުރެާމިތަނުގައިާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުންނަށްާއުނދަގޫުކރަމުންާގެންދޭ.ާފުރަތަމަާ ހަމަާކަ

ވެްސާާއިުރގައިާޢަބްދުއްރަޙީމްާމިތަނުގައިާވ ަހކަދެއްެކވިهللاާނގުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަންނުާހުޅަ

ާވ ހަކަދައްކަމުން ާމިތ  ާމެންބަރުން ާއެހެން ާއަދި ާގެންިދޔައީ. ނަޑއެިޅގެންާާއުނދަގޫކުރަމުން ާކަ ާހަމަ ދ އިރު

ާކަންތައްާހުއްޓުވަންާޖެހޭނެ.ާާތުންާޖެހޭނެާއެރިޔ ސަާަހަމ ަމިޖީލުހެގ ، މުންާގެންދޭ.ާއެހެންވީމ އުނދަގޫކުރަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ

ާ ާބޭނުންމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިތަނުގައި ާެއީއ ާަޙއްޤެޭކ ާލިބިގެންވ  ާމެންބަރަކަށް ާމިތ ާާކޮންމެ ވަރަކަށް

ފެށުނީއްސުރެ.....ާ ނަޑއެިޅގެންާހަމަާމިތާ  ާވ ހަކަދެްއކުންާެއއީ.ާއެާމެންބަރުާކަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާރަޝީދުާ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުުފށީ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .

ާޢިްއޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ރި

ާމެންބަުރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމ ވަށު ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ .

ާ ާޖަމ ލް ާޢަބްދުއަޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާބޫބަކުރަށް. ޢަބްދުއްރަޙީމް،ާهللا

ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާހުއްޓާނިޒ މ  ާމަސައްަކތް ާމަޖިލީހުގެ ާނޭރުވޭނެ ނުޑާާެއއް ާއަުޅގަ ާމަަސއްކަްތާކުރަްއވ ކަށް ަޭގޮތަށް

 ފުރުޞަތެއްާނ ރުވ ނަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާބޫބަކުރުއަާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާމ ވަށުާދ އިރ ގެ

ާ ާކުރިއަްށ ާވ ހަކަ ާމ ހަޢުއަޅުަގނޑަށް ާޤ އިމުގެންދެވޭނެފަދަ ާދަންނަވ ލަްނާލެްއ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެދެން. ކޮށްދެްއވުން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާކަމެާ;34ބޭނުންވަނީ ާކުރަންޖެހޭ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާބޭފުޅުންނަްށާާކޭ.ާމިކަމ ވަނަ ާބަެއއް ގުިޅގެން

ާ ާއެބަމި ާކަމެއް ާއޮންަނ ާމަޖިލީހުއޮތްާާއޮޅިަވޑަިއގެންފައި ާރައްޔިތުންގެ ާެއއީ .ާ ާވަީޒރުންގެ ާރުހުންާން މަޖިލީހަށް

ކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާޝަރުތުާފުރިހަމަވޭތޯާާދިނުމަކީާއެއީާޝަރުތުާފުރިހަމަވޭތޯާބެލުން

އަށްާހުށަހަޅަނީ.ާރުހުންާއޮތްތޯާބަލ ށޭ.ާމުޅިންާތަފ ތުާދެާކަމެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއާާެއއްާނޫނޭާކޮމިޓީާބެއްލެވުމަށްޓަކަ

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާރުހުންާތަފ ތު ާމަޖިލީހަށް ާވަޒީުރންގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާފ ހަގަކުރަން. ާއެބަޖެހޭ ން

ަގިއާއޮންނަާގޮތުގެާމަތިންާއަުޅަގނޑުމެންާރުހުންާހޯދަންާނ(ވަނަާމ އްދ ގެާ)ާ;34ދިނުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ާފުރިހަމަވޭތޯ ާޝަރުތު ާބަލަނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެނގިާހުށަހެޅުމުން ާނޫން. ނޑުމެންާއެްއ ާއަުޅގަ ަވޑަިއަގންނަވ ނެ

ާއިެލކްޝަން ާބައްލަވަނީ ާފުރިހަމަވޭތޯ ާފޮނުވީމަާވެސްާޝަރުތު ާނަން ާކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހަށް ާސްާރައްޔިތުންގެ

ާހަމަާ ާފޮނުވަނީ. ާއަރިހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާއޮތްތޯ ާރުހުން ާބެއްލެވުމަށްފަހުގައި ގޮތަށްާާއެާކޮމިޝަނުން.

ާވެާ ާވަޒީރުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހަށްާާގެސް ާއޮތްތޯ ާރުހުން ާފަހުގައި ާބެއްެލވުމަށް ާފުރިހަމަވޭތޯ ޝަރުތު

ާމިާ ާވެސް ާމަޖިލީހަށް ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު ާުއސޫލުން ާމި ާބަލ އިރުގައި، ާއުސޫލުން ާމި ާއެހެންވީމ ، ފޮނުވަނީ.

ނޑުގެާަވގުތުކޮުޅ،ާއި.ާނަންފުޅުތައްާއަިއސްފައިާމިއޮީތާޙަޤީޤަތުގައިާރުހުންާއޮތްތޯާބެލުމަށްޓަކަ ފަހުްނާެއކަމަކުާއަުޅގަ

ާވަގުތު...

ާ

 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު

ާވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާަބެއްއާާއ ދެ، އަކީ

ވ ާގޮުތގެާމަތިންާާވަނަާމ ްއދ ގައ393ާިއަޅުަގނޑުމެންގެާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގެާމެންބަރުންާފ ހަގަކުރެްއވިާފަދައިންާ
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ނަޑއްތުާކުރެވިަފޭއ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނުޑާ މިހ ރުާމިާމައްސަލަާވަީނާކޮިމޓީއަކަށްާފޮުނވިާއެާމަރުޙަލ ތައްާވެސްާކަ

ާމައްސަލައިާާގަބޫލުކުރ  ާމި ާސީދ  ާދ ންޖެހޭނީ ާދެން ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާނިގޮތުަގއި ާގެ ާހަމައަށް.ާހަމައެއ  އެްއކޮްށާންމުމ 

ާސަރުކ ުރާ ާއަންގަވ ަފއި ާސިޓީއަކުްނ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާވޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ާޙަޤީޤަތަށްާ ާމި ާެއހެންވީމ ، ާވެސް. ާވ ހަކަ ާނުކުރ ނެ ާތަމްސީލު ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާފަރ ެތއް ާެއއްވެސް ނިސްބަތްވ 

ާ ާހުރިޢ ޔަތްކޮށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހަށް ާަވޒީރުންެގ ާހުށަހެޅުމަކީ ާހުަށހަޅ  ށަހަޅުްއވ ަފިއވ ާައޅުަގނޑު

ާ ާވަިކވަކިންނަންފުޅުތަކ  ާވަޒީަރަކށް ާކޮންމެ ާަކނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ާގޮތް ާއޮތް ާރުހުން ާމަޖިލީހުގައި ިމއަދުެގާާމެދު

މ ،ާއެއީާހުށަހެޅުމެއްާގޮުތގަިއާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންޮކްށާ.ާއެހެންވީާިމ ަމްއަސަލ ިންނުމން ، ޖަލްސ ގައިާޯވޓަށްާއަހައިާ

ާއަުޅަގނޑުމެން ާހުށަހެޅުން ާފަރ ތުންާސީދ ކޮްށލަން.ާއެއާ އަރުވަން.ާމި ާބޭނުންވޭާގެ ނުޑާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަުޅގަ އެއްކޮށް

ާތެރޭ ާމައްސަލައަޅުަގނޑުމެްނގެ ާިމ ާދިގުަލއިގެންާާަގއި ާއެާމިހ  ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިާދިޔައިރު ާބަޖެހޭ

ދ ާއެހެނިހެންާކަންތައްތައް.ާައޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުންާއެމް.ބީ.ސީާޤ ނޫނެްއާާކަމުގެާހަމަާމޯހިރުގައިާހިނަގމުން

ާފަށްފަށްކޮ ާދެފަހަރު ާޤ ނޫނެއް ާމ ލިއްޔަތު ާފ ސްކޮށްފަިއ. ާވަނީ ާވެސް ާާ;5ށް ާފ ސްކޮށްފަވޯޓ  ާވަނީ ާއަދިާއެުކ .

ާފ ސްކު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބ ުރާއިހަކަށްދުވަހު ާކައުންސިލަރުންގެ ާތެރޭގަިއ ާއިންތިޚ ުބގެ ާޤ ނޫނުގައި ާލ މަރުކަޒީ ރި

ާހުރިއިރު ާިމހެން ާމިކަންަތއްތައް ާފ ސްކޮށްފައި. ާމިވަނީ ާެވސް ާތަންފީޛުާނުވ ނެކަމަށް ާޤ ޫނނު ާތިިބާޤައުމުގެ ކުރަން

ާއެިކގޮތްގޮ ާތަފ ތު ާއިްސވެރިޔ  ާއެންމެ ާދައުލަުތގެ ާިދވެހިރ ްއޖޭގެ ާހަމައަށް ާވ ހަކަދަްއކަމުންބ ރުތަކ އި ާިމާާތަށް ދ އިރު

ާގަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ. ާުސވ ުލކޮށްލަން ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާކޮބައިޯތ ާދައުރަކީ ގޮުތގަިއާާމަޖިލީހުގެ

ާޮކްނާ ާތަންފީޛުކުރަންވީ ާފުލުހުންނަށް ާދޭއިރު ާތަންފީޛުކުރަން ާޤ ނޫނު ާއަތްަމއްޗަށް ާފުލުހުންގެ ާއުަފއްދ  ސުވ ލުތަެކއް

ާކިހ  ާޤ ނޫނެއްތޯ ާވަނީާގޭޭނނވަަރކަށްތޯ ާހަދ ާާކަމަށް ާޤ ނޫނު ާމި ނޑި، ާކެ ާބ ރު ާމަޖިލީހުގެ ާހަދ  ާޤ ނޫނު ާމި ނަމަ

ާ ާރުހުން ާވަޒީރުންނަްށ ާއެހެންވީމ ، ާަކނޑ ލ . ާއެބަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބޭނުން އެއްކޮްށާާދިނުމ މަޖިލީހުގެ

ާމި ާއެދެން ާާއަޅުަގނޑު ާަމޖިލީހުން ާަރއްޔިތުންގެ ާވެްސާކަންކަމުގައި ާގޮތެއް ާކުރ ނެ ާދެން ކަންތައްތައް

ނަޑއަަޅއިދިނު ާޫނނިއްޔ ކަ ާބޭނުންާން.ާއެހެން ާބޭފުޅަުކ ާގެންާމިއަުދާަވކި ާކުިރއަށް ާޖަލްސ  ާމި ާމިާވީމަ ާމ ދަމ  ދ ތީ

ާއަނެްއކ  ާދިޔަާޖަލްސ  ާހުއްިޓގެން ާމ އިވެްސ ާނަތީޖ  ާމީގެ ނުޑާާކަމަ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާުނވ ނެ. ރަނަގޅެއް

ާަވޒީ ާމަރުޙަލ ތަކެްއާދެކޭގޮުތގައި ާހުރިހ  ާގަވ އިުދގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ާކަންތައްަތކުަގއި ާމަިޖލީހުގެ ރުންގެ

ނަޑއްުތކުރެވިފައި.ާސަުރކ ރުާޒިންމ ދ ރުކުރުވ ާކޮމިޓީ އަށްާިމާާނިންމުންާނޫންާއެހެންާހުރިހ ާމަރުޙަލ ތަކެއްާވަނީާކަ

ާމެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮމިޓީެގ ާެއ ާވަީނާފޮނުވިފައި. ާދަޢުވަުތާމައްސަލަ ާއެކިފަހަރުމަތިން ާަވޒީރުންނަށް ާއެިކ ާވަނީ ބަރު

ާކޮމިޓީ ާއެ ނުޑާާއަރުވ ަފއި. ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާނުޖެހޭ. ާއަންނ ކަށެއް ާމިތަނަށް ާޖަވ ބުދ ރީވަނީ ާއެބޭފުޅުން އަށް

ާއެ ާފޮނުަވިއގެން ާކޮމިޓީއަކަށް ާމިކަން ާމަޖިލީހުން ާރައްިޔތުންގެ ާދެން ާެއީއާާބޭުފޅުންނަށްާގަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ކިޔަންޏ 

ާބޮުޑާ ާކުރެޭވ ާރަްއޔިތުންނަށް ާއިންތިޚ ބުކުރި ާމެންބަރުން ާމެންބަރުންނަށ އި،ާއެ ާޢިްއަޒތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ
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ާެއއް ާއަދިވެސް ާމަޖިލީހަށް ާވަޒީރުްނެގ ާއެދެން ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީމ ، ާދަންނަވަންާާމަލ މ ތެއް. ފަހަރު

ާހު ާށަހަުޅއްވ ފަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނަންފުޅުތަކ  ނޑަެއޅުމަށްޓަކަިއާއިވ  ާކަ ާއޮްތގޮތް ާރުހުން ާމަޖިލީހުގައި މެދު

ާވަިކވަކިންާކޮންމެާނަންފުޅަކަްށާމިއަދުގެާޖަލްސ ަގއިާވޯޓަށްާއެހުން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްެތރިާރައީސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާ

ާ ާާ،الحمدهلل، الحمدهلل، الحمدهلل`. ާމިއަދު ާައޅުަގނުޑ ާރައީްސ. ާޢިްއޒަތްތެރި ސުބުޙ ަނޫޙާهللاާޝުކުރިްއޔ 

ާުޝކުރުާވަތަޢ ލ  ާޙަމްދުކޮށް ާވަރަށްާއަށް ާުދވަސްތަަކކަށްފަހު ާމަޖިލިސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާސަބަބަީކ، ދަންނަވަން.

ާކު ާއިތުރަށް ާމަސައްކަްތ ާމަޖިލީހުަގިއ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާފެިށގެން ާގޮތަކަށް ާޢިއްޒަތްތެިރާާރެެވމުންއުއްމީދީ ދ ތީ.

ާއޮޅުމެްއާއަކީާހަމަޔަޤީނުންާރައީސް،ާވަޒީރުްނގެާމަޖިލީހަށްާރުހުންާދިނުމުގެާމައްސަލަ ވެްސާއަުޅަގނޑަށްާެއްއވެސް

ާމައްސަލަ ާއެބަާއޮތް ާވެސް ާމަސްއޫލިއްޔަެތއް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާނޫން. ާޢިއްޒަތްތެިރާާއެއް ާމި އޮތް.

ާ ާއެކިެއކި ާއެބަމަޖިލީހުގެ ާވެސް ާަމސްއޫލިްއޔަތެއް ާބޭފުޅުންގެ ާިތއްބެިވ ާހަމައެހެންމެ،ާސިޔ ީސާާމަޤ މުތަުކގައި ޮއތް.

ާއެބަ ާވެސް ާަމސްއޫލިްއޔަތެއް ާއިސްވެރިްނގެ ާޢިާޕ ޓީތަކުގެ ާމީަގއި ާމައްސަަލއިާއޮތް. ާމި ާަރއީސް، ގަިއާއްޒަތްތެރި

ާބަހު ާމައުޟޫޢިސްކުރ އަޅުަގނޑުމެން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭރުވީިއރު ާއަޅުަގނޑުެމްނާާން ާނުވ ނެ ކަމަކަްށ

ާބ ރެއްާ ާބ ރުކުރ ނެ.ާހުރިހ  ާކަށްގަލަށް ާތަޅަންޏ  ާގެރި ާދެ ާބޮޑު ާހިންގަންޖެހޭ ާިވސްނުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ރިޢ ޔަތްކޮށް

ާ ާކޮން ާަޙއްޤެއްތޯ ާކޮން ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާިދއްކުެރވުނީ ާއިނިގޔެއް ާަރއީސަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި އްލެްއޯތާހަކުރީ

ާބޮޑުާދެާޕ ޓީެއއްގެާކޮންޓްރޯލްގައިާމިާއޮންނަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހިތ މަޔާ ާ;;އޮންނ ނީާމަޖިލީހުގެާ%ާމަޖިލީހުގައި

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާމި ާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްަސލަ ާވަޒީރުންގެ ާމި ާދަންނަވަންެޖހެނީ ާައޅުަގނޑު އެކު

ާޤ ނޫާ ާަޤއުމުގެ ާމި ާފެށިގެން ާދުވަހުްނ ާފޮނުއްވި ާލިބިގެްނވ ާމަޖިލީހަށް ާއަށް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއިން ނުއަސ ސީ

ާ ާހިްނގަނީ. ާމިނިސްޓްރީތައް ާއޮެވގެން ާމަޖިލިސް ާަވޒީރުންގެ ާޕ ީޓއަށްބ ރެއް ާިސޔ ސީ ާސ ފުކޮްށާާވ ަދވެރި ވަރަށް

ާ ާދިރިއުޅޭ ާޤައުމުގައި ާމި ާނެތީމ  ާމަޖިލިސް ާވަޒީރުްނގެ ާއެނގޭ ާއުނަދގުލ އި ާއެތައް ާރަްއޔިތުންނަށް ދަިތާއެަތއް

ސިޔ ސީާޕ ީޓގެާވިސްނުްނާާސަބަބަށްޓަަކއިާސިޔ ސީާޕ ީޓގެާވ ދަވެރިާޤީޤަތެއް.ާމިކަން.ާމިއީާޙަކުރަންޖެހޭނެތަހައްމަލް

ާ ާރަްއޔިތުންނ  ާސަރުކ ރ އި ާފިއްތ  ާސަރުކ ރަށް ާމައްސަަލާހުރީ ާމަޖިލިސް ާވަޒީރުން ާމި ާމިހެންކަމުން، ޖެއްސުމަށް.

ާމިއެޖެންޑ  ާފެށިގެން ާދުވަހުން ާމަޝްރަހުޢިއްޒަާކުެރވުނު ާމަޖިލީހުގެ ާފެިށާާވެހޫނުާތްތެރި ާދ ން ާނުބޭްއވި ޖަލްސ ތައް

ނޑުާެދކޭފެށުންާމިއަދުާމީާނިމުމަކަށްާއައިާުދވަސް.ާޢިއްާ ގޮުތަގިއާމިާމައްސަލަާވަޒީރުްނގެާޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއަުޅގަ

ާގަވ އިދު ާފޮނުވިފައި.ާމަޖިލިްސގެ ާމަޖިލީހަށް ާިމާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއޮތީ ާމައްސަލަ ާގޮތުންާޝަރުމަޖިލީހުގެ ާބުނ  ާތުާަގއި

ާދ އިރ ެގާ ާހުޅުހެންވޭރު ާައޅުަގނުޑ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާހަމައެހެންމެ، ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާމިއީ ާބެލުން ހަމަވޭތޯ

ާދަން ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާހުށަހެޅުަމށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޝަރުތަޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިްނާނަވ ލަން. ކީ
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ާޝަރު ާފަހުން ާވެދ ނެތެހަމަވިޔަސް ާއުނިވުމަކީ ާފަހަރަށްާާއް ާދެވަނަ ާހަމައެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހެންކަމުން، ކަމެއް.

ާމިކަމާ ާކޮމިޓީ ާގެންގޮސް ާކޮމިޓީާމެދުާއަށް ާނިންމ  ާގޮތެއް ާޢިއްޒަތްތެރިާާރިޕޯޓ ާކޮމިޓީން ާމި ާމައްސަލަ ާމި އެކު

ާޝަރު ާވަޒީރުްނެގ ާަބއެއް ާއަޅުަގނޑަށް ާސަބަބަކީ ާއައުން. ާފުރިހަމަޖިލީހަށް ާނެތްތު ާއެމަތޯ ާިމާތޯ ާކޮމިީޓގައި ނގޭނީ

ާކަމަށްދިރ ސ ާމައްސަލަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާކުރުމަށްފަހުަގއި ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްތެިރ ާމަޖިލިސްާވ ތީ. ާަވޒީރުން ަގއި

ާމީކުރަޢައްޔަން ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއިންނަނީ ާމި ާވަިކވަކިްނާާން ާވަޒީރުން ާމަސަްއކަެތއް. ާއިންނަ ާކުރަން ޖަމުޢުޮކށް

ާ ާނޫން. ާޢަަވޒީރުންއެހުމެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހެއް ާމަޖިލީހަށްާގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާިމ އްޔަންކުރުމަށްފަހުަގއި

ާަމޖިލީހަފޮ ާވަޒީރުންގެ ާގޮތަާ،ށްނުވަންޖެހެނީ ާކަމެްއ ާރަމްޒީ ާޢިއްމީ ާމި ާކަމެއް،ށް ާކުރ  ާމަޖިލީހުން ާޒަތްތެރި

ޮބުޑާސިޔ ސީާަމއްސަލަައކަށްާމިަކންާެވގެންާޮގސްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާިމއޮތީާމިކަްނާާކަމަކީާމ އިާމިާޙަޤީޤަތުގަ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހޫނުވެަފއި. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބ ުރާމިހެން ާތިން ާދައުލަތުގެ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި މިދެންނެވީ

ާޕަވަރ ާއެްގޒެކްިޓވް ާވަިކވެފަިއވ އިރު ާބ ާ،ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާހިންގުމުގެ ާރައްޔިތުންާެވރިކަން ާޕަވަރ ާޕީޕަލްސް ރު

ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއެއްާމަޖިލިސް،ާޖުޑިޝަރީ ާމަސްއޫިލއްޔަތެާާމަޖިލީހުގެ ާހިންގ  ާވެރިކަން ބ ރަށްާއް

ާަކނަޑއަޅ  ާިސޔ ސަތު ާފަރ ތްަތންފީޛުާއެއީ ާއެހީތެރިެވާާއެާ.ވ ތީާާކަމަށްާކުރ  ާހަދ  ާޤ ނޫނުތައް ާބޭނުންވ  ފަރ ތުން

ާ ާހިތ މަޔ ވ ިގވެިރވުން. ާދަންަނަވންާއެހެންނަމަވެްސ، ާސިޔ ސީާއެއްކޮށް ާވ ދަވެިރ ާމިއަދު ާމިާާޖެހެނީ ޕ ޓީތައް

ާމުޤަ ާކޮމިޓީތަކުގެ ާލިބި ާކޮންޓްރޯލް ާމަޖިލީހުގެ ާފަށައިޢިއްޒަތްތެރި ާދުވަހުން ާލިބުނު ާޤައުމ ާްއރިރުކަން ާޤައުމު ާމި ގެން

ާެއއްވެ ާމަޖިލިސްގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެްއވެްސ ާިވސްނ  ާދޭތެރޭގައި ާމެންބަރަކު ާސް ނުޑާާނެތްކަމ މިއަދު ާއަޅުގަ ދޭތެރޭ

ާދަނީާއެާކުރަމުންގެާރައްޔިތުންާއެަތއްާމަސައްކަތްސަބަބަކީާސިޔ ސީާވިސްނުމެްއގައިާމިއަދުާިމާޤައުމުާހިތ މަކުރަމޭ.

ާދަުރވ ިލާ ާޤައުމު ާނަގ  ާލޯނެއް ާއެަތއް ާމ ޒީަގއި ާިތއްބެވި ާދުރުަގއި ާނަފްސަށްވުރެ ާއަިމއްލަ ބޭފުޅުންގެ

ާއެބޭފުޅު ާމިއަދު ާޤައުމަށްޓަަކއިާާއެާާ،ބޭފުޅުންާންނަށްޓަކައޭ.ާީކްއވެގެްނތޯއޭ ބޭފުޅުްނެގާާއެާ،ބޭފުޅުންާއެާާ،ބޭފުޅުންގެ

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާއެާ،ބޭފުޅުންާއެާ،ނަފްސަށްޓަކައި ާމި ާނުުކރެވޭ. ާމަސައްކަތް ާދަރިންނަށްޓަކައި ާއަމިއްލަ ބޭފުޅުންގެ

ާ ާރައްޔިތުްނނަށް ާއެންމެހައި ާބޭފުޅުންނަށްާލޮބުވެތި ާތިއްބެވި ާގޮުތަގއި ާލީޑަރުންގެ ާޕ ޓީގެ ާިސޔ ސީ ާވ ދަވެރި ގޮވ ލަން

އްާދަރ ާތިބިާމީހުންތޯ؟ާމިއަށްާބަލ ފަިއާކަކޮންބަެއއްތޯާެއއީީކާޤައުމަށްާޚިޔ ނ ތްތެރިިވާމީހުންތޯ؟ާބޭންކުތަާ.ބައްލަވ ށޭ

ލައިކުްމާދުާއެދެންވީ.ާަވއްސަލ މްޢަމިއަާހެވެއްނޭދޭާާތިބޭފުޅުންގެާއަމިއްލަާނަފްސުންާބޭފުޅުންނަށްާކީއްެވގެންތޯއޭާާއެ

ާ.ހޫވަބަރަކ ތުهللاާވަރަޙުމަތު

ާ

ާޢ ޒިމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަލީާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމެދުހެންވޭރު

ާދ އިރ ެގާ ާހުޅުހެންވޭރު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެ ާމެންބަރު ާޤ ނޫނުއަސ ސީތަކަާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނ އި ާބޯނުލަާށްވިދ ޅުވިހެން ާއަޅުަގނުޑާނތަބ ވެ ާކޮންބައެއްތޯ ބަނީ
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ާއިދިޮކުޅާ ާނޫނީ ާޕ ީޓތަކުން ާއިދިކޮުޅ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމީ ާވެސް ާފަހަރެއްަގއި ާއެބަޖެހޭ. ާސުވ ލުކޮށްލަން ހަމަ

ާޯބނުލަ ާޤ ނޫނަށް ާސަރުކ ރުްނާޤ ނޫނުތަކަށ އި ާނޫނީ ާކަންތަނފަރ ތްތަކުން ާދިމ ވެގެްނާމިބ ތީއޭ އުޅެނީ.ާއ ެދ،ާާއްަތއް

ާދ އި ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާމުޙައްދެންމެއަކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާފޮލޯާާމަދުރ ގެ ާޕްރޮސެސް ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާނަޝީދު

ނޑުާ.ކުރަންޖެހޭާވ ހަކަ ހުށަހެޅުމުންާކޮމިޓީތަކަށްާދ ންޖެހޭާވ ހަކަ.ާާެމންގެާމިާމައްސަލަާމިާމަޖިލީހ ާހިސ ބަށްއަުޅގަ

ާއަޅު ާޕްރޮސެސް ާއެ ާ ާދަންނަވ ލީ ާަގނޑު ާއެހެންވީމ މިއަޅުަގނޑުމެން ާނިންމ ފައޭ. ާވަނީ ިއުތަރްށ ެދަވަނ ، ހ ރު

ާމީަފަހަރަކްށ ައުޅަގނުޑ ަޤޫބެލްއ ުނުކަރމޭ  ާވެސް ާކޮމިޓީތަކަށްއަނެއްކާ ާފަހަރެްއގަިއ ލަސްކުރުުމެގާާވެސް

ާފޮނުވައިާ ާނިޔަތުގަިއ ާފަދަ ާގެންދަންޖެހޭނެ ާކުިރައށް ާއަޅުަގނޑުާމައްސަލަގެން ާއ ދެ، ާކަމަކަށް. ާއަުޑއަހަންާއެއް މެން

ާަވގުުތާއަ ާބަލިކަށިވ  ނޑުމެން ާައޅުގަ ާރަްއޓެހިން ާޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެްނާފުރަގަހުން ާއަުޅގަ ާވ ހަަކާނުވަތަ ާހަރ  ަވޅި

ާ ާަބޑިޖެހި ާހަށިފ ރުވެރިއަކު ާހަށިކޮޅަށް ާގ ންދީގެ ާއިންދިރ  ާކީްއވެގެއަުޑއެހިން ާއެާންތޯ؟ާވ ހަކަ.ާއެހެންވަނީ ާއެހެންވަނީ

ާއިާމީހ ާކަންބޮުޑވ ާަވގުތުާއެނގެނީާކައިީރގަާާމީހ ާއެންމެާނިކަމެތިވ ާަވގުތުާއެނގެނީާކައިީރގަިއާތިބޭާމީހުންނަށް.ާއެ

ނުޑމެާތިބޭާމީހުންނަށް.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަ ާބަޖެޓް،4233ާންގެާައކީާއަުޅގަ ދައުލަތުގެާބަޖެޓްާާވަނަާއަހަރުގެ

ާ ާމަމި ާހުށަހަޅައިޢިއްޒަތްތެރި ާމިާޖިލީހަށް ާތ ރީޚަކީ ާފަހު ާއެންމެ ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާނުވަތަ ާނިންމަޖެހޭ ާފ ްސކޮށް ގެން

ނޑުމެްނގެާއިދިކޮޅުާޕ ޓީާނުވަތަާާއ ދެ،ވަނަާދުވަސް.52ާާނޮވެމްބަރުާމަހުގެާ ެއކަންާއަޅުަގނޑަށްާހަމަޔަޤީންާއަޅުގަ

ާއެނގޭނެ ާމެންބަރުންތަކަށް ާގިނަ ާޕ ޓީގެ ާހިންގ  ާާއޭގޭާ.ސަރުކ ރު ާފައިދ  ާބޮޑަށް ކަންާނަގަމުންދ ވަރަްށ

ާއެކިާނއަޅުގަާ ާތަކުރ ރުކޮށް ާަމޖިލިސް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިދޭތެރެއަކުން ާއެީއ، ާއެނގެން. ާމިއޮތީ ާމިހ ރު ާޑުމެންނަށް

ާހުއްޓ ލ ފައިާންމަތިާާފަހަރު ާހަފްތ ގައި ާއަާވޭތުވެދިޔަ ާމީ ާޤައުމީާވަނީ. ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ޅުގަ

ާޤައުމީާޞްލަޙަތުމަ ނޑުމެންެގ ާއަމިްއަލާާއަޅުގަ ާއެއްކިބ ކޮށް ާފަިއދ  ާރަްއޔިތުންގެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ މަޞްލަޙަތ އި

ާމަޤުޞަދަކީާ ާމިދިޔަ ާހުއްޓުވުމުން ާޖަލްސ ތައް ާމި ާނެރިގެންނޭ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމަޞްލަޙަތު ާއަިމއްލަ ާއ އި ފައިދ 

ާފައިދ ،އަޅުގަާ ާއަމިްއލަ ާދަންނަވަނީ ާމިދެންނެވިހެންާނޑު ާފައިދ ާކުރިން ާއޮވެގެނޭާއަމިއްލަ ާނަތީޖ ާާ.އެްއ ޭއގެ

ާހިނގައްޖެއަޅުގަާ ފަހަކުންާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާރޭިޑއޯާޚިތ ބަށްފަހު.ާދެން،ާއިިވގެްނާާދ ދިާނޑުމެންނަށްާފެނިގެން

ާވ ހަކަ ާބޮޑު ާއެންމެ ާއަާދިޔަ ާބޮޑުާއަކީ ާފަރ ތަކަށް ާކުރި ާމަސައްކަްތ ާހުއްޓުވުމަށް ާޖަލްސ  ާމި ޅުަގނޑުމެންގެ

ާއެާޕް ާވ ހަކަ. ާދިން ާގަވ އިދެއްާާރޮޖެކްޓެއް ާއެަބގެންދެވޭ. ާކުރިއަްށ ާމަޖިލިސް ާފެށިގެން ާބަދަލެްއާާހިސ ބުން ެވސް

ާމި ާޮއވެގެން ާމަިޖލީހެއް ާެއއް ާހަމަ ާނުކުރަން ާވެްސާބަދަލެއް ާކަންތައްތަކަށް ާއެެހން ނޑުމެންގެ ދަނީ.ާާނުކުރޭ.ާއަުޅގަ

ާއެްއގޮ ާވެސް ާއެޖެންޑ  ާހަމަ ާއެްއވެސް ާއެ ާނުވި،ތަކަށް. ާމިާގޯހެއް ާާމިއަދު ާތިބީ ާކުއްލިައަކްށާމަޑުމަޑުންވަރަށް .

ާމިއީ ާާރަނގަޅުެވއްޖެ. ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަމި ާމަޞްލަާ.އަކީާއުޅޭ ާަޤއުމީ ާފަހަތަށްާައޅުަގނޑުމެންގެ ޙަތު

ާއަާ ާމަސައްކަުތގެ ާމިކުރި ާޖައްސ ލ ފައި ާފަހަތަށް ާަފއިދ  ާރައްޔިތުންގެ ާއަުޅަގނޑުމެްނ ާލިބުނީމ ާޖައްސ ލ ފައި ގު

ާ ާކަންަތއްތައްހުއްޓ ލީއޭ ާވ ހަކަ ާމި ާއ ދެ، ާމިއުޅޭނީ. ާނޫން ާަދންނަވ ކަން ާދަންނަވ ލަްނާާ.ައޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު



 18 

ނޑުެމންާވަޒީރުންނަށްާރުހުންާދޭވ ހަކަާދައްކ ލ އިުރަގއިާާ.އަޅުަގނޑުމެންާަވޒީރުންގެާވ ހަކަާާބޭނުންވަނީ ނުވަަތާއަުޅގަ

ާަމޝްވަރ ާވ ހަކައާ ާއެ ާގޮތުން ާބެހޭ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާފުރަތަމަ ާދިމ ވ ންބަަލއިކުރ އިރު ާމއްސަލަ ާމި ދިމ ިވާާލަންޖެހޭ

ާ ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ ާފަހަރަށް ާދެވަނަ ާނުވަތަ ާމައްސަސަބަބު ާދިނުމުގެ ާރުހުން ާހިހިސ ބަށް ާކޮން ާއައީ ސ ބަކުންތޯ.ާލަ

ާބަލައި ާއަނެއްކާ ލ އ ދެ،ާެއގޮތުން ާވެސް ާމީަގއި ާވެސް ާމިއިރު ާފަާެވސް ާއަމިއްލަ ާަރއްޔިތުްނެގާާއިދ އޮތީ ާނުވަތަ އެއް

ާެއއްކިބ  ާކަންތައްތައް ާހުރި ާފައިދ  ާަރއްޔިތުންނަށް ާމެންބަރެއްާކަންތައްތައް ާމެންބަރުންގެ، ާމަޖިލިސްގެ ެގާކޮށްަފއި

ާފައިދ އަނެއްކާ  ާއަމިއްލަ ާހަމަ ާމިާވެސް ާސަބަބުން ާކުިރކަމެއްގެ ާވިސްނ ގެން ާާއަށް ާމިކަންތައްތައް އޮތީ.ާާފެށިފައި

ާއިސްާއ ދެ،ާތުޅ ދޫ ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާހުންނަދ އިރ ގެ ާމުސްޠަަވއިާވެ ާޑޮްކޓަރު ާލުތުފީގެާގެން ފ 

ާ ާފެށުން ާކަންތައް ާވޯޓެްއގެ ާކަމުގެ ާނެތް ނޑުމެންނ ާާހިސ ބުންއިތުބ ރު ާއަޅުގަ ާފަހަރަށް ާދެވަނަ ާމިއޮތީ ފެށިގެން

ާމައް ާމި ާއިސްަނގައިާހިސ ބަށް ާއައިްއސަ.ާއެދުވަހު ާލުމ ގެްނާމިާސަލަ ާވޯޓު ާނެތްކަމުގެ ާއިތުބ ރު ެއއްކޮްށާާމަޖިލީހަށް

ާމަ ާކިާކުރަމުންސައްކަތްާސަރުކ ރުން ާމަސައްކަތްދިޔައީ ާަސރުކ ރުން ާކޮންއިަރކުންޯތާާކުރަމުންާހިނެއްތޯ. ދިޔައީ

ާ ާހުރިހ ާާ;5އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަމަނުވ ނެ ާމަވޯޓު ާިމާާކުރަމުން.ސައްކަތްގޮތްގޮތަކަށް ާައޅުަގނޑުމެންގެ އޭގެތެޭރގައި

ާނުދަންނަވ ނަްނާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހީތައް ާއެިކއެކި ާގޮތްގޮތުން ާތަފ ތު ާމެންބަރުންނަށް ާބައެްއ ާމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާކަންތަ ާކުންފުނިތަކުގެ ާދިނުން ާރިސޯޓުތައް ާފަސޭހަތައް ާއެހީަތއް ާދޭންާރިޝްވަތެކޭ. ާމިނިސްޓަރުކަން އްތަްއ.

ާތިމ ގެއޮފަރ ާއަާކުރަން ާކަްނތައްތަކެއް ާބައިވަރު ާމިކަހަލަ ާމީހުންނަށް. ާމިއީ ާހަމަކުރިޔަނުދިާ;5ިއ. މުެގާވޯޓު

ފަހުާދުވަހ ާހިސ ބަށްާއެކުރިާމަސަްއކަްތާާވިސްނުުމގަިއާކުރިާމަސައްކަތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެންމެާމަޤުޞަދުގައިާއެ

ާދެއްވ ފައި ާދެްއވީ. ާއިސްތިޢުފ  ާވަޒީރުން ާހުރިހ  ާނުވުމުން ާމިާކ މިޔ ބު ާނުކުމެަވޑަިއގެން ާމިާާވަަޑިއގަތީ ާކިޔަނީ

ާވ ަހކަ.ާ ާނުކުރެވޭނެ ާަވޒީރުަކން ާނުލިބި ާއެއްބ ރުލުން ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާވ ހަކަ. ާނުލިބޭ ާއެއްބ ރުލުން މަޖިލީހުގެ

ާޤ ނޫ ާމ ލިއްޔަތު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާނުކުރެވޭނެ ާކަންތައްަތއް ާޮއވެެގްނާރައްޔިތުންނަށް ާގޮތަށް ާމިއޮތް ނު

ާކޮބައިތައްތަކަން ާވ ހަކަ. ާުނވ ނެ ާއް ާބަދަލެއް ާޤ ނޫނަށް ާމ ލިއްޔަތު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިމާކޮަބއިާގެނައިންތޯ؟ތޯ ތޯ

އެްއކަަލާހަމަާވެސްާހަމަާމިހ ރުާއަނެއްކާ ާންފުޅުާބަދަލުީވތޯާކުއްލިއަކަށް.ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންގެާވިސްނު

ހިސ ބަށްާފޮނުވީ.ާދަންނަވަންާމިުއޭޅާާދިނުމުގެާކަންތައްަތއްާމިހުންރުވެސްާހަމަާއެއްކަލަާވަޒީުރންާއަނެއްކާ ކެބިނެޓްާ

ާމިާވ ހަކަ ާކުރިން ާއެއްކަލަ ާލިބެނީ ާމި ާަފއިދ  ާވެސް ާކަމެއްަގއި ާކޮންމެ ާމީގެ ާފަރ ާައކީ ާކުރި ތަކަށޭ.ާތްކަންަތއްތައް

ނުދައްކަވ .ާމިހ ރުާހުރިހާ ާއެގޮތުންާހަމަާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާވ ހަކަާމިހ ރުާއެއްވެސްާބޭފުޅަކު

ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންަނވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާޮސއިކުރީީތވެ. ާޕ ީޓއަކަށް ާވަކި ާއެީއ، ާމަޢ ފުވެއްޖެ. ާގިަނާާކަމެއް ައކީ

ާކަންތައްތަެކއްާާށްމެންބަރުންތަކަކަ ާއެގޮަތކަށް ާަފއިދ އަށްޓަަކއި ާަރއްޔިތުންގެ ާއެހެންނަމަވެްސ، ވިސްނިަވަޑއިގެން

ެއއްާނޫންާާބަރަކުާމިިނވަންާމެންބަރެއްާނަމަވެްސާޕ ީޓގެާމެންބަރެއްާނަމަެވސްާބަދަުލނުވ ާވ ަހކަނުކުރިއޭ.ާމަދުާމެން

ާއެހެންނަމައަމިއް ާފައިދ އަށްަޓކަިއ. ާކެތްތެރިކަމާ ލަ ާމެންބަރުންތަކެއް ާގިނަ ާަރއްޔިތުްނެގާާވެސް، އެއްކޮށް
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ާލަބަޔ  ާަރއްޔިތުންެގ ާދެިމތިބިާއިފައިދ އަށްޓަަކއި ާހަމަާމަންފ އަށްޓަަކއި ާފ ަހގަކޮށް ާމިފުރުަޞތުގައި ނޑު ާއަުޅގަ ކަން

ނޑުާވ ހަކަާނިންމ ލުމުގެާކުރިންާާގިނަާމެންބަރުންނަށްާޝުކުރުާވެސްާއަދ ކޮށްލަންާމި ަވގުތުާބޭނުންވޭ.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާ.ކުރ ާވ ހަކަާދަންަނވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔާ ރުާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމުއްޠަލިބުާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާފަރެސްމ ތޮޑ 

ާމ  ާވެސް ާމިހ ރު ާމައްސަލަ ާމި ާގޮުތގައި ާޤަޫބލުކުރ  ާރައީސް.ާއަުޅަގނޑު ާޢިްއޒަްތތެރި ބޮޑަށްާާ`.ޝުކުިރއްޔ 

ނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސގެާއަރިހުންާާލަސްވެގެންާހިނަގއްޖެ.ާއެހެްނކަމ  އެދެނީާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިާއެީކގައިާއަުޅގަ

ާނިންމުން.ާމިާ ާމިކަން ާއަހަިއެގން ާވޯޓަށް ާމަޖިލިސްގައި ާމި ާނުވަތަ ާފޮނުވުން ާކޮމިޓީއަކަށް ާއެ ާހުށަހެޅުން ާދެ މިއޮތް

ާނިންމަވ ފަ ާގޮަތކަށް ާކުރެ ާަވޑަިއެގންނަވައިދެގޮތުން ާބަހުސަށް ާދެން ާައޅުއި ާފަސޭހަވ ނެފިްއޔ  ާވަރަށް ާަގނޑުމެްނނަށް

ާއަ ާތިބެގެްނާވަިކވަކިން ާނޭނގި ާގޮތެއް ާމިދ ނެ ާމިހ ރު ާފ ޅުުކރަން. ާޚިޔ ލުތައް ާބޭނުންވ  ުޅަގނޑުމެން

ާމައްސަލައިއަޅުަގނޑު ާމި ާަދތި ާވަރަށް ާދައްކ ލަން.ާމެންނަށް ާވ ހަކަ ާސީދ  ާގޮތަކަށް ާބޭނުންވ  ާއަުޅަގނޑުމެން ަގއި

ާަރއީްސގެާއެހެންކަމ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާވަރަާއެީކަގއި ާއ ދޭހ އަރިހުން ާމައްސަަލާާެއކުާށް ާމި އެދެނީ

ނޑުާާގެާބަހުސްާކުރިއަށްާގެންދެުވން.ާއެކަންާމިާމައްސަލައިމަށްފަހުާމިއަވަހަށްާވަކިާގޮތަކަށްާނިންމެވު ާގޮތަށްާއަުޅގަ

ނޑުާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލުމަށްޓަަކއި ާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަސައްކަތްަތްއާ ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނޫން ާގޮތަަކށް ާވިދ ޅުވި ާތި ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ .

ކުެރވިފައިާހުންނަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންގެާމަސަްއކަްތތައްާއިންތިޒ މުކުެރވިފަިއވ ާޮގތްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާމުއިންތިޒ 

ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމިާމައްސަލައިވެސް ާމަތިން ާުއސޫުލގެ ާނިމުނީމ ާހުށަހެޅިާ.ާއެ ާަބހުސް ގެ

ާައޅުަގނުޑާ ާގެންދ ނަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާތަރުތީބުން ާއެ ާއެހެްނވީމަ، ާދެންނެވޭނީ. ާޯވޓަށް ާކަންތައްަތކަށް ތ އީދުލިބޭ

ާމަދުާއ މިރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްކުޑަހުވަދޫާދ އި

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:

ެއކުާާކަމ މަސަްއކަތްާއަމ ންއޮމ ންާއިޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާގިނަާދުވަސްތަަކަކށްފަހުާމިާމަޖިލީހުގަ

ކަމެއް.ާާށްާޝުކުރުާދަންނަވ ތެރިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާނިހ ޔަތަކަމީާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާޢިއްޒަތްކުރިއަށްާދ ާ

ނޑުާދަންނަވ ލަންާމަޖިލީސްާމެންބަރެއްގެާހައިސިްއޔަތުންާމިއަދުާޤައުމުގެާހުރިހ ާރައްޔިތުންގެާ ހަމަާއެއ އެކުާއަުޅގަ

ާމަޖިލީހުގަ ާމި ާއެދެން ާމަޢ ފަށް ާައޅުަގނޑު ާގޮތ ާއިކިބައިން ާހިނގ ދިޔަ ާމި ާމިދެންނެިވާާކަންތައްތައް ާއެހެން މެދު.
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ާމަޖި ާމި ާމަޖިލީހުންާާއިލީހުގަކަމަކީ ާމި ާމިއަދު ާނޫންކަްނ ާވ ހަކަތަކެއް ާޒިްނމ ދ ރު ާގޮަތކީ ާހިނގ ދިޔަ ކަންތައް

ާމ ނަ ާއޭގެ ާއެބަދޭ. ާރީތިކޮްށ ާވަރަށް ާމިާާސ ބިތުވެގެން ާާއަކީ ާހަމަ ާއެޖެންޑ ގެ ާހިމެނިފައ8.3ިމަޖިލީހުގެ ވ ާާަގއި

ާއެ ާހަމަ ާނަންބަރުގަާމައްސަލަ ާއެ ާހަމަ ާޮގތަށް ާކުރިއަށްދަާއިއިން ާނ ދެ.ާމި ާބަދަެލއް ާެއއްވެސް ާއެައކަށް ނީ.

ާމަޖިލީހުގަ ާމި ާމިއަދު ާތަފ ތުވުންާއިއެހެންވީމަ، ާޚިޔ ލު ާގޮތެްއގަމި ާޒިންމ ދ ރު ާކިހ  ާެވސް އުފެދިގެންދ ާާއިަތކަކީ

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގަާ ާމި ، ންާދިރ ސ ކުރަްއވ ނެ.ާއެހެންވީމާ މުޅިާރައްޔިތުންާެއކަާއިޚިޔ ލުާތަފ ތުވުންތަކެްއކަންާައޅުގަ

ނޑުާދަންނަވ ލ ނީާމިާއުފެދިގެންާއުޅޭާމަްއސަލަާއަކީާައޅުަގނޑުމެްނާ ނޑުާދަންނަވ ލަން.ާއަުޅގަ ވ ހަކަާެވސްާއަުޅގަ

ކޮންމެހެންާވެސްާކުރަންޖެހޭާކަމެކޭ.ާތަފ ތުާއެތައްާގޮްތގޮަތކަށްާވަޒީރުންނ ާބެހޭާގޮތުންާވ ހަކަާއެބަާދެެކވޭ.ާބަެއްއާ

ާ ާނުަވތަ ާމެންބަރުން ާހަަމާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާބޭފުޅުން ާފަދަ ާނައިބުން ާބަންޑ ރަ ާނުވަތަ ާަވޒީރުން ބައެއް

ާމީިޑޔ ގަާ ާވެސް ާގޮތަށް ާއޮޅޭ ާކޮބައިކަން ާމަޖިލީހަކީ ާވަީޒރުންގެ ާބޭފުޅުން ާއުސް ާމަޖިލީހުންާާއިފުންނ ބު ާމި ާހަމަ ވަނީ

ާސަ ާނުލިބުމުގެ ާއެއްބ ރުލުން ާމަޖިލީހުން ާނުވަތަ ާގޮތުން ާބެހޭ ާގޮތ  ާވެްސާކަންކުރަްއވ  ާމަޖިލީހަކީ ާވަީޒރުންގެ ބަބުން

ާ ާއޮޅޭ ާއެހެންވީމާ ކޮބައިކަން ާވ ހަަކދައްކ ފަ. ާކޮބައިކަްނާިމެދްނެނވީ ، ގޮތަށް ާމަޖިލީހަކީ ާަވޒީުރންގެ ާއެހެންނަމަވެސް .

ާޤ ނޫނު ާ)ާ;34އަސ ސީގެ ާމ އްދ ގެ ާއެާ(ށވަނަ ާަރނގަޅަށް ާވަރަށް ާާގައި ާަބޔ ންެވެގން، ާމަޖިލީްސާއޮތީ ަވޒީރުންގެ

ާކޮންބައެްއެގާމައްޗަށްކަން.ާއެހެންނަމަވެްސާއެާއެކުެލވިގެން ާއޮޅޭާވަނީ ާވ ހަކަދައްކ ފަ.ާެއކަްނާކަން ާަވނީ ާވެސް ގޮތަށް

ާއެ ާއެއީ ާކުރިން ާދުަވްސކޮޅެއް ާއޭގެ ާދެއްކުމަށްފަހު ާގޮތަކަްށ ާަވކި ާކަމަްށާާރައްޔިތުންނަށް ާޤަބޫލުނުކުރެވޭ ގޮަތށް

ާމަޤ  ާއެ ާއަނބުރ  ާަވޒީުރންތައް ާއެ ާއަނެއްކ  ާގެނައިތަމުޤަބޫލުކޮށް ާހަމަާތަކަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާޤައުމުގެ ާމި ާވެސް ން

ނޑުމެންނަށްާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެގެންާމިއުޅޭާމަްއސަލަާއަކީާަވޒީރުންނަށްާާގައިމު ވެސްާފެނިގެންާހިނަގްއޖެ.ާދެންާއަޅުގަ

ާކޯޓު ާސުޕްީރމް ާކަމަށް ާނުކުރެވޭނެ ާޢަމަލު ާއަށް ާ)ވ( ާގަވ އިދުެގ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާދިނުމުގައި ާނިންމ ފަިއވ ާރުހުން ން

ާިމާ ާސ ފުކޮށްދެްއވ ށޭ ާމިއަދު ާމަޖިލީހަށް ާމި ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާގޮތުން ާގުޅޭ ނިންމުމ 

ާސުާ ާރިޕޯޓަކީ ާފޮނުވ ފައިވ  ާކޮމިޓީން ާނިންމ ފައި ާުޙުކމ މަޖިލީހަށް ާިއއްވި ާއެ ާކޯޓުން ާފޮނުވ ފައިވ ާާޕްރީމް ޚިލ ފަށް

ާމިދެންނެ ާއެހެން ާއަްށާރިޕޯޓެއްތޯ. ާކޮމިޓީ ާވަޒީރުން ާދޭހަވަީނ ާއަޅުަގނޑަށް ާޙުކުމުން ާކޯޓުގެ ާސުޕްރީމް ާކަމަކީ ވި

ނޑުާޤަބޫލުުކރ ާގޮތުގަ އެްއާާއެކަންާކުރަްއވ ފަާއިކޮމިީޓގެާރިޕޯޓުގަާާއިހ ޒިރުކޮށްގެންާސުވ ލުނުކުެރޭވނެާކަމަށް.ާއަޅުގަ

ާމަޖިލީހު ާމި ާގޮތަކަށް ާކޮންމެ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނުޑ ާއެހެންވީމަ، ނުޑާނެތް. ާއަޅުގަ ާނަމަވެސް ާކަންކުރެއްިވ ގެ

ާއިޙުތި ާނިމިއްޖެާރ މުއެކަމަކަށް ާއެކަމެއް ާކުރަންވ ނީާާއެހެންވީމ ނަމަ.ާާކުރ ނަމޭ،ާމެޖޯރިޓީން ާކަންކަން ާމަޖިލީހުން މި

ާމެންބަރަކަށް ާއެ ާމެންަބރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތަކަށްާމަޖިލީހުގެ ާމަތިްނާވިސްިނވަަޑއިގެންެނވި ާއުސޫުލގެ ކަްނާުކރައްވ 

ާއެހެްނވީމ  ާމައްޗަށް. ާނަތީޖ އެއްގެ ާނިކުންނަ ެއަކްނ ުކަރްއާވިއުރ ައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވީނ ައިދެވްސ ، މިތަނުން

ާކޯުޓގެާާލީހުގެާކޮމިޓީާިރޕޯޓަކީާސުޕްރީމްފަހަރުާހަމަާމިާމަޖިލީހަށްާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާސ ފުޮކށްދެއްވ ށޭާމަޖިާެއއް 

ާސުޕްރީމް ާނުވަތަ ާޚިލ ފަށް ާއެާއަމުރ  ާގޮތާ ާކޯޓުން ާޤަބޫލެއްާާއިވިދ ުޅވ  ާއަޅުަގނޑަށް ާކަެމްއތޯ. ާކޮށްފައިވ  ާޚިލ ފަށް
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ާސުވ ުލކޮށްގެްނާ ާހ ޒިުރކޮށްގެން ާވަޒީރުން ާކަމަށް. ާނުކުެރވޭނެ ާހ ޒިރު ާވަޒީރުން ާކަމަކީ ާޚިލ ފުވ  ާހަމައެކަނި ނުކުރެވޭ

ާހުށަހަޅ  ާއެހެންވީމާ ނިންމައިގެން ާނޫން. ާިރޕޯޓެއް ާނިންމަާާމި ، ފައިވ  ާގޮތެއް ާދަންނަވަން.ާވައިކަމަށް ާއެދި ެދއްުވމަށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރިޕޯޓު ާނިންމެވި ާކޮމިޓީން ާވ ނީ ާވެސް ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ 

ާއެހެްނވީމ  ެއ ިރޕޯުޓަގިއ ޮއްތ ެއ ޮކިމީޓެގ ިރޕޯުޓ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ިވާދުޅުވުމްނ ، ލިބިވަޑަިއގެންފައި.

ަޑިއަގްނަނާވނެ  ާެއްއެޗްއ ަވަރްށ ުފިރަހަމ ައްށ ާސުފެވަވ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު .ާ ާފޭދޫާމި އަރުވަނީ

ާމީ.ާްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުދ އިރ ގެާޢި

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުާފޭދޫ

ާިޢއްޒަްތތެރިާ ާމައްސަަލއިރައީސް.ާމިއަދުާިރޔ `ާޝުކުިރއްޔ  ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ާެވްސާަސތުން ނޑު ާއަުޅގަ ަގއި

ދެތިންާވ ހަކަާއެއްާދަންނަވ ަލންާބޭނުންވޭ.ާއެގޮތުންާއަުޅަގނޑުމެންާމިާމައްސަލަާމަޖިލީހަށްާފުރަތަމަާހުށަހެޅިާމިާ

ާރިޕޯޓ  ާފޮނުވި ާކޮމިޓީން ާއެ ާއަދި ާގެންެދވި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމަރުާއިމައްސަލަ ާހިނގަމުންާކޮމިޓީގެ ާޙަލ ަގިއާކަންތައްތައް

ކުރަްއވ ފައިާިމއޮތީާރ އްޖޭގެާސުޕްރީމްާކޯޓުންާޙުކުމްދިޔަާގޮތ ާގުިޅގެންާދައުލަތުްނާކުރެްއވިާމައްސަަލއެްއަގއިާިދވެހި

ާމައްސަލައިވ393ާަ ާމި ާއަށް ާ)ވ( ާމ އްދ ގެ ާމިއަުދާނަ ާދެކޭގޮުތގައި ާއަޅުަގނޑު ާކަމަށް. ާޢަމަލުނުކުރެވޭނެ ަގއި

ާމައްސަލައިާާރިޔ ސަތުން ާއޮތް ާފްލޯހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމި ާކުރިއަްށާާަގއި ާހުށަހެޅިގެން ާހުށަހެޅުންތަކެްއ ާގިނަ އަށް

އެއްެސވޭނީާއެންެމާާއިގެާތެރޭަގއިާމިއަދުާޯވޓަށްށްާވީާނަމަވެސްާގަވ އިދުގެާސަރަހަގެންދަންާފުރުޞަތުާދެއްވިާކަމަ

ާހުށަހެޅުމަކަ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާހުށަހެޅި ާމަްއސަލަ ާމި ާއެއީ ާއަިއސްާށް. ާނިންމައިގެން ާކޮމިޓީްނ ާއަލުން ފޮނުވަިއގެން

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާަގއިާއެބ393ާާަާ،ބުނޭާވަނަާމ އްދ ގެާ)ވ(ާގައިާއެބ393ާަމަޖިލީހުންާދެންާގޮތެއްާނިންމަން.ާ

ާގުޅޭާާއަްށާއެދިާފޮނުވ ާކަމަކ ާބުނޭާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާރުހުމަށްާއެދިާނުވަތަާމަްޝަވރ ާއަށްާއެދިާނުވަަތާލަފަ

ާކޮމިޓީ ާގޮތެްއާނިންމިދ ނޭ.ާާގޮތުން ާކުެރއް ާގޮތުން ާއަންނަިނިވާދެ ާރުހުންާދިނުންާާ-3އަށް ާަމޖިލީހުން ރަްއޔިތުންގެ

ާ ާކަމަށް. ާއެްއާާ-4ފެންނަ ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާކުރިން ާކަމަށް. ާނުފެންނަ ާދިނުން ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ރައްޔިުތންގެ

ާ ާރިޕޯޓުގައި ާގެނަިއ ާމިތަނަށް ާކަމަކަްށާނިންމައިގެން ާނުފެންނަ ާވެސް ާކަމަކަްށ ާފެންނަ ާގޮތަކަށް ާެއްއެވސް ނޯންނ ނެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ ާވަނ393ާާަވެސް. ާއަީކ ާ)ވ( ާމ އްދ ާމ އްދ ެގ ާކޮމިީޓގެާޚިލ ފު ާއެ ާކަމަށް މެންބަރުްނާާެއއް

ާކުރުމ  ާއެާއިހުތިޖ ޖު ާނުވަތަ ާމަޖިލީހަށްާގުޅިގެން ާަމްއސަލަ ާތަފ ތުވެގެން ާވިސްނުން ާޕ ޓީތަުކގެ ހުށަހެޅިާާކަމ 

ާނި ާގޮތެއް ާއެހެންވީމ މަޖިލީހުން ާއެދި. ާދެކޭ، ންމައިދިނުމަށް ނުޑ ާޙަޤީޤަތުގަާައުޅގަ ާިމާާއިގޮުތަގއި ާތެރެއިން ކޮމިޓީ
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ާސަބަބަކީާ ާނުނިންމުނު ާކަމަށް ާނުފެންނަ ާނުވަތަ ާކަމަށް ާފެންނަ ާދޭން ާރުހުން ާމަތިން ާގޮުތގެ ާބުނ  ގަވ އިދުަގއި

ާޢަާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާމ އްދ އަކަށް ާސަރުކ ުރާޚިލ ފު ނޑަކީ ާފެއްޓީމަ.ާއަޅުގަ ާމަސައްކަތްކުރަން ާޑީ.އ ރު.ީޕން މަލުކުރަން

ާކަންކަމ ިއާ ާޒ ތީ ާަވޒީރުންގެ ާގެންަނވަިއގެން ާވ ހަކަެދއްެކީވާވަޒީރުން ާމެންބަރެއް.ާއެބޭފުޅުން ާކޮމިޓީގެ ޒިންމ ދ ރުކުރ 

ާކަންކަމާ  ާއަމިއްލަ ާބެހޭާއިވަޒީރުްނގެ ާކަންކަމ  ާއެހެނިެހން ާަވޒީރުންގެ ާއެާއަދި ާސުވ ލުކޮށް ކަްނކަމުެގާާގޮތުން

ާއެހ  ާއެހެންވީމަ، ާނުފެނޭތޯ. ާފެނޭތޯ ާދޭން ާރުހުން ާނިންމަން ާގޮެތއް ާރިޢ ޔަތްކޮްށގެން ާފެށިގެންާާމައްޗަށް ހިސ ބުން

ާމިާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިައދު ާމައްސަލައަކަްށ ާދުސްތޫރީ ާބޮޑު ާވަރަށް ާެއއް ާމައްސަލަ ާޤ ނޫނީ ާބޮުޑ ާވަރަށް ާނިކުތް

ާ ާއެހެލިބިފަާހައްލެއްވަނީ ނުޑާިމައުދ ިމ ަމިޖީލުހެގ މަ ، ްނވީމ . ާއަުޅގަ ާގެންދަވ އިރު ާކުިރއަްށ ާއިތުރަށް ސަްއކަތް

ާބޮޑަށްާބޭނުންވޭާރިޔ ަސތުންާސ ފުކޮށްާޔަޤީންކޮށްދެްއަވންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަޖިލީހުގެާމަސަްއކަތްާކުރިއަށްާާވަރަށް

ލަޙަތުާހިމ ޔަތްކުރ ާފަދަާަބްސވެިވގެންާަވކިާޕ ޓީއެްއގެާމަޞްާއެއްގެންދެވުމުަގއިާމިހ ރުާމިާބޭނުންވަނީާވަކިާގޮަތކަށްާ

ާއައްަސވ އިުރާ ާވޯޓަށް ާއެެދން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާައޅުގަ ާގެންގޮސްދިނުންތޯ. ާމިއަދު ާހަމައަށް ާނަތީޖ އަކ  އ ޚިރު

ާޚިލ ފު ާވޯަޓށްާރިޔ ސަތުންާނޭގަވ އިދ  ާގޮތަށް ާައއްަސވަންޖެހޭވ  ާވޯޓަށް ާހަމައެކަނި މިބުނ ާާނީާމީގައިއްސެވުން.ާއެއީ

ާކޮންޕްލީޓު ާޕްރޮެސސް ާޑިއު ާއެީއ ާެއްއާރުހުުކރުމަށްޓަކައި. ާމައްސަަލ ާފޮނުވ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހޯދުމަށް ން

ާއެ ާދ ނީ. ާހަމައަށް ާވޯޓ  ާދެން ާއައިމަ ާނިމިގެން ާގޮތެއް ާކޮމިޓީން ާފޮނުވި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާހުށަހެޅި ނޫންާާމަޖިލީހަށް

ާވޯ ާލިބޭގޮތަްށ ާފުރުޞަތު ާގޮތަކަށް ާފުރުޞަތެއް ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާެއގޮތަށް ާުނވ ނެ. ާައއްަސވަިއގެން ުނވެްސާޓަށް

ަިދައްކަނީ.ާއެއްެވްސާާަގާވިއާދިއ ާޤޫނާނ ެއްއޮގަތްށ ަޢަމުލުކުރުމެގ ާވަހަކ ައުޅަގނުޑެމްނ މ، ދެވޭނެ.ާއެހެންވީމ 

ާހ  ާނުގެންދެިވގެން ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާހުއްޓިެގން ާމަޖިލިސް ާގަދަކަމުްނާާމިލެއްގައި ާވަޒީރުން އުޅެނީކީ

ބައިތިއްބަންާސަރުކ ރުންާބޭނުންވެގެެނއްާނޫން.ާމިާވ ހަކަާެވސްާދައްކ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާޙަޤީޤަތުގައިާދިމ ެވގެންާމިއުޭޅާ

ވަނީާސަރުކ ރުާާމައްސަލަާއަކީާއިދިކޮޅުާޕ ޓީްނާބޭނުންވަނީާވަޒީރުންާެވސްާޢައްޔަންކުރަން.ާއިިދކޮޅުާޕ ޓީްނާބޭނުން

ާމެާވެސް ާޕ ޓީތަުކގެ ާއިދިކޮޅު ާބޭނުންވަނީ ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުްނެގ ާއަޣުާހިންގަން. ާމިއަދުާޖޯރިޓީ ާއޮތީތީ ލަބިއްޔަތެއް

ާމިާ ާމައްސަލަ ާމި ާފޯރުވަން. ާއަތް ާބޭރުން ާތަރަހައިން ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާތެރެއަށް ާބ ުރގެ ާހިންގުމުގެ ވެރިކަން

ާ ާމި ާިމއަދު ާގަބޫލުކުރަން ާއެބަޖެޭހ ާމިއަދު ާިތއްބަވ ީނާނުކުންނަނީ. ާގޮތުަގއި ާވަޒީުރންގެ ާސަުރކ ުރގެ ރ އްޖޭގެ

.ޕީގެާީލޑަރަކުާޢަްއޔަންކުރ ާބަެއއްާޫނންކަންާނުވަތަާއިނދިޮކުޅާޢަްއޔަންކުރ ާބައެްއކަންާޑީ.އ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާއެ ާނޫންކަން. ާބައެްއ ާބޭނުންވ ހ  ާގަބޫލުާފަރ ތްތަކުން ާޙަޤީޤަތް ާއެ ާނުވ ެނ ާއެބަޖެކަެމއް ާއެހެންވީމ ކުރަްއވަްނ ، ހޭ.

ީޓެއްއެގ ޮގުތަގިއ ޮއެވ  ެއަކްނ ަޙަޖުމުނުކެރިވެގްނ ެއަކްނ ަގޫބުލުނުކެރިވެގްނ ެވިރަކްނ ިހްނަގްނ ިއިދޮކުޅ ޕާ

ަޑރިޝުޕްނ ޭބުންނާވީތ ިމހެ  ީޓެއްއެގ ީލ ާމިިމައުދ ާރްއޖެޭގ ަތަޞްއަރުފ ުނުފދޭ ިއިދޮކުޅ ޕާ ވަނީ.ާވަރަްށާާން

ާއެ ާދަންނަވަން ާވ ހަކަ ާމި ާމިަކްނާހިތ މައ އެކު ާގޮތެްއގައި ާޒިްނމ ދ ރު ާއެދެނީ ނޑުމެން ބަޖެހޭ.ާއެހެންނަމަވެްސާއަުޅގަ

ާއަްށާ ާަރއީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާިނޒ މެްއގައި ާރިޔ ސީ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިްއޔ  ާޢަްއޔަންކުރ ނީ ާަވޒީރުން ކޮށްދެއްވުމަށް.
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ާަޢއްޔަންކުރު ާވަޒީރުން ާހިންގުމުަގިއ ާވެިރކަން ާބ ރަކީ ާއެްއ ާއަސ ސީ ާއެންމެ ާމިނިވަންކަްނާލިބިދޭ ާއިޚްތިޔ ރ ިއ ުމގެ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާިމ352ާާލިބިދިނުން. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވަޒީރުްނ ާހަމަވ  ާޝަރުތު ާުބނ  ާމ އްދ ަގއި ވަަނ

ާ ާމަޖިލީހުން ާމި ާފޮނުވީމަ ާރުހުމަޖިލީހަށް ާއެމީހުންނަށް ާބަލ ފައި ާބ ރ ާއެކަން ާއަނެއް ާބ ރުން ާެއއް ާއެއީ ާދިނުމަކީ ން

ާބަދަހިކަ ާގުިޅގެން ާއެްއވެސް ާކަމެއް. ާރަމްޒީ ާމަސައްކަތްކުރުުމގެ ާދީގެން ާއޮތުމަހ ން ާއޮންނަ ާއެެހން ާއޭގެާލެއްަގއި ކީ

ާރުހުން ާނުކުރޭ ާއެއް ާމަޖިލީހަށްާމ ނަ ާބަެއްއާރައްޔިތުންގެ ާތެރެއިން ާބ ރުގެ ާޢައްޔަްނުކރުމުގެ ާވަޒީރުން ާއެއީ ދިނުމަކީ

ާއެ ާކަމެކޭ. ާތަރުޖަމ ކުާލިބިދޭ ާއަކީާގޮތަށް ާމައްސަލަ ާއެހެންވީމ ރެވޭތީ ައުޅަގނުޑ ަވަރްށ ޮބަޑްށ ެއެދްނ ، .

ީޓަތުކެގ ެތެރއި  .ޕީގެާވިސްނުންާބަދަލުކުރަްއވ ާވަޒީރުންާަޢއްޔަންކުރުުމެގާންާޚ އްޞަގޮެތްއގައިާޑީ.އ ރުިސާޔީސ ޕާ

ާނަންތަކަީކާ ާހުރި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާެދއްވަން. ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފުރުޞަތު

ާޤ ނޫ ާނަންތަކެއ353ާްނުއަސ ސީގެ ާހަަމނުވ  ާޝަރުތު ާބުނ  ާމ އްދ ގައި ާވ ާވަނަ ާރުހުާކަމަށް ާނުދެއްވިޔަްސާަނމަ ން

ާއެހެްނާ ާނުކުތ ގައި ާމި ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެއ ެއކު ާހަމަ ާއަދި ާނެތް. ާއެއް ާމަްއސަލަ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ އެައކު

ާވަީޒރުންގެާވެސްާެއއްާވ ހަކަ ާމި ާބޭނުންވޭ. ާފަހުްނާާފ ހަގަޮކށްލަން ާއޭގެ ާއަދި ާފޮނުވުމަށްފަހު މަޖިލިސް

ާ ާއިތުރު ާމައްސަަލ4ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމި ާމިހ ރު ާނޭނޭގ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާޢަްއޔަންކުަރއްވ ފައިވޭ. ވަޒީަރކު

ާފޮނުވިފައިވ  ާއަނެއްކާ ާމަޖިލީހަށް ާއެހެންވީމ ، ާކަެމއް. ާނުވ  ާކޯޅުންަތކަކަްށާކަެމްއ ާަމއްަސލަތަކަކަށް ާއިތުރު ވެްސ

ާގަދަރ ާފުރު ާކަރ މަތ އި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާހުރީ ާވެސް ާވިްސނުންފުޅު ާރައީްސގެ ާބަދަލުގަިއާޢިއްޒަތްތެރި ާދިނުމުގެ ޞަތު

ާކަމަށްާ ާބޭނުންފުޅުވ  ާކުރިއަށްގެންދަވަން ާދަށުން ާރިޔ ސަތުގެ ާމަނިކުފ ނުގެ ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާހިފަހައްޓަވަިއގެން

މަޖިލީހުގެާގަވ އިދަށްާއިްސކަންެދއްަވއިގެންާމިއަުދގެާބ ީކާާނުދެއްވައި،ާޕ ޓީގެާވިސްނުމަށްާޖ ގަާނަމަާއަމިއްލަފުޅުާވ 

 ކަމަށްާއުއްމީދުކުރަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއޮތްާބައިާކުިރއަށްާގެންަދވ ނެ

ާ

ާމައުސޫމްާވ ަހކަދެއްެކވުން:هللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާއ ދެ،ާ ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާބޭުނން`.ާޝުކުިރއްޔ  ާައޅުަގނޑު ާަމއްސަލަިއގަިއ ާާމި ާދ އިރ ެގާވަނީ ތޮްއޑޫ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާހުށަހެޅުވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާހަމަާތ އީދުކޮށްލަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާދަްއކަމުންާ`.ާޝުކުރިްއޔ  ާކުރިން ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަ ާވެސް ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑު

ާވ ހަކަ ާތެރެއިން ާވ ހަކަތަުކގެ ާުކރިއަށްާދިޔަ ާފ ހަގަކޮށްލ ފައި ާައބަދުާއެއް ނޑު ާދައްކަމުންާދ ނަން.ާއަޅުގަ ދ ާާވެސް

ާއޮތްާވ ހަކަ ާއަޣްލަބިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާބުނެާެއއް ާޚިލ ފަާއިއާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ،ކަމަށް ާމަޖިލީހުެގާޤ ނޫނުތަކ  ށް

ާބޭނުންކޮށް ާނުއަޣްލަބިއްޔަުތގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތް ާހަދ ާާކުރަމ ގެްނ ާޤ ނޫނު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ހެއްޔޭ.
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ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމަސައްއިާާމަޖިލީހުން ާބޭރުގައި ާސުން ާބުނެ ާކުރެވޭކަމަށް ާމިކަތްަތކެްއ ާވެސް ާކޯޓުން ވަީނާާޕްރީމް

ާމ އް ާއޮތް ާގަވ އިުދގައި ާމިމަޖިލީހުގެ ާޢަމަލުކުނުކުރެޭވނެާާދ އަކަށް ާމައްސަަލއިަގއި ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ާމިހ ރު ާދެންނެވީ

ާމިއަުދާ ާރައްޔިތުން ާގަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ާއެބަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ ފައި. ނަޑއަޅ  ާކަ ކަމަށް

ާޤައުމުާހިންގުމުގެ ާވެރިޔަަކށްާއެހެންާބޭފުޅަކުާޮހއްަވވ  ާެއާާވ ލުކުރީމަހަމަްސއޫލިްއަޔތުާާވެރިކަމުެގާބ ރުާނޫނީ ދެން

ާއިހު ާނިންމުމަށް ާއަޅުނިންމި ާދިނުމަށް. ާފުރުޞަތު ާުކރުމުގެ ާެއކަން ާފަރ ތަށް ާއެ ާއިތިރ މުކޮށް ދިކޮުޅާަގނޑުމެން

ާދިން ާރަްއޔިތުން ާބ ރު ާހިންގުުމގެ ާވެރިކަން ާއެާ،ނަމަާފަރ ތްތަކަށް ާތިބޭނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތަބ ެވާާމިއަދު ގޮތަށް

ާ ާއެގޮތަށް ާަގވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަްށ393ާާޢަމަލުކުރުމުަގއި. ާ)ވ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާސުާޢަމަލުނުކުރެވޭނެ ާހިނދުކަމަށް ާއަމުރުކުރި ާމަޖިލީހަށް ާމި ނޑައަަޅއި ާކަ ާކޯޓުން ާާ،ްޕރީމް ާއެ ނޑުމެން އަްށާއަުޅގަ

ާޤ  ާއަދި ާުބނ  ާގަވ އިދުަގއި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުންަނާތަބ ވ ންޖެހޭނެ. ނަޑއަޅ ފައި ާކަ ނޫނުއަސ ސީަގިއ

ާޝަރު ާހުންަނ ނަޑއަޅ ފައި ާކަ ާމަޤ ުމތަކަށް ާއެ ާއަދި ާމަޖިލީހަކުންާތުމަޤ މުތަކުގައި ާމި ާދެން ާއައުމަށްފަހުަގިއ ތައް

ާ ާޒ ތީ ާއަރަިއގަނެ ާޒ ތަްށ ާބޭފުެޅއްގެ ާއެހައެްއވެސް ާފިލުވައި ާގޮްތގޮތަްށާާސަަދ ާއިހ ނެތި ާދޭތެރޭގައި މީހަކ 

ނޑުމެންނަށްާާޢަމަލުކުރުމުގެ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާނުވޭ. ާލިބިގެން ާމަޖިލީހަށް ާިމ ާދައުެރއް ާެއއްެވސް ާަޙްއޤެއް އެްއވެސް

ާވާ  ާކަމަކަށް ާކުެރވޭ ާބޭރުގައި ާއިމުން ާޤ ނޫނީ ާހުއްޓ ލަން.ާާޤ ނޫނ އި ާޖެހޭނީ ާއަޅުަގނޑުެމން ާއެކަން ނަމަ

ާމި ާއަދި ާރުޅިއަޅުަގނޑުމެން ާދެކެ ާމީހަކު ާބޮޑަށް ާއަދ ވ ތްތެިރާާއަޔަްސާއަޅުަގނޑުމެންތަންމެ ާމީހަކ  ާބޮޑަށް ކިތަންމެ

ާ ާމަަސއްކަްތކޮްށާހަވިޔަްސ ާތެރޭގައި ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާޖެހޭނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ސަދަވެިރވިޔަްސ

ާހަނދ ންާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާފަހަރު ާކުީރ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަދ ކުރަން. ާަމސްއޫލިްއޔަތު ާވ ޖިބ އި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާ 38ާާއެބަހުރި ާވަވަނަ ާނަންތައް ާވަޒީރުންގެ ާމަޖިލީހަށް ާޢަރަްއޔިުތންގެ ާރުހުންާއްޔަންޒީރުން ާމަޖިލީހުގެ ާުނކޮށް

ާ ާނޫނީ ާއެާއްަޔންނުކުރައްވ ނެޢަލިބުމަށްފަހުގައި ާފޮނުްއވީމަ ާވިދ ުޅވެފައި ާދެކެވުުނާާކަމަށް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ުދވަުހ

ާވަާާވ ހަކަ ާޢަައކީ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހަށް ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާއްޔަންކުރުމުގެޒީރުްނގެ ާބ ރު ައްށާާފުރިހަމަ

ުދވަުހާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގައިާތިއްބެވިާޤ ނޫނީާބޭފުޅުންާެވސްާވިދ ުޅވަމުންާގެންދެީވާާ.ާއެލިބިވަޑަިއގެްނވެާއޭ

ާ ާމަޤ މ  ާަވޒީރުން ާއެހަހުވ ކޮށް ާާވ ލުކޮށް ާފުރުަޞތު ާއަދ ކުރުމުގެ ާމަްސޫއލިއްޔަތު ާއްޔ ހޫރިރައީސުލްޖުމްބޭފުޅުންގެ

ާދެއްވޭނެ ާރުހުންާކަމަށް.ާއަށް ާނުޖެހޭނެާކޮންމެހެން ާމަޑުކުރަން ާއެާދެންދެން ާސަބަބެއްާކަމަށް. ާއެާާދުވަހު ާކަމަށް

ދުވަސްާއެބަާލިބިަވޑަިއގަންނަަވޭއާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވަން.9ާާއްޔަންކުރުމަށްފަހުަގއިާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވަމުންާގެންދެީވާޢަ

ާއެ ާާއެހެންވީމަކ  ާވ ހަކަ.ާމިއަދުާކަމަކަށް ާއިނދިކޮޅަށް ާއެއ  ާދިމ  ާމިދައްކަނީ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާނެތޭ.ާމިއަދު ހުަރހެއް

ާމިދަްއކަނީ ާޢަާއަޅުަގނޑުމެން ާރުހުންމަޤ މަށް ާރުހުންހޯދަާއްޔަންކުރުމަށްފަހުގައި ާފޮނުވީމ  ލިބިގެންނޭާާން

ާވ ހަޢަ ާދައްކ  ާމި ާއްޔަންކުރަްނވ ނީ.ާައޅުަގނުޑމެން ާވެގެްނާދ ާނުޖެހޭއަީކާތ ކުންތ ކުކަ ާދެޭކކަްށާާވ ހަަކއަކަށް ތަން

ނޑުމެންާދައްކ ާވ ަހކަ ައކީާއޭަގއިާައސްލެއްާވ ާޙަޤީޤަތަށްާބުރަވ ާވ ހަކަތަަކކަްށާާއަޅުަގނޑުާބޭނުމެއްާުނވޭ.ާައޅުގަ
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ީޓާވުމަކީާެއއީާައޅުަގނޑުާއެދޭާަކމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާަމޖިލީހުގެާގަވ އިދުަގއިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބަބުނޭާކޮމި

ާރުޙުންމަ ާއަންނައިރު ާނިމިގެން ާާރުޙަލ  ާނޫނީ ާނުފެންނަާާންރުހުދޭންވ ނެކަން ާދޭން ާނުވ ނެކަން، ކަމަށްާާދޭން

ާދޭންވ ނެ ާރިޕޯޓް ނަޑއަަޅއި ާލިބިފަާާކަ ާމަޖިލީހަށް ާމި ާރިޕޯޓެއް ާމަޖިލީހުގެާާކަމަށް.ާއެ ާމި ނޑަކަށް ާނެތް.ާއަޅުގަ އެއް

ފައިާއޮތްާތަނެއްާފެންނ ކަށްާނެތް.ާފަހަރެއްަގއިާައޅުަގނޑަށްާލިުބުނާއެއްާިލޔެާރިޕޯޓްގައިާއެކަހަލަާއެްއވެސްާވ ހަކަ

އޮތީާހަމަާއެހެންާާކަމަށްާވެދ ނެާކަމެއް.ާައޅުަގނޑުާުއއްމީދުުކރަނީާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާލިިބފައިާމިާރިޕޯޓުގައިާނެތީ

ާބޭފު ާރިޕޯޓު ާފޮނުްއވެިވ ާވެސް ާވ ހަކަދައްާޅުންނަށް ާމ ދަމ  ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެިރ ާމިއަުދާކަމަށް. ާއަނެްއކ  ާބަޔަކު ކ 

ާގޮެތްއާ ާއަހަިއ ާވޯޓަްށ ާމަޖިލީހުގަިއ ާމި ާޚިލ ފަށް ާގަވ ިއދ  ާމި ާނޫނީ ާއަހަިއ ާޯވޓަށް ާވަިކވަކިްނ އަޅުަގނޑުމެން

ާއިލް ާގެންދިޔަަކމުގެ ާއެާމައްސަލަ ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާއެ ާެވްސާތިނިންމައިފިއްޔ  ާބޮުލގައި ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްގެ ޒ މު

ާއަުޅގައަޅުްއވ ނެ ާެނއެާ. ނުޑާާދެންނޑެއް ާއަުޅގަ ާކަމެްއާކުރަްއވ ކަށް. ާއެފަދަ ާޚިލ ފަށް ާަގވ އިދ  ާަރއީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންާމިާމައްސަލަާކޮމިޓީއަކަްށާ އެދެނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވެސްާހުށަހެޅުއްވިާަފދައިންާމިއަދުާއަުޅގަ

ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާއެބޭފުޅުން ާާއ ފޮނުވައި ާމަޖިލީހުގައި ާބެލުމަށްފަހުާއަދި ާހަމަވޭތޯ ާޝަރުތު ާމަތިން ާގޮތުގެ ާބުނ 

ނަޑއަަޅއިާމިާމަޖިލީހުގެާފްލޯާންމަޖިލީހުންާރުހުާ އަށްާގެނެސްާހުރިހ ާާދޭންާފެންނަާކަމަށްާނޫނީާނުފެންނަާކަމަށްާކަ

ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއީ ާދައުަރކީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާނިންމ ލުން. ާމައްސަލަ ާމި ާައހައި ާވޯޓަށް ާއެއްކޮށް މެްނާއެންމެނަށް

ާކުރަންޖެހޭާކަމަކީ.ާވަރަށްާބޮަޑށްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަކި ާރަީއސް ާމަޖިލީހުގައި ާވ ހަކަފުުޅގައި ާމެންބަރުގެ ާމިާޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢަމަލުކޮށްފ ނެާާގޮތަކަށް ާކަމުގައި

ާ ާއަޅުަގނުޑ ާވިދ ޅުވުން ާވިދ ުޅވި ާނޫންކަމަށް ާއެްއޗެއް ާވިދ ުޅވި ާމ ނައިަގއި ާެއ ާެއއީ ކަމަށް.ާާބަލަިއގަންނަނީ

ާމަތިން.ާއަޅުަގނުޑާ ާމަޖިލީހުންާނިންމަވ ާގޮތެއްގެ ާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރައްވ  ާަޢމަލުކުރ ނީ ާައޅުަގނޑު ހަމަގައިމުވެސް

ާލޫފަށް.މަޚްާއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއަރުވަނީާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމި

ާ

ާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްާގަލޮޅުާދެކުނު

ާޢިއްާ ާއިްއޔެއ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ  ނުޑާހިތަށްައރަނީ ާރައީސް.ާއަުޅގަ ާވީމަާޒަތްތެރި ާހޯމަ ާކުރިައްށާާައކީ ާމަޖިލިސް ބ އޭ

ާީވމަ ާއަންގ ރަ ާމިާނުދިޔައީ.ާމިއަދު ާކުިރއަށް ާމިއަދު ާނުވޭ.ާއެޖެންޑ ާާދަނީ.ާއެްއވެސްާބ އޭ ާމިތ ުކާބަދަލެއް ކަެމއް

ާއޮތް ާއޮތީ ާސ ފޭ.ާާވެސް ާވަރަށް ާވެސް ާމަންަޒރު ާމިއަދުގެ ާކަމަކީ ާވެސް ާއެނގޭހ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާެއަކމަކު، ގޮތަށް.

ާކުރިައްށާ ާޖަލްސ  ާމިައދުގެ ާދަންދެން ާހަމައަށް ާވޯޓ  ާއޮތީ ާރ ވ ަފއި ާގުރޫޕުން ާޕ ލިމެންޓަރީ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ މިއަދު

ާގެންދަން.
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ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ާ.ރުާއިލިޔ ސްާލަބީބުއެއް.ާުހޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާތިމަ ާދެންމެ ާވިދ ުޅެވއްޖެ ާރައީްސ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާނިންމަވާ ޝުކުރިއްޔ  ާމަޖިލީހުން ާޢަމަލުކުރައްވ ނީ ންނ 

ާަވކިާޮގތަކަށްާބަޔ ންެވގެްނވ  ގޮތަަކްށާާގޮަތކަށްާނޫންާހިނދުާއެާގޮތަކަށޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާަމޖިލީހުގެާަގވ އިުދގައި

ާށްާއަުޅަގނޑު..ކަކަމަާޢަމަލުކުރެވޭނެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީ ާމެންބަރު ާމައްސަލަނޢިއްޒަތްތެރި ާރިޔ ސަތުން ާމިއޮތީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅ ފައި.ާާދެވަަޑއިގަންަނވ . އެއް

ާބެހޭ ާމައްސަަލއ  ާމި ާބަލައިގަންނަންޖެހޭނީ.ާާއެހެންވީމަ، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތެއް ާނިންމަވ  ާމަޖިލީހުން ގޮތުން

ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާޢިާާއަޅުަގނޑުމެން ާދ އިރ ގެ ާެދކުނު ާގަލޮޅު ާެމންއަރުވަނީ ާމަޚްއްޒަތްތެރި ާއަޙްމަދު ލޫފް.ާބަރު

ާއެއްާއަުރވ ކަށްާފުރުޞަެތްއާނ ރުވ ނަން.ާާބެހޭާމައްސަލަާއަޅުަގނޑުާދެންާއިތުރަށްާމިާނުކުތ ގައިާިނޒ މ 

ާ

ާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްާގަލޮޅުާދެކުނު

ާވަރަ ާމިެދންނެވީ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާިމއަުދާއ ދެ، ާވެސް ާމަންޒަރު ާިމއަދުެގ ާސ ފޭ ށް

ާ ާގޮސްަފއި ާަހމައަށް ާވޯޓ  ާއޮތީ ާރ ވ ފައި ާގްޫރޕުން ާޕ ލިމެންޓަރީ ާައނެއްކ އެމް.ޑީ.ޕީ ާހުއްުޓވ ލަން.ާމިކަން ެވސް

ނޑުާދެކުިނންާރޭގައި.. ާއަޅުަގނޑުާޭރގައިާވެސްާދެކުިނން..ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާވ ހަަކފުޅުޢިއްޒަތްތެރި ާބަހުމެންބަރު، ާމަޖިލީހުގެ ާކަންތައްަތއް ާވ ހަކަުފުޅާގަިއ ާގޮތަކަށް ާގެންދެޭވނެ ާކުރިއަށް ސް

ާކުރިއަށްާގެންަދވ .ާ

ާ
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ާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްާގަލޮޅުާދެކުނު

ާބަހު ާހަމަ ނޑު ާދައްކައ ދެ،ާއަުޅގަ ާމި ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާވ ހަކަ.ާއަސް ާމި ާއެމް.ީޑ.ީޕާނީ ާރޭގައި ާދެކުނީމޭ ނޑު ޅުގަ

ާގްރޫޕު ާކުިރއަށްާޕ ލިމެންޓްރީ ާެއސް.އެމް.އެްސ. ާއޮތް ާފޮނުވ ފައި ާމެންަބރުންނަށް ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާއެހެން ާަރއީްސ ގެ

ިމައުދ ިމަކްނ ިމެހްނ ، ސްާފަނިކޮށްލަންާއޮތީާނިންމ ފަ.ާމިއީާޙަޤީޤަތް.ާއެހެންީވމ ގެންގޮްސާވޯޓ ާހަމައިންާމަޖިލި

ާ..ާ.ިހނާގނެ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގެންދެވ .ާ ާކުރިއަށް ާގޮަތކަށް ާގެންދެވޭނެ ާކުރިއަށް ާމަަސއްަކތް ާމަޖިލީހުގެ ާވ ަހަކފުޅުގައި ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާދ އިާބެހޭ ާފޭދޫ ާފަހްާއެއް ާއަލްހ ން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ބ ރަުށާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާމީ.ރ ގެ

ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއެދެން.ާނޑިބ ރަށު ާވަަޑއިގެންެނވުން ާއަށް

ާ ާދ އި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާފޭދޫ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާއަލްހ ފޭދޫ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާފަހުމީާރ ގެ ން

ާއެއް.ާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާންާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަލްހ 

ވެްސާދެންނެވިންާމަނިކުފ ނުާރިޔ ސަތުންާމިކަންާސ ފުކޮށްާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާވ ހަކަާދެއްިކއިރުަގއި

ާ ާިނޒ މީ ާއަނެއްކ  ާެއްއޗަކުްނ ާވިދ ޅުވި ާދެންމެ ާޙަޤީޤަތުަގިއ ާމިހ ރު ާނަގަާނުކުތ ދެއްވ ށޭ. ާމިެއއް ޖެހުނީ.ާާން

ާނިންާ ާގެންދ ނަމޭމަޖިލީހުން ާކުރިޔަށް ާގޮތަކަށް ާސ ފުކޮށްބުނެާމ  ާވަރަށް ނޑަށް ާައޅުގަ ާމ ނަާ. ާއޭގެ އަިދާާ.ދޭހަވޭ

ާ..ނުނިމޭާއިޢްޒަތްތެރިާރައީސް..

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީ ާމެންބަރު ާެދވަަޑއިގަނޢިއްޒަތްތެރި ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާރިޔ ސަތ ންަނވ . ާމަޖިލީހުގެ ކުރުމުެގާުސވ ލުާމައްސަލަެއއްަގއި

ވ ހަކަފުުޅާާލޫފްރުާއަޙްމަދުާމަޚުގަޮލޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަފުރުޞަތެއްާނޭރުވޭނެ.ާއަުޅަގނޑުާމިހ ރުާ

ާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ
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ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާލޫފްދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚުާގަލޮޅުާދެކުނު

ާޢިއްާ ާޝުކުިރއްޔ  ާިހތަށްއ ދެ، ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާމެންބަރުާާޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު އަރަނީ

ާކުރިމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭފުޅެކޭ. ާަވރުގަދަ ާހ ދަ ާޝިފ ޒަކީ ާދިޔައިމުޙައްމަދު ާއިްނޒ ރުީދފައި ާއަރ  ެއކަމަުކާާ،މަާއްޗަށް

ާބޭުނން ާދަންނަވ ލަން ާނުގަނެއޭވަާއަޅުަގނޑު ާބިރެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާދެކުނިންނީ ާހަމަ ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑު އަޅުަގނުޑާާ،.

ނޑަށްާލިބިފައިވ ާމަ،ާއެހެންވީމ .އެމް.ެއސް.ާޭރެގ ެއސް ، ދެކުނިން ާލޫމ ތު...ޢުއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިައދުގެ ާމެންބަރު ާކުރިމަތީގައިާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމައުާމި ާކުރިަޔްށާާށްޢަާޟޫވ  ވ ހަކަފުުޅ

ާއެދޭ ާައޅުަގނުޑ ާނިޒ މ ާގެންގޮސްެދއްވުމަށް ާދަންނަވަން. ާމައްސަލަާވ ހަކަ ާދ އިރ ގެާާބެހޭ ާހުޅުހެންވޭރު އެއް.

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާއެ ާއ ދެ، ާގްރޫޕ މް.ޑީ.ޕީ ާހިޕ ރލިމެންޓްރީ ާއެކަން ާކަމ ނއި ާއެ ާގޮތ ، ާމިާގ  ާމިތ  ާނޫން ާވ ހަކަ ާދައްކަނީާބެހޭ

ާކަެމްއާނޫންާމިތ ....ާއެާ.ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮ ާއެނބުރި ާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއެދެާޑިނބ ރަށު ާވަަޑއިެގންނެވުން ން.ާބ ރަށުާއަށް

ާގޮ ާއެނބުރި ާޝިފ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާބ ރަށުާާޑިނދ އިރ ގެ ާދަންނަވަން. ާަވޑަިއގެންނެުވމަށް އަށް

ާހުޅުހެންވޭރުާ ާދަންނަވަން. ާނުދެއްވުމަށް ާފުރަގަސް ާރިޔ ސަތަށް ާޝިފ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ސ ާމަނިކަޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫދ އިރ ގެާޢިއްާ

ާ

ާ(ކުރިއަށްާެގންދެވުންާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:
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ާއ ދެ ާރޫލިން، ާއަމިއްލަ ާާމަނިކުފ ނު ާތި ާކުރަްއވަން ާކަންތައް ާމިއަދު ާއަށް ާައމިއްލަ ާނެރުއްަވިއގެން ފެއްޓެވީ.ާއެއް

ާ ާހަމަާާކަމ އިޚުލ ސްތެރިނުލ ހިކު ާއޮްއވ . ާގަވ އިދު ާބަލަން ާގެންދެވޭތޯ ާކުރިއަށް ާޖަލްސ ތައް ާމިކަމުގެ އެކީަގއި

ނުޑގެާަމއިންބަފައިންނަށްާގޮތަކަށްާމިތަނުގައިާތެދުެވާއެހެންާޕ ީޓތަކަށ އިާޑީ.އ ރު.ޕީާބޭނުްނވ  އެސް.އެމް.ެއްސާާއަުޅގަ

ާގޮތ އި ާއަންނައުނުގެާަލއިގެންާ،ފޮނުވ  ާހުރިހ  ާއަޅ ނުލ .ާާުހރި ާއިންނަވަނީ ާތި ާޮގވ އިރު ާދަންދެން ާއަށް ކުަލ

ާ..ކަމުަގއިާކަމެއްާޮކޅެްއގައިާޖަްއސަން.ާކުރަްއވަނީ.ާރަީއސްާބޭނުންވޭތޯާމިާތަނުގައިާކަންަތއްާކިހިނެއްތޯާމި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީ ާމެންބަރު ާމިނޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު ާކަންތައްދެވަަޑއިގަންަނވ .ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިތަނުގެ ާނެީތމ  ާވަޑައިގެން ަތްއާތ 

ާކަންާ ާޢިއްޒަތްތެއެނިގވަަޑއިނުގަންަނވަނީ ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާގަލޮުޅ ާތަކުރ ުރކޮށް ާއަުޅަގނޑު ާމެންބަުރާނޭނގެ. ރި

ާމި ާދަންނަވަމުން ާމަޚްލޫފަށް ާާގެންދަނީާއަޙްމަދު ާގޮަތށް ާގެންދެވޭ ާކުރިއަށް ާބަހުސް ާމިއަދުގެ ކުރިއަްށާވ ހަކަފުޅު

ާވ ހަކަގެން ާމަޚްލޫފު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮުޅ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަވ ށޭ. ކުރިޔަްށާފުޅު

ާއަރުވަން.ާގެންދެވުމުގެާފުރުޞަތުާ

ާ

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާޝުކުިރއްޔ  ާރައީސްއ ދެ، ނޑުާ.ޢިްއޒަތްެތރި ާާއަުޅގަ ާވޯޓަްށާެވސް ާމިއަށް ާވަިކވަކިން ާހަމަ ާސީދ  ތ އީދުކުރަނީ

ާޢަާއަހަން. ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއިބުއްޔަންކުރެާސަބަބަކީ ާއެްޑވަިއޒަރ ާޮޕލިޓިކަލް ާވިދ ުޅވެފައިާރ އްވި ވަީނާާވެސް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއަަހންވ ނީ.ާހަމައެހެންމެ ާވޯޓަށް ާކަމަށް ާމ އްދ ަގއ92ާިވަިކވަކިން ވަރަްށާާވަނަ

ާމ އްދ ެގާ)ބ( ާއެ ާއެބަސ ފުކޮށް ާބަޔ ންކޮށްަފއި ާމަޤ މަކުްނާާަގއި ާުނވަތަ ާއިސްކުރުމަްށޓަކައި ާމަޤ މަކަށް ާމީހަކު އޮްތ

ާފ ސްކުރުމ ިއާ ާހުށަހެޅުމެއް ާއެ ާހުށަހަޅައިފިނަމަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާފ ސްކުރުމަށް ާއެކަން ާކުރުމަށްޓަަކއި ވަކި

ނޑުމެންގެާފ ސްނުކޮށްާދޫކޮށްލުމުގެާބ ރުާމި ާމަިޖލީހަށްާމިއަދުާވަޒީރުންނ ާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާލިބިގެންވޭ.ާއަުޅގަ

ާރަ ާބ ަރީކ ާއޮތް ާދީފައި ާޢަގުޭޅގޮތުން ާމެންބަރުން ާޢަ، އްޔަންއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެާްއޔަންަވޒީރުން ާކުރެްއވުމަށްފަހު

ނޑުމެންނަށްާއެދޭންާފެނޭތޯާނޫންތޯާބެލުމަށްާމިާމަޖިލީހަށްާފޮނުާމީހުންނަށްާރުހުންާ ާމީހުންނަށްާރުހުންާާވީމަާއަޅުގަ

ާމ އްދ  ާގޮތުން ާރަްމޒީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ނޑަެއޅުން. ާކަ ާނޫންތޯ ާފެނޭތޯ ާކަމަކަްށާާދޭން ާއޮންނ ނެ ާިލޔެިވފައި އެއް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާއެހެްނކަމަށްވ ނަމަ ާނުކުރ ނެ. ާޤަބޫލެއް ާރައްޔިަތުކ ާިދވެހި ައކުާާއެްއވެސް

ާމ އްދ ހުން ާއޮތް ާލިޔެފައި ާކަމަށް ާމީހަކަށްާއަކީާނަންވ ނެ ާޮކންމެ ާގޮުތގައި ާމ އްދ އެްއގެ ާަރމްޒީ ާމ ނަާާވެސް ވެސް

ާމި ާސ ފުކޮށް ާއެބަާކުރެވިދ ނެ.ާއ ެދ،ާވަރަށް ާއިނޭގާާއޮްތާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމައްސަލަ ވެސް
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ާއެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެހެން ާއަދި ާގްރޫޕުާމް.ޑީ.ޕީގެވެސް ާމެންބަރުންޕ ރލިމެންޓްރީ ާތަކުރ ރުކޮްށާާގެ ވެސް

ނޑުގެާބަދަލުަގިއާާގޮތެއްާނެތޭ.ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަކީާރުހުންާނުދިނީމަާވ ނެާވިދ ޅުވ ާވ ހަކަ އަކުާނޯންނ ނެާއަޅުގަ

ެއއީކީާ، ވީމ ހެންދެވޭނެާވ ހަކަާެއްއވެސް.ާއެނޑީަގއިާނީގޮާއަޅުަގނުޑގެާބައްޕަާއަށްާމަޖިލީހަށްާމިތަނަށްާއައިސްާމި

ގޮތްާނެތީމައޭާާވ ާދެންާއިާތެްއާނޫން.ާުރހުންާނުދޭާވަޒީރުންނަށްާޭއގަާޤ ނޫނުއަސ ީސާމ ނަކުރ ނެާގޮާއަޅުަގނޑުމެން

ާއެ ާކިޔ ފައި ާނެތޭ ާކިހިނެްއކަން ާވ ނީ ާނުދީފިއްޔ  ާރުހުން ާކަމަށްާކިޔ ފައި ާދެމިތިބޭ ާއެމަޤ މުަގއި ނަމަާާވ ާމީހުން

އްަދާއަްށާއައިސްާމިތ ާއިދެގެންާވ ހަަކާދައްކ ާވޯޓުދޭންާހުާޑިނެގާބައްޕަާމިާގޮޖެހިގެންާއަންނަާދުވަހުާައޅުަގނޑު

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކު ާކުރީގަިއާދެއްވަްނވ ނެ.ާެއއީ ާމިދެންނެވިހެން ާވަރަށްާސ ފުކޮށް އެވ ހަކަާނެތް.ާއ ދެ،ާމިމައްސަލަ

ާޢިްއޒަ ާދ އިރ ގެ ާވ ަހަކާދިއްދޫ ާހުރިގޮުތގެ ާސަމީކަންކޮށްފައި ާވިދ ޅުވީމަތްތެިރާމެންބަރު ާދަންނަވ ލަްނާާރު އަޅުަގނޑު

ާ 38ާާބޭނުން. ާމަޖިލީހުގައި ާރަްއޔިުތންގެ ާކުރީގަާ:ވަނަ ާޢަމެންބަރުން ާރަީއސް ާްއޔަންއި ާތިބި ާ:ކުރަްއވ ފައި

ާޣަ ާޤ ނޫނީާމެންބަރުން ާާއިރު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިހ ރުގެ ާކުރުމަށްފަހު ާވަކި ާފުރ ޅުންާާ:ގޮތުން ާމިތ  މެންބަރުން

ާނަގަިއގެ ާބޭނުންޓިނު ާގެންިދޔައީ ާބ ްއވަިއގެން ާއަޣުލަބިއްޔަެތއް ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާމިތަނުގެ ާވައްދ ފަިއ ގޮތަކަށް.ާާން

ނޑުގެާމައިންބަފައިންނ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް ާާ..ހިނުބެާމައިންބަފައިންނ ،ާންވީމ .ާއެހެކުބޭާިމހ ރުާއެާބެހެނީާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަަކފުޅުާދައްަކވ ާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރަށްާދަތިފުޅުާނުވ ނެާގޮަތކަށްާމަޖިލީހުގެާޢަމަލުތަްއާ

ނޑުާދަންނަވަން.ާ ާބެހެއްޓެވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް ާމައިންބަފައިންނ ާެވސްާޢިއްޒަތްތެރި ާކުޭބެގ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބެހެންޏ  ެވްސާާމައިންބަފައިންނ 

ާބެހެވޭނެ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުރުމަށްާދަންނަވަން.ާމުޚ ތަބުާވ ާގޮތަށްާމެންބަރުންނ ާއިދުަގއިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުގެާަގވާ 

ާ

ާފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫ

ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައްޕަާއ ދެ، ާުކބޭގެ ާއެހެންވީމ ާރައީސް ާނިޔ ވެފަ. ާވަނީ ާއެ، ނޑު ާނެތިން.ާާއަުޅގަ ާދައްކ ކަށް ވ ހަކަ

ާ...ައޅުަގނުޑގެާމަިއންބަފައިންނ ،ާއެހެންވީމ 
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު. ާމަޖިލީޢިއްޒަތްތެރި ާތަޅުމުަގއި ާމެންބަރުންނ މަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުގެ

ާކުރެއްވުމަށްާއަުޅަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާމުޚ ތަބުކުރުމަށްާއޮންނަާބީދައިންާމުޚ ތަބު

ާ

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާުޝކުރިއްާ ާމިއ ދެ، ާޕ ރލިމެންޓުން ާމި ާނުކުރެވޭ. ާހަޖަމް ާަރއީްސ ާިޢއްޒަތްތެރި ާގޮތަކީ ާމިވ ެނ ާއިާތަނުގަާޔ .

ާއެ ާތަކުރ ރުކޮށް ާހޯދަން ާއަުޣލަބިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާއަގުަތްއާާރައްޔިތުންގެ ާބޮޑެތި ާމެންބަރުންނަށް ާއެކި ގެންދަނީ

ާމަސައްކަތްާއަޣުލަބިއްޔަތުާހުށަހަޅަމުން. ާއެކަންަގންނަން ާނުުކރެވޭނެ.ާކުރަމުން. ާހަޖަމެއް ާައޅުަގނޑުމެންނ ާުނވީމ 

ހެދިއެއްނޫންާމިޤައުމުގެާަވޒީުރންގެާމަޖިލިސްާއިސްތިއުފ ާިދނީކީ.ާއެކަމަކުާއަލުންާމިތަނަށްާރުހުންާހޯދަންާފޮނުވީމަާ

ާމިމައްސަާއެ ާކުރަންޖެހޭނެ.ާއަލުން ާފޮުނވ ކަށްމަސަްއކަތް ާކޮމިޓީއަކަށް ާއަނބުރ  ާމ އްދ ަގއި،393ާާނުޖެހޭ.ާާލަ ވަނަ

ާރުހުނ393ާާް ާކޮންމެހެން ާއޮތީކީ ާރ ގު ާއެބައޮތް ާސ ފުކޮށް ާވަަރށް ާމ އްދ ަގއި ާނޫންތޯާާވަނަ ާފެނޭތޯ ދޭން

ާމަްޝވަރ ާާނިންމަންޖެހޭނޭކޭ ާނުވަތަ ާއެދި ާރުހުމަށް ާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ ާމިއޮތީ ާމީަގއި ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ނޫން.

ާއަށް ާލަފަ ާނުވަތަ ާއެދި ާގޮެތްއާާއަށް ާކުރެ ާދެގޮތުން ާއަންނަނިވި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާގޮތުން ާގުޅޭ ާކަމަކ  ާފޮނުވ  އެދި

ާރަްއޔިތުން ާިދވެހި ާމިިތއްބެވީ ާމިތ  ާނޫން. ާނިންމަންވ ނެއެކޭ ާއެވެ. ާނިންމުމ އިާާވ ާކަމަށްާާނިންމިދ ނެ ާ،ނަމަ

ާޤ ނޫނުައސ  ާނަޝީދު ާރައީސް ާޖެހޭނެ. ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވަން ާތަފ ތު ާހުރި ާޤ ނޫނުތަްއާނިންމިދ ނެއ  ާއ އި ސީ

މ ނަކުރައްވ ާގޮތަށްާމިތަނުަގިއާތިއްބަަވިއގެންާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާމިކަންާކުރަްއވަިއގެންާުނވ ނެ.ާ

ާއެއް ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ  ާިމ ާކަމަކީ ާެވސް ާކުރަންޖެހޭނެހ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނުރުހުނަސް ގޮުތެގާާވ ާގޮތްާރުހުނަސް،

 މަތިންާޢަމަލުކުރުން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާދަތިނުވ ނެގޮތަށްާވ ހަކަފުޅު،ާޢަމަލުތައްާބެހެއްޓުމަށްާދަންނަވަން.

ާ

ާލޫފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މަދުާމަޙޚގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙް

ނޑުމެްނާހަާގޮތަީކާމިދެންނެވިހެންާހަމަާސީދ ާާއ ދެ،ާމީަގއިާދެންާވ ނެ ޖަމްާނުކުރެވިގެންދ ނެާކަންކަްނ.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައްޔިތުންގެ ާދޭނަން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަރ ތްތަކަށް ާފެންނަ ާދޭން ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާއިންތިޚ ބުކޮށްފަ ާއޮތްާއިާރައްޔިތުން ާހަވ ުލކޮށްފައި ާފަރ ތްތަކ  ާއެާާތިބި ާފުރިހަމަޭވޯތާާވ ޖިަބކީ ާޝަރުތު މީހުންގެ
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ާވަޒީރުންގެާ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނެގ ާއޮންނ ނީ ާިލެޔފައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ ާނޫން. ބެލުމެއް

ާ.ާޝަރުތުާފުރިހަމަވޭތޯާބަލަންވ ނޭ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާޝުކުރިްއޔ  ާިއއްެޔގައިާ`. ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާެވްސާާޢިއްަޒތްތެރި ާނުކުތ އެްއގައި ާނިޒ މީ ވެސް

ާނަޝީދުާ ާމުޙައްމަދު ާއަލްއުްސތ ޛު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށީ ާމިއަދު ާމައްސަލަ ފ ހަގަކުރި

ާިއއްެޔގައިާ ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރެވުނު ނަޑށް ާއަުޅގަ ާފ ހަގަކުެރްއވީ. ާއެާާއެ ާައޅުަގނޑު ާިމާާވެްސ ާފ ހަގަކުީރ ނުކުތ 

ާ ާަގވ އިދުގެ ާހެދިފައިވ  ާހ323ާިމަޖިލީހުން ާމ އްދ ަގއި ާއެ ާއަދި ާއުނިކުރުމަކުން ާ)ވ( ާމ އްދ ގެ ާއެހެްނާވަނަ މެނޭ

ާޢަމަލު ާނުކުތ ނުކުތ ތަކަށް ާނިޒ މީ ާއެއީ ާނެތޭ.ާއެހެންނަމަވެސް ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާގޮތެއް ކަަމްށާާއެއްާނުކުރެވޭނެ

ހަކަތައް.ާޤ ނޫނީާދަނީާަހމަާއެާވ ާފ ނުާޤަބޫލުފުޅެއްާނުކުެރއްވި.ާއެހެންނަމަވެްސާމިއަދުާމިތަނުންާއިިވގެންާމިމަނިކު

ނުޑާޤަބޫލުކުރ ާގޮތަކީާހަަމާާކުރަމުންތަކުރ ރުާާަތއްއުސްާބޭފުޅުންާވެސްާއެާވ ހަކަާގޮތުންާފުންނ ބ ދ ާވ ހަކަ.ާއަުޅގަ

ާ ާގަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާހިތްތަވަންހުރުމަޔަޤީނުންވެސް ާގަވ އިދުތަްއާާޖެހޭނެތްތެރިކޮށް ާމަޖިލީހުގެ ކަމަށް.

ާޤ ނޫނުއަސ ސީހު ާއަދި ާނުހިތ  ާބޯނުލަާރުމަތްތެރިކޮށް ާމިއަުދާނއަށް ާމައްސަލަ ާގަވ އިދުތަކުގެ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާހެދޭ ބ 

ާވ ހަކަާފެންމަތި ާރަނގަޅު ާާވަނީ. ާއޮންނަ ާއެ ާނުކުރެވޭެނ ާކަެމއް ާއެއްވެސް ާޤ ނޫނެއް، ާެއއްެވސް ދޫދެއްގެާހުއެއް.

ާނުކުރެޭވާ ާކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާހެދީމ  ާޤ ނޫނުތައް ާޮގތަށް ާއުނދަގޫވ  ާދައުލަތަށް ާނުކުރެވެްނޏ . ާެއކަމެއް ތެރޭގައި

ާޢަމަލެއް ާއެއަަކށް ާހެދީމ  ާޤ ނޫނު ާކުާގޮތަށް ާނުވެސް ާއަދި ާޖެހޭނެ. ާުނވެްސ ާރަްއޔިތުްނާކުރ ކަށް ާއެީއ ަރއްވ ނެ.

ާހެވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާވެރިަކމެއް، ާއޮތް ާމަސައްކަތްާއިންތިޚ ބުކޮށްފައި ާގޮތަށް ާހުރި ާސަރުކ ުރެގާލ ބަ ާއެއީ ުކރުމަކީ

ާރަ ާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތަކީ ާމަޖިލީހުން ާމަސައްކަތްވ ޖިބެއް.ާމިާރައްޔިތުންގެ ާގޮތަށް ާއެދޭ ނޫންާާކުރުން.ާއެއްޔިތުން

ާގޮތަ ާމަސައެހެން ާޖ ގަެއއްްއކަތްަތއްކަށް ާބޭނުންާކުެރވޭނެ ާަރއްޔިތުން ާއެއީ ާެނތް. ާނޫން.ާާވެސް ާެވސް ާގޮެތއް ވ 

ާދިނަސް،ާނުދި ާގޮތަކަށް ާކޮންމެ ާރުހުން ާދޭންވަޒީރުންނަށް ާރުހުން ާރައްޔިތުންނަށް ާމިާނަސް ާރަްއޔިތުން ޖެހޭނެ.ާއެއީ

ާމެންބަރުންާ ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާހޮވ ފައިާމަޖިލީހަށް ާއެހެންވީމ ާމިާވެސް ާފަހަތަްށާާ،ތިބީ. ާވ ހަކަ ރައްޔިތުންގެ

ާމި ާދިމ ެވގެން ާމައްސަލަ ާމި ާކުރިއަްށާނެރުނީމ  ާވ ހަކަ ާވަޒީުރާމީހ ގެ ާރަްއޔިތުންެގާާޖައްސ ލ ފައި އުޅެނީ.ާަވޒީރުން

ާމަޖިލީހުންާހެާއިއ ާމަޖިލީހުންާރުހުންދޭނެާގޮތްތައްާއެބަހުރިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ދިފައިާހުރިާއަދި

ާއެދުވަހު ާހެދީމަ ާގަވ އިދު ާބޯނުލަނބ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސއަްށ ާވ ހަަކާާގަވ އިދުން ާެއ ާދިޔައީ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ވެސް

ާސުޕްރީމް ާނޫނޭ. ާކަެމއް ާކުރެވޭެނ ާއެއީ ާމިއަާބުނަމުން. ާނިންމަަވއިކޯޓުން ާަމއްސަލަ ާއެ ދެްނާާ.ގޮަތކަށްާދެްއވ ފިދު

ާނި ާމައްސަލަ ާވަޒީރުްނެގ ާއަނެއްކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކޮމިންމޭނީ ާގޮތުންާވެސް ާބެހޭ ާވަޒީރުންނ  ާމަރްޙަލ ގައި ޓީ

ާކަ ާަވީޒރުންގެ ާގޮތަކ ިއ ާކޮމިސުވ ލުކުެރވޭނެ ާގޮތެްއ ާގެންދ ނެ ާންތައްަތއް ާނިންމަޓީ ާކޮމިމަރުޙަލ ަގއި ީޓަގިއާއިގެން.
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ާމި ާއުފެދިގެން ާމައްސަލަ ާމި ާގެންގޮްސެގން ާމައްސަލަ ާހެދިާއޭރުަގއި ާގަވ އިދުަގއި ާމި ާއުޅުނީ ާފައި ވަަނ323ާާއޮތް

އަށްާމިާަމއްސަލަާައއީ.ާެއާނޫންާއެހެންާގޮތަކަށްާނޫން.ާމިއަދުާދިމ ވެގެްނާާގެާމައްސަަލއެްއަގއިާފްލޯމ އްދ ގެާ)ވ(

ާފްލޯާމި ާމިއޮތީ ާނިންމައިފިޔޭ، ާމައްސަަލ ާކުރީގައި ާއެާއުޅެނީ ާނަގ ށޭ. ާޯވޓަށް ާއަވަހަށް ާއަިއއްަސއޭ. ކަމެްއާާއަށް

ާކުރެ ާއެނުކުރެވޭނެ.ާެއއީކީ ާނުދޭ ާތަނެއް ާަގވ އިދު ާމަޖިލިސް ާނޫން.ާއެއީ ާަކމެއް ާގަވ އިދުެގާގޮތަާާވޭ ަކށް.ާމަޖިލީހުގެ

ާމައްސަލަާ)ވ( ާާގެ ާ)ވ(393ާޖެހިގެން ާމ އްދ ެގ ާފްލޯވަަނ ާމައްސަލަެއއްަގއި ާމަޖިލީހުގެާެގ ާއެާާއަށް ރައީސަށް

ާގެންނަން ާނެތްމައްސަލަ ާ)ވ( ާއެ ާއޮތީ ާމިއަދު ާސުޕްރީމްާާޖެހުނީ. ާާކަމަށް ާކިހިނެއްތޯާކޯޓުން ާދެން އަންގަވ ފަ.

ާނު ާދެން ާުކރެވޭނީ. ާއެކަން ާކުރަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދެން ާެއކަމެއް. ާތަންދޭާކުރެވޭނެ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ޖެހޭނީ

ާ ާަގވ އިުދގަިއވ  ާއެ ާރިޢ ޔަތްާނުކުތ ާ:ގޮތަށް ާމައްސަލަާއަށް ާއެ ާނޫނިއްޔ  ާކުރިއަކަށްާާކުރުމަށްފަހުގައި ާމިތަނުން އެއް

ާރައްޔިތުންނަށްަޓަކިއާނުގެންދެވޭނެ ާލޮބުވެތި ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާވެސް ާމިައދު ާމައްސަލަ ާމި ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި .

ރުމަތްތެރިޮކްށާހުއަށްާާނަމަާހެދިފައިހުރިާގަވ އިދުތަކ އިާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާަކމަށްާވަނީާކުރިއަށްާގެންދަންާބޭނުންވ 

ާމަޖިލީ ާމި ާގޮތަކަށް ާއެްއވެސް ާއެހެން ާމިނޫން ާނުކުންނ ނެާހިތަންޖެހޭނެ. ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނުގެންެދޭވނެ. ާކުރިއަކަށް ހެއް

ާޤ ނޫނު...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމި އަރުވަނީާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާވަގުތުާހަމަވެއްޖެ.ާއަުޅގަ

 މެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖްތ ޒަށް.

 

 ންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖްތ ޒުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެ

ާއ ދެ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުރިްއޔ  ާޢަމަލުކުރައްވ ފައިާ،އ ދެ، ާމިއަދު ާމިާވަޒީރުން ާމިއަދު ާގޮތުން ވަނީާާވ 

ާޤަ ާމުޅި ާކިލަނބުވެފައަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވެްއޓި ާައގު ާެއބައުުމގެ ާވަޒީރުން ާބަެއއް ާއ ދެ ނޑުމެްނާާ. ާއަުޅގަ ތިބި

ާރައްޔިތުންނަްށާ ާޤައުމަށ އި ާފަރ ތުން ާވަޒީރުްނގެ ާބައެއް ާއ ެދ، ާވަޒީރުން. ާނުދެވޭނެ ާރުހުން ާވެސް އެްއގޮތަކަށް

އެކަީށގެންވ ާޚިދުމަތެއްާނުކޮްށދެވުނުާތ ނގައިާެއކަށީގެްނވ ާކަންތައްތަެކއްާނުކޮށްާދެވުނުާތ ނގައިާައޅުަގނޑުމެންެގާ

ާމި ާމިއަދު ާއިނދަޖެހިފަާޤައުމު ާދަންނަވ ލަންާމ393ާާި.ާއ ދެ،ާވަނީ ާހިްނގ ލ އިރު ާނަޒަރު ާ)ވ(ާއަށް ާމ ްއދ ގެ ާވަނަ

 އެކު.....ާޖެހެނީާމިާގަވ އިދަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށުމ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނުވ ނެާގޮތަށްާޢަމަލުތައްަޒތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއުނދަގޫޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުގައިާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ ާޢިއްާ

ނޑުާދަންނަވަން.ާ ާބެހެއްޓެވުމަށްާއަުޅގަ
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ާ

ާމަދުާމުޖްތ ޒުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ާމ393ާި ާދަންނަވ ލަން ާހިންގ ލ އިރު ާ)ވ(ާއަްށާނަޒަރު ާމ އްދ ގެ ާފަށ އިރުާާވަނަ ާޢަމަލުކުރަން ާގަވ އިަދށް ާމި ޖެހެނީ

 ރޭ.ާއ ދެ،ާއެހެންވެގެންނޭާަޒކ ތުގެ....މިއީާފުރަތަމަާފަހަާ،ވަޒީރުްނގެާމައްސަލަާައއިާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.މަދުާރިޔ ޟްރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާމުޙައްއެއްާދ ންދޫާދ އިާބެހޭާމައްސަލަާއ ދެ،ާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ނޑުާނިޒ މީާަމްއސަލަޝުކުރިއްޔ ާ ނުޑމެންާޢަމަާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ ޖެހެނީާމިާލުކުރަންއެްއާމިާނެގީާއަުޅގަ

ާހި ާގަވ އިދުގަާމަޖިލީސް ާހިންގ  ާމަޖިލީސް ާމި ާއެއީ ާގަވ އިދަށް. ާހަމަންގ  ާމައްސަލަ ާމިއޮތް ާމިހ ރު އެކަިނާއި

ާެވއްޖެ....އަޅުަގނޑުމެންނަށްާވޯޓަށްާއެހޭނީާއެންމެާގޮތަކަށް.ާރައީސްާވިދ ޅު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޕ ޓީއަކަްށާ ާކޮންމެ ާމަރުޙަލ ގައި ާބަހުސް ާމި ާމިހ ރު ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމި ާއަރުވަމުން ާަވގުުތ ނަޑއެޅިަފއިވ  ާކަ ާވިދ ުޅވ ްނާާވެސް ާތިޔަ ާެތރޭގައި ާަވގުތުގެ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ގެންދަނީ.

ާދައްަކވަން.ާނިޒ މ ބޭނުން ާވ ހަކަފުޅު ާދ އިާބެހޭާމައްސަލަާފުޅުވ  ާހުޅުމީދޫ ާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާއެއް ާޢިއްަޒތްތެރި ރ ގެ

ާ.ާލަބީބު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލް

ނުވޭާމަޖިލީހުގެާރައީސްާޢަމަލުކުރައްވ ީނާާސ ފެއްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަދިވެސްާައޅުަގނޑުމެްނނަކަށް

ާންާމަޖިލީހުގެާރައީސަށް....ޕީދ ާއެްއގޮތަށްޯތާނޫނީާޑީ.އ ރުމަޖިލީހުގެާގަވ އި
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ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ .. ާމެންބަރު ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ ..ޢިއްޒަތްތެރި ާންބަރު

މަދުާމުޖްތ ޒްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަްށާރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްިއގަންނަވ .ާއަުޅަގނޑުާހަނިމ ދޫާދ އިއިށީނދެވަޑަާ

މަދުާރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާމުޙައްހަނިމ ދޫާދ އިއަޅުަގނޑުާާއަރުވަން.ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ގެންދެވުމަށްާފުރުޞަތު

ާއަރުވަން.ފުރުޞަތުާކުިރއަށްާެގންދެވުމަށްާމުޖްތ ޒްާވ ހަކަފުޅު

ާ

ާމަދުާމުޖްތ ޒުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްާހަނިމ ދޫ

ާ ާމ393ާިއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން ާހިންގ ލ އިުރ ާަނޒަރު ާއަށް ާ)ވ( ާމ އްދ ގެ ާޢަމަލުކުރަްނާާވަނަ ާގަވ އިދަށް ާމި ޖެހެނީ

ާުރހުންާފެށުމ  ާވަޒީރުންނަށް ާއެކު ާފުރަތަމަ ާމިއީ ާއަިއ ާމައްސަލަ ާކޮމިޓީައކަށްާދިނުމުގެ ާއެހެންވެގެންނޭ ފަހަރޭ.

ާ....ވ ާގޮތަށްާވަނަާމ އްދ ގެާ)ވ(ަގއ393ާިނީ.ާއ ދެ،ާދ ންޖެހު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑާ ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.....ާފުަވްއމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޅުގަ

ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާަގވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާނަސޭހަރުމަތްހުބަރަށް ާހިތްތެވުމަށް ނުޑާތެރިކޮށް ާއަުޅގަ ތްތެރިވަން.

ާދ އިރ  ާމެދު ާޝިފ ޤުފުވައްމުލަކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާާގެ ާގަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ރުމަތްތެރިކޮށްާހުމުފީދަށް

ނޑުާމިހ ަފހަރުާނަސޭހަާހިތްތެވުމަށްާއަދިވެސްާއެއް ރ ެގާރުާމިާއިއްވަނީާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިތްތެރިވަން.ާއަޅުގަ

ނޑުާދަންނަވަން.ާމަދުާޝިފ ޤުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައް ގެާނަން.ާމަޖިލީސްާދޫކުރައްވ ާނިކުމެަވޑަިއގަތުަމށްާއަޅުގަ

ާ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު....ާބ ރަށު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ގަވ އިދަށްާއަޅުަގނޑު

ާގަވ އިދަށްާހު ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާދަންނަވަން. ާހިތްތެވުމަށް ރުމަތްތެރިކޮށް

ާދ އިހު ާބ ރަށު ނޑު ާައޅުގަ ާއިއްވަނީ. ާމި ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާދަންނަވަން. ާއަޅުަގނޑު ާހިތްތެވުމަށް ރ ެގާރުމަތްތެރިކޮށް

ނުޑާނަސޭހަފަާއަިދވެސްާއެއްާާމަދުާޝިފ ޒުޝިފ ޒް،ާމުޙައްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްަމދުާ ތްތެރިވަން.ާހަރުާއަުޅގަ

ާދ އި ާބ ރަށު ާއިްއަވނީ ާމި ާމިހ ރު ާޢިއްޒަތްާއަޅުަގނޑު ާޝިފ ޒުރ ގެ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާމަޖިލީސްާތެރި ާނަން. ގެ

އްމުލަކުާެމދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާފުވަާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާދޫކުރައްވ ާނިކުެމވަަޑއިގަތުމަްށާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.

ނުޑާާމެންބަރުާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ާދޫކުރަްއވ ާނިކުމެވަަޑއިގަތުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާ)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ާަގވ ިއދުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާވަނީ ާގޮތުގެާާމިހ ރު ާާވ  ާދެ ާިއްއވ ފަމަތިން ާނަންފުޅު ާމެންބަރުްނާާ.މެންބަރެއްގެ ާދެ އެ
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ާއަޅުަގނުޑާމަޖި ާއެހ ތަނަށް ާފަށ ނީ. ާއަލުން ާޖަލްސ  ާމަޖިީލހުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާނިކުމެަވޑަިއގަތީމ  ާދޫކުރައްވ  ލީސް

ާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ާމިާމެދުކަނޑ ލަނީ.ާވަްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

 ]އަށ24ާާް>33އިނ22ާާް>32ގުުތކޮޅަކަށްފަހުާހުސްވަ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދ އިރ ގެާ`. ާހަނިމ ދޫ ނޑު ާއަޅުގަ ާފަށަން. ާގެންދަން ާކުިރއަްށ ާމަސައްކަތް ެއޖެންޑ ގެ

ާމެންބަރު ާފުރުޞަތުާޢިއްޒަތްތެރި ާމުޖުތ ޒަށް ާމައްސަލަމުޙައްމަދު ާބެހޭ ާހުޅުހެންވޭުރާދ އިރ ގެާ އަރުަވން.ާނިޒ މ  ެއއް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުހުޅުހެންވޭރުާ

ާިތާ ާގެންދަވަންތޯ ާކުރިއަށް ާުޒވ ބުކުރުން ާނިންމަވަނީ. ާިތ ާގެންދަވަން ާކުރިއަށް ާމަަސއްަކތްތޯ ާމަޖިލީހުގެ ރައީސް،

ާ ާދައްކަިއގެން ާވ ހަކަ ާހަމަ ާކަންތައްތަކުަގއި ާހުރި ާދިމ ވެފައި ާމަޖިލީހުގައި ާވެސް ާމިހ ތަނަށް ލުާއްހަނިންމަވަނީ.

ާމިއަުދާމިހ  ާއަދި ާއޮތީ. ާސިޔ ހޯދިފައި ާހަމަ ާގެންދެވުނީ ާމި ާުކރިއަށް ާޖަލްސ  ާވެސް ާެވްސާހިސ ބަށް ާޕ ޓީަތކުން ސީ

ޖަލްސ ާާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާކަމަށްާމިާދ ާވެްސާވ ހަަކާދެކެވިާކަންތައްތަެކއްާކުެރިވގެްނާކުރިއަށްާހަމަާރައީސ 

ާ ާއަނެްއކ  ާުޒވ ބުާމިފައްޓަވ ފައި ާބޮޑަްށާއަތަނުގައި ާއެކީަގއިކުރުމަްށވުރެ ާޔަޤީްނކަމ  ާވަރަށް ދަންނަވަނީާާމިާޅުަގނޑު

ާ ާހަމިކަން ާުނެގންދަވ އްލުކުެރވޭނޭ. ާކުިރއަށް ާމިގޮތަށް ާަޖލްސ  ާމީަގއިާާޙަޤީޤަތުަގއި، މި ާދައްަކއިގެްނ ާވ ހަކަ ވެސް

ާހައްދަވ  ާރަީއސް ާހަމަޖައްސައިދެްއވ ށޭ. ާއުސޫލުތަެކްއ ާދެވޭނެ ާާކުރިއަށް ާކޮންމެގޮތަކީ ާެވްސާާހަމަ ދުވަހަކު

މެންބަރުންާމިތަނަށްާނުކުމެާބައިބަލ ާކުޅޭހެންާމިތ ާާބޮޑުާުޒވ ބަކަށްވެާމަޖިލީހުގެާހުިރހ ވ ހަކަތަެކއްާދައްކ ަފއިާމިތ ާ

ާކުރިއަށްދ ނެ ާކުރުމަްށވުެރ ާއެކަން ާާތަޅ ފޮޅ . ާދެނީ. ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާގެރެްނޓީ ާގަވ އިދ ކަމުގެ އެްއގޮތަށްާާމިަކމަށް

ންދިއުމަށްޓަަކއިާިސޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާވ ހަކަދަްއކަންާރައީސްާފުރުޞަތުާދެްއވ .ާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންކަންާިމާމިކަންާގެ

ާދެ ާމި ާޔަޤީންކަން ާފަރ ތުން ާގުރޫޕުގެ ާޕ ލިމެންޓަރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވެދެނީ ާއެންމެން ާވަންަނާނީ ާމިތަނަށް އެއްބަްސވެގެން

ނޑުމެންާވަނުމެްއގައި ާމައްސަލަާއަުޅގަ ާރައީސް.ާއަޅުަގނުޑާާެއއްާއެއްވެސް ާދިމ ލަށް ާއޮތީ ނުޖައްސ ނަން.ާގަވ އިދު

ާހަމަާމިކަންާތަކުރ ރުކުރަންާބޭނުންވޭާއިނގޭތޯ.

ާ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއް.ާބެހޭާމައްސަލަމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު،ާނިޒ މ ާާއެއްާޫނން.ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާމައްސަލަ()ނިޒ މީާ

ާ

 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު

ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާދެއްކި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ނޑު ާއަުޅގަ ާތ އީދުކުރަން.ާާއ ދެ، އަށް

ާވ ހަކަ ާއެްއވެްސ ާއޮޅޭގޮތަށް ާަރއްޔިުތންނަށް ާއެކަމަކު ާމައްސަަލާާއަޅުަގނޑު ާމި ާދަންނަވަން. ާނުދެްއކުމަށް ެއއް

ާ ާމިކަން ާގޮތަކަހައަވަހަށް ާޮކންމެ ާޑީ.އ ރުއްލުވ ނެ ާގޮއްސަ.ާށް ާހުންނ ނީ ާވެސް ާކުރިން ާމީގެ ާމޭޒަށް ާަމޝްވަރ  .ޕީން

5ާާައކީާއަިދވެސްާނުޖެހޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޝްވަރ ާމަޝްވަރ ައކަށްާދ ކަށްާފަހަތަކަށްާ.ޕީންދެންާވެސްާޑީ.އ ރު

ނޑުދެުމން.ާއެހެންވީމ ،ާރަނގަޅުާާެއއަކަށްާނުކިޔ ނެާމަޝްވަރ ާހުންާނިންމަންާވެއްޖެއްޔ މީ ާެއއް.ާެއއަށްާކިޔޭނީާބަ

ާއެ ާއެަބހުރި. ާގޮތްތައް ާނިންމޭނެ ާމިަކން ާވެސް ާމިއަދު ާތ އީދުކުރ ނެ.ާާގޮތުަގއި ާއަުޅަގނޑުމެން ގޮތްގޮތަށް

ާ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާިނމެމިކަން ާޗުްއޓީ ާބޮޑު ާނިމެންދެން، ާޗުއްޓީ ާޢީދު ާޗުއްީޓާހަންދެން އްޖު

ާެއކަްނާސ ފުކޮށްލަން.ާާ،އެހެންވީމ ނިމެންދެންާއެއީާމަޝްވަރ ކުުރމެއްާނޫން.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޙުސައިންާމަނިކު.ާތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުއެއްާިވލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު

ާ ާނަތީޖ 5ާާފ އިތުވެދިޔަ ާކަންަތއްތަުކގެ ާކުެރވޭ ާމި ާހުއްޓުަވިއގެން ާމަޖިިލސް ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ހަފްތ ަގއި

ާގަބޫ ާއެބަ ާޤައުމު ާދިވެހި ާމުޅި ާހަމަ ާނޫންކަން ާލަހެއްާރަނގަޅެއް ާކިތައްމެ ާމިއަދު ާިމާާލުކުރޭ. ާފަްސވިޔަސް ވިޔަސް

ާ ާގެންެދވެންޖެހޭނެ. ާކުރިއަށް ާވ ހަކަޖަލްސ  ާނަގަިއެގން ާނުކުތ  ާުޒވ ބުކޮްށ،ާނިޒ މީ ާމިތ ނގައި ާއަދި ާވެސް ދައްކަން

ާމެންބަރެއްރަ ާމަޖިލިސްގެ ާދިނުމަކީއްޔިތުންގެ ާވޯޓު ާވަކ ލ ތުކޮށް ާދިނުން. ާވޯޓު ާަވކ ލ ުތކޮށް ާދައުރަކީ މިާާގެ
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ާަދއުރަކަްށާ ާމެންބަރެއްގެ ާމިތ ނގަިއ ާދައުރު. ާމެްނބަރެއްެގ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ާބަޔ ްނކުރ  ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާނޫން ާހޯދުމެއް ާސަރުކ ރުން ާލ ރި ާކުންފުނިަތކަކަށް ާއޮންނަ ާހައިސިްއޔަތު ާއަމިއްލަ ާތިމ  ވ ންޖެހޭނީ

ާ ާވ ހަކަދެްއކުން ާރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި ާރައީސް. ާދައްަކއިގެން ާވ ހަކަ ާދެެކވެންޖެހޭނެ. ާވ ހަކަ ާއޮންނ ނީ. ްއުލާހަމީގައި

ާއްލުާލިބޭނެ.ާދެންމެާމިާމަޖިލިސްާހުއްޓުވ ލީ...ހަހޯދޭނެ.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާއިށީނދެވަޑައިގަންަނވ . ާމެންބަރު ާމެންޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޤ ސިމްާމ މިނގިލީ ބަރު

ާއެއް.ާބެހޭާމައްސަލަާއިބްރ ހީމްާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާނގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްމ މި

ާއަޅުގަާ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާމިހ ރު ާއ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ  ާބޭނުންވަނީ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާަވޒީރުންެގާނުޑާދަންނަވ ލަން

ާރުހުންމަޖިލީހު ާވަޒީރުްނނަށް ާބ ބުގައި ާކަގެ ާކުރަންޖެހޭނެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމަށްާދިނުމަކީ މެއް

ާއެބަ ާާބުނެދީފައި ާމަނިކުފ ނު ާއަޅުަގނޑަށް ާމައްސަލަިއަގއި ާމި ާއެެހންވީމ ، ާނުކުތ ެގާާތިޮއވޭ. ާނިޒ މީ ދެއްވި

ާދަށަކުންނެއްާނޫންާއަޅުަގނޑުާއެދިފައިާއޮންނ ނީާވ ހަކަަދއްަކން.ާއެހެންތޯާއަޅުަގނޑުާސ ުފކޮށްލަންާބޭނުން.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނަންަގވަމުްނާާ،ނޫން ާއަތްޕުޅު ާވެްސ ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާޮގތުގައި. ާމައްސަަލއެްއ ާނިޒ މީ ާނެްނެގވީމަ ާއަތްޕުޅު ނޫން.

ބެހޭާމައްސަލައެްއަގިއާާބަރުާވެސްާބޭނުންފުޅުވީާނިޒ މ ގެންދަވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވީާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ޅު.ާއެހެންވީމ ،ާސްޓުަގއިާެއބަާއޮތްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާނަންފުއެްއޗެއްާވިދ ޅުވ ށޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާއަޅުަގނުޑގެާލި

ާދިޔައި ާޢިްއޒައެހިސ ބަށް ާދ އިރ ގެ ާއަުރވ ނަން.ާުކޑަހުވަދޫ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާމަ ާއަޙްމަދު މިރުާޢ ތްތެިރާމެންބަރު

ާއެއް.ާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާމިރުޢ ދުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަ

ާިނޒ މ  ާައޅުަގނޑު ާމައްސަލަާއ ދެ، ާެއންމެާބެހޭ ާނެގީ ާމި ާުނވ ާާެއއް ާޕ ީޓއަކަށް ާވަކި ާހަމަގައިމުެވްސ ދުވަހަކު

ނޑުާދިަޔއިން.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެިރާ މީހެއްގެާހައިިސއްޔަތުންާމިތ ނގައިާޭބއްވިާމަްޝވަރ ާބައްދަުލވުމަކަށްާއަުޅގަ

ކުެރވިފަިއވޭތޯ.ާއަދިާކޮށްގެްނާަލިއގައިާކިހ ވަަރކަށްާމަޝްވަރ ކޮށްލަންާބޭުނންވ ާސުވ ަލކީާމިާމައްސަރައީސަށްާެވސްާ

ާއަކީާކޮބަިއތޯ.ާނުކުމެފައިވ ާނަތީޖ 

ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާބަލަެއއްުނަގންނަން.ާއަޅުަގނުޑާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަާއެއްާާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ  ރުންނަށްާވެްސާަކމަކަށްާއަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީާސިޔ ސީގޮތުންާކަްނތައްތަކަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާއެންމެާމުހިއްމު އްލުާހޯދުމަށްާހަކަމަކަށްާއޮތީާއަުޅގަ

ާއަބަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެްނވީމ ، ާފަރ ތްތަކެއް. ާއިންތިޚ ބުކޮށްަފއިވ  ާމަސައްކަތްކުރަންާރައްޔިތުން ޖެހޭެނާވެްސ

ވ ހަކަދެްއކުމަށް.ާާމެންބަރަކުާއަނެއްާެމންބަރަކ ާވ ހަކަެދއްކުމަށް.ާައދިާއެއްާއަެނއްާޕ ޓީއ ާޑުމެންާެއއްާޕ ޓީއަޅުަގނ

ާގޮތްގޮތުން ާއެނޫން ާމަސައްކަތްވެްސާާއަދި ާހޯދުމަށް ާާކުރެވެންހައްލު ާވެސް ާގޮތްގޮތުން ާހުރިހ  ާހޯދުމަށް.ާހަހުރި އްލު

ާސަމ ލު ާދެއްވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަްތތެރި ާެއކަމަށް ާަމސައްކަތްކައެހެންވީމ ، ާކުަރއްވ  އަޅުަގނުޑާާޕުޅަށްމަށްޓަކައި

ާއެއްާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާބެހޭާމައްސަލަާތުންާޝުކުރުދަންނަވަން.ާނިޒ މ ރިޔ ސަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ ާޢިއްޒަޝުކުރިއްޔ  ާރަީއސް. ާތިޢިްއޒަތްތެރި ާރައީސް، ާފަދައިންާތްތެރި ާވަރަށްާާވިދ ޅުވި ާތިބީ ާމި އަުޅަގނޑުމެން

ާާކެތްތެރިކަމ  ާއެއީ ާތައްޔ ރަށް. ާކުރުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަތް ާނިންމަން ާމައްސަލަ ާމި ާޕީ.ޭއާޑީ.އ ރުއެީކގައި .ޕީ،

ާދެންމެާތިާ.މަކީާކޮންމެހެންާކުރަންެޖހޭނެާކަމެކޭހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިާމަްޝަވރ ކުރުާކޯލިޝަން.ާއ ދެ،

ވެސް.ާމަްޝވަރ ކޮްށގެްނާާމެންބަރަކުާއަނެއްާމެންބަރަކާ ާވެސް.ާއަދިާެއއްާގޮތަށްާއެއްާޕ ޓީާައނެއްާޕ ޓީއ ާާވިދ ޅުވިާ

ާމަސަްއކަތްާާކުރިއަށް ާމެގެންދަން ާމިހ ރު ާއެދުމެްއ ާއެދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާމިއަދު ނޑ ލ ފަކުރ އިރު އިާދުކަ

އީ.ާއެފަހަރުާފަށައިގެންާވެސްާމިއަދުާާމަޝްވަރ ކުރަްއަވއިގެންާއަނެއްކ ާދެވަނަާމަޝްވަރ ގެާމޭޒުާދޮށަށްާވަޑަިއގެން
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ދިއުމުގެާކުރިންާމިއަުދާާއަށްާވ ތީވެާެއާބަންދަށްާުޗއްޓީާއޮތީާވަރަްށާބޮޑުާބަންދަކަށްާާއެހެންާމިދަންނަވަނީާކުރިއަށްާ

ާމ ާމިރެއ  ާައދި ާނަމަވެސް ާބ އެްއކޮށް ާމެންދުރުފަހ އިދަމ  ާމ ދަމ  ާުޗއްޓީާާރެއ ާމ ދަމ ާއްވައިގެން ާނަމަވެސް ާއެްއކޮށް

ނޑުާވަރަށްާޮބޑަށްާއެދޭާއެދުމެއްާއަށްާދިއުމުގެާކުރިންާމިާމައްސަލަ ވ ީތާާކަމަށްާއަށްާގޮެތއްާނިންމަންާއެއީާއަުޅގަ

ާ ާއެހަމަާމިކަން ާދަށުން ާމަނިކުފ ނަށްާާމިާނިޒ މީާނުކުތ ގެ ާމިާދަންނަވަންވ ހަކަ ާހަމަ ނޑު ާއުޅޭާދަންނަވ ލީ.ާއަޅުގަ

ވ ހަކަާވެސްާދަންނަވ ލ ފައިާާނ ނީ.ާއެލެިވޔަސްާއިށީންއްވަރަކަށްާހަޅޭާމެންންާކިތައެްއޗެއްާދަންނަވ ާނިމުނީމަާައލްހ 

ާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ  ާމަާއ ދެ، ާޢިއްޒަތްތެިރާާއްސަލަާބެހޭ ާގެންދިއުމަށް ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާެއކަމަކު ާނޫން. އެއް

ާއަޅު ާެއއްބ ރުލުމަށް ާއެހީތެރިކަމ އި ާދެއްވ  ާތި ާިނޒ މ މެންބަރު ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާމައްސަލަާަގނޑު އެއްާާބެހޭ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާސަލަ()ނިޒ މީާމައް

ާ

ާާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު

ާގަވ އިދުެގާ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަްތތެރި ާމި ާނަގަނީ ާމި ާމަްއސަލަ ާިނޒ މީ ނޑުގެ ާަރީއސް.ާއަުޅގަ `.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާރައީސ4ާް ާމަޖިލީހުގެ ާމ އްދ . ާ)ށ(ާ.ވަނަ ާމ އްދ ގެ ާަވކިާ-މި ާރައީސަކީ ނެތިާާޖެހުމެއްާފަރ ތަކަށްާމަޖިލީހުގެ

ވ ާގޮތުގެާމަތިންާރައްިޔތުންގެާމަޖިލީހުގެާއިދ ރ ާާގޮތްާއެއްާއިދ ިއާމަޖިލީހުގެާނިންމުންތަކ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާމިާަގވާ 

މަޖިލީހުގެާއެންމެހައިާކަންކަންާހިންގުމުގެާއެްނމެާއިސްވެރިޔ އޭ.ާަގވ ިއުދާާލީހުގެާޖަލްސ ތަކ އިާކޮމިޓީތަކުގެއ އިާމަޖި

ާ ާރަހިފެހެއްޓުން. ާަގވ އިދ އި ާމަޖިލީހުގެ ާއްޔިތުން ާޤަދަރު ާހުރުމަތ އި ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުްނެގާއެ ހިފެހެއްޓުމަކީ

ާވ ޖިބެއްާ ާރައީސްގެ ާޒިންމ ާމަޖިލީހުގެ ާލިޔެަފިއާާއެއްާކަމަށް، ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާގަވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ކަމަށް

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއެބަ ާއެހެންމެ ާރަީއސް،ާހަމަ ާލިބިގެންވ ާއޮތް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ގެ

ާމިާ ާވެސް ާދިނުމަށް ާއެއްބ ލުން ާމަސައްކަތަކަށް ާކުރަންޖެޭހާހުރިހ  ާއަދ ކުރުމަށް ާމަސްޢޫލިއްޔަތު ާވ ޖިބ އި ޙައްޤުތަކ އި

ާލިެޔވިގެ ާގަވ ިއދުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއިހުޢިއްޒަތްތެރި ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއެދެްނާާރިކަމ ތިރ މ އިާޤަދަރުވެްނވޭ.ާއަުޅގަ އެކު

ދ ާވަގުުތާާފްޯލރާހޫނުވެާމަޖިލީހުގެާމަސްލަހަތުާގެއްިލގެންާމިާިޢްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާރޫހު،ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،

އަޅުަގނޑުމެްނގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާއަބުރ އިާކަރ މ ތްާނުގެއްލޭނެާގޮތަކަށްާމަޖިލިސްާގެންދެވުމަކީާމަޖިލީހުެގާ
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ާ ާމަތިންާޢިއްޒަތްތެރި ާއުސޫުލގެ ާމި ާމިހެންކަުމން ާކަެމއް. ާވ ޖިބުކުރ  ާއަދި ާލ ޒިމް ާިމއަދު ާަގވ އިދު ާމި ަރއީސަށް

ާރައީސް ާޢިއްޒަްތތެރި ާމިދަނީ ާނިމިގެން ާަދުއރު ާެއއް ނޑުމެްނގެ ާއެދެމޭ.ާސަބަބަކީ،ާއަުޅގަ ާރ އްޖޭެގާ، ގެންދެވުން މި

ާ `ާ ާސުރުޚީ، ާހެިކވ ނެ ާނިމުނީ،ާ.العالمينާربާهللާلحمدوާ،ރައްޔިތުން ހ ލަތުގައި.ާާމިާޖަލްސ 

ާމި ާގައިޮކޅަްށާހ ާާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދު ާއަނެްއާމެންބަރެއްގެ ާމެންބަރަކު ާއެއް ާގޮސް ާގޯސްެވގެން ާމަޖިލިސް ލަތަށް

ެޗއްާފަހުމްނުވ ާއެއްކޮށްާެއްއވެސްާެއއްާހިސ ބަށްާދ އިރުަގިއާވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާހަމަާކެތްތެރިކަމ ާއަތްލ ާއެ

ނޑުާމިއަުދާމަލ މ ތްާރައްދުކުރަން.ާާްއޔަތުންާތިތ ާއިންނަވަިއގެންާތިގެާހަިއސިބޭފުޅެއް ކުަރއްވ ާމަސައްކަތަށްާއަުޅގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާދޭތެޭރގަިއ ާއަޅުަގނޑ  ާޝުޢޫރު ާއޮތް ާހިތްޕުޅުގައި ާެމންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ކަމަށްޓަަކއި.ާާފ ޅުކުރެްއވިޝުކުރިއްޔ .

ާމި ާމަސަްއކަތްކުރަމުްނ ާގޮުތގެާއަޅުަގނޑު ާގަވ އިުދގަިއވ  ާމަޖިލީހުގެ ާއެާާގެންދަނީ ާގަވ އިދ އި ާމަޖިލީހުގެ މަތީން

ާގޮތުގެާ ާހިފެހެއްޓޭނެ ާޤަދަރު ާހުރުމަތ އި ާއެާާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާގެންދެވޭޯތ. ާކުރަމުން ާަކންތައްތައް ާމަތީން

ާމަޖިލީހު ާއަމިއްލަފުޅަްށާގޮތަށް ާތެރެއިން ާމެންބަރުންެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދެވޭނީ ާހިފަހައްޓަމުން ާޤަދަރު ާކަރ މަތ އި ގެ

ާޢިއްޒަތ ިއާ ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާހިމެނެނީ ާމަޖިލިސް ާމި ާވެްސާޤަބޫލުފުޅުކުރައްަވިއގެން ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާހިމެނޭ ާއޭަގއި ާވެސް ާޤަދަރު ާއެކަންާކަމަާގޮތަށްާކަރ މަތ އި ާއަމިއްލަފުޅަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމަ، ށް.

ާދ އި ާހޯރަފުީށ ާައޅުަގނޑު ާއެދެން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަޙްޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވުން ާމެންަބރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަޝީދަށްާރ ެގ މަދު

ާދ އި ާހޯރަފުށީ ާއިށީނދެވަަޑިއަގތުމަށް. ާއަޙްދަންނަވަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާރަޝީދުރ ގެ ާމަދު

ާދ އި ާހޯރަުފށީ ާއަޙްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވ . ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާަގވ އިދަްށާރ ގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރަޝީދު މަދު

ާދ ހު ާހޯރަފުށީ ާދަންނަވަން. ާއަޅުަގނޑު ާހިތްތެވުމަށް ާއަޙްރުމަތްތެރިކޮށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަޝީދުާއިރ ގެ މަދު

ާ ާގަވ އިދަށް ާހިތްތެވުހުމަޖިލީހުގެ ާގަވ އިދަްށާރުމަތްތެރިކޮށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ މަށް

ނޑަށްާިޢއްޒަތްތެިރާާރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްތެވުމަށްާއަދިވެސްާއެއްހު ފަހަރުާައޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާދެންާޖެހޭނީާއަުޅގަ

ާދ އި ާހޯރަފުށީ ާއިްއވަނީ ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާއިއްވަން. ާނަން ާމެންބަމެންބަރުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޙްރ ގެ ާރަޝީދުގެާރު މަދު

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ެގ ާހުޅުހެންޭވރު ާއެދެން. ާނުކުމެަވޑަިއގަތުން ާދޫކުރައްވ  ާމަޖިލިސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ނަން.

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(
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ާ

 ާކަދެއްެކވުްނ:ވ ހަހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާ

ނޑުމެންގެާޕ ޓީގައިާތިބިްއޔ ާތިިބާ..ކުރަްއވަންތޯާ އިންނަވަނީ.ާހަމަާތިކަންާކުރައްވަންތޯާތިާއިންނަވަނީ.ާހަމަާއަޅުގަ

ާމި ާއިްއވަން ާނަން ާތިބިާތަނުގަާމީހެއްގެ ާތިބިއްޔ  ާޕ ޓީގެ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާކަމަކީ. ާކުަރްއވަންޖެހޭ ާމިއަދު ާެއއީތޯ .

ސް.ާއެއީތޯާމިއަދުާކުރަންޖެހޭާކަމަކީ.ާހަމަާކޮންމެާފަހަރަކުާމީހެއްގެާނަންާއިްއވުންތޯާމިއަދުާކުރަންޖެހޭާކަމަކީާރައީ

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާޕ ޓީަގއިާތިބިއްޔ ...ާފުރަތަމަާފަށަމުންާދެންނެވިންާތިހެންާނުހައްދަވ ށޭ.ާ

ާ

ާ

ާނިންމުންާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޤަބޫލުކުރ  ާމިހ ރުާކުރިއަކަށްާާއަޅުަގނޑު ާޖަލްސ  ާމިގޮުތގަިއާމިއަދުގެ ާމަޖިލީހުގެާނިޒ މު ވަީނާާނުގެންެދވޭނެ.ާެއއީ

ެއ ، ނީާމަޖިލީހަށްާވަދެވަޑަިއގެންފަ.ާއެހެންވީމ ބޭފުޅުންާމިހ ރުާވަާ.ާމިހ ރުާމަޖިލީހުންާނަންާއިއްވ ފަިއވ ާދެގެއްލިފަ

ާާދެ  ާނިކުމެވަަޑއިގަތުމަށް ާމަޖިލީހުން ާވެސް ާޭބފުޅ  ާިއއްވި ާނަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެންމެ ާއަދި ދަންނަވަްނ.ާބޭފުޅުންނ އި

ާނިންމ ލ ނީާ ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާދެން ާމިއަދު ާޕ ޓީތަކާ،އަޅުަގނޑު ާިސޔ ސީ ާއިތުރަށް ނޑު އެުކާާއަުޅގަ

ާމި ާޖަލްސ ާމަޝްވަރ ކޮްށގެން ާމަޖިލީހުގެ ާކުރުމަށް.ާދެން ާމަސައްކަތްތަެކއް ާއިތުރު ާނެރުމަށް އެްއާާކަމުގަިއާހައްލެއް

 ާގަިއ.22ާާ>;ނދުނުާވ ާހޯމަާދުވަހުާހ4232ާެޮނވެމްބަރ44ާާުއޮންނ ނީާ

ާ

ާނީ.މުނިާާމަޖިލިސް.ާالعالوينާربާهللوالحودާާާ
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