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ާ

ވަނަ(ާބައްދަލުވުން،ާމިއަދުާއެހެންވީމ ،51ާާާވަނަާ)48ާާ`ާދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީގެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ކޮމިޝަނުގެާާ ސަރވިސަސްާ ޖުޑިޝަލްާ އެބަޖެހޭާ އަދިާ ނިންމ ލަންާ މިއޮތީ،ާ ފަށަންާ އަޅުގަނޑުމެންާ

 5ާހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭާ(އެއްމ އްދ .ާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާވ 

ާ

އަޅުގަނޑުމެނާްާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ކޮންސަލަޓަންޓްާ ވަޑައިގެންނެވިާ ބޭނުމަށްާ މަޖިލީހުގެާ ާޚ އްޞަާ

ވ ހަކަ...ާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ބަރާުާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންާމަސައްކަތްކުރަމުންދ އިރުާއަދިާބޭރުންާބަޔަކ އެކީގައިާމަސައްކަތްކުރާ 

ާވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭ(

ާ10 

ކޮންސަލްޓަންޓާ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: އިވިގެންާ ޗެނަލުތަކުންާ ނުރަސްމީާ ވ ހަކަާ ވ ހަކަާ އެކަހަލަާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ އ ދެ،ާ

ބަންޑ ރަާ ތިމަންނާ  ވިދ ޅުވީާ ގ ތުގައިާ އަޅުގަނޑުާ އޭނަާ ސުވ ލުކޮށްލީމ ާ އެހެންާ ސުވ ލުކޮށްލައިފިން.ާ

ވިދ ޅުވިއޭ..ނ އި ގެންދަވ ފައިާ އޮފީހަށްާ ވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭ(ާާާާބުާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ

ާއަޅުގަނޑުާޑިބޭޓަކަށްާނުދ ނަން.ާ

ާ15 

ޚިޔ ލުާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ އަޅުގަނޑުގެާ ދަންނަވ ލަން.ާ އެއްސުވ ލުާ ާއ ދެ،ާ ާއ ދެ،ާ.ާ

ވ ާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ހެއްދުމަކީާޕެނަލުގައިާ މީނަލައްވ ާ ޑްރ ފްޓެއްާ ވަކިންާ އެއްބަސްވުންާ ތިއެއްބަސްވ ާ ހަކަދައްކައިގެންާ

އެކަމަށާްާ އަޅުގަނޑުާ މަސައްކަތެއްނޫން.ާ އޮތްާ ޑިޖިޓަލްސީާ އެއްވެސްާ އޭގައިާ މަސައްކަތެއް.ާ ބޭކ ރުާ

ގެންގޮ ތ ކަށްާ އެއްވެސްާ ޙައިސިއްޔަތުން.ާ މެންބަރެއްގެާ ކޮމިޓީގެާ ގެންނަންާ ސްގެންާއިންކ ރުކުރަންާ

 20މީނަގެާވަގުތުާބޭކ ރުގޮތަށްާޢަމަލުކުރުން.ާއެހެނެއްނޫންާމީނަާމިކުރ ާޑްރ ފްޓެއްާއޯލްާޕ ޓީތޯާނުވަތަާ

ރަޢުޔ އެއްކޮށްާާ ކޮމިޓީގެާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ  އެގޮތަށްާ ޕ ޓީތޯާ ދެާ

ންގެާވަގުތުާބޭކ ރުކޮށްލ ކަށްާޕްރޮވައިޑްކޮށްދޭން.ާއެނޫންގޮތަކަށްާވަކިންާޑްރ ފްޓެއްާހަދަންާއަޅުގަނޑުމެ

އިންކ ރުކުރ ކަމެއް.ާއަޅުގަނޑާުާ މިާކޮމިޓީއަށްާގެނެވިފައިހުރިާތަޖުރިބ ކ ރުާގެންދަންާއަޅުގަނޑުާސީދާ 

ާޤަބޫލެއްނުކުރަންާގެންދެވިދ ނެކަމަށްވެސްާ.

ާ25 

ނުވަތަާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މަޝްވަރ ާ މިސ ލަކަށްާ ކޮމިޓީގެާ މިދެންނެވީާ ކޮމިޓީގެާއަޅުގަނޑުާ ާާ
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އަނެއްކ ާާާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ފަރ ތުންާ މުޤައްރިރުގެާ

ާމިހުޅުވ ލެވެނީާދޮރެއް.ާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

ހުރިހާ ޤ ނޫނުއަާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އަވަސްކުރުމުގެގޮތުންާ މަސައްކަތްާ އިޞްލ ޙުކުރުމުގެާ  30ާސ ސީާ

ޑްރ ފްޓްކުރުމުގެާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިހ ރުާ އެކަމަކުާ ކަމެއް.ާ ރަނގަޅުާ އަވަސްކުރުމަކީާ ފަރ ތަކުންވެސްާ

ހަވ ލުވެފައި. ކޮމިޓީއ ާ ޑްރ ފްޓިންގާ މިއޮތީާ މަސައްކަތްާ އަޅުގަނޑުާާާާމަރުހ ލ ގައިާ އެހެންވީމ ،ާ

މިާާ ޕ ޓީތަކުންވެސްާ އެއީާ ވ ނެއޭ.ާ ގޮތަކަށްާ އެކަށީގެންވ ާ އެންމެާ އޭގެާ ވެއްޖެއްޔ ާ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ

ޕ ޓީތަކަށްާ ކޮމިޓީގައިވެސްާ މިާ މިހ ރުާ ގެންދެވުން.ާ މަސައްކަތްާ ތްރޫކޮށްާ ކޮމިޓީާ ޑްރ ފްޓިންގާ

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވ  ބޭފުޅުންާ ގިނަާ ވަރަށްާ އޭގައިާނިސްބަތްވ ާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ާ.35 

ބޭފުޅުންނަށްާ ޕ ޓީތަކަށްާނިސްބަތްވ ާ އެާ ދެންާ މެދުވެރިކޮށްާ ކޮމިޓީާ މިާ ގޮތަކީާ އެކަށީގެންވާ  އެންމެާ

މަޖިލީހުނާްާ މިާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ގެންދެވި�ިއްޖެއްޔ ާ އެކަންާ ނަމަވެސްާ އިރުޝ ދުދެއްވައިގެންާ

ާ ގިނަާ އަދިާ އުސޫލުތަކ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސާީާނިންމ ފައިވ ާ ރިޢ ޔަތްކުރެވިގެންާ ޚިޔ ލުތަކަށްާ

ާއެކުލަވ ލެވިގެންދ ނެ.

ާ40 

ތަންކޮޅެއްާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަރުާާ އަޅުގަނޑުވެދ ނެާ ދެންާ ދ ކަށްނޫން.ާ ގޮތަކަށްާ ޑިބޭޓްާ ާމީގައިާ

ބޭނުާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: އަޅުގަނޑުާ އެކަމަކުާ ސްޓޭންޑެއްކަމަށްވެސް.ާ ގެންދެވުން.ާާހަރުކަށިާ ގަވ އިދުންާ ހަމަާ ންވަނީާ

ހަވ ލުވެފައިއޮތީާ ކޮމިޓީއ ާ ޑްރ ފްޓިންގާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ ކުރައްވަން.ާ ސްޓްރިކްޓްާ ގަވ އިދުާ

ދެންާ މަޖިލީހަށް.ާ މަސައްކަތްދ ނީާ މިތ ާ މަޖިލީހުގެާ ވީމ ،ާ ހުށަހެޅުން.ާ މަޖިލީހަށްާ ޑްރ ފްޓްކޮށްގެންާ

ބޭނުމެއްނު ބޭފުޅުންާ މަޖިލީހ ާާއެމަސައްކަތްކުރުވ ާ ނޫނީާ ބައްސ ކަށް.ާ ކޮމިޓީއ ާ ޑްރ ފްޓިންގާ  45ވެާ

ބައްސ ކަށް.ާނުބީހެންޏ ާކަނޑ ހަމަ.ާއަޅުގަނޑ ާހަމައަށްާދެވުނީމަާދެންާއަޅުގަނޑުމެންާބެހޭނީ.ާވީމ ،ާާ

އަޅުގަނޑުގާެާ ހަމަާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ދެންާ ކުރަންވެއްޖެއްޔާ  ސްޓްރިކްޓްާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ނޭާ އަޅުގަނޑަކަށްާ އެއްވެއްގެންާާވ ހަކައަކީާ މީހުންާ މައިޒ ންތަކުގައިވެސްާ އެކަހަލަ،ާ ކޮށްފ ނެާ ނގެ،ާ

ޑްރ ފްޓިންގާ ދޯނިފަހަރުގައިވެސްާ އެކިއެކިާ އަދިާ ބެހޭކަމެއްނޫން.ާ އަޅުގަނޑ ާ ކުރ ނެ.ާ ކަންތައްާ

މަސައްކަތްާާ މިތ ނގެާ އެކަމަކުާ ބެހޭކަމެއްނޫން.ާ އަޅުގަނޑާ  ވ ހަކަދައްކ ނެ.ާ  50ހަދަހަދައިގެންާ

މި މަޖިލީހަށް.ާާދ ކަމަށްވަންޏ ާ ގެންދަންޖެހޭނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ ގެންދ ކަމަށްވަންޏ ާ އެހެންތަނަކަށްާ ތާ 

ރިކްއެސްޓްކުރިއަސާްާ އަދިާ ދީގެންވެސްނުވ ނެ.ާ ކޮށްގެންނުވ ނެ.ާ ޝެ�ެއަރވެސްާ އެހެންތަނަކަށްާ



 3 

އަޅުގަނޑުމެންާފޮނުވައިގެންވެސްާފޮނުވިގެންވެސްނުވ ނެ.ާއަޅުގަނޑުމެންާގެންދ ނީާމަޖިލީހަށް.ާވީމ ،ާ

ކަނޑ ހަމަ.ާ ނުބީހެންޏާ  އެހެންވީމ ،ާ ނަންގަވަން.ާ ސްޓޭންޑްާ އެާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ

މަޖިލީހުގެާ ނ އްސަވ .ާ އަރިހަކުވެސްާ މުޤައްރިރުާ ކޮމިޓީގެާ ޑްރ ފްޓްާ ނުބައްސ .ާ  55އަޅުގަނޑުމެންނަކ ާ

ނ ބުއުސްާރައީސްގެާއަރިހަކުވެސްާނ އްސަވ .ާވީމ ،ާއެބަޔަކުާއެކުރ ކަމެއްކޮށްފ ނެ.ާއަދިާކިތަންމެާފުން

އެއީާ މީހުންާ ފުންނ ބުތިރިާ އަޅުގަނޑުމެންާ އަދިާ އެއީާ އެކަމެއްކުރުވ ފ ނެ.ާ އަދިާ ބޭފުޅުންނަށްވިއަސްާ

ތިރިާލެވަލްގައިާއުޅޭާމީހުންާނިމުނީާކަންނޭނގެ.ާވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީާހަމަާއަޅުގަނޑުމެންާ

މަސައްކަތްާއެހެންާއެާ އްވެސްާތަނަކ ާޝެއަރާނުކުރެއްވޭނެާއިގްނޯކޮށްގެންާގެންދަވަން.ާއެކަމަކުާމިތާ 

ޚ އްޞަާ ޝެއަރކުރެވޭނީާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުމެންނ ާ އޮންނަގޮތުން.ާ ހަމަޖެހިފައިާ ގަވ އިދުާ  60މިހ ރުާ

މަސައްކަތާްާ ބޭފުޅަކަސްާ އެހެންާ އަދިާ ކޮންސަލްޓެންޓަކަސްާ އަދިާ މަސައްކަތްާ މިތަނުގެާ މަޖިލީހ .ާ

ާޓެންޑްާގެންދަންާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީ.ާގެންދެވޭނެކަމަކަށްާއަޅުގަނޑަކަށްާނުފެނެ.ާވީމ ،ާއެސް

ާ

ސުވ ލަށާްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: އެކޮށްލެވިާ ޙަމީދުާ ޝ ހީންާ ކުރީގައިާ ދެންާ ކުރުކޮށްާ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުގަނޑުާ މީގައިާ

ވަރަށްާގިނަާ ފެށިގެންާ ދުވަހުންާ  65)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާބުރ ސްފަތިާ

މިތ ާާކަންތަ ކޮންމެހެންާ އަޅުގަނޑުާ ދެންާ ތަފްސީލުތަކެއްާ ހުރިހ ާ ހިމަނައިފި.ާ މީގެތެރޭގައިާ އްތަކެއްާ

ލިބުނީާ ޚަބަރުާ އެާ އަޅުގަނޑަށްާ ދަންނަވ ލީ.ާ ވިދ ޅުވީމ ާ ތިހެންާ އެހެންނަމަވެސްާ ތަކުރ ރުނުކުރީ.ާ

ހަވީރު ދުވަހުާ އ ދިއްތަާ ފޯނުއްގުޅުއްވ ފައިާ އަޅުގަނޑަށްާ މެންބަރަކުާ ދެތިންާ )ރިކޯޑިންގައިާާކޮމިޓީގެާ ާ

ކިހިނެއްވ ކަމެއްތޯާާ ލިބިވަޑައިގެންފައިއޮތީމަާ މަޢުލޫމ ތުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ

އަޅުގަނޑ ާާ އެހިސ ބުންާ ދެ�ެންާ ފޯނުކޯލުން.ާ ސުވ ލުކޮށްލެއްވިާ އަޅުގަނޑާ   70އޮޅުންފިލުވ ލެއްވުމަށްާ

ދެ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ގިނަާ)ރިކޯޑިންގައިާ ވަރަށްާ ކަންބޮޑުވ ާ މީގައިާ ންާ

މ ނަކުރުމަކީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދެންާ އެބަހުރި.ާ އިޝޫސްތަކެއްާ ގިނަާ ވަރަށްާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަކެއްާ

ވ ގޮތަށްާާ ކޮންވީނިއެންޓްާ އެންމެާ އެވގުތަކަށްާ އެމީހަކަށްާ ކަމެއް.ާ އޮންނަާ ފައްކ ކޮށްާ ވަރަށްާ މިހ ރުާ

އެއްޗެހީގަ ގިނަާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސާީާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ މިއިޝޫގައިާ ދެންާ މ ނަކުރެވިގެންދޭ.ާ އިާ

ާާ މައްސަ�ަލައަކީ މިދިމ ވާ  ބަދަލެއ92ާާާްާމ ނަކުރުމުގައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ މިއޮތީާ މ އްދ ގައިާ  75ވަނަާ

ގެންނަންވަންާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންވަރުާވިދ ޅުވިާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއަޅުގަނޑުާޑްރ ފްޓިންާކޮމިޓީގެާ

އިން މަޖިލީހުގެާމުޤައްރިރަކަށްާ އެއްކުރައްވ ާ މަޖިލިސްާ ދެންާ މިދަންނަވަނީ.ާ ފެންނަގޮތްާ ނައިރުާ

ޑްރ ފްޓެއްާާ މައްޗަށްާ އެއުސޫލުތަކުގެާ ކަނޑައަޅުއްވ ފައިާ އުސޫލުތަކެއްާ މިއޮތީާ ނިންމެވުމެއްާ



 4 

އެކޮމިޓީއ ާާ އުފައްދ ާ ކޮމިޓީއެއްާ ކިޔ ފައިާ ކޮމިޓީާ ކުރާ  ޑްރ ފްޓްާ ދިރ ސ ކޮށްާ ތައްޔ ރުކުރުމަށްާ

މިއިންނަނަނީ.ާހަވ ލުކުރުން ތެރޭގައިާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ާ.80 

ގެންނ ނެާ ފްލޯރއަށްާ މަޖިލީހުގެާ ޑްރ ފްޓެއްާ އެއްވެސްާ ބަޔަކުހަދާ  އެހެންާ އަދިއެއްނެތްާ ގަވ އިދުގައިާ

ވ ހަ ދެއްކުނުާ އަޅުގަނޑ ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ކ ގައާިާގޮތެއް.ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސާީާ ވިދ ޅުވިާ ޖަވ ބުގައިާ އޭގެާ ދެންާ އައުޓްކުރިން.ާ ޕޮއިންޓްާ އަޅުގަނޑުާ އެކަންާ

ގަވ އިދުާ ތެދުފުޅެއްާ އެވެސްާ ގެނެވޭނެއޭ.ާ ޑްރ ފްޓްވެސްާ ހަމަދެންހަދާ  އެކުލަވ ލެވުނީމަާ

ނިޒ  މޫސ ާ ސުލައިމ ނ ާ އަޙްމަދުާ ވިދ ޅުވ ންވީާ ކުރައްވ ާ ކުރައްވަންވީ.ާ  85ރުގެާާބަދަލުކުރައްވަންޏ ާ

ޑްރ ފްޓްާ)ރިކޯޑިންގައިާ ދެކަލުންނ އިާއެދެކަލުންާއަނބިކަނބަލުންނ ާހަތަރުާބޭފުޅުންާތައްޔ ރުކުރައްވާ 

ވިދ ޅުވިާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ އެއީާ އެހެންވެއްޖެއްޔ ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ

އެކުލެވިފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެހެންނަމަވެސްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އޭގެާާއެއްޗެއްާ ބަލ އިރުާ އުސޫލަށްާ އޮތްާ

އެއްކޮށްގެންާޤ ނޫނުއަސ ސީާާ ގޮތެއްނޫން.ާއެއީާޚ އްޞަާމަޖިލީހެއްާ ރޫޙަށްާބަލ އިރުާއެއީކީާރަނގަޅުާ

ރައްޔިތުނާްާ ދިވެހިރ އްޖޭގެާ ތެރޭގައިާ އެމަޖިލީހުގެާ މިއޮންނަނީާ  90އިޞްލ ޙުކުރުންާ

ސ ފެ ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ މަޖިލީހުނާްާތަމްސީލުކުރ ...)ރިކޯޑިންގައިާ ޚ އްޞަާ ހަމަާ އްނުވޭ(ާ

ސިޔ ސީާާ އޭރުންާ ބ ރުާ އެކުލަވ ލުމުގެާ ބަދަލުކޮށްާ ދިވެހިރ އްޖޭގައިާ ޤަނޫނުއަސ ސީާ ނިންމަވަންވީާ

އެހެންވީމ ،ާާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ސިޔ ސީާ ޕ ޓީތަކަށ ާ

ވ ހަކަފު ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ އެންމެާމިހ ހިސ ބުންާ ކަމެއްގެާ އެހުރިހާ  ސ ފެއްނުވޭ(ާ ޅުާ

އިޝޫއަކަށްާާ އެާ އަޅުގަނޑުމެންާ ކޮންމެހެންާ ވިސްނުމުގައިހުރީާ އަޅުގަނޑަށްާ މަގެއްކަމަށްާ  95ފަސޭހަާ

އެއަށްވުރާެާ ބޭކ ރުކޮށްގެންާ ވަގުތުާ ކޮންމެހެންނުކުމެާ ޗެލެންޖްކުރަންާ އެފަރ ތްތަކ ާ ހަދައިގެންާ

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްާ ޑްރ ފްޓްާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ތައްޔ ރުކުރ ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އަވަސްކޮށްފައިާ ާ

ހަވ ލުކުރަންވީ.ާއޭރުންާއެބައިާއެނިމުނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއިއްޔެގައިވެސްާއަޅުގަނޑުާާ ނިންމ ފައިާމަޖިލީހާ 

ނިންމޭނެގޮތަކަށްާާ އަވަހަށްާ މިމަސައްކަތްާ އަވަހަށްާ ބ ރެއްލ ފައިާ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ދެންނެވީާ

ލިޔެފައިާާާގެންދިއުން. ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ނުދ ނެާ ނައީހެއްާ މީގައިާ ދައުރެއްާ ޕ ޓީތަކުގެާ މިާ  100ދެންާ

ގިނަާާ މަޖިލީހުގެާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންގެާ އުފެދިފައި.ާ އެހެރީާ ޕ ޓީތައްާ އޭގެޒ ތުންާ ނެތަސް.ާ އޮތަސްާ

އަޅުގަާނ ދެންާ ނުދ ނެ.ާ ނައީހެއްާ އެބައިާ އެހެންވީމަ،ާ އުޅުއްވ .ާ ޕ ޓީތަކުގައިާ ޑުާާމެންބަރުންތަކެއްާ

ޑްރ ފްޓާްާ ގޮތަކަށްާ ނިންމަވ ާ ކޮމިޓީންާ ގޮތަކީާ މިޢަމަލުކުރިާ މިހ ތަނަށްާ ވިސްނައިގެންާ އެދުވަހުާ

މެންބަރުންނަށާްާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުގެާ ކުރީގައިާ ފޮނުއްވުމުގެާ މަޖިލީހަށްާ ފޮނުވަންާ އެބަާ އަޅުގަނޑުމެންާ
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މަޖިލީ ސީދާ  އޭގެއިތުރުންާ އަދިާ ކޮމެންޓެއް،ާ އެދިވަޑައިގަންނަވ ާ ތަމްސީލުވާ އެބޭފުޅުންާ  105ހުގައިާ

އަޅުގަނޑަށާްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ޕ ޓީތަކަށްވެސްާ ސިޔ ސީާ

ގަޑިތަކުންާާ އެއީ.ާ އޮތްކަމެއްނޫންހެންާ މިވަގުތަކަށްާ އަނެއްހެންާ ކަންބޮޑުވ ންާ މީގައިާ ދެންާ ހީވަނީާ

އަޅުގަނޑުމެ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ފެއްޓެވިއަސްާ ޑްރ ފްޓާްާއެމަސައްކަތްާ ތައްޔ ރުކުރ ާ މިކޮމިޓީންާ ންާ

ބޭސިސްއަކަށްާބައްލަވައިގެންާއެބޭފުޅުންާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެއީާާ

އަޅުގަނޑުމެންާ ހިފައިގެން...،ާ މަސައްކަތެއްާ ކުރެވިފައިއޮތްާ ލިޔެވުމަށްވުރެާ އެއްޗެއްގައިާ  110އަލުންާ

ބަލަންވީ ނިންމޭތޯާ މީތިާ ޖަލްސ ގައިާާއަވަހަށްާ މަޖިލީހުގެާ އެވިދ ޅުވ ހެންާ ޝ ހީންާ އެކަމަކުާ ދެންާ ާ.

މިމައްސަލަާނުކުތުމަކީާއެކަށީގެންވ ާކަމެއް،ާސުވ ލުކުރެވުމަކީާއެކަށީގެންވ ކަމެއް.ާއެހެންކަމަށްވަންޏާ 

ދެނާްާ ތައްޔ ރުވ ން.ާ އެރުވުމަށްާ ޖަވ ބެއްާ އެއަށްާ ރިޔ ސަތުންޖެހޭާ ކޮމިޓީގެާ މިާ ރިޔ ސަތުންނާ 

ގޮތެއްގައިާާާާއަޅުގަނޑަށް މަ�ައިގަނޑުާ އެއީާ އެބަހ މަވޭ.ާ ވިސްނުންފުޅުާ ބޭފުޅުންާ ކޮމިޓީގެާ ޖުމްލަކޮށްާ

ތަޖުރިބ ކ ރަކީާމިކޮމިޓީގެާމަސައްކަތަށްާގެންނަވ ފައިހުރިާބޭފުޅަކީާ  115އަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެހީތެރިވެދެއްވާ 

)ރި ބައްލަވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ޑްރ ފްޓްާ ތައްޔ ރުކުރައްވާ  ކޮމިޓީއަށްާ މެންބަރާުާއެހެންވީމ ،ާ ކޯޑިންގައިާ

އެހެންބަޔަކާ  އޭނ ާ ވަގުތުގައިާ އަމިއްލަާ އޭނ ގެާ އެހެންނަމަވެސްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ

އަމިއްލަފުޅުާ އޭނަގެާ އެއީ.ާ ކަމެއްާ ކުރައްވ ާ މަޢުލޫމ ތުދެއްވުމުގެގޮތުންާ އެހީތެރިވެދެއްވުމުގެގޮތުންާ

އަޅުގަނ އެއީާ އަމިއްލަފުޅުކަމެކޭާ އޭނަގެާ މަނ ކުރަންވާީާކަމެއްއެއީ.ާ އެއަ�ަކަށްާ ކޮންމެހެންާ ޑުމެންާ

 120ާކަމެއްނޫނޭ.

ާ

ާއެކަމަކުާއަޅުގަނޑުގެާއެއްވެސްާޑްރ ފްޓެއްާޝެއަރއެއްނުކުރައްވ .ާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަރުާާ

ާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ

ބެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ކޮމިޓީންާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންާ ނުގެންދެވޭނެ.ާޑްރ ފްޓްތައްާ ޑްރ ފްޓެއްާ އެހެންާ ކުރީގައިާ  125ލުމުގެާ

އަޅުގަނޑުމެންާ މިއަދުާ އޮންނ ނެާ ފޮނުވ ލ ފައިާ ބޭފުޅުންނަށްާ އަޅުގަނޑުާ އިއްޔެގައިާ އެހެންވީމ ،ާ

ދެންާ ބެހޭގޮތުން....،ާ ކޮމްޕޮޒިޝަންއ ާ ކޮމިޝަންސްގެާ ޖުޑީޝަލްާ އ ދެ،ާ ދެބ ބު.ާ ބަލަންވީާ

މުގައިާމަސައްކަތްާޕެނަލުންާފެއްޓެވިއިރުގައިާޕެނަލ އެކުގައިާާއަޅުގަނޑުވެސްާމިާޑްރ ފްޓްާތައްޔ ރުކުރު

ތަފްސީލުކުރަންާ އޭތިާ އުނދަގޫވޭާ އެކަމަކުާ ކުޑަކޮށްާ ހޭދަކޮށްލިން.ާ ވަގުތުކޮޅެއްާ އަޅުގަނޑުވެސްާ

މިހ ރާުާ ކޮންއޭރިއ ތަކެއްތޯާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ތަފްސީލެއްލ ނީާ ދެންާ އެއްޗަކަށްާ ކޮމްފޯރމްކުރާ   130މަޖިލީހުންާ
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ބެއްލެ )ރިކޯޑިންގައިާާޕެނަލުންާ އޭގެންާ އެކަމަކުާ ގެންދެވިއަސް.ާ އޮތްގޮތަށްާ އަނެއްބައިާ މިހ ރުާ ވީާ

އެހެންކަމަށްވަންޏާ  ބައިތަކެއް.ާ ޙައިސިއްޔަތުންާ މަޤ މުގެާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ

ނ  ބަންޑ ރަާ އެހެންނޫންތޯ.ާ މަޖިލީހަކުންވެސްާ މ ނައެއްނެތްާ ބުނުމުގެާ ނޫނެކޭާ އިބުގެާާއެބައިތަކަކަށްާ

މަޖިލީހަށާްާ ބަދަލުވ ނެާ އޮތްގޮތްާ ކޮމްޕޮޒިޝަންާ އެހެންވީމ ،ާ ނުތިބޭނެ.ާ ދެމީހުންނެއްާ

 135ކޮމްފޯރމްކުރ ގޮތަށްާނުހަދ ކަމަށްވަންޏ .ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާކޮމިޓީންާކޮންމެވެސްކަހަލަާ

ބައިތަކެއްތޯާހިމަނ ނީ ކަންނޭނގެ.ާކޮންކޮންާ އެހެންވީމ ،ާއެއަށްާާޑިރެކްޝަންާޕެނަލެއްާދެއްވަންވީާ ާ.

އަޅުގަނޑުމެންާއަމ ޒުކޮށްލަން.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެންާހަދަންވީާގޮތަކީާޑްރ ފްޓިންާ

ހިމަނ ނީ.ާާ ކޮންގޮތަކަށްތޯާ ދޭންޖެހޭާ އެބަާ އިރުޝ ދެއްާ ކޮންމެވެސްކަހަލަާ އަޅުގަނޑުމެންާ ޕެނަލަށްާ

މަޖިލީހަށްާފޮނުއްވ ާލިސްޓްާ ާގައިާހިމެނެންވީާކޮންކޮންާބައިތަކެއްތޯ.ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ާ140 

މީގައިާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ މިހ ރުާ ދެގޮތަކަށް.ާ އެކުލެވިގެންވަނީާ ކޮމިޝަންާ ސަރވިސްާ ާޖުޑީޝަލްާ

ފަދަާގޮތަކަށްާމިއޮތީާދުނިޔޭގެާމީހުންވެސްާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާކުރ ާގޮތްތަކުގެތެރެއިންާގޮތަކަށް.ާއެާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ބޭފުޅުން.ާ ތިއްބަވ ާ ޙައިސިއްޔަތުގައިާ މަޤ މުގެާ ބޭފުޅުންނަކީ....ާ ގިނަާ މީގެތެރެއިންާ އޮންނަ�ައިރުާ

އެއޮންނަާާ ހުންނަވ ދުވަހު�ުާ މަޤ މުގައިާ ކުރ ކަށްނުޖެހޭނެާ ކޮމްފަރމްާ އެބޭފުޅުންާ އެހެންވީމަ،ާ

 145ާމުއްދަތެއްގައިާއެބޭފުޅުންނަށްާތިއްބެވޭނެ.ާާ

ާ

އެހެން...،ާއޭތިާާާާާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް އަދިާ ޑްރ ފްޓެއް.ާދޭއްގައި....ާމަޤ މުތަކަކާ  މިހ ރުާއެއޮތީނޫންތޯާތިބައްލަވަނީނޫންތޯާ

އަޅުގަނޑުމެންާއޮތީާއުސޫލެއްގެގޮތުންާއެންމެާރަނގަޅުކަމަށްާބަލ ފައި.ާއެހެންނަމަވެސްާވެފައޮތްގޮތަކީާ

ހޫރިއްޔ ާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވައިގެންާމަޖިލީހުނާްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރިާލިޔުމުގައިާއެބައޮވޭާރައީސުލްޖުމް

މިއޮތީާ ނިންމ ފައިާ ކޮމިޓީންާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ތިބޭނީ.ާ ކޮމިޝަނުގައިާ ބައެކޭާ  150ފ ސްކުރ ާ

އޯލަޓަރނޭޓިވްާޑްރ ފްޓެއްާފޮނުވަން.ާއެކޮމިޓީއަށްާމިވިސްނުނީާމިހ ރުާޑްރ ފްޓްާކުރެވިފައިާމިއޮތްގޮތްާާ

އެހެންާ ރަނގަޅީ.ާ އޮތްއިރުގައާިާކަމަށްާ ދެއްވ ފައިާ ރިއެކްޝަނެއްާ މަޖިލީހުންާ ނަމަވެސްާ

އެދެއްވިގޮތަށްވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާޑްރ ފްޓެއްާއޮންނަންވ ނެއޭ.ާމިާޑްރ ފްޓްާމިހ ރުާހަދ ލަ�ަންވެގެނާްާ

އޮންނ ނީާކިހިނެއްތޯ.ާ މަޖިލީހަށް،ާމަޖިލީހުންާމިފ ސްކުރ ގޮތަށްާމިހުށަހަޅ ާނަންތަކުގެާކޮމްޕޮޒިޝަންާ

ރަ އެއެއްާާމިހ ރުާ ދެންާ އެކުލެވޭގޮތަށްތޯ.ާ ބައިތަކެއްާ ކޮންކޮންާ ހުށަހަޅުއްވަންވީާ  155އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާއަޅުގަނޑުމެންާޑިސައިޑްކޮށްލަންވެގެންާމިހ ރުާމަސައްކަތްކުރަނީ.ާ
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ތަފްސީލުކުރެވޭގޮތަކަށާްާާއައްޑުއަތަ�ޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ބޮޑަކަށްާ ވީހ ވެސްާ މިއަށްވެސްާ ާމިހ ރުާ

ތެރެއިންާާކަދެއްކެވުންާ:ޝަރީފްާވ ހަ ފަނޑިޔ ރުންގެާ ކޯޓުގެާ ސްޕްރިމްާ މީހެއްާ އޮފީހުންާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ އެއީާ އޮންނަންވ ނީ.ާ

ސަރވިސްާާ ޖުޑީޝަލްާ ދެމީހުން.ާ ވެއްޖެއްޔާ  ދެމީހުންާ މީހެއް.ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންގެާ  160މީހެއް،ާ

އެހެންނަމަވެ ހެދިދ ނެ.ާ އެހެންާ ދެމީހުންާ ދެމީހުންވިއްޔ ާ އޭރަކުންާާކޮމިޝަނުންާ ރައީސަކަށްާ ސްާ

ބޭފުޅެއްާ އޮފީހުންާ ނ އިބުގެާ ބަންޑ ރަާ ނުޖެހޭނެ.ާ ރައީސަކަށްާ މަޖިލީހުގެާ ރައްޔިތުންގެާ ނުޖެހޭނެ.ާ

ާާ ޖެހިދ ނެ.ާއޭރުންާމިހ ރުާމިއެކުލެވިގެންވ  ބޭފުޅަކަށްާ އޮފީހުގެާތެރެއިނ10ާާާްޖެހިދ ނެ.ާކޮމިޝަނުގެާ

ލިމި އޭރުންާ ބޭފުޅުން.ާ ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންގެާ ދ އިރ ތައް.ާާހިމެނޭާ ނެގޭނެާ މީހުންާ އޮންނ ނެާ ޓެއްާ

ނިމުނީ.ާާ ކޮމްފޯރމްކުރީމަާ މަޖިލީހުންާ ދެންާ ހުށަހެޅިދ ނެ.ާ ރައީސަށްާ ކަނޑައަޅ ފައިާ  165މިދ އިރ ތައްާ

ވަކީލުންގެތެރެއިންާާ ތިއްބެވިާ އޮފީހުގައިާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ ހުންނ ނީ.ާ ނ އިބެއްނޫންާ ބަންޑ ރަާ އޭރުންާ

އެހެންނަމަވެސް ބައެއް.ާ އިންތިޚ ބުކުރީމާ ކޮންމެވެސްާ ފަނޑިޔ ރުންާ ހަމަާ ހެދިދ ނެާ މިގޮތަށްާ ހަމަާ ާ

އިންތިޚ ބުކުރީމާ  ވަކީލުންާ ނޮމިނޭޓްކުރެވިދ ނެ.ާ ބޭފުޅަކުާ ބޭފުޅުންގެތެރެއިންާ އެއިންތިޚ ބުކުރާ 

މިހ ރާުާ ރައީސަށްާނޮމިނޭޓްކުރެވިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއޭރުންާ މީހަކުާ އިންތިޚ ބުކުރ ާމީހުންގެާތެރެއިންާ

)ރިކޯ މިވެނާިާމިއޮތްާ އެދ އިރ އިންާ ތެރެއިންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ  170ޑިންގައިާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ނޮމިނޭޓްކުރެވޭނީާއެހެންާ ލިބޭނީާ ދ އިރ އިންާމިވެނިާމިވެނިާދ އިރ އަކުންާމީހުންާ

ާބޭފުޅަކުާކަނޑައެޅިދ ނެ.ާއޭރުން....ާނުހުންނ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިނިސްބަތްވ ާކޮންމެާދ އިރ އަކުން

ލިމިޓްވެފައާިާ އޭރުންާ އެބައޮތޭ.ާ މީތިާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ލިޔެވޭގޮތަށްާ ނަންާ ދެބޭފުޅެއްގެާ ނުވަތަާ

ާއޮންނ ނީ.ާއެއީާބަންޑ ރަާނ އިބުވެސްާހަމަާނޮމިނޭޓްކުރެވިދ ނެާއެތަނަށް.ާ

ާ175 

ދައުާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާ ނަންބަރު،ާ ދެވަނަާ ދިމ ވަނީާ މައްސަލަާ ބަންޑ ރަާތިވިދ ޅުވ ާ ާލަތުގެާ

ސިވިލްާާާނަޞީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާޢަބްދު ނަންބަރުާ ދިހަވަނަާ ނަންބަރު.ާ ހަވަނަާ އެއީާ ރައީސްާ މަޖިލީހުގެާ ރައްޔިތުންގެާ ނ އިބު،ާ

މަޤ މުގައިާާ މަތީާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންނަކީާ މިތިންާ ބޭފުޅުން.ާ މިތިންާ ރައީސް.ާ ކޮމިޝަނުގެާ ސަރވިސްާ

އެމަ އެބޭފުޅުންާ ބޭފުޅުން.ާ މަޖިލީހުގެާތިއްބަވާ  ރައްޔިތުންގެާ ހަމަާ ވަޑައިގަންނަވަނީވެސްާ ޤ މުތަކަށްާ

އެބޭފުޅުންާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުގަނޑުާ މިކަމަށްާ ދެންާ އެހެންވީމަ،ާ  180އަޣްލަބިއްޔަތ އެކީގައި.ާ

މެންބަރާުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ ދެންާ މަޖިލީހުގައިާ ރައްޔިތުންގެާ އިސްތިސްނ ކޮށްފައިާ

ާފެއްނުވޭާ(ވިދ ޅުވިާއެއްޗެއްާސ 
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ބަލ އިރުާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ފ ސްކުރުމަށްާ ފ ސްކޮށްފައިއޮތްާ މަޖިލީހުންާ ާދެންާ

މީގައިާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިހ ރުާ ލިޔަންވީާ އަޅުގަނޑުމެންާ ގޮތަކީާ ހެދޭނެާ ފަސޭހަގޮތަކަށްާ އެންމެާ  185އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭ(ާދެންާތިބެންޖެހޭނީާދައުލަތްާހިންގުމުގެާބ ރުާ)ރިކޯޑި

ޚިދުމަތްތެރިން.ާ ޚިދުމަތްކުރެއްވިާ ދައުލަތަށްާ ދުވަހުާ ގިނަާ އެބައުޅޭާ ތެރޭގައިވެސްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ

މިކަހަލަބޭފުޅުންާއެބަތިއްބ .ާއެގޮތަށްާގެންދަންވެއްޖެއްޔ ާއެއީާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާގެންދެވޭނެާގޮތަކީ.ާ

މަޖިލީހުނާްާއެހެންނޫނި ރައްޔިތުންގެާ މިސ ލަކަށްާ ހިމަނ ކަމަށްވަންޏ ާ މިބައިތައްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އްޔ ާ

ސިވިލްާާ އެއީާ ތިބެންވ ނެއޭ.ާ މީހުންާ މިތައްާ ސަރވިސްއިންާ ސިވިލްާ ތިބެންވ ނެއޭ.ާ މީހުންާ  190މިތައްާ

ވިދ ޅުާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ އެގޮތަކަށްާ އެހެންމީހަކަށްާ ނުވަތަާ ރައީސްކަމެއްާ ވާިާސަރވިސްގެާ

އެހެންވީމ ،ާާ ތިބެންޖެހޭނެ.ާ މީހުންާ މިތައްާ ތެރެއިންާ ވަކީލުންގެާ ނޫނިއްޔާ  ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ

އަޅުގަނޑުގެާާ އެހެންވީމަ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ކޯޓުންާ

ފޮނުއްވ ކަމަށްވަންޏ  ޑްރ ފްޓެއްާ ދެންާ ބޭއްވިއަ�ަސް.ާ އެގޮތަށްާ އަޅުގަނޑަށްާާާާމައްސަލައެއްނެތްާ ދެންާ

މިނިވަންާ މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ ހިމެނޭާ ބަޔަކުާ އެއްވެސްވެާ މިއިންާ ގޮތަކީާ އެންމެރަނގަޅުާ  195ހީވ ާ

ާބަޔަކުާއެކޮމިޝަނުގައިާތިބުން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ާ

މިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: މިބައިާ ނުކުމޭާ ކަމެއްާ އިތުރުާ ކޮމްޕްލިކޭޝަނެއްާ އިތުރުާ އަދިާ ދެންާ ގޮތަށްާއެހެންވީމ ،ާ

އަޅުގަނޑުމެންާގެނެސްފިއްޔ .ާމިހ ރުާއޮންނ ނީާމިބ ބުގައިާއޮންނ ނެާއެއްކަލަާމެންބަރުކަމުގެާމުއްދަތުާ

މީހުނާްާ ތިބޭާ ޙައިސިއްޔަތުންާ މަޤ މުގެާ އެތާ  ބައިކޮށްފައިާ އޮންނ ނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެާ  200ދެއްތޯ.ާ

ާާ އަންނ ނެ ބަދަލެއްާ އެމ އްދ އަށްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމިއްޖެއީވިއްޔ .ާާއިސްތިންނ ކޮށް،ާ މިގޮތަށްާ

ާއެހެންވީމ ،ާތަންކޮޅެއްާކޮމްޕްލިކޭޓެޑްާގޮތަކަށްާމިދަނީ.ާ

ާ

މ އްދާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަރުާާ ދެވަނަާ ގޮތަށްާ ނިންމިާ ކުރީދުވަހުާ އަޅުގަނޑުމެންާ ާކިހިނެއްތޯވ ނީާ

ބައިގެާމިއޮތްާބައިތައްާމަޖިލީހުންާވިދ ޅުވިގޮތަށްާމިހ ރުާދެާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:  205ވަނަާމ އްދ ގެާއަޅުގަނޑުމެންާމިތ އީދުކުރާ 

ދެންާ ތައްޔ ރުކުރައްވ ފައިާ ޑްރ ފްޓެއްާ ޝ މިލުކުރައްވ ފައިާ މިންވަރަކަށްާ އޮތްާ ޝ މިލުކުރެވެންާ

އަޅުގަނޑުމެންގެާމިާޑްރ ފްޓްާހުށަހަޅ އިރުގައިާއެބައިގައިާއަޅުގަނޑުމެންގެާއެކްރިމަޑޭޝަނ ާފުރަތަމާަާ

ހުންާނިންމ ފައިާއޮތްގޮތަށްާހެދީމަާދެންާއަންނަާޝޯޓްކަމްސްއ ާއެއްޗެހިތައްާލ ފައިާބޭއްވިއްޔ ާާމަޖިލީ
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މިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެންާސައްތައިންާސައްތަާއެއްބަސްވެއްޖެއައިންާދެވަނަާޑްރ ފްޓަކީާ ކިހިނެއްތޯވ ނީ.ާ

މިހ ރު ދެންާ އެހެންވެއްޖެއްޔ ާ ގޮތްކަމަށް.ާ ތ އީދުކުރ ާ އެންމެާ ބަޔަށްާާާއަޅުގަނޑުމެންާ  210އަނެއްާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ މިބައިާ ޖެހޭތީ.ާދެންާ އޮތީމަާކޮންމެހެންާ ލ ޒިމުކޮށްފައިާ މަޖިލީހުންާ ދ ންމިޖެހެނީާ

ވެވުނުާމިންވަރަކަށްާމަޖިލީހުންާދެއްވ ފައިާއޮތްާމިންގަނޑަށްާފެތޭގޮތަށްާގެންގޮސްފައިާއަޅުގަނޑުމެންާ

ޝޯޓްކަ މީގެާ ދޭންވީނޫންތޯާ އެކްރިމަޑޭޝަންާ ހުރީމ ާާސްޓްރޯންގެާ މިހެންމިހެންާ މްސްދައްކ ފައިާ

އެހެންނޫނިއްޔާ  ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ އަޅުގަނޑުމެންާ

 215އަޅުގަނޑުމެންާމިއަށްާއަނެއްކ ާވަގުތުާބޭކ ރުކުރުމުގެާބޭނުމެއްާނެތްކަންނޭނގެ.ާކޮންމެާގޮތެއްވިއަސާްާ

ާތީ.ާއަޅުގަނޑުމެންާމިއަށްާއެއްބަސްވެފައިާއޮ

ާ

އެހެންވީމ ،ާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާއެދެއްވިާޚިޔ ލުފުޅަށްާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާއަޅުގަނޑަށްާއެންމެރަނގަޅަށާްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އެވިދ ޅުވިގޮތަށްާމިހ ރުާހަމަާދޭއްގައިާއެއޮތްާއެތީގެތެރެއިންާމޮޑިފައިކޮށްފައިާއޭގެާކޮމްޕޮޒިޝަންާހަމާަާ

ގޮތަ ހުށަހަޅ އިރުގައިާާހިފެހެއްޓޭނެކަހަލަާ އަޅުގަނޑުމެންާ މަޖިލީހަށްާ މިނޫންވެސްާ ދެންާ ބަލ ފައިާ  220ކަށްާ

އެނގޭގޮތަށްާާ ކޮންއެއްޗެއްކަންާ ރެކޮމެންޑޭޝަނަކީާ ކޮމިޓީގެާ ސ ފުވ ގޮތަށްާ އިޝޫސްތައްާ މިއޮތްާ

ާފޮނުވ ލެވިދ ނެާއަޅުގަނޑުމެންނަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެގޮތަށްކަމަށްާބޭފުޅުންާއެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަންޏ 

ނިންމ ލ ނީާއެހިސ ބުން.ާދެންާމީގައިާއަޅުގަނޑުމެންާފަށަންާއޮތީާ އަޅުގަނޑުާނިންމ ލ ނީާމިާމ އްދާ 

އެއްޗެއާްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ މިބ ބު.ާ މ ނަކުރުންާ ޢަމަލުކުރުމާ  ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ

 225ާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ޖުމްލަ.ާާމީގަާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ފުރަތަމަާ ނަންބަރުގެާ އެއްވަނަާ ފ ހަގަކުރެވެނީާ އެންމެާ ާއިާ

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ާއަ�ަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިހ ރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއޭ.ާ ޤ ނޫނަކީާ އެންމެމަތީާ ދިވެހިރ އްޖޭގެާ

ޢިބ ރ  މިާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އައިސްފައެއްނެތް.ާ މިޢިބ ރ ތަކުންނެއްާ ތުގައިާާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ

އިސްލ މީާ މީާ ވ ނެހެން.ާ މައްސަލައަކަށްާ ސެންސިޓިވްާ ވަރަށްާ މީާ ގެނެސްފީވިއްޔ ާ  230އެގޮތަށްާ

އެއަށްވުރެާމ އިސްކޮންާޤަނޫނުއަސ ސީގައިާގެނެވޭތީ.ާާ ޝަރީޢަތުގެާމަޤ މުާމިހަރުފަތުގައިާމިއޮންނަނީާ

މިއޮންނަނީާޤ ނޫނުހަދ ާއެއް ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ރަނގަޅުވ ނީާ ވެސްާމަޖިލީހަކުނާްާއެހެންވީމ ،ާބޮޑަށްާ

ނުވަތަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ މިާ ފަރ ތަކުންވިއަސްާ އެހެންާ ބ ރުދީފައިާ ޤ ނޫނުންާ ނުވަތަާ

ާާ އެއީ ނުހެދޭނެ.ާ ޤ ނޫނެއްާ ޚިލ ފުގޮތަކަށްާ ގޮތާ  ބަޔ ންވެގެންވ ާ ވަނ148ާާާާަމިޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ
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 235ގެާދޭއްގައިާއެބަބުނ48ާާާޭމ އްދ ގެާއެއްވަނަާނަންބަރުގައި.ާއެފަދަާގޮތަކަށްާގެނައުންާނޫންބ އޭ.ާއަދިާާ

ބަޔ ންވެގެންވ ގޮތ ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ މިާ ޤ ނޫނެއްގައިާ އެއްވެސްާ ހެދިފައިވާ  ނުވަތަާ ހުށަހެޅިފައިވާ 

ވަނ148ާާާަޚިލ ފުާބައެއްވ ނަމަާއެބައެއްވ ނީާބ ޠިލުާއެއްޗަކަށޭ.ާހަމަާމިމ އްދ ގެާރޫޙ އެއްގޮތަށްާމިހ ރުާ

އަޅުގަނޑަކަ އެކުލަވ ލެވިފައިމިވަނީ.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކާީާމ އްދާ  އެންމެމަތީާ ރ އްޖޭގެާ ހިއެއްނެވުާ ށްާ

އަޅުގަނޑަށްާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްކަމަށްާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންގެާ

ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ވ ނެހެންާ މައްސަލައެއްކަމަށްާ އުސޫލީާ ވަރަށްާ އެއީާ  240ބަލައިގަނެވިދ ނެހެންނެއް.ާ

ދައުލަތްތަކުގައިާޤަބޫލުމިކުރަނީާލިޔެވިގެންާމިގޮތަށްާލިޔެގެން.ާދެންާމިހެންާމިދަން އިސްލ މީާ ނަވަނީާ

ކަމެއްާާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހަކުންނެއްާ ޤ ނޫނުހަދާ  ޤ ނޫނުވ ކަމަށް.ާ މަތީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްވުރެާ މިހާ 

ޤަބޫލުކުރަން.ާއެއީާކަންނޭނގެާއިސްލ މީާދައުލަތްތަކުގައިާ އަޅުގަނޑުމެންާ ނުނިންމޭނެކަމަށް.ާއެކަންާ

ވިސްނަންޖެހޭކަމަށާްާޤަބޫލުކުރަންޖެ ބޮ�ަޑަށްާ ވަރަށްާ ދޭތެރޭގައިާ މިއާ  އެހެންވީމ ،ާ އުސޫލަކީ.ާ ހޭާ

 245ާއަޅުގަނޑުާދެކެނީ.ާާ

ާ

މެންބަރުާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ )ރިކޯޑިންގައިާ ވިސްނ ކަމަށްވަންޏ ާ އެގޮތަށްާ ާއަޅުގަނޑުމެންާ

އޭގައިވެސްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވ ހަކަފުޅުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއާ ާާވިދ ޅުވިާ ޤ ނޫނުތަކާ  އެހެންާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ާތަފ ތުކުރަނީ،ާދެންާއެާތަފ ތަކީާކޮބައިތޯ..،)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ250 

މައްސަލަާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ބުނުންހެންާ މިހެންާ އެންމެމަތީާ ދެންާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ާއ ދެ،ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާޝަރީފްާ އެއީ ގެނެވިދ ނެ.ާ ބަދަލެއްާ މިއަކުރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ބައެއ148ާާާްމިޖެހެނީ.ާ މިހ ރުާ މ އްދާ  ވަނަާ

އޭރުންާއޮންނ ނީާމިގޮތަށް.ާމީާދިވެހިރ އްޖޭގާެާ އިންކޯޕަރޭޓްކުރަނިކޮށް�ްާއެކަންާރަނގަޅުވެދ ނެ.ާއެއީާ

އެއްވެސްާމަޖިލީހަކުންާނުވަތަާޤ ނޫނުގައިާާޤ ނޫނުއަސ ސީއޭާބުންޏަސްާމައްސަލައެއްނެތް.ާޤ ނޫނުހަދ ާާ

 255ލިޔެފައިާއެހެންާފަރ ތަކުންވިއަސްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާބަޔ ންވެގެންވ ާގޮތަކ ާާ

ޚިލ ފުވ ގޮތަކަށްާޤ ނޫނުާނުހެދޭނެއޭާބުނެފައިާދެންާފަހަތުގައިާމިހިރެާބައިތައްާލިޔަނިކޮށްާއަޅުގަނޑަށްާާ

ންާއެހެންނުބުނެާދެންާބުނެވުނީާއެންމެމަތީާޤ ނޫނުއަސ ސީއޭ.ާއެހެންބުނަނާްާހީވަނީާރަނގަޅުހެން.ާއޭރު

އެހެންނަމަވެސްާ އޮތަސް.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއޭާ އެންމެމަތީާ ވަރިހަމަާ އަޅުގަނޑަށްާ ބޭނުންނުވަންޏ .ާ

މާީާ ލިޔެވިދ ނެާ ރީއްޗަށްާ ވަރަށްާ މީހަމަާ ވަނީވިއްޔ ާ އޮތްކަމަށްާ ބޭނުންާ ރިޒަވޭޝަނެއްާ އެހ ބޮޑުާ

މަޖިލީހަކުނާްާދިވެހިރ އްޖޭ އެއްވެސްާ ޤ ނޫނުގައިާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއާ  މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއޭ.ާ  260ގެާ
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ފަރ ތަކުންވިއަސްާާ އެހެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ޤ ނޫނުާ ނުވަތަާ

ބަޔ ންވެގެންވ ާގޮތ ާޚިލ ފުވ ގޮތަކަށްާޤ  ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ނުވަތަާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީއާ  ނޫނުާނުވަތަާ

ނުހެދޭނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެތަންކޮޅުާއެދެބައިާއެއްކޮށްލީމަާއެމ ނަާދޭހަވ ނެ.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެހ ާާ

އަންކޮމްފަޓަބަލީއޭާމީާއެންމެމަތީާޤ ނޫނޭ.ާޙަޤީޤަތުގައިާމިާސްޕްރިމަސީާއޮފްާދަާކޮންސްޓިޓިއުޝަނާްާ

އެއީާސްޕްރިމްާލޯާއޮފާްާބަޔ ންކުރަންވީ.ާއެއީާޙަޤީޤަތަކީ.ާއެާކޮންސްޓިޓިއުޝަންާއޮންނަކަ  265މަށްވަންޏާ 

އަޅުގަނޑަށްާާ ބަދަލުކޮށްލީމަާ އޮތްކަމަށްވަންޏ ާ ރިޒަވޭޝަންާ އެއަށްާ ތަރުތީބުންާ އެހެންޏާ  ލޭންޑް.ާ ދަާ

ާހީވަނީާމީގެާމަޤްޞަދުާހ ސިލުވ ނެހެން.ާ

ާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާފެލިދެއަތޮޅުާމެންބަރުާމޫސ ާާ ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ާ)ރިކޯޑިންގައިާ

އެާދައުލަތެއްގެާތެރޭގައާިާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާނިޒ ރު  270ކޮންމެގޮތެއްވިއަސްާއޭގައިާއެބުނެވެނީާއިސްލ މީާޝަރީޢަތްާއެހެންވެއްޖެއްޔާ 

އެއަށްވުރެާއިސްާޤ ނޫނެއްާއެބައޮތޭ.ާއެއީާއެންމެމައްޗޭާބުނީމަާދެންާއެއަށްވުރެާމައްޗެއްާނޯންނ ނެ.ާާ

ވ ކ ލ ތުކުރަންާާ ލޯޔަރުންާ މޮޅެތި�ިާ ދައްކަވަންާާއެހެންވީމ ،ާ ހުއްޖަތްާ ވަގުތެއްގައިާ ބޭނުންފުޅުވ ާ

އެބޭފުޅުންާ ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީާ ފުރުޞަތެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ވަގުތަކީާ ބޭނުންފުޅުވާ 

އިސްލ މީާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެފުރުޞަތުާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަދައްކަވ އިރު.ާ ކަމެއްގައިާ ބޭނުންވ ާ

މަސައްކަ ހިންގުމަށްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާާޝަރީޢަތްާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ  275ތްކުރެވޭާ

އެއްޗެއާްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ އެއްވެސްާ ޢިބ ރ ތަކުންާ އެއްވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާފުރުޞަތުާދެވޭކަށްާއޮވެގެންާނުވ ނެ.ާއެއީާފުރަތަ�ަ�ަމަާއަޅުގަނޑުމެންގެާމަޤްޞަދަކަށްާ

ންާޢަފީފްާވިދ ޅުވިާއެއްޗަކަށްާއަޅުގަނޑުާހަމަާއެއްޗެއްާދަންނަވ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާއެއީާވ ންޖެހޭނީ.ާދެ

އަޅުގަނޑުމެންާމިމަސައްކަތްކުރަނީާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާޢަމަލުކުރ ާާ

އެޢަމަލުކުރަމުން ބައެއްފަހަރުގައިާ މީހުންާ ޢަމަލުކުރާ  އެާ ބައެއްފަހަރުގައިާ އެމީހަކަށްާމީހުންާ  280ދަނީާ

)ރިކޯޑިންގައިާ ނޫނީާ ޚިލ ފުވުމަކަށްވެސް.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއާ  އެއީާ ވެދ ނެާ ކުރ ކަމެއް.ާ ފެންނަގޮތަށްާ

އަޅުވ ފައިާލިޔ އިރުގައިާާ މެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއަޅުގަނޑުމެންާދެންާއެކަންތައްތަކާ 

މެ )ރިކޯޑިންގައިާ މަގުފަހިވ ގޮތަށްާ ކަމަކަށްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާާއެހުރިހ ާ ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުވިާ ންބަރުާ

ވިދ ޅުވާިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ނޫނިއްޔ ާ މީހުންާ ތިބިާ ސަރުކ ރުތަކުގައިާ ވޭތުވެދިޔަާ ފަހަރެއްގައިާ

 285ވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭ(ާއަޅުގަނޑުމެންާޤ ނޫނުއަ�ަސ ސީގެާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެއްޗެއާްާ

ކުރ އި މަސައްކަތްާ މާިާސ ފެއްނުވޭ(ާ ހުޅުވޭގޮތަށްާ މެންބަރަކަށްާ އެއްވެސްާ ފުރުޞަތުާ އެާ ރުގައިާ
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ޖެހޭނެކަމަކަށްާއަޅުގަނޑަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާާ ނޫނިއްޔާ  ޢިބ ރ ތަކުންާނޫނީާލަފްޒަކުންވެސްާދެވެންާ

ބަލ އިރުގައާިާ ނުކުތ އަށްާ ދެވަނަާ މިމ އްދ ގެާ ދެންާ އެތަންކޮޅުލ ފައި.ާ ކަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ އެހެންވީމ ،ާ

ވ ހަކަފުޅާުާާާމިއަންނަ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ މައްސަލ ގައިވެސްާ

 290ާސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންވީމ ،ާޢިބ ރ ތްތަކެއްވެސްާކަންތައްތަކެއްާއެބަާއުޅޭހެންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީ.ާ

ާ

އޮތްގޮތްާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިާޑްރ ފްޓްގައިާާއެބައިާއައިސްފައިާ މިހ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ

އެބަހުރޭާދެއްތޯާމިސ ލަކަށްާދިވެހުރ އްޖޭގެާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހެއްާއޮންނ ނެކަމަށް.ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާ

ޖުޑީޝަލްާސަރވިސަސްާކޮމިޝަނެއްާއޮންނ ނެއޭާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާއެބަބުނޭ.ާއެކަމަކުާހިންގަންތިބިާ

ދޫކޮށްލަ އެނުއުފައްދ ާ މިބުނަނާީާބަޔަކުާ މީގައިާ އެހެންވީމ ،ާ ނޯންނ ނެ.ާ އެއެއްާ  295އިފިއްޔާ 

އެއްޗެއާްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ކޮމިޝަންތަކެއްާ ހުރިހ ާ އެހެންހުރިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާއެބައިާއަންނ ނެާވަކިާބ ބެއްގައި.ާއެއީާޤ ނޫނުއަސ ސީާތަންފީޒުކުރަންާފެށުމ ާގުޅިގެންާ

ޢަމަލުކުރ ނެާގޮތްތައްާއަދިާއިތުރުާބ ބެއްގައިާއަންނ ނެ.ާާކުރަންޖެހޭާކަންތަ ާއްތަކާ 

ާ

ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ މިހ ރުާ އައްސަވ ދީފ ނަންތޯާ އަރިހުންާ 148ާޕްރޮފެސަރާ މ އްދ ގައިާާ  300ާވަނަާ

ފެާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ކަމަށްާ ހ ސިލުވެވަޑައިގަންނަވ ނެާ ކޮންކަމެއްާ މާިާއޮތްގޮތުންާ މިގޮތަށްާ ނުގަންނަވ ތީތޯާ ނިވަޑައިާ

ާޑްރ ފްޓްާކުރެއްވީ.ާާ

ާ

ާސިދ ާސުވ ލުކޮށްލެއްވިއްޔ ހެންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާތަރުޖަމ ކުރަންާފަސޭހަވ ނެހެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ305 

ާޕްރޮފެސަރާ)އިނގިރޭސިންާވ ހަކަދެއްކެވީ(ާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ

ާއްޒުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އަޙްމަދުާމުޢިާ

ާ

ާ)އިނގިރޭސިންާވ ހަކަދެއްކެވާީ(ާޕްރޮފެސަރާޑަގްލަސްާ

 310ާޝުމެއިޒަރާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ

ވ ހަކައަކާީާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: އެބައުޅޭ.ާ އިޝޫއެއްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ

އެންމެމަތީާ ދިވެހިރ އްޖޭގެާ މިހ ރުާ އެއްކަމަކީާ ބައިގައި.ާ ސ ފުކޮށްލަންޖެހޭާ އެބަާ އަޅުގަނޑުމެންާ
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އިާއޮތްާާޤަނޫނަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީއޭާލިޔުނީމަާބަޔަކުާދެކިފ ނެއޭާމީާއިސްލ މީާޝަރީޢަތަށްވުރެާމަތީގަ

އެންމެމަތީގައިާާ ޝަރީޢަތަކީާ އިސްލ މީާ ނުގެނެސްާ އެހެންާ އެބައިާ އެހެންނަމަވެސްާ ދެންާ  315އެއްޗެކޭ.ާ

ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ މިާ އެބަާ އަޅުގަނޑުމެންާ އޭގެތިރިންާ ދެންާ ހަދ ފައިާ އެތިކަމަށްާ އޮންނަާ

ރަނގަޅު.ާއެހެންވެއްޖެއްޔ ާާމިރ އްޖޭގައިާއެއްވެސްާކަމެއްާކޮށްގެންާނުވ ނެއޭ.ާއެހެންާބޭފުޅުންާއެންމެ

ރަނގަޅަސްާާ ސުވ ލަކީާ ދެވަނަާ ސުވ ލު.ާ ފުރަތަމަާ އެއީާ ކޮންކަމެއްތޯ.ާ ހ ސިލުވަނީާ އެާ އެއިންާ

ނިންމަވ ފައިއޮތީާ މަޖިލީހުންާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންގެާ ފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެންާ ނުރަނގަޅަސްާ

ނުކު ކޮންމެހެންާ އަދިާ ބައެއްކަންތައްާ ޝަރީޢަތުގެާ އެއީާާއިސްލ މީާ ރަނގަޅުކަމަށް.ާ އަދިާ  320ރިއަސްާ

ހުށަހެޅުމުނާްާ ހުށަހެޅުންާ ތަންފީޒުކުރަންާ ޙުކުމްތައްާ ޝަރީޢަތުގެާ އިސްލ މީާ މަޖިލީހުގައިާ ޚ އްޞަާ

އޭގެގޮތުގައިާ ޝަރީޢަތްާ އިސްލ މީާ ދިވެހިރ އްޖޭގައިާ ލ ޒިމުގައިާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ފަސްވޯޓު.ާ ލިބުނީާ

މެންބަރު )ރިކޯޑިންގައިާ ލ ޒިމުކުރާ  އިސްލ މީާާާހިންގަންާ ނޫންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ

ވިދ ޅުވީމ ާއަޅުގަނޑުާމިދަންނަވަނީާމިާއިޝޫތައާްާ މިތ ާމުޚ ތަބުކުރައްވާ  ބަޔަކުާ ޝަރީޢަތުގެާވ ހަކަާ

މެންބަރުންާމީގައިާވިސްނ ވަޑައިގަންނަވ ށޭާކޮންމެހެންާމިާއިސްލ މީާޝަރީޢަތޭާ  325އެބަހުއްޓޭ.،ާހުރިހާ 

އޮންނ ނީ.ާާ އޭގެފަހުންާއެންމެމަތީގައިާ ނޫންނޫންާ ލިޔެވިވެސްދ ނެއޭ.ާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެހެންާ

ބ ރުާ ޝަރީޢަތުގެާ އިސްލ މީާ ލިޔެފިއްޔ ާ ނުވ ނެއޭާ ކަމެއްކޮށްގެންާ ޚިލ ފުކޮށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއާ 

ާބޮޑުވ ތީކަމަށްވެސްާބެލެވިދ ނެހެން.ާ

ާ

)ރިކޯޑިާފެލިދެއަތޮޅުާމެންބަރުާމޫސ ާ ތިވިދ ޅުވަނީާ ރިޔ ސަތުންާ މިހ ރުާ ވިދ ޅުވިާާނޫންާ މެންބަރުާ  330ާންގައިާ

ވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭ(ާއެބޭފުޅުންާމިތ ާނެތިާތިގޮތަށްާވިދ ޅުވެާރިކޯޑުކުރެއްވީމ ާވ ގޮތަކީާއެމީހުންާާާާނިޒ ރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

މުސްތަޤުބަލުގައިާމައްސަލައަކަށްވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީާކަނޑައެޅިގެންާވިދ ޅުވިާއިސްލ މީާޝަރީޢަތާ 

ާންތައްތައްާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްފައިާއެގޮތަށްާއިތުރަށްާނުފެންނަކަމަށް.....ޚިލ ފަށްާކަ

ާ

އަޅުގަނޑުާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ދެންާ ފަސްވޯޓު.ާ ލިބުނީާ އެމޯޝަންާ ނިޒ ރު.ާ ނޫންތޯާ އެއޮތީާ ރިކޯޑުާ މަޖިލީހުގެާ  335ދެންާ

އަމިއްލައަށްާބުނ އެއްޗެއްނޫން.ާާ ާކޮންމެހެންާމިތ ާއިންނަވާ 

ާ

)ރިކޯޑިންގައިާާާތޮޅުާމެންބަރުާމުސ ާާފެލިދެއަ އެބޭފުޅުންާ އެކަމަކުާ ފެނިވަޑައިގަންނަވ ގޮތް.ާ އިބްރ އަށްާ ާއެއީާ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭ(ާާާާާނިޒ ރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާ340 

އަޅުގަނޑުވެސްާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އ ދެ،ާ މިއިނީ.ާ އެދިގެންާ ފުރުޞަތަކަށްާ ާއަޅުގަނޑުވެސްާ

ޝަރީޢަތާ ާާާޢަފީފްާވ ހަ�ަކަދެއްކެވުން: އިސްލ މީާ ދެންނެވީކީާ އެއްގޮތަކަށްވެސްާ އަޅުގަނޑުާ ޖަވ ބުދޭންވެގެން.ާ ޒ ރަށްާ މޫސ ނިާ

ދެންނެވީާ އަޅުގަނޑުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ޤުރުއ ނާ 

އަ އިރެއްގައިާ ޤަބޫލުކުރ ކަމަށްވ އިރުާ އެހެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސާީާއަޅުގަނޑުމެންާ މިާ ޅުގަނޑުމެންާ

މިާ ވިދ ޅުވެގެންާ ބޭފުޅުންާ މިކަހަލަާ ހަމަާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ  345)ރިކޯޑިންގައިާ

ފ ސްކުރިއިރުވެސްާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ ނުލިޔެވިފައިއޮތީވެސް.ާ މިހެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ

ހަމަ ދެއްކިއިރުގައިާ އެތ ާ އެވ ހަކަާ އުހުނާްާއަޅުގަނޑުމެންާ ވިދ ޅުވިާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ ތިހެންާ ާ

އިސްލ މްދީނާްާ އެހެންވީމ ،ާ އެއްޗަކީ.ާ ތިވިދ ޅުވ ާ ކޮބައިތޯާ އެހެންވީމ ،ާ ނުލިޔެވޭނެ.ާ ތިހެންނެއްާ

އަޅުގަނޑުމެންާ ލިޔުއްވަންވީނޫންތޯާ މިގޮތަށްާ އިޙްތިރ މްކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ އެއަށްާ ޤަބޫލުކޮށްާ

 350ންާމިއޮތްާމައްސަލަާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާއަޅުގަނޑުމެންާދެނާްާޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާއެހެންވީއިރުާމިހ ރުާދެ

އެއްޗެއްާާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންާ އޮތްގޮތަކީާ ރަނގަޅުކުރެވެންާ މިާ

ލިޔަންވީނޫންތޯާ އަޅުގަނޑުމެންާ ކަމަށްވަންޏާ  މިއަށްާގެންނަާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންާ ާ..... ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ހަދ ާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާނޫނީާފ ސްކުރެވިފައިވ ާއެންމެމަތީާޤ ނޫނަކީާރ އްޖޭގެާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނު

ނުނިކުންނ ނެ.ާ މައްސަލައެއްާ ތިވިދ ޅުވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާ އޭރަކުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއޭ.ާ

ވިދ ޅުވާިާ މެންބަރުާ އަޅުގަނޑުމެން...)ރިކޯޑިންގައިާ މިޤަބޫލުކުރަނީާއިސްލ މުންނަށްވ ތީާ  355އަޅުގަނޑުމެންާ

ޝަރީޢަތްކަން.ާ އިސްލ މީާ ސުންނަތްކަން.ާ ރަސޫލ ގެާ ޤުރުއ ނ ާ ކީރިތިާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ

ކުރިއަރުވަންހަދާ  އެހެންކަންތައްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އޭގެއިތުރަށްާ އަދިާ ޤަބޫލުކޮށްގެންާ އެކަންތައްާ

މުޅިންާޑިފަރެންސްާމިވަނީ.ާ ާޤ ނޫނުތަކޭމީ.ާއެާޤ ނޫނުތަކާ 

ާ

އެއްވެސްާާާބަރުާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެން އެގޮތަކީާ ހުށަހަޅަން.ާ ގޮތެއްާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ މިމ އްދާ   360ާއަޅުގަނޑުާ

ާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިދަންނަވަނީ ދޭއްގައިާއޮތްާޢިބ ރ ތެއް.ާއެއްވެސްާޤ ނޫނެއްގައ148ާާާިޤ ނޫނެއްގައި،ާއަޅުގަނޑުާ ގެާ

ވ ނަމަާއެބައެއްވ ނީާބ ޠިލުާއެއްޗަކަށޭާއެނގޭތޯ.ާާާާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާބަޔ ންވެގެންވ ގޮތަކަށްާބައެއް

ވަނަާޖުމްލަ.ާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ3ާާާިާއެބައިާގެނެސްފައިާމިހ ރުގެާކުރިމަތީގައިާމިއޮތްާޑްރ ފްޓްގެާާ

މައްސަލައެއްާ ޢިބ ރ ތުގެާ މީގައިާ ދެންާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ.ާ ކަންތައްާ އެންމެހ ާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ

އެހެންނޫންތޯ އެހާ އެބައުޅޭާ އެތަންާ ތަންކޮޅެއްާ ދަާ ބައިާ އިމްޕޯސްާ އޮބްލިގޭޝަންސްާ މީގައިާ ާ.365 
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ޤ ނޫނުއަސ ސީގައާިާ އަދިާ ރަނގަޅު.ާ ގެނައުންާ މަފްހޫމްާ އެާ އައިސްފައެއްނެތް.ާ ފުރިހަމަކޮށްާ

އޮތްކަމެއް.ާާ މައްޗަށްާ އެންމެންގެާ އެއީާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ.ާ ކަންތައްތައްާ އެންމެހ ާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ

ކޮންމެާކަމަކީާބ ޠިލުކަމެކޭ.ާއާެާދެންާމިާޤ  ކުރާ  ތ ޢ ރުޟްވ ގޮތަށްާ ޚިލ ފަށްާނުވަތަާ ނޫނުއަސ ސީއާ 

އެާާ ގޮތުގައިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުގަނޑުާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ އެއީާ އެންމެރަނގަޅު.ާ އޮތަސްާ ޢިބ ރ ތްާ

ޚިލ ފަށްާނުވަތަާތަޢ ރުޟުވ ގޮތަށްާކުރ ާކޮންމެާކަމަކީާބ ޠިލުާކަމެކޭ.ާއެާޢި  370ބ ރ ތާްާޤ ނޫނުއަސ ސީއާ 

ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާާ ޚިލ ފުކަމެއް.ާ އުސޫލާ  ޝަރިޢ ތުގެާ އިސްލ މީާ އެއީާ ރަނގަޅު.ާ އެންމެާ އޮތުންާ

އަދިާ ދެންާ ފެނޭ.ާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ މިދެންނެވުނުގޮތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހިމެނިފައިނުވ ތީ.ާ

ާާ ހަމަ 148ާާާާއިޞްލ ޙުކުރ އިރުާ އޮތް ދެނ1ާާާްގައިާ ބޭނުންކުރެވިދ ނެ.ާ ހަމަާ ނަންބަރުވެސްާ ާާވަނަާ

މިއުޅެނީ.ާ ދަންނަވަންވެގެންާ މިވ ހަކަާ މ ރަނގަޅަށްާ ޢިބ ރ ތުގެގޮތުންާ މިާ ވިދ ޅުވިހެންާ ޕްރޮފެސަރާ

ާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންާ ދަާ އޮފްާ ސްޕްރިމަސީާ މިާ 108ާމިހ ރުވެސްާ މ އްދ އިންާާ  375ވަނަާ

އޮންނަންާ އެހެންާ އިޢްތިރ ޟެއްނުކުރަން.ާ އަދިވެސްާ އެކަމަކާ  އަޅުގަނޑުާ ބަލައިގެންފައިމިވަނީ.ާ

ނެކަމަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާހަމަާއެގޮތަށްާބ އްވ ންާބޭނުންވަނީ.ާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާފުރަތަމާަާނުޖެހޭ

އަލުންާ ޤަބޫލުކުރައްވައިގެންާ ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިހާ  އުސޫލުާ މިާ މައްސަލައަކީ.ާ މީގައިާ ޖުމްލަހެންާ

ބަލ ލައިގެންާާވަނަާމ އްދ އަށ ާޕްރޮފެސަރާލިޔުއްވ ފައިާއޮތްާއ148ާާާެޑްރ ފްޓިންގާކޮމިޓީންާމިާާ އްޗަކާ 

 380ާހަމަާރަނގަޅުހެންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާމިއުސޫލުތައް.ާާ

ާ

މުޢިއްޒުގާެާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަރުާާ ސެންސިޓިވިޓީއ ާ މީގެާ ދަންނަވަންއުޅުނީާ ާއަޅުގަނޑުާ

ވެގެންާހިނގައްޖެާމިތ ާޖަލްސ ގައިވެސް.ާވ ހަކަފުޅުގައިާއެވިދ ޅުވި،ާއެދެއްކިާވ ހަކަާމިހ ރުާކޮމްފޯރމްާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޝަރީޢ އަކާީާ އިސްލ މީާ މިބުނަނީާ މ ނަކުރ އިރުގައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަޅުގަނޑުމެންާ ދެންާ

އޭގެާާ ވ ހަކަދައްކ އިރުގައިާ ކިޔ އިގެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއޭާ އަޅުގަނޑުމެންާ ބައެކޭ.ާ  385ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

އެބަާ އެއްކޮމްޕޯނަންޓަކަށްާ އެބަވޭ،ާ ސީދާ ކޮމްޕޯނަންޓަކަށްާ މިހެންާ ދެންާ ޝަރީޢަތް.ާ އިސްލ މީާ ވޭާ

އިލ ހީާ ނުކުންނ ނެ.ާ ބަސްތައްާ ޤ ނޫނުގެާ އިލ ހީާ ދިޔައިމަާ މަޖިލީހަށްާ ހަމަާ އޮވެއްޖެއްޔާ  ބުނެފައިާ

ޤ ނޫނޫާމީގައިާޝ މިލުނުވެާއަނެއްކ ާމުސްލިމްާޤައުމަކަށްވީާއަޅުގަނޑުމެންާމިބަލަނީާއިލ ހީާޤ ނޫނަކާީާ

ޤ ނޫނުތަކަ ހުރިހ ާ ހަނދ ންވ ގޮތުގައިވިއްޔ ާާއަޅުގަނޑުމެންާ އަޅުގަނޑުާ ވީމ ،ާ ޤ ނޫނެކޭ.ާ މަތީާ ށްވުރެާ

އިޝޫތައްާާ މިާ ހަމަާ ވ ހަކަދެއްކުނުއިރުގައިވެސްާ ބެހޭގޮތުންާ ސްޕްރިމަސީއާ  ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ  390ކުރީގެާ

މިގޮތަށްާތިލަވެގެންދިޔަ.ާވީމ ާމިާނުއުފެދޭނެާކަހަލަގޮތަކަށްާޢިބ ރ ތްކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާދެންާމުޢިއްޒުގެާާ



 16

ފުރިހަމާަާވ ހަ އެންމެާ ޕްރޮފެސަރާ ދެންާ މިހ ރުބައިާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެވިދ ޅުވިގޮތަށްާ ކަފުޅުގައިވެސްާ

ގެންނެވީމަާ ކުރެއްވުމުގެގޮތުންާ އެންމެފުރިހަމަާ ވީމ ،ާ މިގެންނެވީ.ާ މިޖުމްލަާ ކުރެއްވުމުގެގޮތުންާ

އަޅުގަނޑަށްާާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމީގެާހިސ ބަކަށްާއިޝޫސްތަކަށްާނުކުމެދ ނެކަމަށްާފެންނަކަމަށްވަ ންޏާ 

އެބައާިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ މިހ ރުާ ވިދ ޅުވިގޮތަށްާ ވ ހަކަފުޅުގައިވެސްާ މުޢިއްޒުގެާ ދެންމެާ  395ހީވަނީާ

ގެންނަވ ފައިާއޮންނަގޮ�ަތަށްާމިބައިާގެނެސްގެންާމިކަމުގައިާޙައްލެއްާގެނައުމަކީާރަނގަޅުާގޮތެއްހެން.ާ

ޖުމްާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ ހީވަގޮތުގައިވިއްޔާ  ހަމާަާއަޅުގަނޑަށްވެސްާ ގެންނަވައިފީވިއްޔ ާ މިގޮތަށްާ ލަާ

އެއްބަސްވަންާާ އެކަމަކުާއަޅުގަނޑުމެންާ ކަމެއް.ާ މައްސަލަތަކެއްާނުކުތުމަކީާއެކަށީގެންވާ  މަޖިލީހުގައިާ

ހަމާަާ މީގައިާ ދޭންއެބަޖެހޭ.ާ ސްޕްރިމަސީާ މީގެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ހަމަާ މީގައިާ

ނުނިކުާ މައްސަލަާ ދެންާ އެކަމަކުާ ޢިބ ރ ތްކުރެވޭތާޯާޝައްކެއްއޮތްކަމެއްނޫން.ާ މިާ ގޮތަކަށްާ  400ންނ ނެާ

ލިބޭނެާބޮޑުާބ ރަކަށްވ ނެ.ާވުމ އެކީގައިާއަޅުގަނޑަށްވެސްާާ ފ ސްކުރުމަށްާ ބެލުމަކީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ގެނެވިފައިާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ މިހ ރުާ ގެންނަން.ާ މިބައިާ ވިދ ޅުނުވެާ މިހެންާ ސީދ ާ ތ އީދުކުރެވޭާ

ބަދަލުކޮށްލަ މިބައިާ ގޮތަކަށްާ ރިޕީޓެޑްކޮށާްާއޮތްކަހަލަާ އަދިވެސްާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ ދެންާ އްވަން.ާ

ވ ހަކަދައްކ އިރާުާ ދިވެހިރ އްޖޭގައިާ ކިޔައިގެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއޭާ އަޅުގަނޑުމެންާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވަންާ

އިސްލ މީާ ވ ހަކައެއްނޫނޭ.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ލިޔެފައިއޮތްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހަމައެކަނިާ  405މިދައްކަނީާ

ާލުވެގެންނޭާމިދަނީ.ާޝަރީޢ ވެސްާއޭގައިާޝ މި

ާ

އ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާކޮންމެގޮތެއްވިއަސްާކޮމިޓީގައިާކޮންޓެސްޓްާކުރެވިއްޖެާޤ ނޫނުއަސ ސީގާެާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އެއީާާ ނިންމަން.ާ އެބަޖެހޭާ ކޮމިޓީންާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެމަފްހޫމެއްާ ކޮންސެޕްޓްާ ސްޕްރިމަސީއ ބެހޭާ

އަޅުގަ އޮފްާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ސްޕްރިމަސީާ ލިޔުނުކަމުގައިވިއަސްާ ޢިބ ރ ތަކުންާ ކޮންމެާ  410ނޑުމެންާ

ނުވަތަާ މަފްހޫމްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންާ

ދިވެހިރ އްޖޭގައިާ ކަމެއްާ އެއްވެސްާ ތަންނުދޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ނުވަތަާ ޚިލ ފުވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއާ 

މާިާާާނުކުރެވޭނެކަމަށް އެގޮތަށްާ މަފްހޫމެއްގޮތަށް،ާ ބައިލަގަންނަާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެއީާ އެމަފްހޫމްާ

މީގެކުރީގައާިާ ކަމަކީާ ވިސްނަންޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެންާ އިންސަމަރީާ މީގައިާ ޢިބ ރ ތްކުރަންވީ.ާ

ވަކިާއެއްޗެއްކަމަށްާބެލީމާަާ ޤ ނޫނާ  އިސްލ މީާޝަރީޢ އިންާހަވ ލ ދީފައިާއެއީާ  415ޤ ނޫނުއަސ ސީތަކުގައިާ

ވިދ ޅުވިާާވ ގޮތަާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ޝަރީޢަތްާ އިސްލ މީާ ފަނޑިޔ ރުންވެސްާ ކޯޓުތަކުގައިތިބޭާ ކީާ

ވިދ ޅުވިާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ހިންގުމުގައިާ އެއްއުސޫލުތަކެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ
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ނީ.ާ)ރިކޯޑިންގައާިާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންވީމ ،ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީގެާފުރުޞަތުާބޮޑުވެގެންާމިއުޅެ

ޙުކުމެއްާ ނެތްކަންތައްތަކަށްާ ބަޔ ންވެފައިާ ޤ ނޫނުގައިާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ

އެއީާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދިވެހިރ އްޖޭގައިާ ނިންމަންވީާ މިހ ރުާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ  420ނުކުރެވޭނެ.ާ

މ އްދ ގައި މިާ ނުނިންމ ކަމަށްވަންޏ ާ އެތަންާ ލޯތޯ.ާ ވިދ ޅުވިާާސްޕްރިމްާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ާ

ާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ތިވިދ ޅުވ ާ،ާފެލިދެއަތޮޅުާމެންބަރުާމޫސ ާާ ރިޔ ސަތުންާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އެއްޗެއްާ ާއަޅުގަނޑުާ

ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާރ ާނިޒ ރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާއަޅުގަނޑުވެސްާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ  425އްޖޭގާެާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާ

މައްސަލައެއްާ އެއީާ އޮތުމަކުންާ އެހެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާ އިސްވ ނީާ އެންމެާ ޤ ނޫނުތަކުގައިާ ހެދޭާ

އެއީާާ އަދިާ މައްޗަށްާ ޤ ނޫނުތަކުގެާ ރ އްޖޭގައިހުރިާ ޕޮއިންޓަކީާ އަޅުގަނޑުގެާ އެކަމަކުާ ނޫންކަންނޭނގެ.ާ

އެމ  އިސްނުވ ގޮތަކަށްާ ޝަރީޢަތަށްވުރެާ އިސްލ މީާ އެއްވެސްާާޤ ނޫނުއަސ ސީކަމަށްވިއަސްާ ދެހަވ ާ ނަާ

ނުކުތ ގައިާާ ތިފ ހަގަކުރެއްވިާ ދެންމެާ އ ދެ،ާ ލިޔެވިގެންނުވ ނެއޭ.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ޢިބ ރ ތެއްާ

ވިދ ޅުވިާއެއްޗެއްާ )ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާ އިސްލ މީާޝަރީޢަތޭާއެހެންާބުނެލީމަާ  430އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ާާ ޝަރީޢަތުގައިާބައެއްފަހަރަށްާ)ރިކޯޑިންގައިާާސ ފެއްނުވޭ(ާބޭފުޅުންާބޮޑަށްާވަޑައިގަންނަވަނީާއިސްލ މީ

އެކަންކުރުމުގައިާާ މައްސަލަތަކުގައިާ ޚިލ ފުއުފެދިފައިހުންނަާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ

ބަލ ފައިާ މައްޗަށްާ ކަންތައްތަކުގެާ ކުރެވޭާ ތެރެއިންާ އިޚްތިޔ ރުތަކުގެާ އޮންނަާ ލިބިފައިާ ތިބޭމީހުންނަށްާ

)ރިކޯޑި ބޮޑަށްާ ޝަރީޢަތުގެާއެއަށްާ އިސްލ މީާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ންގައިާ

ޚިލ ފުާ އިޙްސ ސްތަކ ާ އޭގެހުރިާ މ ނައަކީ.ާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ އެއީާ ޚިލ ފުނުވުންާ  435އަސްލުތަކ ާ

މެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާމިހ ރުާމިގޮތަށްާލިޔުނީމ ާމިތަނުގައިާވަރަށްާާ )ރިކޯޑިންގައިާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާމިކަހަލަާބޮޑުާދޮރެއް ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ އެބަދޭ.ާ ާހުޅުވިގެންާ

ވ ހަކަފުޅާުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ވަންނ ނެ.ާ އައިސްާ މީގެތެރެއަށްާ ބައިވަރުކަންތައްާ

ާސ ފެއްނުވާޭ(

ާ440 

މިއުޅޭާއެއްޗަކީ.ާދެންމެާއެންމެފަހުންާތިވިދ ޅުވިާމަފްހޫމާްާާާއެ�ެއީާއަޅުގަނޑުމެންާމިހިމަނަންޖެހިގެންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އޮފްާ ކުރުމުގެާއިޚްތިޔ ރުާލިބޭތޯާނޫންތޯ.ާރޫލްާ ފަނޑިޔ ރުކަންާއެހެންާގޮތަކަށްާ އޮތަސްާ ޤ ނޫނުގައިާ

މެންބަރާުާ )ރިކޯޑިންގައިާ މީހަކަށްާ ދަންނަާ ޝަރީޢަތްާ އިސްލ މީާ އަޅުގަނޑަކީާ ނޯންނ ނެ.ާ ލޯއެއްާ
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ސ  އެއްޗެއްާ ޤ ނޫނުގައާިާވިދ ޅުވިާ ކުރެވޭނީާ ޙުކުމްާ ފަނޑިޔ ރަކަށްާ ލޯގައިާ އޮފްާ ރޫލްާ ފެއްނުވޭ(ާ

އިޚްތިޔ ރުާާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ގޮތަކަށްާ އެހެންާ އިތުރުާ އޮތްގޮތަށް.ާ  445ބަޔ ންވެގެންާ

ތިމަންނާ  އޮތަސްާ ގޮތަކަށްާ ކޮންމެާ ޤ ނޫނުގައިާ ދޭނީތޯއޭ.ާ ފަނޑިޔ ރުންނަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ

މި އެގޮތަށޭާމ ނަކުރ ގޮތުގައިާ އެހެންވީމ ،ާ މިހެންނޭ.ާ މިކަންއޮތީާ އިސްލ މްާ ފިޤްހުވެރިންގެާ ާ

ާމިކަންކުރ ނީ.ާ

ާ

)ރިކޯޑިންގައިާާާފެލިދެއަތޮޅުާމެންބަރުާމޫސ ާާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުގަނޑުާ މިދަންނަވަނީ.ާ  450ާއެހެންނެއްނޫންާ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވާޭ(ާާާނިޒ ރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ

ދިވެހިރ އްޖޭގެާާތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާތިލަދުންމަ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ޢަމަލުކުރަމުންދ ާ މިހ ރުާ ާއަޅުގަނޑުމެންާ

ނެތްކަމުގައިވިއަސްާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ބަޔ ންކޮށްފައިާ ޞަރީޙަކޮށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީކަމަށްާ ޤ ނޫނަކީާ އެންމެމަތީާ

ާާ ޤ ނޫނުތަކ  ހެދޭާ ޚިލ ފަށްާ ޤަބޫލުކޮށްފައި.ާާޤ ނޫނުއަސ ސީއާ  ބ ޠިލުއެއްޗެއްކަމަށްވަނީާ  455ގަވ އިދުތަކަކީާ

އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކޮށްފައި.ާ ލޯއެއްކަމަށްވަނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކީާސްޕްރިމްާ ޢިބ ރ ތަކުންނަމަާ އެހެންާ

އިޢްތިރ ޟެއާްާ މެންބަރުންނެއްާ ކޮމިޓީގެާ ޑްރ ފްޓިންގާ އަޅުގަނޑުމެންާ މިއަދުވެސްާ އެކަމަކަށްާ ހަމަާ

ދެން މައްސަލައަކަށްާާނުކުރައްވ .ާ ހަމައެކަނިާ ކުރިއަށްދަމ ހޭ.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެއުސޫލުގެމަތިންާ ާ

މިއުޅެނީާރ އްޖޭގެާއެންމެމަތީާޤަނޫނަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީއޭާއެހެންާލިޔެފައިާބޭއްވުމ މެދުގައި.ާއިސްލ މީާ

ހިއެ އަޅުގަނޑަކަށްާ ދޭންޖެހޭނެ.ާ މަޤ މުާ ދޭންޖެހޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ރ އްޖޭގެާ  460އްނުވެާާޝަރީޢަތުގައިާ

އޮތުމ ާާ އެޖުމްލަާ ހަމައެކަނިާ އުޅޭހެންނެއް.ާ ތެރޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ތަފ ތުތަކެއްާ ޚިލ ފުާ މ ބޮޑުާ

ޤަނޫނެއްާ ޚިލ ފުވެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ މައްސަލައެއްނެތް.ާ ބަލ ގަތުމުގެާ އުސޫލުާ ދޭތެރޭގައި.ާ

އިޢްތިރ ޟެއް އަޅުގަނޑުމެންާ އެއްޗެއްކަމ މެދުާ ބ ޠިލުވ ނެާ އެއީާ ދެންާފ ސްކޮށްފިއްޔ ާ ނުކުރަމޭ.ާ ާ

އަޅުގަނޑަާާ ތަންފީޒުކުރުމަކީާ ޝަރީޢަތްާ އިސްލީމީާ ތަރުޖަމ ކުރުމުގައިާ ޤ ނޫނުާ ޝަރީޢަތްާ އިސްލ މީާ

 465ހިތުންާއެއީާއަދިާމުޅިންާއެހެންާމައްސަލައަކަށްާކަންނޭނގެާދ ނީ.ާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވާިާ

 އެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭ(ާދެންާމުޢިއްޒުާދެންމެާއެވިދ ޅުވީާއެގޮތަށް.ާާ)ރިކޯާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އެންމެާފުރަތަމަާއެާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއަޅުގަނޑުާދެންނެވީވެސާްާ
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ނުކު ކަމެއްާ އެއްވެސްާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ އެބައޮވޭާ މީގައިާ )ރިކޯޑިންގައިާާއެހެން.ާ  470ރެވޭނެއޭ.ާ

ބަލައިގަންނަންވީާާ ކޮމިޓީންާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ

އަޅުގަނޑުމެންާ ކަމެއްާ ހުރިހާ  އެއްގޮތަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ލޯކަމަށް.ާ ސްޕްރިމްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކީާ

ކަ އެއްވެސްާ ޚިލ ފުވ ގޮތަކަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއާ  އެހެންނަމަވެސްާނިންމަންޖޭހެނީ.ާ ނުކުރެވޭނެއޭ.ާ މެއްާ

އެހެން.ާ ކަންކުރ ނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ ލިޔ ނަން.ާ ނުއެއްާ އެހެނެއްާ އަޅުގަނޑުމެންާ

 475ާއޭގައި..ާ.

ާ

ހީވަނީާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާާ އަޅުގަނޑަށްާ މިހުރިގޮތަކީާ ވިސްނުންާ އެންމެގެވެސްާ ާއަޅުގަނޑުމެންގެާ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީާސައްސަތައިންާސައްތަާމުސްލިމްާޤައުމަކަށްވ ތީާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއިބްރ ހީމްާޢަފީފް

އެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެންމެާއިސްާޤ ނޫނަކީާއެއީާއިސްލ މީާޝަރީޢަތްކަމަށް.ާއެއީާއިސްލ މަކަށްވީތާީާ

ޤަބޫލު ޢަޤީދ އެއްގެގޮތުންާ ޤަބޫލުކުރ ާ ހަމައެއ އެކުާާއަޅުގަނޑުމެންާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރުމެއް.ާ  480ކުރ ާ

ދިވެއްސަކަށްވީތީާއަޅުގަނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާއަނެއްާޙަޤީޤަތަކީާއަޅުގަނޑުމެންގެާދިވެހިރ އްޖޭގައިާ

ޤ ނޫނުތަކަކީާއަޅުގަނޑުމެންާތަބ ވ ންޖެހޭާޤ ނޫނު.ާއަދިާ މަޖިލިސްތަކުންާހަދާ  އުފެދިފައިވ ާޤ ނޫނުހަދާ 

އަޅުގަނ ޤ ނޫނުއަސ ސީކަންވެސްާާއޭގެތެރޭގައިާ އެއީާ ޤ ނޫނަކީާ ނުވެވޭނެާ ޚިލ ފުާ އެއ ާ ޑުމެންނަށްާ

ސަބަބުންާ ޢިބ ރ ތެއްގެާ ލިޔެފައިވ ާ އެހެންނަމަވެސްާ އެއްބަސްވަން.ާ އެބަާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ދަންނަވ ނާީާ އަޅުގަނޑުާ އެއީވެސްާ ދޭހަވ ކަމަށްވަންޏ ާ މ ނައެއްާ އެހެންާ  485އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ާާ އަޅުގަނޑުމެންގެާތެރޭގައިާއުޅޭކަމުގައިވ ނަމަާއަދިާރައްޔިތުންގެާތެރޭގައިާާމައްސަލައެކޭ.ާއެވިސްނުން

އެކަންާމ ބޮޑަށްވެސްާފެތުރިގެންދ ނެ.ާއެކިގޮތްގޮތުންާފެތުރިގެންވެސްދ ނެ.ާއަޅުގަނޑުމެންގެާވިސްނުންާ

ތެރޭގަ އަޅުގަނޑުމެންގެާ މިދަންނަވ ލީާ އަޅުގަނޑުާ ދެންާ ހުރިކަމުގައިވިސް.ާ ގޮތަކަށްާ ކޮންމެާ އިާާއަދިާ

އެދެއްކެވާިާ މެންބަރުންާ ދެންމެާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ޙަޤީގަތް.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތް.ާ އެކަންާ

ފެންނަނާީާ އަޅުގަނޑަށްާ ޑްރ ފްޓްކުރ އިރުާ މިމ އްދ ާ އަލީގައިާ ޚިޔ ލުތަކުގެާ ދެއްވިާ އަދިާ  490ވ ހަފުޅުތަކާ 

މިގޮތަށްާާ ޢިބ ރ ތްާ މިާ ނުވަތަާ ގެންނަކަމުގައިވަންޏާ  މިގޮތަށްާ ގެންނަކަމުގައިވ ނަމަާމިމ އްދ ާ

ޢަމަލުކުރެވޭާާ ދިވެހިރ އްޖޭގައިާ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނުތަކުގެާ މަޖިލީހުންހަދާ  ޤ ނޫނުހަދ ާ ދިވެހިރ އްޖޭގެާ

މިާ އުނިކުރ ކަމުގައިވަންޏާ  އެޢިބ ރ ތްާ ބަޔ ންކުރުން.ާ އެހެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއޭާ ޤ ނޫނަކީާ އެންމެމަތީާ

ޚިލ ފުވިާނި ސްބަތަކުންާޢަމަލުކުރަންނުޖެހޭާބ ޠިލުާއެއްޗެކޭ.ާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފުާކޮންމެާޤ ނޫނަކާ 

 495ާއެހިސ ބުންާފެށިގެންގޮސްާދެންއޮތްާޢިބ ރ ތްާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާރަނގަޅުހެން.ާ
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ާ

ކޮންސްޓިޓިއުޝަންާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: އޮފްާ ސްޕްރިމަސީާ މިއުޅުނީާ ބޭނުންވެގެންާ ނިންމ ލަންާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުގަނޑު ސ ފެއްނުވޭ(ާާއޭގައިާ ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ބލަ�ައިގަންނަާ މެންާ

ކްއެޝަނާްާ ކޮމިޓީގައިާރިކޯޑްވެާ ކްއެސްޓަންާކުރަންޖެހޭ.ާ ސ ފުކުރަންޖެހޭ.ާއެއަށްާ އަޅުގަނޑުާ އެކަންާ

 500ާކުރެވެންޖެހޭ.ާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

މެންބަރާުާާޙަސަންާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ އަޅުގަނޑުމެންާ ވ ހަކައަކީާ އަޅުގަނޑުމެންާ ާމިހ ރުާ

ވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭ(ާމީގެތެރެއިންާއަޅުގަނޑުމެންާއަމިއްލައަށްާހަދ ާޤ ނޫނުާއެއީާއެހެނާްާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ވިދ ޅުާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ޤ ނޫނުާ މަތީާ މީާޤ ނޫނަކަށްވުވެސްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިާ

ވިދ ޅުވިާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ނުކުންނ ތީވެ،ާ އެމައްސަލަާ އެގޮތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  505މައްސަލައަކީ.ާ

ވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭ(ާދެންާމިހެންާނުލިޔ ކަމަށްވަންޏ ާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުާާ

އެޕޮއި އެމައްސަލަާ ހަމަާ ވީމ ،ާ މެންބަރާުާސ ފެއްނުވޭ(ާ )ރިކޯޑިންގައިާ ގެނެވިދ ނެއޭ.ާ މީގައިާ ންޓްާ

އަޅުގަނޑުމެންާމިބުނ ާާ ބުނަންޖެހޭާ އެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެންާމީތިާ ވިދ ޅުވިާ

ފ ސްކުރާ  މަޖިލިސްތަކުންާ ޤ ނޫނުހަދ ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އޮންނަންޖެހޭާ ސްޕްރިމަސީގައިާ ޤ ނޫނުގެާ

 510ާތްާއޭގެާމައްޗަށްާއޮންނަާޤ ނޫނެއްާނޫންކަމަށް.ާޤ ނޫނު.ާއެއީާއިސްލ މީާޝަރީޢަ

ާ

ދެއްތޯާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: އޮންނ ނެާ ހަނދ ންވ ގޮތުގައިާ އަޅުގަނޑުާ އޮންނ ނެ،ާ ބ ބުގައިާ މަޖިލީހ ބެހޭާ ރައްޔިތުންގެާ

ންބަރާުާމ އްދ އެއް.ާާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާއިސްލ މީާއުސޫލުތަކ ާޚިލ ފަށްާޤ ނޫނުާ)ރިކޯޑިންގައިާމެ

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެންދ ނީާ މ އްދ ާ ދެވަނަާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިާ

ޢަމަލުކުރަމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ހަދ ނީާ ފ ސްވީމ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ  515ޤ ނޫނުތަކަށްާ

މެންބަރު )ރިކޯޑިންގައިާ އެހެންނަމަވެސްާ ލޯއޭ.ާ ސްޕްރިމްާ އެއްޗެއްާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކީާ ވިދ ޅުވިާ

ޤ ނޫނަކީާ އެންމެމަތީާ ދިވެހިރ އްޖޭގެާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވަންޏ ....،ާ ކުރުކޮށްާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

އެހެންނަމަވެސްާ ނުބުނެާ ކަނޑައެޅިގެންާ އެހެންާ ނަގ ފައިާ މިތަނުންާ ޢިބ ރ ތްާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއޭާ

މަފްހޫ މިހުރިހާ  ހ ސިލުކުރެވޭގޮތަށްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ވިދ ޅުވާިާމިކަންާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ މްާ

 520ާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއ ދެ،ާދެންާދެވަނަާމ އްދ .ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާ
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ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އެމަފްހޫމަކީާ ރަނގަޅު.ާ މަފްހޫމްާ މ އްދ ގެާ ާދެވަނަާ

އެންާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވަހަކަދެއްކެވުންާ: އެާތަޢ ރަޟްނުވ ާ ތަޢ ރުޟްވ ނަމަާ ދެންާ ގެންދެވޭނެއޭ.ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ މެހާ 

ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ދޭހަވަނީ.ާ ބޮޑަށްާ ޑްރ ފްޓުންާ އިނގިރޭސިާ ބ ޠިލުކޮށްގެންާރަނގަޅުކުރެވިދ ނެއޭ.ާ

މ ނައެއާްާ އެހެންާ އަދިާ އޮތީމަާ ފ ސްނުކުރ ހ ހިނދަކުާ އެހެންގޮތަކަށްާ މިބުނ ާ މ އްދ ގައިާ ދެވަނަާ  525މިާ

އެޢިބ ރ ތްާރަނގަޅުވ ނެހެން.ާރައްޔިތުންގެާާނު ހީވަނީާ އެބައޮތްހެން.ާއަޅުގަނޑަށްާ ފުރުޞަތުާ ކުތުމުގެާ

ވ ހަކަހެންާ އިޞްލ ޙުކުރ ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ މަޖިލީހުންާ

ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަކުންާނުނިންމޭނެ އޭާއެހެންާގޮތަކަށްާާއަންނަންވީ.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކައަކީާ

މެންބަރާުާ )ރިކޯޑިންގައިާ އެއްޗެކޭ.ާ ރަނގަޅުާ އެއީާ ތަޢ ރުޟްވިއަސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ފ ސްކޮށްގެންާ

ޕީޕަލްސްާ ބައިދަާ އެމެންޑެޑްާ އަންލެސްާ މިވަނީާ ޑްރ ފްޓްގައިާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ  530ވިދ ޅުވިާ

ާާ އަންލެސް ރަނގަޅޭ.ާ އިޞްލ ޙުކޮށްފިއްޔ ާ ޤ ނޫނުތައްާ އެާ ގޮތަކަށާްާމަޖިލިސް.ާ އެހެންާ މަޖިލީހަށްާ

ޢިބ ރ ތަށްާ މިމ އްދ ގެާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ ތަފ ތުާ އެއީާ ދެނީކީނޫން.ާ ފުރުޞަތުާ ފ ސްކުރުމުގެާ

ާއިޞްލ ޙުގެނެސްފައިާމިއޮތްާއުސޫލުާރަނގަޅުކަމަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވަން.

ާ

ާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ސ ފެއްނުވޭ(ާާއަޅުގަނޑުާ އެއްޗެއްާ  535ާވިދ ޅުވިާ

ޤ ނޫނަކަށްާާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގައިާފ ސްނުކުރ ހ ހިނދަކުާއެޢިބ ރަތްާބޭނުންކޮށްފައިާމިއޮތީާއެހެންާ

ބަރުާއިޞްލ ޙުގެނައުމަށްާކަމުގައިވިއަސްާއަދިާއިތުރުާޤ ނޫނެއްާހެދިކަމުގައިވިއަސްާ)ރިކޯޑިންގައިާމެން

މާިާ މިހ ރުާ އަނެއްކަމަކީާ ފ ހަގަކޮށްލާ  އަޅުގަނޑުާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުވިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާާ މިާ ކޮމ ޖަހ ފައިާ ދެންާ ޢަމަލުކުރެވެމުންދ ،ާ ހިންގަންފަށ އިރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

އަޅުގަނ އެހެންވީމ ،ާ ޢަމަލުކުރެވެމުންދ ނެކަމަށް.ާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ އެންމެހާ  އެބަާތަޢ ރުޟުނުވާ   540ޑުމެންާ

ޤ ނޫނުތައްާ ބައެއްާ ތަޢ ރުޟުވާ  ޤ ނޫނުއަސ ސީއާ  ފ ސްވުމ އެކުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ވިސްނަންޖެހޭާ

ނޫނާީާ ހުއްޓޭނީތޯާ ޢަމަލުކުރުންާ ވަގުތުންާ ވ ހަކައަކީާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ހުންނ ނެ.ާ

އޮތްގޮތުން ޑްރ ފްޓްކުރެވިފައިާ މިހ ރުާ މިމ އްދ ާ ނޫނީާ ދޭނެތޯާ ޖ ގަދެވިފައިާވަކިމުއްދަތެއްާ އެކަމަށްާ ާ

ާއެއޮތީ.ާާ

ާ545 

ބ ބެއް.ާޤ ނޫނުއަސ ސާީާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: އަންނ ނެާ އެރޭންޖަމަންޓްތަކަށްާ ހުރިާ ދެންާ ފެށީމާ  ހިންގަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

މެންބަރުާ ފ ސްވުމ އެކުގައިާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިހުރިާހުރިހ ކަމެއްާތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައިާ)ރިކޯޑިންގައިާ
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މަރުޙަލ ތަކަށްާވިދ ޅު އޮންނަާ ފެށުމަށްާ ތަންފީޒުކުރަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވ ހަކަފުޅުާ ވިާ

ނުކުތ ހަމަާ އެފ ހަގަކުރެއްވިާ މުޢިއްޒުާ ދެންާ ނ ންނ ނެ.ާ ބ ބެއްާ ވަކިންާ އަނެއްކ ާ ޢަމަލުކުރ ނެގޮތްާ

މ ނަކު ކުރެވިފައިއޮތްގޮތުންާ މިހ ރުާ ޢިބ ރ ތްާ ހީވަނީ.ާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ  550ރެވިދ ނެާރަނގަޅުހެންާ

ގޯސްކޮށްާއޮތްާޤ ނޫނެއްވެސްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރެވިދ ނެއޭާމިޤ ނޫނަށްާއަދިާޢަމަލުކުރަމުންާގެންދ ށޭ.ާ

އެހެންގަ�ޮތަކަށްާާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންގެާ މިއޮތްގޮތުން.ާ ޢިބ ރ ތްާ ލެވިދ ނެާ މިމ ނަާ އެހެންވެސްާ

.ާއެހެންވީމ ،ާއެތަންާއެއީާޤ ނޫނަށާްާފ ސްނުކުރ ހިނދަކުާއެކަމަކުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަނީ

ާބަދަލުގެންނަާވ ހަކައެއާީ.

ާ555 

ވިދ ޅުވިާާފެލިދެއަތޮޅުާމެންބަރުާމޫސ ާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ޕޮއިންޓަކީމީ.ާ އަޅުގަނޑުވެސްާ ާއަސްލުާ

ާވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭާ(ާާާނިޒ ރުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ

ޤ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ތަޢ ރުޟްވ ާ ތިދަންނަވާ އ ދެ،ާ އެކަމަކުާ ދެންާ ހުއްޓ ލެވޭނެއޭ.ާ ޢަމަލުކުރަންާ ނޫނުތަކަށްާ

ބ ބުގައިާއެހެންހުރިާ ވިދ ޅުވިާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެރޭންޖްމަންޓްސްއ ގުޅޭާ  560)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާ

އެއްޗަކަށާްާ ބްލެއިންކެޓްާ އެއީ�ީާ ބަޔ ންކުރެވިފައި.ާ ހުންނ ނެާ މުއްދަތުތައްާ ކަންތައްތަކަށްާ

އޭތިާއަންނ ނެ.ާދެންާއެބައިންާކަވަރުވ ނީ.ާއެހެންވިމ ،ާޤ ނޫނުއަސ  ހުރިހ ާޕްރޮވިޝަންތަކަށްާ ސީގެާ

އެބަދަލ އެކުގައިާާ އެހެންވީމ ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގައިާ މިމ އްދާ 

ާއަޅުގަނޑުމެންާމިމައިގަނޑުާމަފްހޫމްާރަނގަޅުކަމަށް.

ާ565 

ޢަމަލުކުރަމުންދ ާާއ ދެާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަ�ަސަންާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުގަނޑުާ ާ،ާ

ާާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން: ވ ހަކަފުޅ149ާާާާުޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ މިވ ހަކަ..،)ރިކޯޑިންގައިާ ހަމަާ މީގައިވެސްާ

ޤ ނޫނުއަ ހިންގަންފެށޭއިރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެއްޗަކީާ ބުނަންމިއުޅޭާ އެއީާ ސ ސީއ ާާސ ފެއްނުވޭ(ާ

ާތަޢ ރުޟުނުވ ާހުރިހ ާޤ ނޫނަކީ...)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ570 

މައިގަނޑެއްާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ޤ ނޫނެއްގެާ ތަޢ ރުޟުވާ  ޤ ނޫނާ  އެާ ނިންމެވިގޮތަށްާ މިކޮމިޓީންާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ

ދެންާމަޖިލީހުންާއެއަށްާ ާގެންނަންވީާއިޞްލ ޙެއްާގެނެސްގެންާމިާތަޢ ރުޟުވ ..ާ.ހިންގަންާބޭނުމިއްޔާ 

ާ
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މަޖިލީހަށާްާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ރައްޔިތުންގެާ ތަޢ ރުޟުނުވިއަސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ާނޫންާ

 575ާމިބ ރުލިބިގެންވޭާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާވ ހަކަފުޅުާސ ފެއްނުވޭާ(ާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ

ވެލިޑިޓީާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ޖުމްލަގޮތެއްގައިާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ މިޢަމަލުކުރަމުންދާ  އެއްޗަކީާ އުޅޭާ މިބުނަންާ އަސްލުާ މީގައިާ

އެއްޗެއްސޭ.ާާ ތަޢ ރުޟުވ ާ ނުވ ނީާ ވެލިޑްާ ދެންާ ކުރަންޖެހޭނީ.ާ އެސްޓަބްލިޝްާ އެކަންާ އެބައޮތޭ.ާ

ާާ މަފްހޫމްތައް އެއްޗެއްގެާމައިގަނޑުާ ތަންފީޒުކުރަންާބޭނުމިއްޔ ާާތަޢ ރުޟުވާ  އަޅުގަނޑުމެންާ އަދިވެސްާ

ޤ ނޫނުތައްާ އެާ އިޞްލ ޙުގެނެސްާ މަޖިލީހުންާ ޖެހޭނީާ އަވަހަށްާ މިންވަރުތަކަށްާ ތަޢ ރަޟުވ ާ  580އެާ

ފުރަތަމާަާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވ ނެ.ާ ސޮސައިޓީއަކަށްާ އޮތްާ ލޯާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ބަދަލުކުރ ށޭ.ާ

ގަނޑަށްާހީވަނީާ)ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާއެޢިބ ރ ތްާބަދަލުކޮށްލީމ ާއަޅުާ

ވަރަށްާ އެއޮތްގޮތްާ ޑްރ ފްޓްގައިާ އިނގިރޭސިާ އެާ ބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ.ާ މިހ ރުާ އެޢިބ ރ ތްާ އެހެންވީމ ،ާ

ާރަނގަޅުކަމަށް.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާ

ާ585 

މިމ އްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަރުާާ އަޅުގަނޑަށްާ އަޅުގަނޑާުާއ ދެ،ާ އެކަމަކުާ ދެންާ ރަނގަޅު.ާ އޮތްގޮތްާ ާދ ާ

މީގައިާާާާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެވުން: ޙަޤީޤަތުގައިާ އެނެންގެވީ.ާ ވ ހަކަފުޅުގައިާ ޢަފީފްގެާ ދެންމެާ ވ ހަކަާ އުޅޭކަމުގެާ ކަންބޮޑުވެގެންާ

ދިވެހިރ އްޖޭ މިއުޅެނީާ ހީވެގެންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެބައޮތް.ާ އޮޅުމެއްާ ބޮޑުާ ގަވ އިދުތައާްާވަރަށްާ ގެާ

ޤ ނޫނެއްގައިާ އެއްވެސްާ އިނގޭތޯ.ާ ބ ރެއްނުދެއޭާ ޤ ނޫނުންާ ބ ރުލިބިގެންނޭ.ާ ޤ ނޫނުންާ މިހަދަނީާ

ކިހިނެއްތޯާ ޘަޤ ފަތް،ާ ދިވެހިރ އްޖޭގެާ އެއީާ ފެނިވަޑައިގަންނަވ ...،ާ އޮފީހަކަށްާ އެާ  590ބ ރުނުދޭ.ާ

ގަވ އި ގަވ އިދުން.ާ ބ ރުދޭނީާ ކަނޑައަޅަންވެގެންާ ޙުކުމްާ މިއިންނަނީާާޤ ނޫނަކ ނުލާ  30ާާދުގައިާ

ޚިލ ފާުާ ގަވ އިދ ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ އަރުވ ލ ށޭ.ާ ބަހައްޓ ފައިާ ތަޢުޒީރުކޮށްާ އެތިފަހަރުންާ

ކަންތައްތަކެއްާކުރ ތީވެާއެާގަވ އިދ ާޚިލ ފުާކަންތައްތައްާކޮމަންވެގެންގޮސްާއެމެންނަށްާހީވެފައިމިއޮތީާާ

ނީާގަވ އިދަށްާފައްތަން.ާވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާހިތަށްމިއަރަނީާއެއީާގަވ އިދޭ.ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެންާމިއުޅެ

 595މިހެންނ ނެކަންނޭނގެ.ާއެކަމަކުާއަޅުގަނޑުގެާޝުޢޫރުާހަމަާޢަފީފްާއެނެންގެވިާޚިޔ ލުފުޅުާއައިސްގެންާާ

ޤ ނޫނުނާްާ ނުގެނެވޭނެކަންވެސް.ާ އެނގޭާ އަޅުގަނޑަށްާ ހ މަކުރަން.ާ މިބައިާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުގަނޑުާ

ނޫނިއްޔ  އުޅޭާބ ރުލިބިގެންާ މިހ ރުވެގެންާ އެއީާ ނުގެނެވޭނެތޯއޭ.ާ މިބައިާ ނުހެދޭގޮތަށްާ ގަވ އިދެއްާ ާ

އެއްޗަކީާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއުސޫލުާނުފެތިގެންާމިއުޅެނީާވަރަށްާގިނަާޤ ނޫނުތައްާހަދ ފައިާއޮތްއިރުާާ

މިހެ ދެންނެވިހެންާ އޭޖީއަށްވެސްާ އަޅުގަނޑުާ ދީފައި.ާ ޤ ނޫނުންާ ބ ރުާ ގަވ އިދުހެދުމުގެާ ނާްާއޭގައިނެތްާ



 24

ނޯންނ ނެާއެއްވެސާްާ ދެންާ ވިދ ޅުވިާއެހެންވެއްޖެއްޔާ   600ހަދ ށޭާއަޅުގަނޑުމެންާމިއުޅެނީާބުނީމަާާއޭޖީާ

ބ ރުދީފައެއާްާ ނޯންނ ނެާ ނޫނިއްޔާ  ޤ ނޫނަކުންާ މަދުާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނަކުންާ ގަވ އިދެއްނެތް.ާ

އެމިނިސްޓްރީއަާ ނެތްކަމަށްވަންޏަކާ  ބ ރުދީފައިާ ގަވ އިދުހެދުމުގެާ ގަވ އިދެއްާާގަވ އިދުހެދުމެއް.ާ ކަށްާ

މިގޮތްާ މައްސަކަތަކީާ ކުރެވޭތޯއުޅޭާ އަޅުގަނޑުމެންާ މިހ ރުާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންގެާ ދެންާ ނުހެދޭނެ.ާ

ބަލައިގެންާއެގޮތަށްާނުހެދިފައިހުރިާގަވ އިދުތަކަކީާއެއީާބ ޠިލުާއެއްޗެއްކަމަށްާހަދަން.ާއޭޖީާވިދ ޅުވަނީާާ

ގަވ އި އެއްވެސްތަނެއްގައިާ އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ޤ ނޫނެއްގައޭާދެންާ މަދުާ ވަރަށްާ ނޯންނ ނެ.ާ  605ދެއްާ

މިބައިާމިގޮތަށްާއަތުވެއްޖެއްޔ ާދެންހެދޭާޤ ނޫނުންާ ގަވ އިދުހެދުމުގެާބ ރުާލިބިފައިާއޮންނ ނީ.ާމިހ ރުާ

އެއޮންނަާާ މަޖިލީހުގައިާ ރައްޔިތުންގެާ އަމުދުންާ އަދިާ ނުހެދޭނެއޭ.ާ ގަވ އިދެއްާ ބ ރުނުދެވޭކަމަށްވަންޏ ާ

އެ ބައްލަވ ފައިާ ބ ޠިލޭާކޮމިޓީންާ ގަވ އިދުާ އެާ އަންގަވ ނެާ ހަމަާ ބ ޠިލެއްކަމުގައިވަންޏ ާ ގަވ އިދަކީާ ާ

މަޖިލީހަށާްާ ރައްޔިތުންގެާ މައްސަލައެއްގޮތަށްާ އެއީާ އެއުނިނުކުރައްވައިފިއްޔާ  އެއުނިކުރައްވ ށޭ.ާ

އެގޮތަކަށާްާ ވީމ ،ާ ނިންމަވ ނީ.ާ ގޮތެއްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންގެާ ހުށަހެޅުނީމަާ  610ހުށަހެޅޭނެ.ާ

ާކުރެވޭނެާއިނގޭތޯ.ާާޢަމަލެއްނު

ާ

މަޖިލީހުނާްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ރައްޔިތުންގެާ އެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ )ރިކޯޑިންގައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާ

މެންބަރާުާ )ރިކޯޑިންގައިާ ބަންދުކުރެވޭނީ.ާ އޭތިާ ގޮސްގެންާ ވޯޓަށްާ ފަރުދަތަކަށްާ ވަކިާ އަޅ ނުލިއަސްާ

ާ ވ ހަކަފުޅުާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާވިދ ޅުވިާ އެހުށަހެޅުމަކަށްާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ  615ސ ފެއްނުވޭ(ާ

އެފ ހަގަކުރެއްވިާތަންކޮޅު.ާމިހެންއޮވެފައިާއަދިާމީގެއިތުރުންާއަޅުގަނޑުމެންާ ޙަމްޒާ  މިފ ހަގަކުރެވުނީާ

ހެދޭނެއޭ.ާ ނުވެސްާ ގަވ އިދެއްާ ބ ރުލިބިގެންނޫނީާ ޤ ނޫނަކުންާ ބަޔ ންކުރަންވީނޫންތޯާ ސ ފުކޮށްާ

ވިދ ޅުވިާާއެހެން މެންބަރުާ އެބައި..)ރިކޯޑިންގައިާ ކޮށްލުމުގެގޮތުންާ އެންފޮސައިޒަސްާ އެގޮތަށްާ ވީމ ،ާ

އިޝ ރަތްކޮށްލަން.ާ ޕެނަލަށްާ އަޅުގަނޑުާ އިޢްތިރ ޟްނުކުރައްވަންޏާ  އެގޮތަށްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ
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