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ާ

ާާރައްޔިތުންގެާޚ އްޞަާމަޖިލީހުގެާ ާ.`ާ ކޮމިޓީގެާ ޑްރ ފްޓްކުރާ  ދިރ ސ ކޮށްާ އ ދެ،ާ ބައްދަލުވުމަކީާ 2ާމިާ ާވަނަާާާ

ހުރިހ ާާާރައީސްާޢައްބ ސްާއިބްރ ހީމްާާ ދެއްވިާ ވަޑައިގެންާ ބައްދަލުވުމަށްާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ާބައްދަލުވުން.ާ

 5ބައްދަލުވުންާއަޅުގަނޑުާފައްޓ ނަން.ާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނޭާާވަމުންާމިމެންބަރުންނަށްާމަރުޚަބ ާދަންނަާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ކޮމިޓީގާެާ ކުރައްވ ފައިވަނީާ މަސައްކަތްާ ބައްދަލުވުމުގައިވެސްާ ފުރަތަމަާ ކޮމިޓީގެާ މިާ ފަދައިންާ

އެކަންާާ ޖަލްސ ގައިާ އެާ ނަމަވެސްާ ގެންދިޔުމަށް.ާއެހެންާ ހޮވުމުގެާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާ މުޤައްރަރެއްާ

ގޮތަާ މުހިންމާުާވަކިާ އެންމެާ އޮތްާ ކުރިމަތީގައިާ ކޮމިޓީގެާ މިާ މިހ ރުވެސްާ އޮތީމަާ ނުނިންމެވިާ ކަށްާ

ބަލަހައްޓަވ ނާެާ ރިޔ ސަތުާ ކޮމިޓީގެާ އެާ ގެންދ އިރުާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްތައްާ ކޮމިޓީގެާ މައްސަލައަކީާ

 10ލްސ ގައިާހުރިހާ މުޤައްރަރެއްާއިންތިޚ ބުކުރުމުގެާކަންތައް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑުާއެދެންާމިރޭގެާމިޖަ

ދެއްވުން.ާ ނިންމަވ ލަާ އެކަންާ ހޮއްވެވުންާ މުޤައްރަރެއްާ ކޮމިޓީގެާ ވ ހަކަދައްކަވައިގެންާ ބޭފުޅުންވެސްާ

މަސައްކަތްތައްާކުރިއަށްާ ކޮމިޓީގެާ ހޮވުމުންާއެާމުޤައްރަރެއްާވިދ ޅުވ ާގޮތަކަށްާ އޭރުންާމުޤައްރަރެއްާ

ހ ރުާމިތ ނގައިާވަޑައިގެންާތިއްބެވިާޢިއްޒަތްތެރިާާގެންދަންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާފެށިދ ނެ.ާދެންާހަމަާމިާ

މަސައްކަތާްާ މަޖިލީހުގެާ ކަމުގައިވ ތީާ މަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހުރިހ ާބޭފުޅުންނަކީވެސްާ

މިކުރަނީާ މަސައްކަތްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ނަމަވެސްާ އެހެންާ އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާ ގޮތްާ އޮތްާ  15މިހ ރުާ

ލަ މ ާ އ ދެ،ާާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔާ  މަސައްކަތްާ ޙަޤީޤީާ ކުރަންވީާ ކޮމިޓީންާ މިާ ސްތަކެއްނުވެާ

ވީހ ާާ މަސައްކަތްވެސްާ މަޖިލީހުގެާ ހިސ ބަށްާ ފެއްޓެވޭާ މަސައްކަތްާ ޑްރ ފްޓްކުރުމުގެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

އަވަހަށްާގެންދެވޭތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާކޮމިޓީާހަރަކ ތްތެރިވ ންާފެށުންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާހަމަާވަރަށްާ

މާިާމުހިންމުވެ މެންބަރުންާވިސްނ ވަޑައިގެންާ ހުރިހާ  ފައިހެންާމިވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑުާއެދެންާ

ދެނާްާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ އ ދެ،ާ ގެންގޮސްދެއްވުން.ާ ކުރިއަށްާ ކަންތައްާ ހޮވުމުގެާ މުޤައްރަރެއްާ  20ކޮމިޓީގެާ

ާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.

ާ

ޝުކުރިާމިލަދުންމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާ ނަމެއާްާއ ދެ،ާ އަޅުގަނޑުާ ބައްދަލުވުމުގައިވެސްާ ފުރަތަމަާ ާއްޔ ާ

ހުށަހަޅ ލަން.ާާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ނަމެއްާ ބޭނުންވޭާ އަޅުގަނޑުާ ބައްދަލުވުމުގައިވެސްާ މިާ އެގޮތަށްާ ހަމަާ ހުށަހެޅިންާ

މެންބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މ ލޭގެާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުގަނޑުާ މުޤައްރަރަކަށްާ  25އިބްރ ހީމާްާއެހެންވީމަ،ާ

ާއިސްމ ޢީލްގެާނަންފުޅުާޝުކުރިއްޔ ާ.
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ާޠ ރިޤްާހުށަހެޅުއްވިާނަމަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރަން.ާމ ލެއަތޮޅުާމެންބަރުާމ ރިޔ ާާ

ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ

 30ާއ ދެ،ާކޮމިޓީގެާމުޤައްރަރަކަށްާއަޅުގަނޑުާހުށަހަޅަންާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާ.ާފެލިދެއަތޮޅުާމެންބަރުާމޫސ ާ

ާޒ ރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ނި

ާ

މެންބަރުާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ މ ލޭާ އަޅުގަނޑުާ ޖަލްސ ގައިާ ކޮމިޓީގެާ މިާ ބޭއްވުނުާ ފަހުންާ ާއެންމެާ

ނަންާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: އެބޭފުޅ ގެާ އެހެންވީމަ،ާ ތ އީދުކޮށްފައިވ ނީ.ާ އަޅުގަނޑުާ ނަމަށްާ އިސްމ ޢީލްގެާ އިބްރ ހީމްާ

 35ާށަހެޅިފައިވ ތީާއަޅުގަނޑުާތަނ ޒިލުވަން.ާާހު

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

އެހެންވީމ ،ާާރައްޔިތުންގެާޚ އްޞަާމަޖިލީހުގެާ ހިނގައްޖެާ ވަގުތުކޮޅެއްާ ހުށަނޭޅިާ ނަންފުޅެއްާ އިތުރުާ ާއަދިާ

އިތުރުާާރައީސްާޢައްބ ސްާއިބްރ ހީމްާާ ދަންނަވ ލ ފައިާ އެބައޮތްތޯާ ހުށަހަޅުއްވަންާ ނަންފުޅެއްާ  40ާާާއިތުރުާ

ާނަންފުޅެއްާނެތީވިއްޔ ާމިހަރުާހުށަހެޅިފައިވ ާނަންފުޅަށްާއަޅުގަނޑުާވޯޓަކަށްާދަންނަވ ލ ނަން.ާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ

ހިއެއްނުވޭާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ނެތުމުންާ ހުށަހެޅިފައިާ ނަންފުޅެއްާ އިތުރުާ ާއ ދެ،ާ

ވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ނަންފުޅެއްާހުށަހެޅިފައިާނެތުމ އެކުާމިހ ރާުާޥޯާއަޙްމަދުާޙަމްޒާ  ކަމެއްހެންނެއް.ާއިތުރުާ ޓަކަށްާދިޔުންާއެއީާބުއްދިވެރިާ

 45އަޅުގަނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާމިހ ރުާއެންމެާނަންފުޅެއްާއޮތުމ އެކުާއިތުރުާވޯޓެއްާނުލ ާމުޤައްރަރަކަށްާާ

އިޢުތިރ ޒްކު އެކަމަށްާ އަދިާ ހަމަޖައްސ ލުން.ާ އިސްމ ޢީލްާ ނެތިއްޔ ާާއިބްރ ހީމްާ ބޭފުޅެއްާ ރައްވ ާ

ާވޯޓުލ ކަށްާާއަޅުގަނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާ

ާ

ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާއިޢުތިރ ޒްކުރަންާވޯޓަކ ނުލ ާފ ސްވ ން.ާާާވަޒީރުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުާާ

 50ާާާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ވޯާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާ ދަންނަވަން.ާއަޅުގަނޑުވެސްާ ވ ހަކަާ އިޢުތިރ ޒްކުރާ  ފ ސްކުރަންާ ާޓަކ ނުލ ާ
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ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާނަސީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާޢަބްދު

ާ55 

އެކުގައިާާރައްޔިތުންގެާޚ އްޞަާމަޖިލީހުގެާ ނެތުމ ާ ހުށަހެޅިފައިާ ނަމެއްާ އެހެންާ އަކަސްާ ކޮންމެާ ާއ ދެ،ާ

އިސްމ ޢީލްާރައީސްާޢައްބ ސްާއިބްރ ހީމްާާ އިބްރ ހީމްާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާއަޅުގަނޑުާ ވޯޓަކަށްާ ނަންފުޅަށްާ ާގެާ

އިބްރ ހީމްާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން: މުޤައްރަރަކަށްާ ކޮމިޓީގެާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ މަޖިލީހުގެާ ޚ އްޞަާ އެހެންވީމަ،ާ

ާއިސްމ ޢީލްާހުންނަވަންާފެނިވަޑައިގަންނަވ ާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ60 

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާާ

ާާގެާޚ އްޞަާމަޖިލީހުގެާރައްޔިތުންާ ތިއްބެވީާ ހިމެނިވަޑައިގެންާ ވޯޓުގައިާ ނެގުނުާ ދެންމެާ އެހެންވީމަ،ާ 18ާާާއ ދެ،ާ

ާާރައީސްާޢައްބ ސްާއިބްރ ހީމްާާ ތެރެއިންާ އޭގެާ 13ާބޭފުޅުން.ާ ާާ އެހެންވީމަ،ާ ވޯޓުދެއްވައިފި.ާ 13ާާާބޭފުޅުންާ

ާާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން: ޑްރ ފްޓްކުރ  ދިރ ސ ކޮށްާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ އިސްމ ޢީލްާވޯޓުގެާ އިބްރ ހީމްާ މުޤައްރަރަކަށްާ  65ކޮމިޓީގެާ

ާާ އަޅުގަނޑަށް މަޢ ފްކުރައްވ ާ އ ދެ،ާ ހިސ ބުން.ާ މިހ ާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ އ18ާާާާޭހޮވިއްޖެ.ާ

ތެރެއިނ19ާާާާްދެންނެވުނީާާ އޭގެާ ތިއްބެވި.ާ އެބަާ ވަޑައިގެންާ މެންބަރުނ13ާާާްާމެންބަރުންާ

އަޣް ކޮމިޓީގެާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ އިބްރ ހީމާްާވޯޓުދެއްވައިގެން.ާ މުޤައްރަރަކަށްާ ކޮމިޓީގެާ މިާ ލަބިއްޔަތުންާ

ދަންނަވަން.ާ އިސްމ ޢީލްާއިންތިޚ ބުވެއްޖެ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑުާއިބްރ ހީމްާއިސްމ ޢީލަށްާމަރުޚަބާ 

ވީހ ވެސާްާ އެދެވޭގޮތެއްގައިާ މަސައްކަތްތައްާ ކޮމިޓީގެާ ދަށުގައިާ ރިޔ ސަތުގެާ އޭނަގެާ އެއ އެކީގައިާ  70ހަމަާ

ދެއްވުމަށްާއަޅުގަނޑުާާހަލުވިކޮށްާހި ނގަމުންދ ނެާކަމަށްާއުންމީދުކުރަމުންާމިާގޮނޑިއަށްާވަޑައިގެންާ

ާދަންނަވަން.

ާ

ރިޔ ސަތުާ ކޮމިޓީގެާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ މަޖިލީހުގެާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންގެާ އިސްމ ޢީލްއ އިާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ މ ލޭާ ާ(

 75ާހަވ ލުކުރެއްވިއެވެ.ާ(

ާ

ވަރަށްާާާާާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވު ބޭފުޅުންނަށްާ އެންމެހ ާ ކޮމިޓީގެާ އަޅުގަނޑުާ ފުރަތަމަވެސްާ އެންމެާ އައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

މުހިންމުާމަސްޢޫލިއްޔަތުާާ މިާ މިާމުހިންމުާދަނޑިވަޅުގައިާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުާދަންނަވަންާ

ހަވ ލުކުރެާ އެކަންާ އަޅުގަނޑ ާ ބައްލަވާ  ކަމަށްާ އަދ ކުރެވިދ ނެާ ދެނާްާއަޅުގަނޑަށްާ އްވީތީ.ާ
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ހަލުވިކޮށްާާ ވީހ ވެސްާ ހަމަާ ގެންދ ނީާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ އަޅުގަނޑުާ  80އިރ ދަކުރެއްވިއްޔ ާ

ހަވ ލުކުރެވާޭާ ކޮމިޓީއ ާ ޑްރ ފްޓިންގާ މިނެއްގައިާ ހަލުވިާ އެންމެާ އޮތްާ ގެންދެވެންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ާާ މި ގޮތަކަށްާ ފޮނުވޭނެާ ޑްރ ފްޓްތައްާ މަޖިލީހަށްާ ނިންމ ާ މަސައްކަތްތައްާާމަސައްކަތްތައްާ ކޮމިޓީގެާ

ދެވޭނީާހަމަާއެންމެާމެންބަރުންގެާއެއްބ ރުލުމ އިާ ގެންދެވޭތޯ.ާދެންާމިކަމުގައިާއަޅުގަނޑަށްާކުރިއަށްާ

ނިންމ ލުމުގެާ ދެންާ ނެތް.ާ މިވަގުތަކުާ އިތުރުކަމެއްާ އެޖެންޑ ގައިާ މިރޭގެާ ދެންާ އެކުގައި.ާ ޚިޔ ލުފުޅާ 

ކު އަޅުގަނޑުާ ނަމަވެސްާ އެހެންާ ދެންާ ބޭފުޅުނާްާކުރީގައިާ ހޭދަކޮށްލ ނަންާ ވަގުތުކޮޅެއްާ  85ޑަާ

ާފ ޅުކޮށްލައްވަންާބޭނުންފުޅުާޚިޔ ލުފުޅެއްާއޮތްތޯާ.

ާ

ފުރަތަމައިނުންާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ހޮވުނީތީާ އިސްމ ޢީލްާ އިބްރ ހީމްާ އަޅުގަނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ދަންާއަޙްމަދުާޙަމްޒާ  މަރުޚަބ ާ ފަރ ތުންާ ބޭނުންވަނީާއަޅުގަނޑުގެާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުގަނޑުާ އެއަށްފަހުާ އަދިާ ނަވަން.ާ

މިހ ތަނަށާްާ އަދިާ ދިޔައީއޭ.ާ ވެގެންާ ގިނަދުވަސްާ އަހަރަކަށްވުރެާ ހޮވުނުތާ  މަޖިލިސްާ ޚ އްޞަާ  90މިހ ރުާ

ޑްރ ފްޓެއްާ ކަމުގައިވާ  މަޖިލިސްގެާމުހިންމުާމަސައްކަތްާ ޙަޤީޤަތަށްާތެދުތެދަށްާދަންނަވ ނަމަާޚ އްޞަާ

މުހިންމާުާއެކުލަވ ލުމު މިާ މިހ ރުާ އެހެންކަމ އެކުާ ނުވޭ.ާ ކުރެވިފައެއްާ މަސައްކަތެއްާ ގެާ

އެކަމަށާްާ ތަނ އިާ އެގޮތުންާ ހޯދަން.ާ ވަސީލަތްތަކެއްާ އެބަޖެހޭާ ކޮމިޓީންާ މިާ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކ ާ

މާިާ ހިނދުންާ މިާ ގޮތުގައިާ ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ހޯދަންޖެހޭ.ާ އެކްސްޕ ޓުންާ ބޭނުންވ ާ

 95ށްވެސްާކުރެވޭނެާމަސައްކަތެއްާއެއީާސަބަބަކީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމަސައްކަތްކުރ ާތަނެއްާހިނދަ

ހިނގަމުންދޭ.ާ އެބަާ ކޮމިޓީތައްާ ގިނަާ ނުލ ހިކުާ މަޖިލީހުގެާ ރައްޔިތުންގެާ އަދިާ ރޫމަކީާ ކޮމިޓީާ މިާ

ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުގަނޑުާ ކޮމިޓީއަކީާ ޑްރ ފްޓްކުރާ  ދިރ ސ ކޮށްާ ގިނަާއެހެންކަމ އެކުާ ވަރަށްާ ާ

މަސައްކަތްތަކެއްާކުރަންޖެހޭނެާވަރަށްާގިނަާވަގުތުތަކެއްާހޭދަކުރަންޖެހޭނެާކޮމިޓީއެއް.ާއެހެންާކަމ އެކުާާ

ޚ އްޞަާ މަސައްކަތްކުރެއްވުންާ ހޯއްދަވަންާ ފުރަތަމައިނުންާ ތަނެއްާ މަސައްކަތްކުރ ނެާ ކޮމިޓީގެާ

ކު އެކަމަށްާ ނަމަވެސްާ ދަންނަވައިގެންާ ރައީސަށްާ ކޮބައިކަނާްާމަޖިލިސްގެާ މަސައްކަތްތަކަކީާ  100ރެއްވޭނެާ

ނުވަތާަާ ބެހޭގޮތުންާވިސްނުންފުޅެއްާ ކޮންމެސްާކަހަލަާއެކަމާ  ކޮމިޓީއަކަށްާ އަންނަާ ބައްލަވ ފައިާދެންާ

އޭގާެާ މުހިންމުާކަމެއްާކަމުގައިާއަޅުގަނޑުާދެކެން.ާއަދިާ އެއީާވަރަށްާ ނިންމެވިާގޮތްތަކެއްާގެނައުންާ

އަޅުގަނޑުާދެކޭގޮތުގައި ބޭފުޅުންކޮޅެއްާާާާއިތުރުންާ ފަންނީާ ދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީންާއެބަޖެހޭާ

ހޯދަންާބޭރުންާނަމަވެސްާދިވެހިރ އްޖެއިންާނަމަވެސްާމިާކޮމިޓީއަށްާލަފ ދިނުމަށ އިާއަދިާޑްރ ފްޓްތައްާާ

އޭގާެާ އަދިާ ގޮތަކ އިާ ގެންގުޅުއްވ ނެާ ހޯއްދެވުމަށްޓަކ ާ ބޭފުޅުންާ އެފަދަާ އެހެންވީމަ،ާ  105ކުރުމަށްޓަކ .ާ
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ގޮތަކ އިާމިާކަންކަމާ އި ހޯއްދަވ ނެާ ތުރުންާބޭފުޅުންާހޯއްދެވުމަށްޓަކ ާބޭނުންވ ނެާމަލީާވަސީލަތްތައްާ

އިތުރުާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ ނޫނިއްޔާ  މަޝްވަރ ކުރެވިދ ނެ.ާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ބެހޭގޮތުންާ

އެކަ މަޝްވަރ ކުރައްވައިގެންާ ރައީސ އިާ މަޖިލިސްގެާ ނުވަތަާ ބޭއްވުންާ ގޮތްތަކެއްާާބައްދަލުވުމެއްާ މަށްާ

އެހެންވީމަ،ާާ ގެންދަން.ާ އަވަސްގޮތަކަށްާ ވަރަށްާ ކަންތައްާ އެާ އެބަޖެހޭާ ގެނެސްާ ކަނޑައަޅުއްވައިގެންާ

 110ާއަޅުގަނޑުާއެވ ހަކަތައްާފ ހަގަކޮށްާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ކަމަކަާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުގަނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ އިބްރ ހީމްާޝުކުރިއްޔ ާ ާށްާ

ޙަމްޒާ ާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ވ ހަކަާ ގިނަާ ވަރަށްާ ދަންނަވަންއުޅުނުާ ހަމަާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާއަދިާ މަރުޚަބ ާ އިސްމ ޢީލަށްާ

ފަންނާީާ ގިނަާ ވަރަށްާ ބޭނުންވާ  ފެށުމަށްާ މަސައްކަތްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ވިދ ޅުވީ.ާ އެާ ދެންމެގައިާ

ޑް އެާ އަދިާ ޕެނަލ އިާ އަވަހަށްާމ ހިރުންގެާ ޕެންލަވެސްާ ޑްރ ފްޓްސްމަނުންގެާ ބޭނުންވ ާ  115ރ ފްޓްކުރުމަށްާ

ފަސޭހަވެދ ނެ.ާ ޑްރ ފްޓްސްމަނުންާދެންާ އެއްގޮތަކީާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ އެކުލަވ ންާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ބޭފުޅުންނ އިާ ޝަރީއ ގެާ ބަލައިލަންޖެހޭ.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ ފީލްޑްތައްާ އެކިާ މ ހިރުންގެާ ފަންނީާ ދެންާ

އެބޭފުޅުންގެާލިސްޓެއްާނަމަވެސްާވެސްޓަރ ންާސިސްޓަމްސްާހަމަާތަޖުރިބ ކ ރުާރަނގަޅުާބޭފުޅުންނާ 

ހޯދުމަށްާއަމީންާ ބޭފުޅުންކޮޅެއްާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ދ އިރ ތަކެއްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ގޮތަކަށްާ އެފަދަާ ނުވަތަާ

ޖަލްސ އަ އޮންނަާ ދެންާ ހޯއްދަވ ފައިާ އެކަންތައްާ ދެންާ ނަމަވެސްާ ދަންނަވ ފައިާ  120ކަށާްާޢ ންމަށްާ

މުހިންމު.ާާ ވަރަށްާ ހޯދުންާ ގޮތެއްާ ކޮންމެވެސްާ ފ ސްކުރެވޭނެާ އެކަންކަންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ތަނުގެާ ފަދައިންާ އިޝ ރ ތްކުރެއްވިާ ޙަމްޒ ާ ދެންާ ގަތުންާ އަވަސްވެާ އެކަންތަކަށްާ އެހެންވީމަ،ާ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.ާއެވ ހަކަ އެބައުޅޭާއެކަމަށްވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާ ާދަންނަވ ލަންާދަތިކަންވެސްާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ125 

މަރުޚަބާ ާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާ ހަމަާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ އަޅުގަނޑުވެސްާ ާއ ދެ،ާ

ފަދައިންާާهللاާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޢަބްދު ވިދ ޅުވިާ ޙަމްޒ ާ އެދެނީާ އަޅުގަނޑުާ ދެންާ ގޮތުން.ާ ާކިޔުމުގެާ

އިޞްލ ޙުކުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: އެާޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަދިވެސްާ ލަސްވެއްޖެ.ާ ފުދޭވަރަކަށްާ ފެއްޓުނުތ ާ މަސައްކަތްާ ރުމުގެާ

ާާ އެކުލަވ ލުމުގައި ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދެންާ މިއަދ 1932ާާާާމަސައްކަތަކަށްނ ދޭ.ާ ފެށިގެންާ އަހަރުންާ ވަނަާ

ބައްލަވ ާމަނިކުފ ނުގެާޒަޢ މަތުގެާދަށުންާ  130ހަމައަށްާމިާހެދުނުާޤ ނޫނުއަސ ސީތަކ އިާއެާހޭދަވިާމުއްދަތާ 
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ބޭނުންކުރީާރަ ފުރުޞަތުގެާ މިާ ދަންނަވަންާ ދެއްވުމަށްާ ހައްދަވައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާ އްޔިތުންގެާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

މުހިންމާުާާވަޒީރުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުާާ މިާ ބޭނުންމިކޮށްލީާ ފުރުޞަތުގެާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުވެސްާ ާއ ދެ،ާ

ާާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާާ މ ލޭގެާ މަޤ މަށްާ މުޤައްރަރުކަމުގެާ އިބްރ ހީމްާކޮމިޓީގެާ މެންބަރުާ  135ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ކަމުގައިވިއަސްާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ނުދިންާ ވޯޓުާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ މަރުޚަބ ާ ގުޅިގެންާ ހޮވިވަޑައިގަތުމާ  އިސްމ ޢީލްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހިސ ބުންާ އެހ ާ ހައިސިއްޔަތުންާ މީހެއްގެާ ތަބ ވާ  ޑިމޮކްރަސީއަށްާ

ޤަބޫލުކޮ ރިޔ ސަތުާ ކުރިއަށާްާމެންބަރުގެާ މަސްއޫލިއްޔަތ އިގެންާ ކޮމިޓީގެާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންާ ށްާ

ތައްޔ ރަށްހުރިާ ދޭންާ ވިދ ޅުވިާއެއްބ ރުލުމެއްާއަޅުގަނޑުާ ހަމަާ ފަރ ތުންވެސްާ އަޅުގަނޑުގެާ ދިޔުމުގައިާ

 140ވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއަޅުގަނޑުވެސްާއެދެނީާމިާކޮމިޓީގެާމަސައްކަތްާވީހ ވެސްާހަލުވިކޮށްާވީހ ވެސްާާ

ޑްރ ފްޓްކުރާ އޮމ ންކޮ މަސައްކަތުގައިާ އިޞްލ ޙުކުރުމުގެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަދިާ ދިޔުން.ާ ކުރިއަށްާ ށްާ

ކަހަލަާ އެއްވެސްާ މަސައްކަތަށްާ އެާ ނުކުރެވިގެންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ފަރ ތުންާ ކޮމިޓީގެާ

މު އިޞްލ ޙުކުރުމުގެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ފަރ ތުންާ ކޮމިޓީގެާ މިާ ގޮތަށްާ ނ ންނ ނެާ ޅިާހުރަހެއްާ

މިކަންކޮށްާނިންމ ލުމަށާްާ ހަލުވިކަމ އެކުާ ވީހ ވެސްާ ގެންގޮސްާ މިސްރ ބަކަށްާ އާ  މަރުހަލ ގެާމިސްރ ބުާ

 145ާއަޅުގަނޑުމެންާއެންމެންާއެއްބ ރުލ ާއެންމެންާގުޅިގެންާމަސައްކަތްކުރުން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ހިނގައްޖެާވިސްނަންޖެހޭނެާ ފ އިތުވެާ ދުވަސްތަކެއްާ ވަރަށްގިނަާ ނެހެދިާ ާ

 150އަޅުގަޑުމެންނަށްާމަސައްކަތްާނުކުރެވި.ާއެވެސްާތަފ ތުާސަބަބުތަކ ާހުރެ.ާއެާސަބަބުތައްާނައްތ ލ ފައިާާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާއިތުރުާ ވިސްނ ވަޑައިގެންާ މެންބަރުންާހަމަާމިާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުރިމަ އަޅުގަނޑާުާދަތިތަކާ  ވަރަށްބޮޑޭ.ާ މަސައްކަތްކުރެވުމުގެާމުހިންމުކަންާ މަތިންާ ތިާނުވ ނޭގޮތެއްގެާ

ޚިޔ ލުތަކަށްާ ގިނަާ ފ ޅުކުރެއްވިާ އެާ މެންބަރުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ގިނަާ ހަމަާ އިލްތިމ ސްކުރަމޭާ

މިކަންކުރު އަވަހަށްާ ވަރަށްާ ހަދައިގެންާ މަސައްކަތަކަށްާ ޤައުމީާ މިއީާ ތ އީދު.ާ މަށް.ާއަޅުގަނޑުވެސްާ

ހެދުމަށްޓަކައިާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ނުފެނޭާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ނުވަތ5ާާާާައެއީ،ާ  155އަހަރ10ާާާުއަހަރުާ

މަހެއާްާ ހަމަާ ކުރުއްވ އިފިއްޔ ާ މަސައްކަތްާ ސީރިއަސްކޮށްާ ކޮމިޓީންާ މިާ ބޭނުންވ ނެކަމަކަށް.ާ
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މ ާ ފަންނީާ އެކިއެކިާ ފަދައިންާ ޑްރ ފްޓްކުރިާ ގަވ އިދުާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހިރުންގެާދޮޅުމަ�ަހެއްތެރޭގައިާ

ޑްރ ފްޓްާ ޤ ނޫނުވެސްާ މިާ ހަމަާ މަތިންާ އެއްގޮތްވ ގޮތުގެާ އެހީތެރިކަމާ  އަދިާ އިރުޝ ދ ާ ލަފަޔާ 

ކުރެވިދ ނެ.ާއަޅުގަނޑުމެންާޑްރ ފްޓްާކުރަމުންދ ވަރަކަށްާއެއީާރަނގަޅުާއެއްޗިހިތަކެއްާކަމަށްވަނީވިއްޔ ާާ

އަންނ  ލައިނެއްާ އެހެންާ އަދިާ ޕ ޓީލައިންާ ހިއެއްނުވޭާ ދުނިޔޭގައިާއަޅުގަނޑަކަށްާ  160ނެހެންނެއް.ާ

ވެރިކަންކުރުމުގެާރަނގަޅުާނިޒ މެއްާހަމަާއެންމެންވެސްާގަބޫލުކުރ ނެާކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީ.ާާ

ާއެއީާއެންމެންވެސްާގަބޫލުކުރ ނެާހަމަާއުސޫލު.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ޕެނަލް،ާމެންބަރުާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީ މީހުންގެާ ފަންނީާ ޕެނަލާ  މ ހިރުންގެާ ާފަންނީާ ޑްރ ފްޓަށްާ ާއެއީ،ާ

ގަވ އިދުާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާމުޢިއްޒުާއަޙްމަދު ޕެނަލް.ާ މީހުންގެާ ފަންނީާ ޙަޤީޤަތުގައ29ާާާިާއެކުލަވ ލ ނެާ ބުނ ގޮތުންާ މ އްދ ާ  165ވަނަާ

މާިާ ޕެނަލުންާ މީހުންގެާ ފަންނީާ އެާ މަތިންާ އިރުޝ ދުގެާ ކޮމިޓީގެާ މިާ އެކުލަވ ލ ނީާ ޑްރ ފްޓްތައްާ

އެހެންވީ ޕެނަލުން.ާ ދެން،ާޑްރ ފްޓްކުރާ  އެކުލަވ ލަންޖެހޭ.ާ އެބަާ އަވަހަށްާ ވަރަށްާ ޕެނަލްާ މިާ މ ،ާ

ބުރަކޮށްާ ވަރަށްާ މަދުބައެއްާ ރ އްޖޭގައިާވަރަށްާ މީހުންނަކީާ ޙަޤީޤަތުގައިާމިާޤ ނޫނުތައްާޑްރ ފްޓްކުރާ 

ބައެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާފެނޭާހަމަާމީގައިާބޭރުާމީހުންގެާއެހީތެރިކަންވެސާްާ މަސައްކަތްކުރާ 

އޭގައިާާހޯދަން ޕެނަލުގައިާ ޕެނަލުގައިާފަންނީާމ ހިރުންގެާ ފެނޭ.ާދެން،ާއަނެއްާ ހޯދަންާ  170،ާހަމަާއެކަންާ

ހިސ ބުންާ އެކިާ އެހެންނޫންތޯާ ބޭނުންާ އޭގައިާ ބޭނުންވ ނެ.ާ އެކްސްޕ ޓުންވެސްާ ދީނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ބޭ ސޫދީގައިާކިޔަވާ  ފުޅުންނ ާދީނާީާކިޔަވ ފައިާތިބިާބޭފުޅުން،ާމިހ ރުާމިސުރުގައިާކިޔަވ ާބޭފުޅުންނާ 

ޕެނަލާްާ ހިމެނޭގޮތަށްާ ބޭފުޅުންާ ތަފ ތުާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ހުރޭ.ާ ޚިލ ފުާ ވަރަށްބޮޑެތިާ ކަންތައްތަކުގައިާ

މިސުރުންާ ބޭފުޅުންނާ  ތިބިާ ކިޔަވ ފައިާ ސޫދީއ އިންާ އެހެންނޫންތޯ،ާ ރަނގަޅުވ ނެ.ާ އެކުލަވ ލުންާ

ހިސ ބުތަކުން އެހެންާ ދުނިޔޭގެާ އަދިާ ބޭފުޅުންނ ާ ތިބިާ އުސްާާާާކިޔަވ ފައިާ ފުންނ ބުާ ފަންނުގައިާ  175އެކިާ

އިގިރޭސިބަހުގެާ ވ ހަކަދައްކަވ ާ އިގިރޭސިބަހުންާ އަރަބިކަރައިންނ ާ ޤައުމުތަކުންާ އެކިާ ބޭބޭފުޅުން.ާ

އެކަންތައްާާ މިކްސްޑްގޮތަކަށްާ އެކަހަލަގޮތަކަށްާވަރަށްާ ބޭބޭފުޅުންނާ  އުސްާ ފުންނ ބުާ ދީނީގޮތުންާހަމަާ

އަޅު ރަނގަޅުވ ނެކަމަށްާ ހަމަާ އެކުލަވ ލެވުނާުާކުރެއްވުންާ މިާ އެންމެފަހުންާ ދެން،ާ ފެނޭ.ާ ގަނޑަށްާ

މިފަދާަާ އެޖެންސީތަކުންާ އ.ދާގެާ އިސްޓިމޯާޤ ނޫނުއަސ ސީތަކުގައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަފްގ ނިސްތ ނުާ

މަސައްކަތްތަކެއްާކުރެވިފައިާއެބަހުރިާވަރަށްާފަހުން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާއ.ދާގާެާ  180ޕެނަލްތައްާއެކުލަވ ލާ 

މިހ  އަދިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާއިދ ރ ތަކަކ ާ ސިފައެއްގައިާ ކޮންމެސްާ ކޮމަންވެލްތުންވެސްާ މިާ ރުާ
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އެންމެާ ހަމަާ ހޯދުންވެސްާ އެހީާ ކޮމަންވެލްތްގެާ ހަމަާ ކުރެވެމުންދ ތީާ ކަންތައްތައްާ އެކުލަވ މުގެާ

ާރަނގަޅުކަމަށްާފެނޭ.ާހަމަާއެކަންތައްާއަޅުގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ.

ާ

ދެންާާބަރުާމެންާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެޗެއްާ އަޅުގަނޑުާ  185ާޝުކުރިއްޔ .ާ

މިހ ރުާވަރަށްާއަޅުގަނޑަށްާބޮޑަށްާޠޯރިޤްާދެންމެާވިދ ޅުވިގޮތަށްާމިހ ރުާމިާއިބްރ ހީމްާއިސްމ އީލަށްާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާޙަމްޒ ާއަޙްމަދު

މ ާއަދިާމިާވީހ ވެސްާއަވަހަށްާމަސައްކަތާްާމިހ ރުާމިާމުޤައްރިރަކަށްާވުމ އެއްކޮށްާމިާޖަލްސ ާބޭއްވު

އެކަންކަންާާ ޖެހޭނެކަމެއްހެން.ާ ކުރައްވަންާ ރިޔ ސަތުންާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެއީާ ގެންދިއުންާ

އުފުލަންޖެހޭނެކަމެއް.ާދެން،ާއަޅުގަނޑުާާ އެކަމަށްާޒިންމ ާ ރިޔ ސަތުންާ ނުކުރައްވ ާކަމަށްވ ނަމަާއެއީާ

 190މެސްާދަންނަވ ނީާކޮންކްރިޓްާޕްރޮޕޯޒަލްސްތަކެއްާގެންނެވުން.ާއެދެނީާދެންާއަންނަާޖަލްސ އަކަށްާކޮން

އޭގެާދެންާތަނަކ ާބެހޭގޮތުންާކަނޑައެޅުއްވިާނުވަާގެންގުޅުއްވ ާވިސްނުންފުޅެއްާނުވަތަާމިާކޮމިޓީގެާާ

ގަސްދުކުރައްވ ގޮތެއްާާ ފަންނީާޕެނަލުގެާބޭފުޅުންާހޯއްދަވަންާ ބޭނުންވ ނަމަާއެކަމެއް،ާނުވަތަާ ލަފައެއްާ

ކަންތައްާާާއެކަމަށް ދެާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫންތޯ.ާ ނުވަތަާ ހުރިތޯާ ބަޖެޓްާ އެާ ބަޖެޓެއްާ ދ ނެާ

އެކަމަށްާ ދުވަހެއްާ ހޯދ ނެާ އަޅުގަނޑުމެންާ ޕެނަލްާ ފަންނީާ ކަނޑައަޅ ލެވިޖިއްޔ ާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ޔޫ.އެންާ ނުވަތަާ އިދ ރ އިންތޯ،ާ ގެންދަވ ނީާ އެކަމަށްާ ނުވަތަާ ބޭފުޅުންާ ކުރައްވ ނެާ  195މަސައްކަތްާ

ކޮމިޓީނާްާއެޖެ މިާ ކަންކަމަކީާ އެާ ނުވަތަާ ކަނޑައަޅުއްވަންާ ޓައިމްލައިނެއްާ އެކަމަށްާ ންސީސްތޯ،ާ

ވީހ ވެސްާއަވަހަކަށްާއިތުރުާ މަޝްވަރ ކޮށްާނިންމަންޖެހޭާކަމެއްވެއްޖިއްޔ މުންާއެގޮތެއްާކަނޑައަޅުއްވާ 

ކަނޑައަޅުއްވަ ގޮތްތަކެއްާ ކުރިއަށްާގެންދަވ ނެާ ބ އްވަވައިގެންާއެކަންާ ގެންނެވުން.ާޖަލްސ އެއްާ އިގެންާ

ގެންދިއުނާްާ ކުރިއަށްާ އިތުރަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ކަނޑައަޅުއްވ ފައިާ ގޮތްތައްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ދެން،ާ

 200ރަނގަޅުވ ނެކަމަކަށްާފެންނ ތީާމިރޭާއިތުރަށްާކުރިއަށްާނުގެންގޮސްާނިންމ ލަދެއްވުންވެސްާއަޅުގަނޑުާާ

ާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވަނާް.

ާ

ގުޅިގެނާްާާންބަރުާމެާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާ ވ ހަކަފުޅ ާ ދެއްކެވިާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ މިރޭާ އ ދެ،ާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

މިތާ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޙަމީދުާޝ ހީން ރައީސްާ މަޖިލީހުގެާ ޚ އްޞަާ އެއީާ ފަހަރެއްގައިާ ދަންނަވ ލ ހިތްވޭ.ާ އެއްޗެއްާ އަޅުގަނޑުވެސްާ

އެ ވެދ ނެ،ާދަންނަވ ލަންާޖެހިދ ނެާ ފަހަރެއްގައިާ ކަންނޭނގެ.ާާނެތުމުންވެސްާ  205އްޗަކަށްވެސްާބެލެވިދ ނެާ

ހައިރ ންވެާާ އެކަމ ާ ނެތުމުންާ ހޯދިފައިާ ތަނެއްާ މިހ ތަނަށްާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ ޝަރީފްާ އެއްކަމަކީާ އ ދެ،ާ

ސަރުކ ރުގެާާ މިާކައިރިާހިސ ބުގައިވެސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތުގައިާ ވ ހަކަ.ާއޭގައިާ ވަޑައިގަންނަވ ާ
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އޮޅުން އަޅުގަނޑުާ ބެހޭގޮތުންާ ނުވަތަާާާތަންތަނާ  ނޫންާ ލިބޭގޮތަކަށްާ އެތަންތަންާ ފިލުވ ލ ފައިާ

ދެން،ާ ފިލުވައިލިއިރު.ާ އޮޅުންާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެކަމ މެދުާ ތިއްބެވީކީއެއް،ާ ނޫންާ ދެއްވ ގޮތަކަށްާ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާ ކިޔ ފައިާ ލިބެންޖެހޭނޭާ ތަނެއްާ މިވެނިާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ޙ ލެއްގައިާ  210އެއްވެސްާ

ދެން،ާއެކަމ މެދުާއަދިާއިތުރަށްާމަސައްކަތްާކުރެއްވުމަކީާހަމަާއަދިވެސްާހަމަާާޑިމ ންޑެއްާނުކުރެވޭނެާ.

ވިދ ޅުވިއެއްޗަކ ާގުޅިގެން،ާާ ނުކުތ އަކީާޒ ހިރުާ ތިބޭފުޅުންގެާއަތްޕުޅުގައިާއޮތްާކަމެއް.ާދެން،ާއަނެއްާ

ރައްޔި ދެކޭގޮތުގައިވެއްޖިއްޔ ާ ޚ އްޞަާާއަޅުގަނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ މިއީ،ާ ގެާ މަޖިލިސްކުރ ާ ތުންގެާ

ހަމާަާ މިތަނަކީާ ދުވަސްވަރެއްގައިާ ހިނގަމުންދ ާ ދުވަސްވަރެއްގައިާ އެކުލެވިގެންވާ  މަޖިލިސްާ

 215ޝެއަރކުރައްވަންާޖެހިވަޑައިގަންނަވ ނެާތަނެއް.ާއެއީ،ާއަޅުގަނޑުާދެކޭގޮތުގައިވެއްޖިއްޔ ާރައްޔިތުންގެާާ

މަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހެކޭާއެއްފަދައިންާއެާއޮންނަާދުވަސްވަރެއްގައިާއެހ ާާޚ އްޞަާމަޖިލީހަކީވެސްާހަ

މިންވަރަކުނާްާ އެާ ދެކޭގޮތަކީާ އަޅުގަނޑުާ މަތިންާ އެގޮތުގެާ އެހެންވީމ ،ާ މުހިންމު.ާ

އަޅުގަނޑުމެންާ ވިއުާ އޮފްާ ޕޮއިންޓްާ އަޅުގަނޑުގެާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ ޝެއަރކުރައްވަންޖެހޭނޭ.ާ

ާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ220 

ކޮމިޓީގެާާާމެންބަރުާމޫސ ާާލިދެއަތޮޅުފެ ފުރަތަމަާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުވެސްާ އިނގޭތޯ،ާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ާއ ދެ،ާ

ދަންނަވަން.ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާނިޒ ރު މަރުޙަބާ  މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މ ލޭގެާ ގުޅިގެންާ ހޮވިވަޑައިގަތުމ ާ މުޤައްރިރަކަށްާ

މެ ކޮމިޓީގެާ މިާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުވެސްާ އަޅުގަނޑަށްާާއެއަށްފަހުގައިާ ޙައިޞިއްޔަތުންާ ންބަރެއްގެާ

އެހީތެރިންާ ފަރ ތުންާ އަޅުގަނޑުގެާ ކޮމިޓީއަށްާ މިާ އެހީގައިާ ޢިލްމެއްގެާ އަދިާ ތަޖުރިބ އަކާ  ލިބިފައިވާ 

ބޭނުނާްާ ބޮޑަށްާ ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ އަޅުގަނޑުާ އަސްލުގައިާ ދެން،ާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ  225ލިބޭނެާ

ލަފ ދޭނެާއެކިއެކިާބޭފުޅުންާމިވަނީާދެންމެާމުޢިއްޒުާއެާއިޝ ރ ތް ކުރެއްވިާނުކުތ އަށްާމިާކޮމިޓީއަށްާ

ވިދ ޅުވިާާ ނިސްބަތްކުރައްވ ފައިާ ބޭފުޅުންނަށްާ ޢިލްމުގެާ ދީނީާ ހޯއްދެވުމުގައިާ ނުވަތަާ އައްޔަންކޮށްާ

އެއްޗަކ ާއަޅުގަނޑުާއެއްޗެއްާދަންނަވ ލަންާމިއުޅެނީ.ާޙަޤީޤަތުގައިާވަކިާޤައުމަކަށްާނިސްބަތްކުރައްވާ 

ހިއެއްނުވޭާއެކަހަލަާވިސްނުމެއްާގެންގުޅުންާރަނގަޅުވ ނެހެންނެއް.ާއެހެން ާވިދ ޅުވުންާއަޅުގަނޑަކަށްާ

ހަމަާއިގިރޭސިބަހުންާ ތަޢުލީމްާޙ ސިލުކުރުންވެސްާމިއޮންނަނީާ ދީނީާ  230އެއީ،ާއުސޫލެއްގެގޮތުންާމިހ ރުާ

ޢިާ ތަފ ތީ،ާ ބަސްާ ކިޔަވ ާ މ ނައަކީާ އޭގެާ އެއްގޮތަކަށް.ާ ހަމަާ ހ ސިލުކުމ ާ އެއާީާތަޢުލީމްާ ލްމުާ

ޤަޠަރުންާ އަދިާ ކިޔެވިޔަސްާ މިސްރުންާ ކިޔެވިޔަސްާ ސަޢުދީއަރަބިއްޔ އިންާ ނޫން.ާ ތަފ ތުވ އެއްޗެއްާ

އެއްވެސްާާ ކޮންޓެންޓަކަށްާ އޭގެާ އެކައްޗެއްާ ކިޔަވަނީާ މިާ ކިޔެވިޔަސްާ އެމިރޭޓްސްއުންާ ކިޔެވިޔަސްާ
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ޤ ނޫ މިކުރަނީާ މަސައްކަތްާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ނ ދޭ.ާ ދ އިރ އިންާާބަދަލެއްާ ނީާ

ވިދ ޅުވައިގެންާާ ކިޔަވާ  ދ އިރ ގައިާ ޤ ނޫނީާ ވަންޏ ާ ހޯދުމަށްކަމަށްާ ލަފ ާ ބޭނުންވ ާ  235އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

މައްސަލައެއްާާ ކަމަށްވިޔަސްވެސްާ ޕ ކިސްތ ނުންާ އެއީ،ާ ރަނގަޅުވ ނެ.ާ ވެއްޖިއްޔ ާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ

ންގެާރ އްޖޭގައިާހަމަާވަރަށްާއިސްކޮށްާާނެތް.ާއިސްލ މީާޔުނިވަރސިޓީގެާހަމަާލޯޔަރުވެސްާއަޅުގަނޑުމެ

ނޫނީާޝަރީޢ ގެާބޭފުޅުންވެސްާާ އެބައުޅުއްވ .ާހަމަާމ ސްޓަރސްާލެވަލްގެާޑިގްރީތައްާނަންގަވައިގެންާ

ނުކުތ އެއްާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާއެބައޮތްހެންާމިކަމަށްާވިސްނ ލުން.2ާާާއެބައުޅުއްވ .ާއެހެންވީމ ،ާމީގެާާ

ކިޔަާ ދައިރ އިންާ ޝަރިއްޔ ގެާ ލޯގައިާާއެއީ،ާ އިންާ ޝަރިއްޔ ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިބިާ ވިދ ޅުވެގެންާ  240ވ ާ

ވިސްނ ލެއްވުންާާ ތަފ ތުންާ މިާ ތިއްބެވި.ާ އެބަާ ބޭފުޅުންާ ތިބިާ ވިދ ޅުވެވަޑައިގެންާ ކިޔަވާ  ދ އިރ އިންާ

ރަނގަޅުވ ނެ.ާއެކަމަކުާވަކިާޤައުމަކަށްާނިސްބަތްކޮށްގެންާއެތަނުގެާގްރެޖުއޭޓުންނަށްާނޫނީާއެތަނުގައާިާ

ވިދ  އެއީކިޔަވ ާ ވިސްނުންާ ބެލެންސްކުރ ގޮތަކަށްާ އެާ މިކްސްކުރ ގޮތަކަށްާ ބޭފުޅުންާ ކީާާޅުވިާ

އެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެނާްާާާއަޅުގަނޑަކަށްާ ވަންޏާ  އެހެންކަމަށްާ ނުވ ނެ.ާ ކަމަކަށެއްާ ހަމަޖެހޭާ

ވަރަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ވަންޏާ  ބޭފުޅުންކަމަށްާ ތިއްބެވިާ ވަޑައިގެންާ ކިޔަވ ވިދ ޅުވެާ  245އިނގިރޭސިބަހުންާ

އިސްތިސްނ ވެސްާކުރަންޖެހޭާގިނަ ހަމަާ ދަންނަވަންާޖެހޭނެހެން.ާއޭގެތެރެއިންާ ނަންތައްާ ާބޭފުޅުންގެާ

އެއީާާ އެއްގޮތަކަށްވެސްާ ކުރެއްވުންާ އެގޮތަށްާ ނިސްބަތްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ހުރެދ ނެ.ާ ޤައުމުތަކެއްވެސްާ

އިނގޭތޯ.ާާ ާރަނގަޅުާކަމަކަށެއްާނުވ ނެާއިނގޭތޯާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ކަންކަމުގައިވެސްާތަފ ތާުާާއްކެވުންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ މުޢިޒްާއެާވިދ ޅުވިާމައިގަނޑުާނުކުތ އަކީާއެކިާ ހީވަނީާ  250އ ދެ،ާއަޅުގަނޑަށްާ

ވަކިާާ ދެއޭާ ފެނިގެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ކަންކަންާ ބަޙުސްގެާ އަދިާ ގޮތްގޮތްާ ތަފ ތުާ ދެކުމުގައިާ ފިކުރުާ

ޢިލް ހުރިހ ާ ހަމަާ އެއީާ މިސ ލަކަށްާ ފިކުރުާ ވަކިާ އޮންނަކަމެއްާޔުނިވ ރސިޓީތަކުގެާ މެއްގައިވެސްާ

ނުކުތ އަކަށްާާ އެާ ދެންާ ކޮންމެއަކަސްާ އިޝ ރ ތްކުރެއްވީ.ާ އެާ ބޮޑަށްާ މުއިޒްާ އެއީކަންނޭނގެާ

ާއަޅުގަނޑުމެންާބަޙުސްއަކަށްާދ ކަށް.

ާ255 

އަޅުގަނޑުގެާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުގަނޑުވެސްާ އިނގޭތޯ.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

އިބްރ ޙީމްާާމްާޢަފީފްާމެންބަރުާއިބްރ ހީާ މަޤ މަށްާ ތިޔަާ ދެކެނީާ މިާ ވ ޖިބެއްކަމަށްާ އިސްާ ާއެންމެާ

އިސްމ ޢީލްާއިސްވެވަޑައިގަތުމ ާގުޅިގެންާއަޅުގަނޑ ާއަދިާއަޅުގަނޑުާއެދ އިރ އަކަ�ަށްާނިސްބަތްވ ާބ.ާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދެންނެވުން. މަރުޙަބާ  ފަރ ތުންާ ރައްޔިތު�ުންގެާ ލޮބުވެތިާ އެންމެހާ  ފަހުގައިާާާާއަތޮޅުގެާ އޭގެާ ދެންާ
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ނުކުތ އަކީ،ާމިއީާއަޅުގަނޑުމެންާމިކުރ ާމަސައްކަތަކީާމިއީާވަރަށްާާ  260އަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވާ 

ގިނަާބައެއްގެާވިސްނުމ ާފިކުރުާހިމެނޭތާޯާ ވީހ ވެސްާ މަސައްކަތުގައިާ މަސައްކަތެއް.ާމިާ ޤައުމީާ ބޮޑުާ

ކަމެއްކަމު ކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެއީާ އަޅުގަނޑަށްާާބެލުންާ ދެންާ ދެކެނީ.ާ އަޅުގަނޑުާ ގައިާ

ހުރިާ އުފެދިފައިާ މިހ ރުާ މަސައްކަތުގައިާ ހެދުމުގެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ގޮތުގައިާ އެނގިފައިވ ާ

ވަރަކަ�ަށްާާ ކޮންމެވެސްާ ބެލުމަށްޓަކައިާ ހުރިތޯާ ގޮތްތަކެއްާ އެއްބަސްވެވޭާ މެދުގައިާ ޕ ޓީތަކުގައިާ

ކުރެވިފައިާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ  ކ މިޔ ބުާނުވިކަމުގައިާވިޔަސްާާމަ�ަސައްކަތްާ  265،ާދެންާއެާމަސައްކަތްާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ މަސައްކަތުގައިާ ފަށައިގެންއުޅޭާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ

ފެންނަނާީާ މިާ އަޅުގަނޑަށްާ ވިސްނ ލިއިރުާ އެގޮތުންާ ކުރެވިދ ނެއޭ.ާ ބައިވެރިާ ގޮތަކުންާ ކޮންމެވެސްާ

ކި ނެގުމުގައިާ ދިނުން.ާމިސ ލަކަށްާކޮންމާެާފަންނީާޕެނަލްާ ދައުވަތެއްާ ވ ނެބ އޭާއެފަރ ތްތަކަށްާ ހިނެއްާ

ދީނާީާ އަދިާ މީހުންނ ާ ފަންނީާ ޤ ނޫނީާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ތިއްބަވ ނެހެންާ ޕ ޓީއެއްގައިވެސްާ

ޕ ޓީތަކެއާްާ ހުރިހ ާ ނަންގަވ އިރުާ ކޮމިޓީތަކެއްާ އެކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ތިއްބަވ ނެ.ާ  270އިލްމުވެރިންވެސްާ

އެވ ހަކަާާތަމްސީލުވެ ފެންނ ތީާ ރަނގަޅުކަމަށްާ ހުޅުވ ލުންާ ފުރުޞަތުާ އެާ ގޮތަކަށްާ ކަހަލަާ ވޭާ

ާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

މަރުޙަބ ާާާހުވަދުއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާ އިސްމ ޢީލްއަށްާ އިބްރ ހީމްާ މިގަންނަނީާ އަވަސްވެާ ާއަޅުގަނޑުވެސްާ

އިާލަތީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާޢަބްދު އިބްރ ހީމްާ ދެންާ ވަރެއްގާެާދަންނަވަން.ާ ކޮންމެވެސްާ ނިސްބަތްވާ  އަށްާ ގދ.ާ  275ސްމ ޢީލްއަކީވެސްާ

ދަންނަވަން.ާ މަރުޙަބ ާ އަޅުގަނޑުާ ފަރ ތުންވެސްާ ރައްޔިތުންގެާ އަތޮޅުާ ބޭފުޅަކަށްާވ ތީވެާ ނިސްބަތްވާ 

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ޚިޔ ލެާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ ހަމަާ ދެންާ އަޅުގަނޑުާ ބެހޭގޮތުންާ ތަނަކާ  ާއާްާއ ދެ،ާ

އިމ ރ ތްތަށާްާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ސަރުކ ރުާ އެބަހުރިހެންާ ކައިރީގައިާ ވަރަށްާ މިތާ  ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ  280ދަންނަވ ލަން.ާ

ހީވަނީާލިބިދ ނެހެން.ާދެންާއެހެންނޫނިއްޔ ާާ އެތަންތަނުންާއަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހުރި.ާ އުސްކޮށްާ

ގޮތެ ލިބިދ ނެާ އެކަންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ގަރ ރެއްާާދެންާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންގެާ އެބައޮތް.ާ އްާ

އޮންނ ނީ.ާ ދެންާ އެގޮތްހެންާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ކިޔ ފައި.ާ ދެއްވ ށޭާ އެތަންާ ފ ސްކުރެވިދ ނެާ

ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ285 
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އެހެންނޫންތޯ.ާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ވ ހަކަާ ޕެނަލްގެާ ދެާ އަނެއްކ ވެސްާ ާއަޅުގަނޑުާ ާފަންނާީާާ

ޑްރ ފްޓްާއެކުލަވ ލ ނޭާފަންނީާމީހުންގެާޕެނަލް.ާމީގައިާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާާއަޙްމަދުާމުޢީޒްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިާ ޕެނަލާ  މ ހިރުންގެާ

އެކިާ ގޮތުންހެން.ާ އެކްސްޕަޓީސްއެއްގެާ ހުރިާ ބޭފުޅުންގެާ އެާ ވ ނެޖެހޭނީާ އައްޔަންާ މީހުންާ ޕެނަލަށްާ

އެހެންނޫން ޙަބީރުންާ ދީނާީާކަންކަމުގެާ އެކްސްޕ ޓުންނ ާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ މިާ ގެންނަނީ.ާ މިާ ތޯާ

މީހުނާްާ ލައިނުންާ ޕ ޓީާ އެއްގޮތަކަށްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ އެކްސްޕ ޓުންނ .ާ އެހެންނޫންތޯާ  290ކަންކަމުގެާ

އެވ ހަކަާާ ހަމަާ ނުފެނޭާ އެއްގޮތަކަށްވެސްާ އަޅުގަނޑަށްާ ހުޅުވ ލ ކަށެއްާ ކަންތައްތައްާ ހުށަހެޅުމުގެާ

ާން.ާާދަންނަވ ލަންވެގެ

ާ

އެާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާ މުޢީޒްވެސްާ ނުކުތ ާ އެއްާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުގަނޑުވެސްާ

ގެންނ ކަށްާނުފެނޭާއެއްގޮތަކަށްވެސް.ާއެއީާއެއްކަމަކީ.ާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ލައިނުންާއެކްސްޕ ޓުންާ  295ހ މަކުރެއްވީ�ީ.ާޕ ޓީާ

އަޅުގަ ކައިރީގައިާ މިތާ  ކަމަކީާ އޮލިމްޕިކްާދެވަނަާ ހުންނަތަން.ާ އެާ ކޮމިޓީާ އޮލިމްޕިކްާ ފެނޭާ ނޑަށްާ

ދެއްވަނާްާ އެތަންާ ހަމަާ ބޭއްވިއްޔ .ާ އެތ �ާ  ކޮމިޓީާ މިާ ރަނގަޅުވ ނެާ ބޭއްވުމަށްާ ޖަލްސ ާ ކޮމިޓީގައިާ

ދެންނެވީ.ާ މިާ ސީދާ  އަޅުގަނޑުާ ހަމަާ ސިޓީއަކުން.ާ ދަންނަވަންވީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ރައް ހިއެއްނުވޭާ ނުލިބާިާއަޅުގަނޑަކަށްާ އެތަންާ ދަންނަވައިފިއްޔ ާ މަޖިލީހުންާ ޚ އްޞަާ ޔިތުންގެާ

 300ހުންނ ނެކަމަކަށް.ާއެއީާހައެއްކަާމަސްދުވަހަށްާމިތަންާމިާބޭނުންވަނީާއެންމެާދިގުާމުއްދަތަކަށްވެސްާާ

އަޅުގަނޑަށްާހީވ ގޮތުގައި.ާމިާކޮމިޓީގެާމީހުންާސީރިޔަސްކޮށްާމަސައްކަތްާކޮށްފިއްޔ ާދެތިންާމަހަކުންާ

ނުވީއެއްނޫންތޯ.ާޤ ނޫނު ވީވަރުވެސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އިރ ގުގެާމީހުންނަށްާ ނުލިބިއްޖިއްޔ ާ އަސ ސީާ

ާާ ގިނަ ނުލ ހިކުާ މަޖިލިސްާ ވ ނެާ އެކަމަކުާ ފެނޭާ އަޅުގަނޑަށްާ ތިބެގެނ500ާާާްއ ދެ،ާ މެންބަރުންާ

ާާ މަދު މިއޮށްާ މީސްކޮޅުާއިރ ގުގައިާއެއޮށްާނުލަފ ާތަނުގައިާއެާފ ސްކުރީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާރ އްޖޭގައިާ

އެއްގޮތަކަށްވެސްާާ ނުފެނޭާ ހަމަާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ސަބަބެއްާ ފ ސްނުވ ންވީާ މިކަންާ މަޖިލީހަކުންާ  305ތިބިާ

ހަމަާ ހަމަާދަންނަވަންާ ފެންނަނީާ ކުރައްވައިފިއްޔ .ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާ މަސައްކަތްާ ތިބޭފުޅުންާ

އެންމެާކައިރީގައިާހުރިާސަރުކ  ރުގެާއިމ ރ ތަކީާއެއީ.ާއޮލިމްޕިކާްާކަނޑައެޅިގެންާސްޕެސިފިކްކޮށްާއެތާ 

ސީދ ާާ ހަމަާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ދަންނަވަންާ ދެއްވަންާ ހަމަާ އެތަންާ އިންނަތަން.ާ މިާ ކޮމިޓީާ

ާސ ފުކޮށްާމިާދެންނެވީ.ާ

ާ310 
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އަދިާއެާާާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާމިހ ރުާމިވަގުތުާއަޅުގަނޑުމެންާވަކިާތަންތަނަށްާފިކުރުކޮށްގެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އަދިާއަމީންޢ ންމ ާާ ނަތީޖ އެއްާނުނެރެވޭނެހެން.ާދެމްާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ ާމ ދަމ ާއަޅުގަނޑުގެާރައީސްއާ 

މަސައްކަތްާާ ހޯދުމުގެާ ތަނެއްާ މ ދަމައަށްވެސްާ މ ދަމައިންާ ހަމަާ މަޝްވަރ ކޮށްލައިގެންާ

ޖަލްސ އެއްގައިާތި ފަށ ފައިާދެންާއަޅުގަނޑުމެންާބ އްވާ  ބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވ ނަން.ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔާ 

 315ާއެާމަސައްކަތްާގޮސްފައިާއޮތްާގޮތެއް.ާާ

ާ

މަޖިލިސާްާާމ ލޭާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ ޚ އްޞަާ އަބަދުވެސްާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ކިޔައިގެންާއެހެންާކިޔ ާދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ކައްޗަށްާއެޅުނުާބިންގަލެކޭާ ދެއްތޯާ ތަން.ާދެންާއަޅުގަނޑަކަށްާާތެރޭގައިާއިވޭާ

ކުޅޭކަށާްާ ކުޅިވަރުާ މިާ ތިބެގެންާ އެރތ ާ ނައިގެންާ ބިންގަލަކަށްާ މީގެާ ކުޅޭތަކެއްާ ކުޅިވަރުާ ނުފެނޭާ

ކުރައްވަން.ާ މަސައްކަތްާ މިާ ތަނެއްގައިާ ރަނގަޅުާ ހަމަާ ފެންނަނީާ ހަމަާ އަޅުގަނޑަށްާ  320އިތުރަށް.ާ

އަ ދެންާ ކަމަކުނުދޭ.ާ ފެޑްރޭޝަންާ ކެރަމްާ އުޅުނީާއެއްގޮތަކަށްވެސްާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ޅުގަނޑުާ

ާާ މިއަދު 8:30ާާާާއަނެއްކ ވެސްާ ފެށިގެން އަދ9:17ާާާިާގައިާ އަޅުގަނޑުމެންާ މިހިނގީާ ވަންދެންާ

ހަމަާކުރިންވެސްާދެންނެވިގެންާވަގުތަށްާާ ދުވަހުާވީވަރޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާ ނެތްާ އެޖެންޑ އެއްާ

ވ ހަކަ އިތުރުާ ބޭނުންވޭާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ ގޮސްގެންާވިސްނ ާ މަސައްކަތަށްާ އަސްލުާ ނުދައްކާ 

 325މަސައްކަތުގައިާތިބޭއިރުވެސްާއިތުރުާހަމަާއެކަތިާރެއިޓްާރެއިޓްާކުރުމުގެާގޮތުންާއެކަންތައްާކުރިއަށްާާ

ބޭފުޅުންގެވެސްާސަމ ލުކަމަށްާ ހުރިހާ  އެވ ހަކަާހަމަާ އަނެއްކ ވެސްާހަމަާ ނުދިއުން.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާ

ާވ ހަކަާހަމަާދަންނަވ ލީ.ާދަންނަވ ދިނުމުގެާގޮތުންާމި

ާ

އ ދެ،ާމިރޭާއެޖެންޑ ގައިާވަކިާއަނެހެންާއައިޓަމެއްާނެތީމަާދެންާކުޑަކޮށްާއިންޑަލްޖްކޮށްލަނީާއަސްލުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މ ރިޔ ާތިާވިދ ޅުވީ.ާާ ކަމެއްާ ބަހައްޓ ނެާ ވަރަށްާޚިޔ ލުާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުވެސްާ  330މަސައްކަތަށްާފެށުނީމަާ

ގޮތަކަ ގެންދެވޭތޯ.ާދެނާްާފޯކަސްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާޑިސްކަޝަންސްތަށްާ ގޮތަކަށްާ ށްާނަތީޖ ާނެރެވޭނެާ

މިހ ރުާނިންމ ލެވޭތޯާ ކަމެއްާނެތްާއެހެންވީމ ،ާކުރުކޮށްާ ވަކިާއަމ ޒުކުރ ނެާ މިރޭާއިތުރުާއަނެއްހެންާ

ނ ޝިދުއ ާޙަމްޒ އ ާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވެފައިާދެންާއަޅުގަނޑުާނިން  މ ލ ނީ.ާާއަޅުގަނޑުާބަލ ނީ.ާއިބޫއާ 

ާ

މިރޭާާފ ދިއްޕޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާ މިއަދުާ ނުބުނެާ އެއްޗެއްާ ހަމަާ މީނީާ މަޑުކޮށްގެންާ އަޅުގަނޑުާ  335ާއ ނާ

ކަންނޭނގެާާމުޙަންމަދުާޞ ލިޙްާާ އެކަނިާ އަޅުގަނޑުާ ފަހުންގޮސްާ އެންމެާ އެކަމަކު،ާ ާނިންމ ލެވޭތޯާ
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ދެންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މަރުޙަބ ާ ހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ މިވީ.ާ މިާމިހެންާ އިސްމ ޢީލްއަށްާ އިބްރ ހީމްާ ގޮތުންާ ނެވުމުގެާ

ޕ ޓީާ ވޯޓުދިނީއަކީއެއްާ މިާ ގައިމުވެސްާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ މިރޭާ ހޮވުނީމަ.ާ މުޤައްރިރަކަށްާ ގޮނޑިއަށްާ

އެކަށީގެންވ ާާ ވަރަ�ަށްާ އެބަތިއްބެވިާ މިތަނުގައިާ ދެކޭގޮތުގައިާ އަޅުގަނޑުާ ހަމަާ ނޫން.ާ ލައިނަކުންނެއްާ

މުޢީޒްާ އެގޮތުންާ ނަންާބޭފުޅުން.ާ މުޢީޒްގެާ އުނދަގޫވިސްާ ވަރަށްާ އަޅުގަނޑަށްާ ހުށަހެޅުނުާ ނަންާ  340ގެާ

އެއްާބޭފުޅެއްާއަޅުގަނޑުާއެކަމ ާާ އެކަށީގެންވާ  އަނބުރ ާނުގެންދެވިނަމަ.ާހަމަާއެކަމަށްާހަމަާއެންމެާ

ތަނެއްގެާ ދެންާ ގެންދެވީތީ.ާ އަނބުރާ  އެނަންާ މުޢީޒައަށްާ ދަންވަންާ ޝުކުރުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ގަނޑަށްާހީވަނީާއަޅުގަނޑުމެންާޢަފީފްާއެާވިދ ޅުވިހެންާވަރަށްާކައިރީގައިާއެބަހުރިާމައްސަލ ގައިާއަޅު

ފުރަތަމާަާ އެންމެާ ތަނެއް.ާ ގުޅުންހުރިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިކަމ ާ މުލިއ ގެާ ޚ އްޞަކޮށްާ ތަންތަން.ާ

އެއީވެސް ގެންދިޔަކަމަށްާ ޑްރ ފްޓްކޮށްގެންާ އެތ ނގައިާ ބައެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ  345ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިވެސްާ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާހަމަާބަލައިލަންާރަނގަޅުާތަނަކަށްާވ ތީާހަމަާދަންނަވ ލީ.ާާ

ާ

އެާާާނިލަންދެއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާ ކަންނޭނގެާ ވ ހަކަާ ލޮކޭޝަންގެާ އުޅުނުާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުގަނޑުާ

އަސްލުާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނ ޝިދުާ އެބަހުރިާ އެތ ނގައިާ ހަމަާ އެހެންވެގެންާ އެތ ވެސްާ ާދަންނަވ ލީ.ާ

 350ގަނޑުވަރުާނޫންާއިތުރުާމ ލަމްތަށްާހައްދަވ ފައި.ާރައީސްާއޮފީސްާހިންގެވިއިރުާހަދ ފައިާހުރިާއިތުރުާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ބައިާމ ލަމްތަށްާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާއެއީާހަމަާވަރަށްާރަނގަޅުާއައިޑިޔ އެއްހެން.ާއެ�ިކަމަށްާސަޕޯޓްާ

ާއިނގޭތޯ.ާާ

ާ

އަޅުގަާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާ ކޮމިޓީގައިާާއ ދެ،ާ މިާ މިހ ރުާ ބޭނުންވީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ާނޑުާ

ޢިއްޒަތްތެރާިާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާާ ބައެއްާ އަދިާ ބޭފުޅުންނަކީާ ގިނަާ  355ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ާ

ާމެންބަރުންނަކީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވަރަށްާގިނަާކޮމިޓީތަކެއްގައިާމަސައްކަތްާކުރައްވ ާބޭފުޅުންާ.ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އެހެންވީމ ،ާމަސައްކަތްާރ އްވަވ އިރުާދުރ ލ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެާއޮންނ ނެާދުވަހަކ ާގަޑިާއެނގޭނެާ

އޭރުންާ އޮންނަގޮތަށް.ާ ހަމަޖެހިފައިާ އެއީާ ކޮމިޓީތަށްވެސްާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންގެާ މިހ ރުާ ގޮތަކަށްާ

ވެނިާދުވަހެއްގައިާމިވެނިާއަޅުގަނޑުމެންގެާމަސައްކަތްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެނގޭނެާރ ވަންާމިހ ރުާމި

 360ގަޑިއެއްގައިާރައްޔިތުންގެާޚ އްޞަާމަޖިލީހުގެާދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްާކޮމިޓީާއޮންނ ނެކަން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ނަމަާދުރ ލ ާކޮންމެާހަފްތ އަކުވެސްާއެާއޮންނ ނެާ އެގޮތަށްާދުރ ލ ާވަކިންާމުހިންމުާކަމެއްާދިމ ނުވާ 

ާާ އަޅުގަނޑުމެންނަ�ަށް ދުވަސްތަށްާ މީގެާާގަޑިތަކ ާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުގަނޑުާ މުހިންމޭާ ވަރަށްާ އެނގުންާ
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އަޅުގަނޑަކަށްާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ރިޔ ސަތަށްާ އަޅުގަނޑުާ އަދިާ ލިބުމަށްޓަ�ަކައިވެސް.ާ ކޯރަމްާ

ނޭނގޭާގަވ އިދުާއޮތީާކިހިނެއްކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޯރަމްާދެބައިކުޅަާއެއްބަޔަށްވުރެންާކުޑަކުރެވާޭާ

ާާ އޭރުންހެން އެހެންނޫންނަމާަާގޮތަކަށްާ ގެންދެވޭނީ.ާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީގެާ މިާ ހީވަނީާ  365އަޅުގަނޑަށްާ

އަޅުގަނޑުމެންާގިނަާފަހަރުާކޯރަމްާހަމަނުވެގެންާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާނުގެންދެވޭނެހެންާއަޅުގަނޑަށްާާ

ގަވ އިދާުާ ނުވަތަާ ބ އްވަންާ ޖަލްސ އެއްާ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައިާ ކޯރަމްާ އެހެންވީމ ،ާ ހީވަނީާ

ފެންނ ތީާބަދަލުކޮށްގެ އަޅުގަނޑަށްާ ކަމެއްކަމަށްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ އެއީާ ކުޑަކުރުންާ ކޯރަމްާ ންވެސްާ

ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ370 

ގެންދިއުމަށްޓަކައިވެސްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: އަޅުގަނޑުމެންާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީގެާ ހަމަާ ގޮތުންާ ނިންމ ލުމުގެާ އ ދެ،ާ

ާާ ރ ވ ލަންވެސް އާެާގޮތްތަކެއްާ ޙަމްޒ ާ އެއްކަމެއްާ އޭގެތެރެއިންާ ހީވަނީ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ މުހިންމުހެންާ

ނުކުތުންާ މަސައްކަތްާދ އިރުގައިާހަމަާ ދިގުާމުއްދަތަކަށްާ ފ ހަގަކުރެއްވީ.ާކޯރަމްގެާމައްސަލަ.ާމިހެންާ

ޚ އްޞަގޮތެއްގައި ދެންާ ހުންނަގޮތުން.ާ މަސައްކަތްޕުޅުާ ބޭފުޅުންގެާ އެކިާ ކަމެއްާ އެކަށީގެންވ ާ ާާވަރަށްާ

ޚ އްޞަާ ހީކުރަންާ އަޅުގަނޑުާ މެންބަރުާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  މަޖިލީހުގައިާ ރައްޔިތުންގެާ  375ހަމަާ

ބޭފުޅުންނަށާްާ ނުގަންނަވ ާ ހިމެނިވަޑައިާ މަޖިލީހުގައިާ ރައްޔިތުންގެާ ހިމެނިވަޑައިގެންާ މަޖިލީހުގައިާ

އެހެ ނުގަންނަވ ނެކަމަށް.ާ ދެކިވަޑައިާ ގޮތުގައިާ ބަހެއްގެާ ކުޑައިމިސްާ ންނަމަވެސް،ާާރައްދުކުރާ 

ކޮމިޓީތަކާ  މަޖިލީހުގެާ އެބަދޭާ ދެގުނައަށްާ އަދިާ ވޯކްލޯޑްާ މެންބަރުންގެާ މަޖިލީހުގެާ ރައްޔިތުންގެާ

ކޮމިޓީގައިާާ މިާ ފޯސީކުރެވޭާ އެބަާ ހަމަާ އަޅުގަނޑަށްާ މިގެންގޮސްާއެހެންވީމ ،ާ ޖަލްސ ތަކ ާ މަޖިލީހުގެާ

ބުރަވެގެ ވަރަށްާ މަސައްކަތްޕުޅުާ ބޭފުޅުންގެާ ދ ނެ.ާހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ތ ނގައިާ ކުރިއަށްއޮތްާ  380ންާ

ހަމަާޙިޔ ލުގައިާހުރިާދެތިނާްާ އެހެންވީމ ،ާކޮންމެވެސްާދުރ ލ ާގަޑިތަކެއްާހަމަޖެހިާއަދިާއަޅުގަނޑުގެާ

ޖަލްސ އެއްގައިާ އަންނަާ ދެންާ ވިސްނ ވަޑައިގެންފައިާ ތިބޭފުޅުންވެސްާ ދަންނަވ ލަންާ ނުކުތ އެއްާ

އަޅުގަ ނިންމ ނަން.ާ ގޮތްތަކެއްާ މާިާއަޅުގަނޑުމެންާ ފެށުނީމަާ ބައިތަށްާ އެކިާ ހިތަށްއަރާ  ހަމަާ ނޑުާ

މަސައްކަތްތަށްާކޮށްލެއްވުމުގައިާާ އޭރިޔ ތަށްާއިނީޝިއަލްާ ކޮމިޓީގެާތެރެއިންާކުދިާކޮމިޓީތަކަކަށްާއެކިާ

 385ބަހ ލުންވެސްާއެއީާހަމަާހަދ ލެވިދ ނެާގޮތެއްކޭާއަވަސްކުރަން.ާއޭރުންާއެކިާއެއްޗެހިާއެއްފަހަރ ވެސްާ

ާާ އެކަހަލަާދ ނެ.ާދެންާއެންމެ އަންނައިރުގައިާމުޅިާކޮމިޓީގައިާނިންމާ  ހަމައަށްާ ފަހުގެާނިންމުންތަކާ 

ކަމަކީާޚ އްޞަާާ ދެވަނަާ ހީވަނީ.ާދެންާ އަޅުގަނޑަށްާ ރ ވ ލުންާމުހިންމުހެންާ ކޮންމެވެސްާގޮތްތަކަކަށްާ

ކުރިއަށްާާ ސްޕީޑްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ މިދެންނެވީާ އެދ ގޮތ ާ މިހ ރުާ ޖަލްސ ތަށްާ މަޖިލީހުގެާ
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އޮތްހެން.ާގެން އެބަާ އިންޕުޓްާ ދެވިދ ނެާ ކޮމިޓީންާ މިާ މިހ ރުވެސްާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ދިއުމަށްާ

 390އަޅުގަނޑުާހަމަާއަބަދުވެސްާހިތަށްާއަރ ފައިާއޮންނަާއެއްޗެއްާމިހ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާއޮންނަންވީާ

އެހެން އެއޮތީ.ާ ނިމިފައިާ ބައިާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެާ މައިގަނޑުާ ބެހޭާ ސިފަތަކ ާ ވީމ ،ާާއަސ ސީާ

ވިދ ޅުވެއްޖެާާ އަމީންޢ ންމުާ ދެންމެވެސްާ ކަންނޭނގެ.ާ ކޮށްލެވިދ ނެާ މިހ ރުވެސްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

އެާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެއީާ ހުރީ.ާ ތައްޔ ރަށޭާ މިހ ރުާ އެއްޗެހިވެސްާ ނޯޓްތަކާ  އޭގެާ ޔައުމިއްޔ ތަކާ 

ކޮމިޓީއަ ކޮށްލ ފައިާއިދ ރީާ ވަރެއްގެާދިރ ސ އެއްާ ކޮންމެވެސްާ ދަންނަވ ލެވިދ ނެާމިހ ރާުާބަލ ލ ފައިާ ށްާ

ކޮންސެންސަސްާހުރިާއޭރިޔ ތަކ ާވަކިކޮށްލ ފައިާބަޙުސްތަށްާއެާތަފ ތުާޙިޔ ލާުާ  395ބަޙުސްާއޮތްާއޭރިޔ ތަކާ 

މަސައްކަތްާާ އެއީވެސްާ ދެއްވުމަށް.ާ ނިންމަވާ  ގޮތްތަކެއްާ ކޮށްލައްވ ފައިާ ފޯކަސްާ އޭރިޔ ތަކަށްާ ހުރިާ

ގެންދިއުމަށްާކުރެވިދ ނެާކަމެއްކަމަ މަސައްކަތްތަކެއާްާކުރިއަށްާ އިނީޝިއަލްާ އެހެންވީމ ،ާއެކަހަލަާ ށް.ާ

އަޅުގަނޑުމެންާކޮށްލުންާއެބަާމުހިންމުާވޭހެންާހީވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ ާދެންާއަންނަާ

ހުރާިާ މިހިންާ އަޅުގަނޑުގެާ ކޮށްލ ނަންާ ސަރކިއުލޭޓްާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ އަޅުގަނޑުާ ޖަލްސ އަކަށްާ

އަޅުާ ދެންާ ގޮތެއްާޚިޔ ލުތަކެއް.ާ ގެންދ ނެާ ކުރިއަށްާ މަޝްވަރ ކޮށްފައިާ ބައްދަލުކޮށްލ ފައިާ  400ގަނޑުމެންާ

ދެއްވީތީާާ ޝަރަފްާ މިާ އަޅުގަނޑަށްާ އެއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމ ލ ނީ.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ޔަޤީންކަންާ ދަންނަވ ާ ޝުކުރުާ އިޙްލ ސްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ އަޅުގަނޑުާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެންމެހ ާ

އަޅުގަނޑުގެާޤ ބިލިއްޔަތުާތަންދިންާހަމަާއެންމެާފުރިހަމަާމިނެއްގައިާމިާާާއަރުވަން އިރ ދަކުރެއްވިއްޔާ 

ދަންނަވަންާ ގެންގޮސްާނިންމުމަށް.ާއަދިާހަމަާއިޙްލ ސްތެރިކަމ އެކީާ މަސައްކަތްާރަނގަޅަށްާއަވަހަށްާ

އެ މުހިންމުާ މިއަށްވުރެންާ ދުވަހުގައިާ މަސައްކަތުގެާ އަޅުގަނޑުގެާ ފަހުާ މަސައްކަތެއާްާމިއަދަށްާ  405ހެންާ

އަޅުގަނޑުގެ.ާާ ފަހަތަށްާ މަސައްކަތުގެާ ކޮމިޓީގެާ މިާ އަންނ ނީާ ހުރިހ ކަމެއްާ އެހެންާ ނޯންނ ނެއޭ.ާ

މެންބަރުނާްާ ބައެ�ެއްާ ދެންާ ގެންދަން.ާ ސްޕީޑްގައިާ އެާ ހަމަާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

އެގޮ އެކަންާ އެކީާ އެއްބ ރުލެއްވުމ ާ މެންބަރުންގެާ އެހެންވީމ ،ާާފ ހަގަކުރެއްވިހެންާ ގެންދެވޭނީ.ާ ތަށްާ

އަޅުގަނޑުާޔަޤީންކުރަންާއެާއެއްބ ރުލެއްވުންާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސްާދެއްވ ނެކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާ

 410ާއިތުރުާވ ހަކަތަކަކަށްާނުގޮސްާމިރޭާއަޅުގަނޑުމެންާނިންމ ލ ނީ.ާއައްސަލ މްޢަލައިކުމް.
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