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ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ކޮމިޓީގެ ޑްރ ފްޓްކުރާ  ދިރ ސ ކޮށްާ މަޖިލީހުގެާ ޚ އްޞަާ ފެށުނީ.4ާާާރައްޔިތުންގެާ ބައްދަލުވުންާ ވަނަާ

ކޮމިޓީގެާާ ދަންނަވ ލ ފައިާ ހަމަާ ވ ހަކައެއްާ ދެތިންާ ފުރަތަމަާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުގަނޑުާ މިރޭާ

ފުރަތަމަ ދ ނީ.ާ ކުރިއަށްާ ގ ތުގައިާާމަސައްކަތައިގެންާ އަޅުގަނޑުގެާ މިއަދުާ މަޖިލީހުގެާރައީސްާ ކަމަކީާ ާ5 

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ މަސްދުވަހަށްާ ހައެއްކަާ ޢި�ިމ ރ ތްާ ހުރިާ ގޭގައިާ ވެލ ނ ާ މިހ ރުާ ވިދ ޅުވީާ

އެތަނަށްާ ރައީސްާ މަޖިލީހުގެާ މިއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަ.ާ ހަމަޖެހިއްޖެާ ލިބޭގޮތަށްާ ބޭނުންކުރަންާ

އަ ވ ހަކަާ އެތަންާވަޑައިގަންނަވ ނެާ ނިމުނީމަާ ޖަލްސާ  މަޖިލީސްާ ވިދ ޅުވިާ ގ ތުގައިާ ޅުގަނޑުގެާ

ބައްލަވ ލައްވަން.ާދެންާއޭގެާފަހުންާއަޅުގަނޑ ާއަދިާބައްދަލެއްާނުވޭާއެހެންވީމ ،ާމ ދަމ ާހީވަނީާއޭގެާާ

ހަމަޖެހެނާީާ އެާ ތަނެއްާ ދެންާ އިރ ދަކުރެއްވިއްޔ ާ އެހެންވީމ ،ާ ލިބޭނެހެން.ާ މަޢުލޫމ ތުާ  10އިތުރުާ

މިހ ރުާކުރީރޭާއަޅުގަނޑުމެ ދެވަނަާކަމަކަށްާ މަސައްކަތްާކޮށްލަންާތިބޭނެ.ާދެންާ ދ އިމީާގޮތެއްގައިާ ންާ

ދަންނަވ ލިާޕްރޮޕޯސަލްާއެކްސްޓ ރނަލްާރިސޯސަސްއަށްާފޮނުއްވ ާލައްވ ފައިާއިދ ރ އިން.ާދެންާފޮރިނާްާ

ލަސް ލިބިވަޑައިގަތީމަާ އެާ ހަމަާ އޮތީާ ގ ތުގައިާ އަޅުގަނޑުގެާ ވިދ ޅުވެފައިާ އާެާމިނިސްޓަރުާ ނުކުރައްވ ާ

ނުރަސްމީކޮށްާ ދެންނެވިހެންާ ކުރިންވެސްާ ޑީޕީއ ވެސްާ އެންޑްާ ޔޫާ ދެންާ ފައްޓަވ ނެކަމަށް.ާ މަސައްކަތްާ

 15އަޅުގަނޑަށްާވ ހަކަާދައްކ ލެވިފައިާއޮތީާޔޫާއެންޑްާޑީޕީާރެޕްރެޒެންޓެޓިވްާމިވަގުތުާރަށުގައިާވަޑައިގެންާާ

އެތަނު އޮތީާ މިހ ރުާ ވިދ ޅުވެފައޯާ އެކަމަކުާ ގުޅ ލ ފައާިާނޫޅުއްވ .ާ ކައިރީގައިާ އަޅުގަނޑުގެާ ކުއްޖަކުާ ންާ

އާެާ ކުރައްވ ާ އެލޮކޭޓްާ ފަންޑްސްާ ލިބިވަޑައިގަންނަވ އިރަށްާ އެކޮޅަށްާ ހަމަާ ހަމަޖެހޭނެއޭ.ާ އެކަންާ ބުނީާ

ކަމަށްވެސާްާ ބައްދަލުކޮށްލައްވ ނެާ އަޅުގަނޑާ  ވަޑައިގެންފައިާ މ ލެާ ދެންާ ފެއްޓެވޭނީ.ާ މަސައްކަތްާ

އެހެން އޮތީ.ާ ކަމަށްާމިާވިދ ޅުވެފައިާ ހަމަޖެހޭނެާ އެކަންވެސްާ ލަހެއްނުވެާ އިރ ދަކުރެއްވިއްޔ ާމ ާ ވީމ ،ާ

 20ބެލެވެނީާމިހ ރު.ާދެންާކުރީާރޭގެވެސްާކޯރަމްާނެތިގެންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާޖަލްސ ާނުބޭއްވިފައިާއޮތީ.ާާ

މަސައްކަ މިާ އަޅުގަނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތުގައިާ އައިޓަމެއްާ އޮތްާ ނުނިމިާ އެޖެންޑ އިންާ ރޭގެާ ކުރީާ ތާްާއޭގެާ

ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ އެއީ.ާ ކަންތައްާ މަޝްވަރ ކޮށްލަންޖެހޭާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ހަމަާ ފަށައިގަންނަންާ

ގޮތުންާއަޅުގަނޑަށްާސިޓީާ މަޖިލީހުގެާރައީސްާހަމަާރަސްމީާ މިއަދުާ މިހ ރުާ ދެންާ ގޮތެއް.ާ ގެންދ ނެާ

ފ ސްކުރައްވ  ބައިާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ މަޖިލީހުންާ އެބައޮތްާ ފ ސްކުރެއްވާިާފޮނުއްވ ފައިާ އެާ ފައިާ

އެދިވަޑައިގެން.ާާ ޑްރ ފްޓްކޮށްދިނުމަށްާ އެބައިާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައޮތް.ާ ފޮނުއްވ ފައިާ އެކުގައިާ  25ލިއުމާ 

އެއޮތީ.ާ ޙަވ ލުވެފައިާ މިހ ރުާ އަޅުގަނޑުމެންނ ާ މަސައްކަތްާ ފުރަތަމަާ ހަމަާ ރަސްމީގޮތުންާ އެހެންވީމ ،ާ
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ދެންނެވި އަޅުގަނޑުާ ކުރިންވެސްާ ދެންާ ލަސްވިޔާަާއެހެންވީމ ،ާ ބޯޅަާ ކޮޅުގައިާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ހެންާ

މަޖިލީހަށާްާ ނިންމ ފައިާ މަސައްކަތްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ވ ނެާ އަވަހަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ނުވ ނެ.ާ ދީގެންާ

އަޅުގަނޑުމެނާްާ އެހެންވީމ ،ާ މިއޮތީ.ާ ދެންާ އެކަންކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ފޮނުވ ލަން.ާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ

ާާ ގޮތެއް ގެންދ ނެާ ާާކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާކުރިއަށްާގެންދ ނީ.ާމީގައި ކިހިނެއްތޯާ  30ވަނ55ާާާާަނިންމ ލަންާ

މ އްދ ާއަށްާބަލ ފައިާއަޅުގަނޑުމެންާފުރަތަ�ަމަާގޮތެއްާކަނޑައަޅ ލ ނީތޯާނޫނިއްޔ ާސީދ ާހަމަާފުރަތަމާަާ

ޙިޔ ލުކޮށްލެއްވިއްޔ  މެންބަރުންާ ގޮތަކަށްާ އެކަހަލަާ ކޮބައިތޯާ ޓ ގެޓަކީާ ފަށ ނީތޯާ މަސައްކަތްާ ާާބ ބުގެާ

 ރަނގަޅުވ ނެ.ާާ

 

އެހެންވީމ ،ާާއިބްރ ހީމްާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާާ ފެށޭބައި.ާ ޙަޤީޤަތުގައިާ އޮންނަނީާ މިާ ބ ބުކަމަށްާ ދެވަނަާ  35 މިހ ރުާ

ނުކިޔ ާާ ވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ޝަރީފް ބ ބެކޭާ ޙައްޤުތައްާ އަސ ސީާ ރައްޔިތުންގެާ ގޮތުގައިާ ޗެޕްޓަރެއްގެާ ބ ބުގެާ ދެވަނަާ

ގެާއަސ ސީާޙައްޤުތަކ ާވ ޖިބުތަކ ބެހޭާބ ބުާޑްރ ފްޓްކޮށްާނިންމ ލެވިދ ނެ.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާރައްޔިތުން

ތިންވަނަާއެއްވަނަާބ ބުާވިއްޔ ާާ އޭގެާފަހުގައިާދެންާދެވަނަާބ ބުވިއްޔ ާދެވަނަާބ ބުާތިންވަނަާބ ބުވިއްޔާ 

ރައްޔިތު އަޅުގަނޑުމެންާ ނުކޮށްާ ތަރުތީބުާ މިހ ރުާ ކުރެވިދ ނެ.ާ ތަރުތީބުާ ފަހުންާ ބ ބުާ ންގެާާއެއްވަނަާ

ދެންާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ ޑްރ ފްޓްކުރަންާ އެކުލަވ ލަންާ ޗެޕްޓަރާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ  40އަސ ސީާ

އެހެންާމީހުނާްާ މިކަންާކުރުމުގައިާދުނިޔޭގެާ އަޅުގަނޑުމެންާ އަދިާ ފ ޅުކުރެއްވިާޚިޔ ލުތަކާ  މަޖިލީހުގައިާ

ާދިރ ސ ތަކެއްވެސްާކުރ ގޮތަށާްާރިކޮގްނައިޒްކޮށްފައިާހުރިާއަސ ސީާޙައްޤުތަކަކީާކޮބައިތޯާބަލ ާއެާހުރިހ 

ޚިޔ ލ ާާ ފ ޅުކުރެވޭާ ރައްޔިތުންާ އަދިާ އެހެންވީމ ،ާ އޮންނަނީ.ާ މިާ ލިބިފައިާ މެންޑޭޓްާ މިާ

ބަލ ލ ފައިާ އެއްޗެއްވެސްާ ހުރިހ ާ މިާ ކަންތައްތަކާ  ހުރިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 45.ާދެންާރައްޔިތުންގެާއަސ ސީާޙައްޤުތަކަކާީާޑްރ ފްޓެއްކޮށްލީމަާރަނގަޅުވ ނެކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީ

ޔުނިވަރސަލާީާ އެންމެންާ ދުނިޔޭގެާ ލިޔެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީތަކުގައިވެސްާ އެހެނިހެންާ ދުނިޔޭގެާ މިހ ރުާ

ޑްރ ފްޓްކުރަންާ އެހ ާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުގަނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އުސޫލުތަކެއް.ާ އޮންނަާ ޤަބޫލުކޮށްފައިާ

ާއުނދަގޫވ ނެހެންނެއް.ާ

ާ

އ ދެާއުތުރުބުރީާާމ ޅޮސްމަޑުލު ޙައްޤުތަކާ ،  ޝުކުރިއްޔ .ާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ އަދިާ ހީވަނީާ  50 އަޅުގަނޑަށްާ

ވިދ ޅުވަނީ.ާާ މެންބަރުާޝ ހީންާޙަމީދުާ ތިާ ރިޔ ސަތުންާ ރައީސްާ ކޮމިޓީގެާ ނޫންހެންާ  ބެހޭގޮތުންނެއްާ
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ާާ ވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ގޮތެއް ގެންދ ނެާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ މ އްދ 55ާާާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ޑްރ ފްޓްކުރަންާވަނަާ ދަށުންާ ގެާ

އަޅުގަނޑުމެންާމާިާ ފެށޭނެތޯާނުވަތަާނުފެށޭނެތޯ.ާހަމަާއެއ އެކުާއަޅުގަނޑަށްާވިސްނޭގޮތުގައިާވެއްޖިއްޔާ 

މުހިންމާުާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެއީާ އޮތުންވެސްާ ނިންމ ފައިާ ކިހިނެއްތޯއާ  ބައްދަލުވ ނީާ ކޮމިޓީާ

ކިތަ ހަފްތ އަކުާ ކޮންމެާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމާަާކަމެއްހެން.ާ އަޅުގަނޑަށްާ ރެއެއްތޯާ ކޮންާ އަދިާ ރޭތޯާ  55އްާ

އޮތިއްޔ ާކުރިއަށްާއެހެންާ ކަނޑައެޅިފައިާ ގައިމުވެސްާފަސޭހަވ ނެާވަކިާރެއެއްާނުވަތަާވަކިާރޭތަކެއްާ

ނުވުމަށްވެސްާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނާީާ ކަންތައްތައްވެސްާޕްލޭންކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާކޯރަމްާހަމަވުމަށާ 

ފިޔަވަޅެއްހެން މިހ ރާުާާާއެޅޭނެާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އަދިާ ހުށަހަޅަނީާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެއީ.ާ

ބައްދަލުކޮށްގެންާ އެއްރޭާ ހަފްތ އަކުާ ބަލ އިރުާ މަސައްކަތަށްާ ކުރަންޖެހޭާ މިާ ލިބިފައިހުރިާ

ޑްރ ފްޓްކުރ ާާ ކުރ ނީާ މަ�ަސައްކަތްާ މައިގަނޑުާ ޙަޤީޤަތުގައިާ ދެވޭނެހެން.ާ ކުރިއަށްާ  60އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ކުން.ާޑްރ ފްޓްކޮށްފައިާއަޅުގަނޑުމެންނ ާހަމައަށްާގެނައީމަާއިތުރުާމަސައްކަތްތަކެއްާހިމެނޭނީ.ާާފަރ ތްތަ

ާއެހެންވީމ ،ާއެގޮތަށްާވިސްނުންފުޅުާހުރިތޯާބައްލަވ ލެއްވުންާއަޅުގަނޑަށްާރަނގަޅީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

އަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ އެވިދ ޅުވިގޮތަށްާ ޝ ހީންާ ހީވަނީާ އެބާަާއަޅުގަނޑަށްވެސްާ ާޅުގަނޑުމެންާ

އޭރުންާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާާ އެނގެން.ާ ޓައިމްޓޭބަލެއްާ އޮންނ ނެާ މަސައްކަތްާ  65ާބޭނުންވޭހެންާ

މިހ ރާުާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ދަންނަވަންޏ ާ މިސ ލަކަށްާ ތައްޔ ރުވެވޭނީ.ާ ހުސްކުރަންާ އެދުވަސްާ ކުރިންާ އަޅުގަނޑުމެންާ

އޮ މަޖިލީހުގައިާ ތިންރޭާވިއްޔ ާާއަޅުގަނޑުމެންާރައްޔިތުންގެާ ދެރޭާ ވިއްޔާ  ދެރޭާ ހަފްތ އަކުާ ންނަގޮތަށްާ

އޮތިއްޔ ާާ ފަކްޝަނެއްާ އެހެންާ އަޅުގަނޑުމެންާ އޮވެއްޖިއްޔ ާ އެހެންާ ގަޑިއެއްގައިާ މިވެނިާ ތިންރޭާ

މިތަނަށްާއަންނ ނެ.ާދެންާކުއްލިއަކަށްާއަންގަވައިފިއްޔ ާތަންކޮޅެއްާބައެއްާފަހަރަށްާ ކެންސަލްކޮށްފައިާ

އެހެ ބެހޭގޮތުންާދަތިވެދ ނެ.ާ މަސައްކަތ ާ ދެންާ ރަނގަޅު.ާ ހައްދަވައިދެއްވިއްޔާ  އެގޮތައްާ  70ންވީމ ،ާ

އެއާީާ އެބަޖެހޭހެން.ާ ކޮށްދެއްވަންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ އިދ ރ އިންާ މަޖިލީހުގެާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ

ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ ގެންގޮސްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާއަޅުގަނޑުމެންާ އެާ ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސްާއަދިާ

މ އްދ އަކަށްާމަޖިލީހުންާއެާ ބ ބުންާފަށަންޖެހޭނީ.ާވީމ ،ާކޮންމެާމ އްދ އަކަށްާހުށަހެޅޭާއިޞްލ ޙަށްާއެާ

ބެހޭގޮތުންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއައިޑެންޓިފައިާކުރެވިފައިާހުރިާ ފ ޅުކުރެވުނުާޚިޔ ލުާނޫނިއްޔ ާމ އްދ އަކާ 

މ އް އެއްވަނަާ މިސ ލަކަށްާ އެނގޭނެގޮތަކަށް.ާ ވަކިންާ ހަމަާޚިޔ ލުތައްާ މ އްދ .ާ އެއްވަނަާ  75ދ ވިއްޔާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އެބަޖެހޭާ ޚިޔ ލެއްާ އެާ ވަކިންާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެއ އިއެކީގައިާ

ފޮނުއްވ ފައިހުރިާއިޞްލ ޙުގެާލިސްޓްގެާއެބައިާހިމެނޭތޯ.ާހަމަާރައްޔިތުންާފޮނުވިާބައިގައިވެސްާއެބައިާާ
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ނުންވޭާއެާލޯާސޮސައިޓީންާފޮނުވިާބައިގައިވެސްާކޮބައިތޯާހިމެނޭތޯ.ާދެންާއޭގެއިތުރުންާއަޅުގަނޑަށްާބޭ

އެކަމަކު،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ފެންނަގޮތަކަށްާހައްދަވަންާ އެއްތަނަކުންާ ހުރިާޚިޔ ލަކީ.ާވީމ ،ާއެާ ގެންނަންާ އެާ

 80މިބައިތައްާމިހެންާދިޔައަސްާއޭގެާއިތުރަށްާއަޅުގަނޑުމެންގެާކައިރީގައިާކޮންމެާބޭފުޅެއްގައިާއަރިހުގައާިާ

އަޅުގަނޑުމެންާާާހުންނަން މިސްވެއްޖިއްޔ ާ ބައެއްާ ފަހަރެއްގައިާ އެއީާ ސެޓެއް.ާ މީގެާ އެބަޖެހޭާ

ކުރެވުނީާ ތަޖުރިބ ާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ދ ދިފަހުންާ ދެންނެވީާ މިާ މިހެންާ ދިރ ސ ކޮށްބަލަން.ާ

ބައެއް ކުރެއްވީމަާ ސަރކިއުލޭޓްާ އެއަށްފަހުާމެންބަރުންނަށްާ ހައްދަވައިާ ރައީސްާލިސްޓެއްާ ާާމަޖިލީހުގެާ

އެކަހަލަާ ދެއްކެވީމޭާ އެވ ހަކަާ ތިމަންނަާ އޭގައި.ާ ނެތޭާ ޚިޔ ލުފުޅެއްާ ތިމަންނަާ ވިދ ޅުވޭާ މެންބަރުންާ

 85މައްސަލަާނުކުމެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާއަދިާޔައުމިއްޔ ާރިފ ރކުރައްވަންާބޭނުންފުޅުވ ާބޭފުޅުންކޮޅެއާްާ

ގޮތަކަ އޮންނަކަހަލަާ ފުރުޞަތުާ އެާ އެބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ދެނާްާތިއްބެވިއްޔާ  ފެނޭ.ާ ގެންދަވަންާ ށްާ

އަވަސްކުރެއްވުން.ާ ގޮތަކަށްާ ނޯންނ ނެާ ބޯޅަާ މިކޮޅުގައިާ ތ އީދުކުރަންާ ހަމަާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ

މަޖިލީހުގެާހުރިހ ާއިލްޒ މެއްާއަންނ ނީާޑްރ ފްޓިންގާކޮމިޓީއަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާ. ާއެހެންނޫނިއްޔާ 

ާ

ސ ފުކޮށްާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާ އަޅުގަނޑުާ ދެންމާެާޝުކުރިއްޔ .ާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ  90ާލަންާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާާ ބޭނުންކޮށްލަންާ މަސްދުވަހުާ ހައެއްކަާ ާވިދ ޅުވެއްޖެާ

ދައްކ އިރާުާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ވ ހަކަާ ހަމަޖެއްސުމުގެާ ތަނެއްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންާ ލިބޭނެވ ހަކަ.ާ ވެލ ނ ގެާ

ޙ ލަތުާހުރިގޮތްވެސްާބަލ ލަންާއެބަޖެހޭާކަންނޭނގެ.ާއެއީާއެއްކަންތައްާދެންާއަދިާާާއެބަާއެތަނެއްގެވެސް

ގޮސްފައިާ އެކަންތައްާ ނުވަތަާ ޕްރޮގްރެސްާ އެކްސްޕ ޓުންގެާ ވ ހަކަދެކެވުނުާ ކުރީރެއަކުާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ގެންދިއު ކުރިއަށްާ ރ ވ ލައިގެންާ މަސައްކަތްތައްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހިސ ބެއްގައިކަންާ ކިހާ   95މުގެާާއޮތީާ

މިހ ރާުާ ސ ފުވެއްޖިއްޔާ  ވަރަކަ�ަށްާ ކޮންމެވެސްާ އަ�ަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެކަންތައްތައްާ ކުރީގައިާ

ދަންނަވ ލަންާ އަޅުގަނޑުާ ފުރުޞަތުގައިާ މިާ އަދިާ ދެންާ ފެނޭ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ ގެންދެވިދ ނެކަމަށްާ

އޭނައަކީާ އެކްސްޕ ޓެއްާ އެބަހުރިާ ޔުނިވ ރސިޓީގައިާ އިސްލ މިކްާ މެލޭޝިޔ ގެާ ހުޅަނގުގާެާބޭނުންވަނީާ ާ

ދުސްތޫރީާޤ ނޫނުތަކ ާއަދިާއިސްލ މީާދުސްތޫރީގެާޤ ނޫނުންާވަރަށްާއިލްމީާފަންނީާޤ ބިލުާބޭފުޅެއްކަނާްާ

ފަހުނާްާ ދ ދިާ އަޅުގަނޑުާ ހުންނެވިކަމަށް.ާ އެބަާ ބޭފުޅެއްާ ކިޔ ާ ބ ރީާ ޢަޒީޒްާ ޢަބްދުލްާ  100އޭނަގެާނަމަކަށްާ

ާާ ކުޑަކޮށް ގޮސްލ ފައިާ މެލޭޝިޔ އަށްާ ދަތުރެއްގައިާ އަދިާއަމިއްލަާ ދެންާ ސ ފުކޮށްލައިފިން.ާ މަޢުލޫމ ތުާ

މަ�ަސައްކަތްކުރެއްވާިާ އުފެއްދުމުގެާ ރ އްޖޭގައިާ ފެކަލްޓީާ މިާ ލޯާ ޝަރީއ އިންާ މިާ ރ އްޖޭގައިާ

ދ އިމީާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންއަށްާ މިާ އޭނަބުނަނީާ އެބަހުރިކަމަށްާ އިންޓްރެސްޓްާ އޭނަާ ޕްރޮފެސަރެއްާ
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ގޮތުންާމަސައްކަތްކޮށް ވަކީލެ�ެއްގެ�ެާ އުޅެފައިާރ އްޖޭގެާޝަރުޢީާގޮތެއްގައިާ ރ އްޖޭގައިާ އެއީާ ދިނުން.ާ

އެސްޓަބްލިޝާްާ ފެކަލްޓީާ އެާ ދުވަހުާ އެހާ  ފެކަލްޓީގައިާ ލޯާ ޝަރީއ އިންާ ރ އްޖޭގައިާ އެނގޭާ  105ނިޒ މްާ

އަޅުގަނޑުާ އެވ ހަކަވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅެއް.ާ ހުންނެވިާ ކުރައްވަންާ މަސައްކަތްާ ކުރެއްވުމަށްާ

ާމ ،ާއެއީާއަޅުގަނޑުާދެންނަވ ލަންާބޭނުންވ ހަކައަކީާޝުކުރިއްޔ .ާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާއެހެންވީ

ާ

ާފަހުންާތިާވިދ ޅުވިާބޭފުޅެއްގެާނަމަކީާކޮބައިތޯާއެާހަނދުމަފުޅުާއެބަހުރިތޯ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ110 

މިވަގުތުާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާ ނަންާ އޭނަގެާ އަޅުގަނޑުާ އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާ ާާާމުޢީއްޒަށްާ

ާހަނދ ންާނެތިއްޖެ.ާމުހައިމިންާރަނގަޅުާމުހައިމިން.ާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ

ކަންނޭނގާެާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާ ބައްދަލުވުމުގައިާ ފުރަތަމަާ ކޮމިޓީގެާ ޑްރ ފްޓްާ  115ާއަޅުގަނޑުމެންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާާ ދެކެވުނުާ މުޙަންމަދާުާވ ހަކަާ އަލްއުސްތ ޛްާ މެންބަރުާ ާާ

އޮތީާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ކިހިނެއްތޯާ އެކަންތައްާ ދަންނަވ ލަން.ާ ފ ނަންތޯާ ކޮށްދެއްވަާ މިކަންާ ނަޝީދުާ

ާވިދ ޅުވެދެއްވަ�ަފ ނަންތޯ.ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ފުރުޞަތެއް ދައްކ ލުމުގެާ އެވ ހަކަާ ނަޝީދ ާ އަދިާ ސީދ ާ ސީދާ  އަޅުގަނޑުާ ދެންާއ ދެ،ާ  120ނުލިބޭ.ާ

ބުރަކަމަށް.ާ ވަރަށްާ މަސައްކަތްޕުޅުވެސްާ ނަޝީދުގެާ ފ ހަގަކުރެއްވިންާ އަޅުގަނޑުމެންާ މިރޭވެސްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަނޑުާއެހެންވީމ ،ާދެވަނަާފަހަރަށްވެސްާއެވ ހަކަާއަޅުގަނޑުމެންނަ�ަށްާތިލަވީމާަާ

ވަގުތަ ކޮންމެވެސްާ ނަމަވެސްާ މ ދަމާ  އިރ ދަކުރެއްވިއްޔާ  ދަންނަވ ލ ނަންާއަޅުގަނޑުާ ނަޝީދަށްާ ކުންާ

ާޚިޔ ލުފުޅަކީާކޮބައިތޯ.ާ

ާ125 

އިނީޝިއަލާީާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާ އަދިވެސްާ ކޮމިޓީާ މިާ ދެދުވަހުާ ހަފްތ އަކުާ ފެންނަނީާ ާއަޅުގަނޑަށްާ

ބޭއްވުނަސްާާާއިބްރ ހީމްާޝަރީފްާާ ހަމަނުވެގެންާ މީހުންާ މިސ ލަކަށްާ ދުވަހުގައިާ އެއްާ ާބ އްވަން.ާ

ާާއަާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ބ އްވަން.14ާާާނެއްކ  ދެދުވަސްާއެލިކޭޓްކޮށްފައިާ ދުވަސްާދ ނެާޖަލްސ އެއްާނުބޭއްވި.ާއެހެންވީމ ،ާ

ޖަލްސ ާާ ނިމުނީ�ީާ އަންގ ލެއްވީމަާ ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށްާ މިރޭާ ކުރިންާ ނެތިއްޖިއްޔ ާ މަސައްކަތްާ ދެންާ
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 130ރިކަމަށްާވަނީވިއްޔ ާާމިރެއަކުާބ އްވައިގެންާކުރ ނެާމަސައްކަތެއްާނެތޭ.ާއެހެންާނޫނިއްޔ ާމަސައްކަތްާހު

ޑްރ ފްޓްކުރެވެމުނާްާ އޭރުންާ ގެންދަން.ާ ކުރިއަށްާ ބ އްވައިގެންާ ދެދުވަހުާ މަދުވެގެންާ އެންމެާ ހަފްތ އަކުާ

މަޖިލީހުނާްާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ގެންދެވޭނެ.ާ ކުރިއަށްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ކުރަމުންާ ވެޓްާ އޭތިާ ދ ވަރަކަށްާ

އަޅުގަނޑުމެންާޑްރ ފް ގ ތަކަށްވެސްާ ކޮމިޓީގެާމަސައްކަތްާނުކުރެވިގެންާމިތ ނގައިާނިންމެވުމާ  ޓިންގާ

މިހ ރާުާ ވެދ ނެ.ާ ނުދ ގޮތްާ ކުރިއަށްާ ބަޙުސްތައްާ ފްލޯގައިާ ތ ށިވެގެންާ މަސައްކަތްާ ޑްރ ފްޓްކުރުމުގެާ

 135ފްލޯގައިާބަޙުސްާކުރެވެމުންދ ާވަރަކަށްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިތަނުންާއެއްޗެހިތައްާނިންމ ފައިާފޮނުވަންާ

ފެން މަސައްކަތްާާއަޅުގަނޑަ�ަށްާ އެއަށްވުރެންވެސްާ ދެންާ ބ އްވަންާ ދެދުވަހުާ އިނީޝިއަލީާ ނަނީ.ާ

ގިނަާ ހަލުއިާސްޕީޑެއްގައިާ އެއަ�ަށްވުރެންާ އަނެއްކ ވެސްާއަލު�ުންާރިވިއުކޮށްފައިާ ބުރަވެއްޖިއްޔ ާހަމަާ

ާދުވަހުާބ އްވަންާއެއީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާހަދ ާނިންމ ލ ފައިާޚ އްޞަާމަޖިލީހުގެާމަސައްކަތްާނިމުމަކަށްާ

އެންމެާ ހަމަާ ފެންނ ތީާ އަޅުގަނޑަށްާ ކަމެއްކަމަށްާ ބޭނުންތެރިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިހ ރުާ އެއީާ ގެނައުމަކީާ

 140ފުރަތަމަވެސްާދެދުވަސްާދޭން.ާދެންާއޭގެާފަހުންާވަކިާހިސ ބަކަށްާދިޔައީމަާމަސައްކަތްާއިތުރުވ ކަމަށާްާ

ސެކްރެޓޭރިާ ވަނީވިއްޔ ާ މަދުވ ކަމަށްާ ރިވިއުކުރަންާ އަލުންާ އަންގަވ ލެއްވީމާަާވަނީވިއްޔ ާ އޭޓުންާ

ާއަޅުގަނޑުމެންާއެރޭާޖަލްސ އަށްާނ ންނަގޮތަށްާހަމަޖެއްސިދ ނެ.ާ

ާ

އަޅުގަނޑުމެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިހ ރުާ ފުރަތަމަާ ކުރީގައިާ ދަންނަވ ލުމުގެާ އަޅުގަނޑުާ ބޭފުޅަކަށްާ އެހެންާ އ ދެ،ާ

 145ސައްކަތްާގެންދ ނީާހަފްތ އަކުާކިތައްާދުވަސްތާޯާފ ހަގަކޮށްލަމ ތޯއޭާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެންާމަ

މިާ ދެންާ ނުކުތ އެއްާ ރަނގަޅުާ ވިސްނ ވަޑައިގަތުންާ ބޭފުޅުންާ ދެންާ ކޮބައިތޯ.ާ ދުވަސްތަކަކީާ އެާ

ވީމާ  ދުވަސްވަރުކަމަށްާ އޮތްާ ނިމިފައިާ ދައުރުާ ރަސްމީގޮތުންާ މަޖިލިސްގެާ ދުވަސްވަރަކީާރައްޔިތުންގެާ

ތަންކޮ ބ ރުާ އޮންނަާ ރޫމަށްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާކޮމިޓީާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ނެ.ާ ދުވަސްކޮޅަކަށްާ ކުޑަާ ޅެއްާ

ާާ މަޖިލީހުގެ ޚ އްޞަާ އަނެއްކޮޅުންާ ދެންާ ދުވަހަކީ.ާ މަސްާ މިާ ދުވަސްވަރެއްާ 15ާާކެޕްޓަލައިޒްކުރެވޭނެާ

ާާ މިމަހު ޗުއްޓީވެސްާ 15ާާާާދުވަހުގެާ މިއޮތް އެހެންވީމ ،ާ އޮންނ ނެ.ާ ފެށިގެންާ  150ދުވަހ15ާާާުއިންާ

ގެ ނިންމ ލަމ ާާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ފުރަތަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ކިހ ވަރަކަށްތޯ.ާ ންދެވޭނީާ

ދުވަހުގައިާއަޅުގަނޑުމެންާޢ ންމުކޮށްާބައްދަލުވ ނީާހަފްތ އަކުާކިތައްާދުވަހުތޯާއެއަށ15ާާާާްހިންގަވ ާމިާާ

ާއުޅުއްވީ.ާާހަމްޒ ާއެއަށްތޯާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވަންާއުޅުއްވީ.ާމުޢީއްޒުާއެކަމަށްތޯާއެއްޗެއް�ްާވިދ ޅުވަނާްާ

ާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ޖަލްސ އިންާ އެއްާ ހަމަާ ތ އީދުކުރެވޭާ  155ާއަޅުގަނޑަށްާ
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ާމަސައްކަތްާނިންމިދ ނެކަމަށް.ާދެންާޝަރީފްާއެވިދ ޅުވިާފަދައިންާއެާޖަލްސާ ާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާާ

އަޅުގަނޑުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ކޮންމެހެންާ އެބޭފުޅުންނަށްާނުބޭއްވިއްޖިއްޔ ާ ނުޖެހޭާ މަޑުކުރ ކަށްާ ހަފްތ އަކަށްާ އަނެއްާ މެންާ

ާާ ބެލިދ ނެ. ބޭއްވޭތޯާ ޖަލްސ އެއްާ ހަފްތ ގައިާ އެާ ނުކޮށް.14ާާާދަންނަވ ލައިގެންާ ކަނޑައްތުާ ދުވަސްާ

އެކަމަށްާ ހަމަާ ނިންމަވ ތީާ އެކަންާ ދެންާ އެބަހުރި.ާ ވ ހަކަާ ހަމައެކަނިާއެހެންާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

 160ާނަވ ލީ.ާާއެއްޗެއްާދަން

ާ

ާއެހެންވީމ ،ާއެާމަޢުޟޫާއަޅު�ުގަނޑުާނިންމ ލެވޭތޯާބަލ ނަން.ާޝަރީފްާދެންާޝ ހީނާް.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ

ދައްކަވައިފި.ާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާ ވ ހަކަާ ދުވަސްވަރުގެާ ޗުއްޓީާ ފެންނަނީާ ހަމަާ ާއަޅުގަނޑަށްާ

 165ރުގައިާދެންާޖަލްސ އެއްާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާމެންބަރުންނަށްާޗުއްޓީާދެއްވަންވ ނެހެންާޗުއްޓީާދުވަސްވަާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދޫކޮށްލައްވ ފައިާޗުއްޓާީާ ޗުއްޓީއަށްާ އެހެންނޫނިއްޔ ާޗުއްޓީގެާމ ނައެއްާނެތް.ާދެންާޗުއްޓީާދުވަސްވަރުާ

އެހެންނޫނި ފެންނަނޭ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ ބ އްވަންާ ދެދުވަހުާ ހަފްތ އަކުާ އޮންނަާ އެާާނިމިފައިާ އްޔާ 

އެހެންވީމ ،ާާ ފަށައިފ ނެ.ާ ފުނިޖެހެންާ މިތަނަށްާ ނުކުރެވޭނެާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ މަސައްކަތެއްާ

ދެނާްާ ފެނޭ.ާ ގެންދަންާ ސްޕީޑެއްގައިާ ހަލުއިާ ކުރެވޭތޯާ މަސައްކަތްާ ހަމަާ ސްޓޭޖްތަކުގައިާ އިނީޝިއަލްާ

 170ާކަާދަންނަވަން.ާދުވަހުގައިާޖަލްސ އެއްާބ އްވަންާއަޅުގަނޑަށްާނުފެންނަވ ހ15ާަޗުއްޓީާމިއޮތާްާ

ާ

ރައްޔިތުންގެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ދެންނެވީާ އަޅުގަނޑުާ ނުގަތީ.ާ ސ ފުވެވަޑައިާ މުޅިންާ އެއްޗެއްާ ދެންނެވިާ އަޅުގަނޑުާ

ޚ އްޞާަާ ދެންާ ބޮޑުވ ނެއޭ.ާ އެވޭލަބިލިޓީާ ރޫމްގެާ ކޮމިޓީާ އެހެންވީމ ،ާ މީ.ާ މަހޭާ ޗުއްޓީާ މަޖިލީހުގެާ

ާާ މޭ ފެށެނީާ މިާ ޗުއްޓީާ ާާމަޖިލީހުގެާ 15ާާާާމަހުގެ އެހެންވީމ ، އަޅުގަނޑުމެނ15ާާާްއިން.ާ ހަމައަށްާ އ އިާ

 175ާމަސައްކަތްާގެންދަން.ާާ

ާ

ނުވަތަާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާ ދެދުވަހުާ ހަފްތ އަކުާ ދެންާ ގޮތުންާ އުސޫލެއްގެާ އަޅުގަނޑުވެސްާ ާއ ދެ،ާ

އަާމެންބަރުާޝ ހީންާޙަމީދުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތް.ާ މަސައްލައެއްާ އެއީާ ބޭއްވުންާ ާޅުގަނޑުާާދެރޭާ

އަދިާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ހުރިގޮތުންާ އަދިާ މަސައްކަތްާ މިހ ރުާ ދެންނެވީާ ކުރީގައިާ އެއީާ ދެންނެވީާ މިާ އެއްދުވަހޭާ

ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ އޮތީާ ކަމެ�ެއްކުރަންާ ޖަލްސ އިންވެސްާ އޮތްާ ދެންާ  180އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ކަ އަޅުގަނޑުމެންާ އަޅުގަނޑަށްާހީވަނީ.ާ ލިބިގެންހެންާ ދެންމެގައިާާޑްރ ފްޓްތަކެއްާ ނޑައަޅަންާމިއުޅެނީާ
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ކަނޑައަޅަން.ާާ ގޮތްތަކެއްާ ބަލ ފައިާ ލިއުންތަކެއްާ ހުރިހާ  އެާ ވިދ ޅުވިހެންާ ޒ ހިރުވެސްާ އަޙްމަދުާ

އެހެންވީމ ،ާއަދިާމިާހަފްތ ގައިާބ ކީާމިއޮތްާތިންާހަތަރުާދުވަހުގެާތެރޭގައިާއަދިާޖަލްސ ާބޭއްވިޔަސާްާ

އެ އަޅުގަނޑުމެންާ ހިއެއްނުވޭާ ވެދ ނެހެންނެއް.ާއަޅުގަނޑަކަށްާ ވަދެވޭވަރުާ ތެރެއަށްާ މަސައްކަތުގެާ ާ

ދެންާ ކުރައްވަނީާ އެކަންތައްާ ބަލ ފައިާ އެގޮތަށްާމަސައްކަތައްާ ދެންނެވީާ މިާ  185އެހެންވެގެންާއަޅުގަނޑުާ

ގޮތެއް.ާާ ޚިޔ ލުފުޅުކުރައްވ ާ ގެންދަވަންާ މިހ ރުާ ނުވިސްނޭާ ރަނގަޅަކަށްާ މާ  އަދިާ އަޅުގަނޑަށްާ

ފަ މަސައްކަތްާ ޕެނަލްއަޅުގަނޑުމެންާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ާާށައިގަންނ ނީާ ޕެނަލްާއެއްވެސް އެާ ހޯދައިގެންާ

މެދުވެރިކޮށްާޑްރ ފްޓެއްާގެނެސްގެންތޯާނުވަތަާއަނެއްކ ވެސްާހަމަާމަޖިލީހުގެާތެރޭގައިާދެއްކެވިާހުރިހ ާާ

އެގޮތެއްކަމެއްާާ ކުރިއަށްދ ނީތޯ.ާ ވ ހަކަދައްކައިގެންާ އަލުންާ ތެރޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ވ ހަކަތަކެއްާ

 190ާއަޅުގަނޑަކަށްާސ ފެއްނުވޭާއަދިއެއްާ.

ާ

އެގޮތަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މެންބަރުންާ މިާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އެއްޗެއްާ އޮތްާ ވިސްނިފައިާ އަޅުގަނޑަށްާ

އަސ ސާީާ ހަމަާ މަޖިލީހުންާ ވިސްނެނީާ މިާ އަޅުގަނޑަށްާ ބަލައިލ ން.ާ އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވ ތޯާ

ކިާގޮތެއްާކަނޑައަޅުއްވ ާފ ސްކުރައްވ ފައިާލިޔުމެއްާއެބައޮތްާމިހ ރާުާޙައްޤުތަކުގެާބ ބުާއޮންނަންވީާވަ

ވަރަށްާ އޭގައިާ އެހެންވީމ ،ާ އޮންނ ނެ.ާ މިހ ރުާ އަތްޕުޅުގައި�ިާ މެންބަރުންާ އެލިޔުންާ  195ފޮނުއްވ ފައި.ާ

ފުޅ ކޮށްާއެބައޮތްާޑިރެކްޝަނެއްާދެއްވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުގެާހިތަށްވަދެގެންާމިއުޅެނީާމީގައިާާ

މިާއޮންނަގޮތެއްާާ ތަންނުގައިވެސްާ އެހެންާ ދުނިޔޭގެާ އުސޫލެއްގެާގޮތުންާ އެބަާއިޝ ރ ތްކުރައްވ ާދެންާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އާިާ ޢަމަލުކުރެވެމުންދ ާ މިހ ރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އަދިާ ބަލ ާ

ހަމަާބަލައިލ ންާމިކަންކަމަށްބަލ ލ ފައި.ާއެ�ެހެންވީމ ،ާފުރަތަމަވެސްާރިސ ރޗްގެާމަސައްކަތެއްާމިއޮތީާާ

 200އެހެންތަންތ ގައިާހުރީާކިހިނެއްތޯ.ާބަލ ފައިާދެންާއަޅުގަނޑުމެންާއެބަޖެހޭާއެކަމަކުާއަޅުގަނޑުާހިތުންާ

ސްޕެސިފިކްާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެބަޖެހޭހެންާ މިކޮމިޓީންާ މީހުންނަށްާ ޑްރ ފްޓްކުރާ 

ދެންކަންނޭނގެ ޑްރ ފްޓްކޮށްދޭށޭ.ާ މިވެނިގޮތަކަށްާ މީހުންގާެާޑިރެކްޝެއްނެއްދޭން.ާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ާ

އޮތްގޮތްާާ ހިތަށްވަދެފައިާ އަޅުގަނޑުގެާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ފެށޭނީ.ާ އަސްލުގައިާ މަސައްކަތްާ

ާމިދަންނަވ ލީ.ާކިހިނެއްތޯާއެހެންާބޭފުޅުންނަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވަނީާ.

ާ205 

ބ އްވ ނެާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ނުވަތަާ ޑޭސްާ އޮފްާ ނަންބަރުާ މިާ ާމިހ ރުާ ނިންމުމަށްފަހާުާާ ާދުވަސްާ
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ވ ހަކަދެއްކެވުންާ: އެވިދ ޅުވާީާާއަޙްމަދުާހަމްޒާ  ޝ ހީންާ އެ�ެންވީމ ،ާ ފެނޭ.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުގަނޑަށްާ ގެންދަވަންާ ކުރިއަށްާ އިތުރަށްާ

ކުރީގައާިާ ޑީލްކުރެއްވުމުގެާ ސަބަބަށްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ސަބަބު.ާ ހުށަހަޅުއްވާ  އެއްދުވަސްާ ޖިސްޓަކީާ

ހީވަނީ ކަންނޭނގެ.ާާާއަޅުގަނޑަށްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ނިންމަވ ލެއްވުންާ ޑޭސްާ އޮފްާ ނަންބަރާ

 210އަޅުގަނޑަށްާމައްސަލައެއްނެތްާމުޢިއްޒުާހުށަހެޅުއްވިގޮތަށްާއަދިާދެދުވަސްވެސްާއަދިާއެއްދުވަސްވެސް.ާާ

ާއަޅުގަނޑަށްާހަމަާމައްސަލައެއްނެތް.

ާ

ހުށަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ މިއޮތީާާއަޅުގަނޑުާ މުޢިއްޒުވެސ2ާާްއ އ1ާާާާިހެޅިފައިާ އަށ1ާާާް.ާ

ާާ ފުރަތަމަާބަލ ލ ނީ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތްތ2ާާާާޯބުރަވެވަޑައިގަންނަވަނީ.ާ އޮބްޖެކްޝަނެއްާ އަށްާ

ާާ ނެތިއްޔ  އޮބްޖެކްޝަނެއްާ އޭރުން.ާ އޮންނ ނީާ ދެހަފްތ ގައިާ މިާ ދެދުވަހަށް.ާ  215ދުވަސ2ާާާާްހަފްތ އަކުާ

އެހެންވެއްޖިއްާ ދެންާ ދެދުވަހެއްތޯ.ާާކަމަށް.ާ ކޮންާ ހިންގަވ ާ ނިންމ ލައްވަމ ާ އަޅުގަނޑުމެންާ ޔ ާ

ާހޯމަދުވަހުގެރޭާމިއީާއެއްރޭާކަމަށް.ާހޯމަާދުވަހ އިާބުދަާދުވަހ އިާދެދުވަހުގެާރެއެއްާ.

ާ

ހުންނަނީ.ާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ފްރީކޮށްނޭާ ރޫމްާ ކޮމިޓީާ މިހ ރުާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ ާދެންމެގައިާ

 220ާއެހެންވީމ ،ާހަވީރުާކިހިނެއްތޯާވ ނީާ.ާހަކަދެއްކެވުންާ:ޝ ހީންާޙަމީދުާވ ާ

ާ

ހަވީރަށްވެސްާހަމަޖެއްސިދ ނެ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ާ.މައްސަލައެއްނެތްާހަވީރުާބޭފުޅުންނަށްާފަސޭހަފުޅިއްޔާ 

ާ

ހަވީރުވެއްޖިއްޔ ާާފ ދިއްޕޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާ އިނގޭތޯ.ާ ދަންނަވ ލ ނީާ އެހެންާ ާއަޅުގަނޑުވެސްާ ާކުޑަކޮށާްާާ

ާާމުޙަންމަދުާޞ ލިޙްާ ކަނޑައަޅަނީާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންާ ދެންާ އުޅޭނީ.ާ 15ާއުނދަގޫކޮށްާ  225ާދުވަހަށްތޯާާ

ބ އްވ ނެާދުވަސްތަކ އިާތ ރީޚްާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ާދުވަހަށްދެއްތޯ.15ާޑޭޓް.ާޖަލްސާ 

ާ

ވަހަށްާތަނެއްާހަމަޖެހެންދެންާދެއްތޮ.ާއެއީާދެންާދ15ާާުފުރަތަމަާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާކަނޑައަޅ ލެވޭނީާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

މަޖިލީސާްާ ރައްޔިތުންގެާ ފެށޭއިރުާ ދެންާ ދޫކޮށްލ ފައި،ާ ޗުއްޓީއަށްާ ހަމަާ ޗުއްޓީާ މަޖިލީހުގެާ ޚ އްޞަާ

 230އޮންނ ނީާފެށިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަނެއްކ ވެސްާކޮމިޓީާރޫމަށްާބ ރުާބޮޑުވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިވަގުތަށްާާ

ނޑުމެންާމިާބަލ ލަނީ.ާދެންާވަގުތަށްާބަލ އިރުގައިާލިބޭާޖެނެރަލްާޕިކްޗަރއަކާީާމިާދެހަފްތ އަށްާއަޅުގަ

8:30ާހަވީރަށްވުރެާރޭގަނޑޭާގިނަާބޭފުޅުންނަށްާފަސޭހަފުޅުކަމަށްާމިފެންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާރޭގަނޑުާާ
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ާާ ހިންގަވ ާދޮޅުގަޑިއިރުތޯ، ކަނޑައަޅ ލަމާ  1ާާާާކަމަށް.ާދެންާޑިޔުރޭޝަނެއްވެސްާ 2ާާގަޑިއިރުތޯާނުވަތަ

ގަޑިއިރުތޯާއަޅުގަނޑުމެންާހޭދަކުރ ނީ.ާޢ ންމުކޮށްާދޮޅުގަނޑިއިރުާކޮމިޓީތަކުގައިާހޭދަވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާ

8:30ާާާާ ބޭފުޅުންވެސ10:00ާާާާްއިން ހުރިހ ާ އެހެންވީމ ،ާ ދުވަހުގެރޭ.ާ ބުދަާ ދުވަހ އިާ ހޯމަާ  235އަށްާ

ާާ އިތުރުާއަންނ ނެާމީހަކާުާާާޖަހ އިރަށ9ާާްކަލަންޑަރުގައިާނޯޓްކޮށްލެވުންާއެދެން.ާއަޅުގަނޑުާބަލ ލ ނަން

ާާ 9ާާާާހުރިތޯ.ާދެބޭފުޅަކު ކިހިނެއްތޯ އެބަާހުށަހަޅުއްވ .ާއެހެންާބޭފުޅުންާ .ާއަޅުގަނޑ8:30ާާުޖަހ އިރަށްާ

ާާ ބުދަާދުވަހުގެރޭ ދުވަހ އިާ ނުނަގ ނަން.ާއެހެންވީމ ،ާހޯމަާ ވޯޓެއްާ 8:30ާާާާދެންާކޮންމެހެންާ 10ާާއިން

ގަނޑުމެންާއަނެއްކ ވެސްާވ ހަކަދައްކ ލ ފައިާގޮތެއްާާއަށްާޗުއްޓީއ އިާޖެހެންދެން.ާދެންާއޭގެފަހަށްާއަޅު

ދެންާ ގެންދ ނެގޮތްާ ކުރިއަށްާ ދެންާ ނިންމަން.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެކަން�ްތައްާ އެހެންވީމ ،ާ  240ނިންމ ނީ.ާ

ކުރީރޭގެާ އަޅުގަނޑުާ ކުރީގައިާ ފެށުމުގެާ މަޝްވަރ ކޮށްލަން.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ

ޚިޔ ލުކޮށް ބ ރައިގާެާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާކުޑަކޮށްާ ޑިސްކަޝަންާދ ސްޓޭޖުގައިވެސްާހަމަާ ލެވިފައިާއޮތީާ

އޮތީ.ާ ނުނިމިފައިާ ގޮތެއްާ ނެތީމަާ ކޯރަމެއްާ އެރޭާ އެއަށްާ ބަލަނީ.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ ކޯރަމެއްތޯާ

ާއެހެންވީ�ިމ ،ާކޯރަމެއްާހަމަވިރޭާއެޚިޔ ލުާއަޅުގަނޑުމެންާކޮށްލުންާކިހިނެއްތޯއޭާއަނެއްކ ވެސް.

ާ245 

ޑިސްކަޝަންގައި.ާާާބްރ ހީމްާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއި މިާ ބ އްވަންާ މަދުކޮށްފައިާ ކޯރަމްާ ފެންނަނީާ ާއަޅުގަނޑަށްާ

ާކަމެއްާނިންމ ނެާހިސ ބުންާދެންާނިންމަންވ ނީާއެކަމަކުާކޯރަމްާއޮވެގެންާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާއެހެންނޫންތޯާކަމެއްާނިންމޭނީ.ާާ

ާ

ހީވަާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އޮންނަގޮތުންާއަޅުގަނޑަށްާ ގަވ އިދުާ ޔަޤީންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ  250ާނީކީނޫން.ާ

އެހެންވީމ ،ާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާާ ހަމަނުވަންޏަކ .ާ ކޯރަމްާ ނުބޭއްވޭާ ޖަލްސ އެއްާ ާކޮމިޓީގެާ

ާާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން: ޖަލްސާ 33ާާއަޅުގަނޑުމެން، ކޮމިޓީއެއްގެާ އެކުލަވ ލ ާ މަޖިލީހުންާ އޮންނަކަމަށްވަނީާ މ އްދ ގައިާ ވަނަާ

މެންބަރުނާްާބޭއްވޭނީ ގިނަާ އެއްބަޔަށްވުރެާ ދެބައިކުޅަާ މެންބަރު�ުންގެާ ހިމެނޭާ އެކޮމިޓީއެއްގައިާ ާ

ާާ އެހެންވީމ ، ދެން،12ާާާހ ޒިރުވުމުންނޭ.ާ މިއޮތީ.ާ ބޭއްވެންާ ޖަލްސ އެއްާ ހ ޒިރުވެގެންާ ބޭފުޅުންާ

 255މ ،ާދެންާއެހެންގޮތަކަށްާބަދަލުކުރަންޏ ާއަޅުގަނޑުމެންާމިއަށްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅަންޖެހޭނީ.ާއެހެންވީާ

ާއެއަކަށްާމ ބޮޑުާވ ހަކައެއްދައްކ ނެާޖ ގައެއް.ާ.

ާ
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އަޅުގަނޑުމެންނަށްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: އޮތްގޮތަކަށްާ ގަވ އިދުގައިާ ޑިލީޓްކުރީ.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ

ގެންދަން ޑިސްކަޝަންާ ދަށްކޮށްގެންާ ކޯރަމްާ އަދިވެސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ދެންާ ާގެންދެވޭނީ.ާ

މަޖިލީހަށާްާ އިޞްލ ޙުކޮށްާ ގަވ ދެއްާ ފަރ ތުންާ ކޮމިޓީގެާ ޖެހޭނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ  260ބޭނުންކަމަށްވަންޏާ 

ކޮންމެހެންާނުގެންދިޔަސްާއަދިާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހިސ ބަށްާ ހީވަނީ.ާދެންާ އަޅުގަނޑަށްާ ފޮނުވަންހެންާ

އަދި އެގޮތަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ދެންާ ނޫނީާ ދަތިވެއްޖިއްޔ ާ މ ބޮޑަށްާ ނުވިސްނާ މަސައްކަތްާ އިތުރަށްާ ާ

މަޑުކޮށްލ ފައިާބ އްވ ނީ.ާދެންާއެހެންވީމ ،ާމަސައްކަތްާކުރިއަށް.ާއަޅުގަނޑަށްާވަރަށްާރަނގަޅުާމިރޭާާ

ޑްރ ފްޓްކުރ ާބަޔ އިާހަމައަށްާގެންދ ނެާއިންސްޓްރަކްޝަނަކަށްާ ދެންާއޮތްބ ގައިާފޯކަސްކޮށްލެވުނިއްޔާ 

އިދ ރ ާ ނުވަތަާ ހަދައިދޭންވީާ އެމީހުންާ ބޭނުންވަނީާކިހިނެއްތޯާ ދެންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ  265އިންާ

ާކޮންކަމެއްތޯ.ާމުޢިއްޒު،ާދެންާޝ ހީން،ާޙަމްޒ ،ާޝަރީފް.ާ

ާ

ދެނާްާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މައްސަލަ.ާ އިމ ރ ތުގެާ މިއުޅެނީާ ފުރަތަމަާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ާއ ދެ،ާ

ތެރޭގައިާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިމަހުގެާ ކަންނޭނގެ.ާާކޮންމެއަކަސްާ ބޭއްވޭނެާ ތެރޭގައިާ ރޫމްާ މިކޮމިޓީާ ޖަލްސ ތައްާ ބޭއްވޭާ ާ

ރައީސަށްާ މަޖިލީހުގެާ އިދ ރ އަށ އިާ މަޖިލީހުގެާ ރައްޔިތުންގެާ ނޭނގެާ އަޅުގަނޑަކަށްާ  270ދެންާ

އެާއެއްާާ ނޫނިއްޔާ  އިތުރުާސްޓ ފުންާމިކަމަށްާބޭނުންވޭތޯ.ާއިދ ރީާސްޓ ފުންާ އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނީާ

ާާ ޖެހިފައި.ާދެންާއަޅުގަނޑަކަށް ޕެނަލެއްާއެކުލަވ ލަންާ ނޭނގެ.ާދެންާކޮންމެއަކަސްާމިހ ރުާމިވަނީާދެާ

ވ ހަކަދެއްކިާފަދައިންާ ޕެނަލެއް.ާދެންާއަޅުގަނޑުމެންާކުރީރޭާ ޑްރ ފްޓިންގާޕެނެލަކ އިާއެކްސްޕ ރޓްާ

އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަތިއްބެވި.ާ ބޭފުޅުންވެސްާ ނެންގެވޭނެާ ރ އްޖެއިންާ ާދެޕެނަލަށްވެސްާ

ވިއްލަންޖެހޭާ އޮފީސްތަކުންާ އެ�ެހެންާ އެހެންނޫންތޯ.ާ ކުރަންވީކަންނޭނގެާ އެކަންާ ކަމަކަށްާ  275ފުރަތަމަާ

ކޮންބައެއްތޯާާ އެހެންނޫންތޯާ ފ ހަގަކުރަންވީާ ފުރަތަމަާ ކަންތައް.ާ ވީއްލުމުގެާ ތިބިއްޔ ާ މުވައްޒަފުންާ

ޕެނެ ޑްރ ފްޓިންގާ ޕެނެލ އިާ އެކްސްޕ ރޓްާ ރ އްޖެއިންާ ޕެނަލްތަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާގެންނަންވީާ ލަށް.ާ

މަސައްކަތްާާ އެބަާ ވަކީލުންާ ރަނގަޅުާ ހަމަާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެބަޖެހޭ.ާ ކުރަންާ އެކަންތައްތައްާ

ބޭފުޅުންާގެންނެވިދ ނެާ ބައެއްާ އޭގެތެރެއިންާ އޮފީސްތަކުގައި.ާ އެހެންާ ސަރުކ ރުގެާ ކުރައްވ ހެންާއެބަާ

އަޅުގަނޑުމެ ކަންނޭނގެާ ލިސްޓްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮށްލައިގެންާާކަންނޭނގެ.ާ ތައްޔ ރުކޮށްލަންވީ.ާ  280ންާ

އޮތްގޮތުންާާ ހަމަޖެހިފައިާ އޮނިގަނޑުާ ސަރުކ ރުގެާ އަދިާ ނިންމަންވީ.ާ ގޮތެއްާ ގެނެސްާ ދެންރެއަކަށްާ

ކޮންމެއަކަސްާާ ދެންާ ނިންމ ލެވޭނީ.ާ މުޅިންާ އެކަންާ ކަންނޭނގެާ ދަންނަވައިގެންާ އޮފީހަށްާ ރައީސްާ

އަން އެކްސްޕ ޓަކުާ ބިދޭސީާ ނުފެނޭާ ނުފަށ ާާއަޅުގަނޑަކަށްާ މަސައްކަތްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ނަންދެންާ
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ތިބޭކަށް.ާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވިދ ޅުވިާފަދައިންާމިހ ރުވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާއެބަާތަންކޮޅެއްާފަސޭހައިންާ

އެކިާ އޮތްގޮތްާޓެރެބިޔުލޭޓްކުރަންާއެބަޖެހޭާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރެވިފައިާ އެކިާމަޢުޟޫއުތަކުގައިާ  285ފެންނަގޮތަށްާ

އީާރައްޔިތުންާފޮނުވ ފައިާހުރިާޚިޔ ލުތަކ އި،ާމަޖިލީހުގައިާދެކެވުނުާވ ހަކަތަކ އި،ާާމަޢުޟޫއުތަކަށް.ާއެ

މިާާ މަސައްކަތްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ބެހޭ.ާ ހުށަހެޅުއްތަކ އިާ ހުރިާ ފޮނުއްވ ފައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާފެށި ދ ނެހެނާްާރ އްޖޭގެާވަކީލުންނ އިާއަދިާއެހެންާބޭބޭފުޅުންާބޭނުންކޮށްގެންވެސްާ

އެވ ހަކާަާ އެހެންވީމ ،ާ މަސައްކަތަކަށްނުވ ނެ.ާ ކުޑަާ މާ  އެއީވެސްާ ހީވަނީ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ

 290ާދަންނަވ ލަންވެގެން.ާާ

ާ

އ ދެ،ާޑްރ ފްޓިންގާމީހުންގެާމައްސަލ ގައިާއަޅުގަނޑުާހަނދ ންވޭާކުރީރޭާދަންނަވ ލެވުނުާކަންނޭނގެާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުާ ރައީސްާ މިހ ރުާމަޖިލީހުގެާ އޮފީހުންވެސްާ ރައީސްާ އޮތީާ އިޝ ރ ތްކުރައްވ ފައިާ ގަނޑަށްާ

ބަޔަކުާާ ތިބިާ އޮފީސްތަކުގެާ ސަރުކ ރުގެާ ފ ހަގަކުރީމ ާ ބަޔަކުާ ވަކިާ އަޅުގަނޑުމެންާ އޮތީާ ވިދ ޅުވެފައޭާ

ހަނދ ނާްާ ދަންނަވ ލިާ ހަނދ ންވޭާ އަޅުގަނޑުާ ކުރީރޭާ އެހެންވީމ ،ާ ދެއްވ ނެކަމަށް.ާ  295ވީއްލަވާ 

ާާ ލީގަލްާއޭރިޔ ގައިާމަސައްކަތްކުރައްވ ާބޭފުޅުންނަށޭާބޮޑަށްާމިކަމަށްާއެކަށީގެންވާ އަޅުގަނޑަށްވުރެާމި

ލިސްޓެއްާާ ޝޯޓްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނީވެސް.ާ ބޭފުޅުންާ އެކިއެކިާ

އަޅުގަނޑުާާ މ ދަމ ާ އޭރުންާ ލިބުނިއްޔ .ާ މިރޭވެސްާ ރަނގަޅުާ އަޅުގަނޑަށްާ ހަމަާ ދެއްވީމާ  ނަމަވެސްާ

ލިޔެލައިގެންާގެންނަން.ާ ާމަސައްކަތްާފަށ ނަންާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔާ 

ާ300 

ދެނާްާ މ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ހޯދައިދެމުން.ާ ލިސްޓެއްާ އިޝ ރ ތްކުރެއްވިާ ކުރީރޭާ އ ދެ،ާ  ޝުކުރިއްޔ .ާ

ބޭފުޅުންާއެބަތިއްބެވި.ާާާާއަޅުގަނޑަށްާދެންނެވޭނީާވަކީލުންގެާޖަމްޢިއްޔ ގެާތެރޭގައި ޝ ހީންާހަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ހަމަާޝައުޤްވެރިވާ 

އަޅުގަނޑުާާ ބަލ ނަން.ާ ހުށަހެޅޭތޯާ ލިސްޓެއްާ ޝޯޓްާ ކޮންމެސްާ އެއަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ

ވީއްލުނާްާ ސަރުކ ރުންާ އަދިާ އޭގައިާ ދެންާ ބަލ ނަން.ާ އެއްކުރެވޭތޯާ ހަމަގައިމުވެސްާ

ވަކީލުންވެސްާ އަމިއްލަާ އޭގައިާ ގިނަވަގުތުާާއެކަންޏެއްނޫންކަންނޭނގެ.ާ އޭގެއިތުރުންާ އުޅުއްވަފ ނެ.ާ ާ305 

ކަނޑައަޅުއްވ ދެއްވަންޖެހޭނީާ ގޮތެއްާ ރެމިޔުރެނޭޝަނަށްވެސްާ އެކަމުގެާ ކުރައްވ އިރުާ މަސައްކަތްާ

މިތަނުން.ާދެންާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެންާމިާފަށަންއުޅޭާބިލްާއޮފްާާ

އެމަސައްކަ މަސައްކަތް.ާ އެކުލަވ ލުނާްާރައިޓްސްގެާ ޑްރ ފްޓެއްާ ޚިޔ ލަކީާ ފެންނަާ އަޅުގަނޑަށްާ ތުގައިާ

މިހ ރުންާމިހ ރަށްާހަމަާޕެނަލެއްާހޯދ ފައިާހަވ ލުކުރުން.ާއަޅުގަނޑުމެންާއޭގެާކޮންސެކްޗްލީާދޭންޖެހާޭާ



 13

 310މ ގިނަާޑައިރެކްޝަންތަކެއްާހިއެއްނުވޭާބިލްާއޮފްާރައިޓްސްއ އިާގުޅިގެންާއޮންނ ނެހެނެއް.ާމިކަމުގައިާާ

ހުރިހ ާާއަޅުގަ އޭގެާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިއިރުގައިާ ބޭފުޅުންާ ގިނަާ މަޖިލީހުގައިާ މީގެކުރީގައިާ ނޑުމެންާ

ކްރެޓިޒަމެއްާއައީާއަޅުގަނޑުމެންނ އިާދިމ ލަށް.ާރިޔ ސަތަށް.ާއެއީާކީއްކުރަންތޯ،ާމިއީާކޮންވ ހަކައެއްާާ

ާާ ވަރަށް ހަމަާ މީގައިާ އޮތްކަމެއްނޫންކަންާ ބަޙުސެއްާ އިތުރުާ މިއީާ ޑްރ ފްޓްާދައްކަންތޯ،ާ ފަސޭހައިންާ

ކުރުމުގެާ ބޭކ ރުާ ވަގުތުާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައްތަކެއް.ާ ކަނޑައެޅިދ ނެާ ގޮތްތަކެއްާ ނުވަތަާ ކުރެވިދ ނެާ

ކްރެޓިޒަމެއްާއޮތްއިރުާއަޅުގަނޑުމެންާމިާކޮމިޓީއަށާްާ  315ގޮތުންާކުރެވުނުާމަސައްކަތެކޭާއެއީ.ާއެާހުރިހާ 

އަޅުގަނޑަ ހަމަގައިމުވެސްާ ބޭނުމެއްނުވޭ.ާ ޑްރ ފްޓެއްާާއެކަމެއްާ މިހ ރުާ ވިސްނޭގޮތުގައިވެއްޖިއްޔ ާ ށްާ

އެޑްރ ފްޓްގައިާާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ އަޅުގަނޑުމެންާ މައްޗަށްާ ޑްރ ފްޓްގެާ އެާ ގެނައީމ ާ އެކުލަވ ލ ފައިާ

އަޅުގަނޑުމެންާ އެއީކަންނޭނގެާ ވ ހަކައެއް.ާ ހުރިހާ  ދެއްކެވިާ މެންބަރުންާ އެބަހުރިތޯާ ހިމެނިފައިާ

އޭރު އަޅުގަނޑުމެންާ ވ ހަކަތަކެއްާާބަލަންވީ.ާ އެހުރިހާ  އަލުންާ ކުރުކޮށްލެވޭނެާ މަސައްކަތްާ މިާ ންާ

ޕެނަލެއްާ އަވަހަށްާ މިދެންނެވީާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވެގެންާ ބަދަލުގައި.ާ ދެއްކުމުގެާ ތެރޭގައިާ  320މިތ ންގެާ

ޑްފ ރްޑްތައްވެސްާމ ގިނަާދުވަހެއްާ އެކަންާހަވ ލުކުރައްވަން.ާއޭގެާ އެކުލަވ ލައްވަފައިާބޭފުޅުންކޮޅަކ އިާ

ފެންނަނީ.ާނުނަ އަޅުގަނޑަށްާ ކަމަށްާ ޑްރ ފްޓެއްާ ކުރެވިދ ނެާ ފަސޭހައިންާ ވަރަށްާ ހަމަާ އެއީާ ގ ނެ.ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ކޮމިޓީގެާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އަޅުގަނޑުމެންާ ތެރެއިންާ ކޮމިޓީާ މިާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ  325ާއ ދެ،ާ

ވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މަސައްކަތްކުރ ނެާކޮންމެވެސްާކުޑަާކޮމިޓީއެއްާއޮތުން.ާއެއީާއެގޮތުންާމަސައްކަތްާާރައީސްއ އިާއެކޮށްާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒާ 

ޕެނަލްވެސްާއެކުލަވ ލައިާމަސއްކަތްތަކެއްާކުރެވޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ ކުރެވިގެންާކަންނޭނގެާއެކްސްޕ ޓްާ

އަޅުގަނޑުމެންނަ ގެންދ ގޮތުންާ މަސައްކަތްާ އަޅުގަނޑުމެންާ މިހ ރުާ ހިއެއްނުވޭާ ށާްާއަޅުގަނޑަކަށްާ

މަސައްކަތްތަކެއާްާ ގެންދެވޭނެހެނެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެގޮތުންާއެބަޖެހޭާޖަލްސ ާބޭއްވުމުގެާކުރީގައިވެސްާ

ކޮންމެވެސްާ ފޮނުވުމަށްާ ނަންާ މިކަހަލަާ ލަފ ދިނުމަށ އިާ ރައީސަށްާ އެގޮތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  330ކުރެވެން.ާ

ބޭފުޅުންގެވިޔަސްާކޮމިޓީއެއ5ާާާާްބޭފުޅުންގެވިޔަސްާއަދ3ާާާާިކަހަލަާކޮމިޓީއެއްާއެބަާއޮންނަންޖެހޭ.ާއެއީާާ

ތަންކޮޅެއާްާ ގެންދެވިދ ނެާ މަސައްކަތްތައްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އޭރުންާ ދެންާ ހިމެނޭގޮތަށް.ާ ރައީސްާ

ބެހޭގޮތުންާ ޙައްޤުތަކ އިާ އަސ ސީާ މިާ މިހ ރުާ ގޮތުގައިާ ފ ހަގަކުރެވޭާ އަޅުގަނޑަށްާ ދެންާ ރަނގަޅަށް.ާ

އެއްގޮތަކަށްވެ މިހ ރުާ އިރުގައިާ ބަޔ ންކުރެވިފައިނުވާ ވ ހަކަދެކެވުނުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ސްާ

ފ ހަގަކުރައްވ ފައި.ާާ އެބަހުރިާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ސިފ ގައިާ ޙައްޤުތަކެއްގެާ  335ބައެއްކަންތައްތައްާ
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އެބަޖެހޭާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ ޙައްޤުތަކެއްާ އެތައްާ މިފަދަާ ޙައްޤ އިާ ލިބުމުގެާ ވަޒީފާ  މިސ ލަކަށްާ

ންޓިފައިާކުރައްވަންާއެާޑްރ ފްޓިންގާކޮމިޓީއަށްާދިނުމުގެާކުރީގައިާާއަޅުގަނޑުމެންާމިާކޮމިޓީންާއައިޑެ

ކުރަންޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެއީވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ހިމަނ ނީވެސް.ާ ޙައްޤުތަކެއްތޯާ ކޮންކޮންާ

މިއީއޭާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ ކޮމިޓީގައިާ ޑްރ ފްޓިންގާ އަޅުގަނޑުމެންާ މަސައްކަތެއް.ާ

ޙަ ބޭނުންވާ  ވ ހަކަތައްާާއަޅުގަނޑުމެންާ ގިނަާ ވަރަށްާ ލިޔެލަން.ާ ޙައްޤުތަކުގައިާ އަސ ސީާ  340އްޤުތަކަކީާ

މެންބަރުންނަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަރަށްގިނަާ ގެންނަވަންާ ޙައްޤުތަކުގައިާ އަސ ސީާ އެބަހުރިާ

ގޮތުގައިާާ ޙައްޤުގެާ ކަންތައްތައްާ ނުހިމެނޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ މިހ ރުާ ފެނިވަޑައިގަންނަވ ާ

އެހެން އެހުރިހާ ފ ހަގަކުރައްވ ފައި.ާ އެކުލަވ ލުމ އިާ ޕެނަލްާ އެކްސްޕ ޓްާ މިކަންތައްތަކ އިާ ވީމ .ާ

އަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާއަޅުގަނޑުމެންާމިާކޮމިޓީއަށްާމުޅިާކޮމިޓީއެއްކޮށްާއޮތުމުގާެާކަންތައްތައްާކުރުމަށްާާ

3ާާާާބަދަލުގައިާާ  345ާމެންބަރުންގެާކޮމިޓީއެއްާރައީސަށްާއެހީވެދޭން.ާރައީސްާހިމެނޭގޮތަށްާއޭރުނ5ާާްނުވަތަ

ނެތް.ާާ ގިނަކުރުމުގެާމ ނައެއްާ ކޮންމެހެންާމ މީހުންާ އަޅުގަނޑުމެންާ މަދުވ ނެ.ާ ހަ�ައްތަހ ވެސްާމީހުންާ

ާާ ހިމެނޭގޮތަށް 3ާާާާރައީސްާ ގޮތަށް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ާ ރައީސްާ ނުވަތަާ ބޭފުޅުންގ5ާާާެބޭފުޅުންާ

އަޅުގަނޑު އެއީާ ހީވަނީ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ މަސައްކަތްކުރެވިގެންާ އޮވެގެންާ މެންނަށްާކޮމިޓީއެއްާ

އެއީާާ އެކުލަވ ލުމަށްފަހުގައި.ާ ކޮމިޓީާ އެާ ހަވ ލުކުރެވޭނީވެސްާ ކޮމިޓީއ ާ އެކްސްޕަރޓްާ މަސައްކަތްތައްާ

އެޑްވައިސްާދެއްވ ނެާކޮމިޓާީާ  350ޑްރ ފްޓިންގވިއަސްާއަދިާއެއީާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިދޭާޕްރޮފިޝަނަލްާ

ކޮންމެވެ އަރުވައިގެންާ ލަފ ތަކެއްާ ކޮންމެވެސްާ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްގެން.ާއެކުލަވ ލެވޭނީވެސްާ ސްާ

ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާފެނޭާއެގޮތަށްާމަސައްކަތްކުރިއަށްާގެންދިއުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ވީހ ވެސްާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ތ އީދުކުރެވޭާ ވަރަށްާ އަޅުގަނޑަށްާ ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށްާ ާޝ ޙީންާ

ޑްރ ފްާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން: ޚިޔ ލުތަކެއްގެާއަވަހަކަށްާ ހުރިހާ  ފ ޅުކުރެވިފައިވާ  މަޖިލީހުގައިާ ދެން،ާ ތައްޔ ރުކުރަން.ާ  355ޓެއްާ

ލިއެވޭނެ.ާާ ނުއެއްާ ޤ ނޫނުއަ�ަސ ސީގައިާ މިާ ޙައްޤުތަކެއްާ އަސ ސީާ ރިޢ ޔަތްކޮށްގެންނެއްާ މައްޗަށްާ

ކަން އަސ ސީާޙައްޤުކަމަށްާއުސޫލެއްގޮތުންާޤަބޫލުކުރެވޭާ ތައްތައާްާއެފ ޅުކުރެވުނުާޚިޔ ލުތަކުގެތެރެއިންާ

އަސ ސީާޙައްޤުތަކުގެާޗެޕްޓަރުގައިާބިލްާއޮފްާރައިޓްސްގައިާލިއެވޭނީ.ާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުނާްާ

އަސ ސީާ ޚިދުމަތްތަކަކީވެސްާ އަސ ސީާ ސަރވިސަސް،ާ ބޭސިކްާ ފ ޅުކުރެއްވިއިރުާ މަޖިލީހުގައިާ

އެހެންނަމަވެސްާާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވި.ާ ދެކެވަޑައިގެންާ އޭގެއިތުރަށާްާޙައްޤުތައްކަމުގައިާ ހަމަާ  360އެއީާ

ވ ހަކަވެސާްާ އެއްޗެތީގެާ ލިޔެވޭނެާ ޑައިރެކްޝަންގެތެރޭގައިާ ޕޮލިސީާ ނުވަތަާ ސިޔ ސަތުާ ދައުލަތުގެާ
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ދެން،ާ އެބަހުރި.ާ އައިސްފައިާ ވ ހަކަފުޅުގައިާ މެންބަރުންގެާ ބައެއްާ ޙައްޤުތަކުގެތެރޭގައިާ އަސ ސީާ

މިހ ރުާނިންމ ފައިާއޮތް ޙައްޤުތަކަކީާއަޅުގަނޑުމެންާ ާނިންމުމުގައިވެސްާއެބައޮވޭާއެއީާވަކިާާއަސ ސީާ

ޝަރީޢަތަށްާ ގެއްލިއެއްޖެއްޔާ  ޙައްޤެއްާ އަސ ސީާ އަދިާ އުނިނުކުރެވޭނޭ.ާ ނޫނީާ ޙ ލަތްތަކުގައިާ ކަހަލަާ

ލިޔެވެންޖެހޭނެާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއާ  އޮތްާ މިހ ރުާ ގޮތަށްާ ހޯދޭނެާ ޙައްޤެއްާ އެާ  365ގޮސްގެންާ

އަސ ސީާޚިދުމަތްތަކާ ކަންތައްތަކޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާދައުލަތެއްގެ ވަރަށްާގިނަާ ާޕޮލިސީތަކުގެތެރޭގައިާ

ދެން،ާ ހޯދިދ ނެ.ާ ފުރުޞަތުތަކ އެއްޗެހިާ ވަޒީފ ގެާ ފޯރުކޮށްދޭނެ،ާ ކަންތައްތައްާ ރައްޔިތުންގެާ އަދިާ

ކިޔައިާާ ޕޮލިސީާ ސްޓޭޓްާ ޑައިރެކްޓަރުންނަށްާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ އިންޑިއ ގެާ

ވެސްާއިނދޭ.ާއެކަމަކުާއެއީާސިޔ ސަތުާކަނޑައެޅުމ ާދައުލަތްާހިންގުމުގައިާއެއްޗެއްވެސް،ާޗެޕްޓަރެއްާ

 370އެމީހުންާއަމ ޒަކަށްާބަލަންޖެހޭާކަންތައްތައް.ާއެކަމަކުާއެއީާސްޓޭޓްާޕޮލިސީގައިާއޮންނަާކަންތައްތައްާާ

ސްޓޭޓް ގޮތަކަށެއްާ ޝަރީއަތެއްާ މީހަކަށްާ ޢ ންމުގެާ ސަރުކ ރުގޮވައިގެންނެއްާ ނުދީގެންާ ާޚ ސައްކޮށްާ

ޕޮލިސީގެާދަށަކުންނެއްާނޯވެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާދޭތިާއެއްވެގެންާމަޖިލީހުގައިާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެވިފައިާހުރީ.ާ

ބޭންޑަކަށްވެގެންާާ ޑްރ ފްޓްާ ދޭއިރުގައިާ ޑައިރެކްޝަންާ ފެނޭާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ނަާގޮތަށްާމިާއިންޓަރނޭޝަނަލީާރިކޮގަނައިޒްޑްާބޭސިކްާރައިޓްސް،ާއެާބިލްާއޮފްާރައިޓްސްއެއްާއޮން

ހުރިހ ާާ ހުރިާ ހުށަހެޅިފައިާ އަދިާ ރިޢ ޔަތްކުރައްވައިގެންާ ޚިޔ ލުތަކުގެތެރެއިންާ ފ ޅުކުރައްވާ   375ބޭފުޅުންާ

މިތަނަށާްާ ޑްރ ފްޓްކުރައްވައިގެންާ ޗެޕްޓަރެއްާ ކުރައްވައިގެންާ ރިޢ ޔަތްާ މައްޗަށްާ ޚީޔ ލުތަކުގެާ

ޕެނަލަކަ އެކްސްޕަރޓްާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އޭރުންާ ގޮތްާާގެނެސްދޭށޭ.ާ ގެންދަންވ ނެާ އެކަންތައްާ ށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީގައާިާ ބަލައިލެވިދ ނެ.ާ ރީއްޗަށްާ ގެނައިމަާ އޭތިާ އަޅުގަނޑުމެންވެސްާ އެނގޭނެ.ާ

މިހ ރުވެސްާއެބަހުރިާވަރަށްާގިނަާއަސ ސީާޙައްޤުތައް.ާއެއެއްޗެހިތައްވެސްާމައްޗަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްފައާިާ

ބޭނުމި ރިވިއުކުރަންާ އޭތިާ އަލުންާ ޑްރ ފްޓަށްާ ހުރާިާއެާ އިތުރުކުރަންާ އެއަށްާ އަދިާ ރިވިއުކޮށްާ  380އްޔާ 

ޙައްޤެއްާާ މިންގަނޑުތަކުގެތެރޭގައިާއެއްވެސްާ ބައިނަލައަޤްވ މީާ އަދިާ އިތުރުކޮށްާ ޚިޔ ލުތަކުގެާމައްޗަށްާ

ވެއްޓިފައިާމިހ ރުާއޮތްާޗެޕްޓަރުގައިާއޮތްކަމަށްވަންޏ ާއެއަށްވެސްާއިތުރުކޮށްލައިގެންާއެކަހަލަާގޮތަކަށްާާ

ދެންާމިދެންނެވިހެންާޑައިރެކްޝަންާސްޓޭޓްާޕޮލިސީާތެރޭގައިާހިމެނޭާއެއްޗަކީާއަސ ސާީާާާގެންދެވޭނީ.

ޙައްޤުތަކުގެތެރެއަށްލައިގެންނެއްާއަޅުގަނޑަކަށްާހިއެއްނުވެާސަރުކ ރުންާއެކަންކަންާފުއްދައިދިނުމުގައިާާ

ގެއްލިާ ޙައްޤެއްާ ގޮސްގެންާ ޝަރީއަތަށްާ މިބުނ ގޮތަށްާ ފަހަތުބައިގައިާ އެާއަޅުގަނޑުމެންާ  385އްޖެނަމަާ

އަޅުގަނޑަށްާާ މިއަ�ަށްާވިސްނަވ ލައްވައިގެންާ ހޯދިދ ނެާދެންާ ގޮތަކަށްާ އިފެކްޓިވްާ މައްސަލަާ ހޯދުމުގެާ

ހީވަނީާާމިދެބައިާހަމަާބިލްާއޮފްާރައިޓްސްއެއްާއޭގައިާރަނގަޅުގޮތުގައިާލިއުމަށްާއަޅުގަނޑުމެންނަށާްާ
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ދެން ޕެނަލްއަށްާ މިދެންނެވީާ ދެންނެވުނީމާ  ކޮމިޓީއޭާ ޕެނަލްާޑްރ ފްޓްާ ރަނގަޅުވ ނެ.ާ ނެވުންާ

ވީހ ވެސްއަވަހަށްާއެކުލަވ ލ ާކޮމިޓީއަކުންާޙަމްޒ ާހުށަހެޅުއްވިާގޮތަށްާއެކަންާކުރައްވައިގެންާނަމަވެސްާ

ގެންދެވިކަމަށްވިއަސް�ްާާ ކުރައްވައިގެންާ އިންޓްރެކްޓްާ ފަރ ތްތަކަކ ާ ކަމ ބެހޭާ ކޮންމެވެސްާ  390ރައީސްާ

ާމިާޑްރ ފްޓިންގާކުރުމުގެާމަސައްކަތްާކުރަންާއަޅުގަނޑަށްާާވީހ ވެސްާއަވަހަކަށްާމިާޕެނަލްާހަދައިގެން

ޕެނަލަށްާ މެންޑޭޓެއްާ ކޮމިޓީންާ ހެދުމަށްާ ޑްރ ފްޓެއްާ މިދެންނެވިގޮތަށްާ އަޅުގަނޑުާ ދެން،ާ ފެންނަނީ.ާ

ާދެނިކޮށްާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާމިކަންާރަނގަޅުވެދ ނެހެންާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ޖަލްސ ބޭއްވުމުގާެާއަޅުގަނޑުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަރުާާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ފަށައިގަންނަންާ ފުރަތަމަާ ާާ395 

އަޅުގަނޑަށާްާާާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެވުން: ލިބުމ އެކީގައިާ ތަނެއްާ ބ އްވ ނެާ ޖަލްސ ާ މިހ ރުާ ހިސ ބުން.ާ އެރޭންޖްމަންޓާ 

މަ ތައްޔ ރުކުރެވިދ ނެ.ާ ދުވަސްވަރުގައިާ ޗުއްޓީާ މަޖިލީހުގެާ ދުވަސްާހީވ ގޮތުގައިވިއްޔ ާޚ އްޞަާ ހެއްހ ާ

އެބައޮތް.ާއެތަނަށްާއެކަމަކުާއަޅުގަނޑުމެންާބޭނުންވޭާތަފ ތުާރިކޯޑިންގާސިސްޓަމް.ާއެއީާމަޖިލީހުގައިާ

އެާާ ކަމަށްވަންޏާ  އެތެރޭގައިާ މިތާ  ސިސްޓަމް.ާ ދެާ ގަނެފައިވަނީާ އަލަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ މިހ ރުާ

އަ  400ޅުގަނޑުމެންާރިކޯޑިންގާސިސްޓަމެއާްާމައްސަލައެއްާނެތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެކޮޅަށްާދ ކަމަށްވަންޏާ 

ހަދ ކަމަށްވަންޏ ާއެާފެސިލިޓީވެޒްާާ ބޭނުންކޮށްގެންާޕްރެޒެންޓޭޝަންާ ބޭނުންވޭ.ާދެން،ާޕަވ ާޕޮއިންޓްާ

ރަނގަޅުކުރ ާާ ލިޔެގެންާ ބޯޑުގައިާ ޢިބ ރ ތްތައްާ އޮންނަާ ޑްރ ފްޓްކޮށްފައިާ އަދިާ ނޫނިއްޔ ާ ބޭނުންވޭ.ާ

ކަ ރަނގަޅުކުރެވޭނެާ އެާ ދިޔައިމާ  އެބަޖެހާޭާހިސ ބަށްާ ހަމަޖެހެންާ އިންތިޒ މުާ ގޮތަކަށްވެސްާ ހަލަާ

އެ�ެހެންނޫނާީާ ދެންާ ބޭނުންކުރައްވ ކަމަށްވަންޏ .ާ ބޯޑުާ އެއީާ ފަށައިގަންނަ�ައިރުވެސް.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ

އެާާ އެކަމަކުާ ކަންނޭނގެ.ާ ނެތްާ މައްސަލައެއްާ ކަމަށްވަންޏ ާ ބޭނުންފުޅުކުރައްވާ  ޕޮއިންޓުންާ  405ޕަވަރާ

އަޅުގަނޑުމެންާ ވ ނެގޮތަކީާާާފެސިލިޓީޒްާ އޭރުންާ ބޭނުންވޭ.ާ ފަށައިގަންނައިރުގައިާ މަސައްކަތްާ

ބޭނުންވެއްޖެއްޔ ާާ ގެންނަންާ ބަދަލެއްާ އެއަށްާ ފަސޭހަވ ނެާ ބަ�ަލައިލ އިރުާ މިހެންތިބެާ އަޅުގަނޑުމެންާ

އެބަދަލުގެންނަން.ާވީމ ،ާއެގޮތަށްާއެބައިާގެންދަންާއަޅުގަނޑަށްާފެނޭ.ާދެންާއޮތީާދެންމެާޝ ޙީންގާެާ

ގެންދިއުމުގައިާާވ ހަކަފުޅުާ ކަންތައްާ ޑްރ ފްޓްކުރުމުގެާ ހަވ ލުކޮށްގެންާ ބަޔަކ ާ އެވިދ ޅުވިގޮތަށްވެސްާ ގައިާ

އެއަށްވުރާެާ އަޅުގަނޑުމެންާ މީގައިާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެކަމަކުާ ނެތް.ާ މައްސަލައެއްާ  410އަޅުގަނޑުގެާ

ކޮޅުގައިވެސްާމިއަށްާއިންވޯލްވ ންާއެބަޖެހޭހެން.ާއެ ބޮޑަށްާފުރަތަމަާ އީާމިހ ރުވެސްާގިނާަާތަންކޮޅެއްާ

މެންބަރުންާވިދ ޅުވ ާގޮތުގައިވިއްޔ ާއަސ ސީާޙައްޤުތަކުގެާޗެޕްޓަރާފުދޭވަރަކަށްާރަނގަޅުކަމަށްާވަނީ.ާ

އިތުރުގެންނަންވެސްާ މ އްދ ތަކަށްާ ބައެ�ެއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އުނީ.ާ މ އްދ ތައްާ ބައެއްާ
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ހުށަހަޅުއްވ ފައެ މެންބަރަކުާ އެއްވެސްާ ވީމ ،ާ އުނިކުރ ކަށެއް.ާާހުށަހަޅުއްވ ފައިވޭ.ާ މ އްދ އެއްާ ނެތްާ އްާ

މީގައިާާ މ އްދ ތައްާ ހުރިހާ  ހުރިާ ޗެޕްޓަރުގައިާ ޙައްޤުތަކުގެާ އަސ ސީާ މިހ ރުވެސްާ މ ނައަކީާ  415އޭގެާ

އޮވެގެންާނުވ ނެ.ާދެންާއެކަމަކުާއޮތްާމ އްދ އެއާްާ ހިމެނޭނެ.ާއަޅުގަނޑުާހަނދ ންނުވިއަސްާމިާމ އްދާ 

ހުށަހަޅުއްވ ފައިާއެބަހު އެބަހުރިާފުރިހަމަނުވެގެންާ އަދިާާއެންޑްާއޮފްާދަާހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ރި.ާދެންާ

ވިދ ޅުވެއްޖެ،ާާ ވ ހަކަފުޅުގައިާ މެންބަރުންގެާ ބައެއްާ ދެންމެާ ބައިތަކެއް.ާ އިތުރުކުރަންާ ޗެޕްޓަރަށްާ

މިހ ރާުާ މިސ ލަކަށްާ ވިދ ޅުވެދ ނެާ ބައެއްފަހަރަށްާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިއިރުގައިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ލިއުއްވ ނެ.ާާމަސްނުކުރި ޗެޕްޓަރުގައިާ ޙައްޤުތަކުގެާ އަސ ސީާ އެވ ހަކަވެސްާ ވ ހަކަ.ާ އުޅޭާ  420ގެންާ

އެާ ލިޔަންޖެހޭނެާ ވ ހަކަވެސްާ މަސްނުކިރޭާ ބޯޓުފަހަރުންާ ނޫން.ާ ވ ހަކައެއްާ ވިދ ޅުވިާ މިދެންނެވީާ

ނުހިމެނޭނެކަންާ އެވ ހަކަތަކެއްާ ދެން،ާ ގެއްލުނީއޭ.ާ ޙައްޤެއްާ އަސ ސީާ އެވެސްާ ޗެޕްޓަރުގައި.ާ

ހީވަނީާއަޅުގަާނ އަޅުގަނޑަށްާ ކަމަށްވަންޏާ  ވިދ ޅުވިާ އެކަމަކުާ އެނގޭ.ާ އެންމެންނަ�ަށްވެސްާ ޑުމެންާ

ރިޖެކްޓްާ ކޮމިޓީއ ާހަމައަށްާއަންނަންޖެހޭހެން.ާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކެއްާ ހުރިހާ  ހަމައަށްާއެލިއުއްވިާ ކޮމިޓީއާ 

ބޭފު ގިނަާ އެކަމަކުާ ދެން،ާ ގޮތް.ާ ވިސްނޭާ އަޅުގަނޑަށްާ ކޮމިޓީން.ާ މިއަށްާކުރައްވަންޖެހޭނީާ  425ޅުންާ

ހުށަހެޅިއްޖެާ މަޖިލީހަށްާ މިހ ރުާ ނެތް.ާއެއީާ މައްސަލައެއްާ އަޅުގަނޑުާ ކަމަށްވަންޏ ާ ތ އީދުނުކުރައްވ ާ

އަންނަާ ދެންާ ބޮނޑިވަރުާ އެާ ނައިސްާ ކޮމިޓީއަށްާ ހުށަހެޅުނީމާ  ޚިޔ ލުާ އެާ ޚިޔ ލެއް،ާ

އަޅުގަނޑުކަށެއް ނިންމަވ ކަށްާ ނުފެނޭ.ާއެއީާމިތަނުނާްާާާޑްރ ފްޓްސްމަނުންނަށްާހަވ ލުކުރ ކަށްާއެގޮތަށްާ

ޑްރ ފްޓްާކުރައްވ ށޭ.ާާ މައްޗަށްާބިނ ކޮށްގެންާ މިދެނީާމީގެާ އަޅުގަނޑުމެންާ ވެޓްކޮށްފައިާއެބޭފުޅުންނަށްާ

ޚިޔ ލުތަކަށްވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާ ހުރިހާ  ހުށަހެޅޭާ  430އޭރުންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނގޭާމަޖިލީހަށްާ

އެ މިތ ނގެާ މިސ ލަކަށް،ާ ވިސްނ ފައިކަން.ާ އަސ ސީާބަލ ާ ތިޔައީާ އާ  ވިދ ޅުވެދ ނެާ މެންބަރަކުާ އްާ

ދުނިޔޭގެާ އިންނަވ ފ ނެާ އެކަމަކުާ ނޫނޭ.ާ ޚިޔ ލެއްާ އޮތްާ ތަނެއްގައިާ އެއްވެސްާ ދުނިޔޭާ ޙައްޤު�ުގައިާ

އެހެނެއްނުވ ނާެާ ވިދ ޅުވެދ ނެާ އޭނަާ ބޭފުޅެއް.ާ އެނގިވަޑައިގަންނަވ ާ ޚިޔ ލެއްކަންާ ހިމަނ ާ ތަނެއްގައިާ

މިކަންތަ ޤައުމެއްގައިާ ބެހޭގޮތުންާމިވެނިާ އެއ ާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ހިމެނެއޭ.ާ އްާ

 435ވިސްނަންޖެހިދ ނެ.ާވީމ ،ާމީގައިާއަޅުގަނޑަށްާބޮޑަށްާފަސޭހައީާކޮމްފަޓަބަލީާމިތަނުންާއަދިާދައްޗަސްާާ

އެއްދުވަހުާ ހަމަާ ބައްލަވ ފައިާ ގެންނަވާ  މިތަނުންާ ހޮވ ލަންވެގެންވެސްާ ކުނިާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ހަމަ އަޅުގަނޑަށްާާާާތެރޭގައިވެސްާ ދެން،ާ މ އްދ އަށް.ާ އެާ ކަންނޭނގެާ ކުރެވިދ ނެާ އެކަންތައްާ

އެބަޖެހޭ.ާއެއީާމ އްދ ތަކަށްާހަމާަާ ދ ންާ މ އްދ އަކުންާ ހީވ ގޮތުގައިވިއްޔ ާމިާގެންދަންވީާމ އްދ އަކުންާ

އިތުރުކުރަންވެގެންާ މ އްދ އަކަށްާ ދެާ މ އްދ އަކަށް،ާ ކޮންމެވެސްާ އޮންނ ނެާ އަޅުގަނޑުާ ގައިމުވެސްާ
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ހަމައަށްާދިޔައިމ ާއެބައިާދިޔައީ.1ާާާާއްާހުށަހަޅ ފައި.ާވީމ ،ާއެާމ އްދ ާމިސ ލަކަށްާާބައެ  440ވަނަާމ އްދ އާ 

ނިންމ ފައިާ އެބައިާ އަޅުގަނޑުމެންާ އޭރުންާ ދެންާ ނެތީ.ާ ނެތިއްޔާ  މިސ ލަކަށްާ ގޮސްާ އެހެންާ ދެންާ

އެބޭފުޅު ދިޔައިމަާ ހަމައަށްާ އެބޭފުޅުންނ ާ އައިމަާ ހޮވިގެންާ ޕެނަލްާ އަނެއްކ ާާގެންދިޔައިމާ  ންނަށްާ

އޮވެއްޖެއްޔާ  މިހެންާ މ އްދ ގައިވެސްާ އޮތްާ ތަނަވަސްވެފައިާ އަޅުގަނޑުމެންާ މިހ ރުާ ވިދ ޅުވެވިދ ނެާ

އިތުރަށްާާ ދެންާ ގެންނަންޖެހެއޭ.ާ އިތުރަށްާ މިބަޔަށްާ އެހެންވީމ ާ ނުކުންނ ނެ.ާ މައްސަލަތަކެއްާ މިވެނިާ

އޮ ނުގެނެވިާ ޚިޔ ލުފުޅުގެއަލީގައިާ ދެއްވިާ މަޖިލީހަށާްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އަލުންާ ކަމަށްވަންޏ ާ  445ތްާ

ފެންނަނާީާ އަޅުގަނޑަށްާ ވީމ ،ާ ހޯދަންޖެހޭނީ.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެގޮތެއްާ ދެންާ ގެންދ ކަމަށްވަންޏ ާ

މިހ ރުންާމިހ ރަށްވެސްާއަޅުގަނޑުާދެކޭގޮތުގައިާމިހ ރުވެސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާކުރެވޭނެާމަސައްކަތްާާ

ތިވިދ ޅުވ  ދެންާ ކޮށްފައިާ އެއީާ ާއެބަހުރި.ާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާާ ހޮވެންދެންވެސްާ ބަޔަކުާ

މިސ ލަކަށްާ އޭރުންާ ނުދ ނެ.ާ ހުހަކަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އޭރުންާ ދެންާ މަސައްކަތްކުރެވިދ ނެ.ާ

އެބޭފުޅުންާ ގެންނެވިއަސްާ ޑްރ ފްޓްސްމަނުންާ ހޮއްވެވިއަސް،ާ ޕެނަލެއްާ ލޯކަލްާ  450އަޅުގަނޑުމެންގެާ

ާާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 2ާާާާ،1ޢައްޔަންކުރެވެންދެންވެސްާ ،3ާާ މިބައ4ާާާި، ބޭއްވިދ ނެ.ާ ސެޓުކޮށްފައިާ

މިހިރީއޭާމިބައިާގެންދަވ ށޭ.ާއެއީާމިދުވަސްކޮޅުވެސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާކުރެވިދ ނެާއަދިާކޮމިޓީާރޫމާްާ

ތައްޔ ރުކުރެވެންދެންވެސް.ާވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާބޮޑަށްާހިތްހަމަޖެހެނީާމިއިންާކޮންމެާއެއްޗެއްގައިވެސްާާ

އަތްލ ފަ ޑްރ ފްޓެއްާާއަޅުގަނޑުމެންާ އެާ ކޮންމެހެންާ އަޅުގަނޑުމެންާ އޭގެމ ނައަކީާ ފޮނުވ ލަން.ާ އިާ

 455ތައްޔ ރުކުރ ނީއަކީާނޫން.ާމިާޚިޔ ލުތަކުގެާއަލީގައިާޑްރ ފްޓެއްާތައްޔ ރުކުރައްވ ށޭ.ާނޫނީާމިއޮތީއޭާމީގާެާ

ާާ މިސ ލަކަށް ނެތިއޭ.ާ މިއެއްާ 1ާާާާޑްރ ފްޓްާ އައިސްފައި. އެއްޗެއްާ ނެތޭާ މ އްދ އެއްާ ވަނ2ާާާާަވަނަާ

ާާމ އް ކަށްާއެބައޮތްާއެއްޗެއްާއައިސްފައި.ާދެންާއެންމެފަހުންާނިމޭާހިސ ބުގައ3ާާ،4ާާާާިދ އަށްާނެތޭ،ާ

މ އްދ ތައް.ާާ ނުވާ  ޗެޕްޓަރުގައިވެސްާއެއްގޮތަކަށްާ ބައިާމިާ އިތުރުކުރަންާޖެހޭާ މިއޮންނަނީާޗެޕްޓަރަށްާ

ާާ މިހެން އޭރުންާ ވީމ ،ާ ފަހުން.ާ އަންނ ނީާ އެކަންތައްތައްާ ތަރުތީބުކުރުމ ާ އެގޮތަށްާދެންާ އަޅުގަނޑުާ

އޮފްާ ޕެނަލްާ އެާ ނޫނިއްޔާ  ޑްރ ފްޓްސްމަނުންާ އެބައޮތްާ ފުރުޞަތުާ ހަމަާ އެރިވިއަސްާ  460ޚިޔ ލުާ

މިކޮޅަށްާ އަނބުރާ  ދެއްވަންާއެކަމަކުާ މ އްދ އަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ އެކްސްޕަރޓްސްާއެބޭފުޅުންގެާޚިޔ ލުާ

އެ ދ ން.ާ ޑިސްކަސްކޮށްގެންާ އަނބުރ ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އަނެއްކާ  ޚިޔ ލުާއައިމ ާ މިާ ހެންވުމ އެކީާ

ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ
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 465ާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޝުކުރިއްޔ ާއެންމެާފުރަތަމަާއަޅުގަނޑުާތަންކޮޅެއްާމިރޭާލަސްވ ންދިމ ވީމާ ާފުވައްމުލަކުާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ

ފަހަރެއްގައިވެ އެއީާ އެދެން.ާ މަޢ ފަށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ދިމ ވިާއެކަމާ  ޤަސްދެއްގައިާ އެއްވެސްާ ސްާ

ޑްރ ފްޓްކުރުމަކީާ އަޅުގަނޑުމެންާ ޗެޕްޓަރުާ ޙައްޤުތަކުގެާ އަސ ސީާ މިާ އ ދެ،ާ އެހެންވީ.ާ ކަމެއްނޫން.ާ

ފެށިދ ނެވެސްާ އަދިާ ފަށަންވެއްޖެާ މިހ ރުވެސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ފަދައިންާ އެވިދ ޅުވިާ ޝ ހީންާ

ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ އެާމަސައްކަތެއްކަމަށްާ މެންބަރުންާ ބެހޭގޮތުންާ އެއ ާ ދެން،ާ

ކޮންސްޓްރަކްޓިވްާޚިޔ ލު.ާާ  470ފ ޅުކުރެއްވިާޚިޔ ލުތަކަށްވެސްާއިޙްތިރ މްކުރަން.ާދެން،ާހައްތަހ ވެސްާއެއީާ

މީގައާިާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އިނގޭތޯ.ާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އެއްޗެއްާ ފެންނަާ އަޅުގަނޑަށްާ ދެން،ާ

ޚިޔ ލުތައްާއަާ އަޅުގަނޑަށްާާމެންބަރުންާފ ޅުކުރެއްވިާ މިތިބީާއަޑުއަހ ފައި.ާ އެންމެންވެސްާ ޅުގަނޑުމެންާ

އޭގެތެރޭގައިާާ ކޮންމެއަކަސް،ާ އަންނ ނެ.ާ ލިޔެވިގެންވެސްާ ޚިޔ ލުފުޅުތައްވެސްާ މިާ ގޮތުންާ ވިސްނޭާ

ހިމެނެނީާތިވިދ ޅުވިާފަދައިންާބައެއްާމެންބަރުންނަށްާކޮންމެވެސްވަރަކަށްާއެާޙައްޤުތައްާއެާއަންނަގޮތްާާ

ގޮތަކަށްާއެބަހުރިާއޮޅިވަޑައިގަ  475ންނަވ ވެސްާކަހަލަާގޮތަކަށްާނުވަތަާއަޑުއަހ ާމީހުންނަށްާއޮޅިދ ނެފަދަާ

ބައެއްާޙައްޤުތަކުގެާވ ހަކަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެއީކީާއެއްވެސްާމައްސަލައެއްާނޫން.ާޙަޤީޤަތުގައިާއެއާީާ

ނަވ ތީާއެބޭފުޅުންާއެހެންާހަމަޖެހޭާއުސޫލަކުންާލިބެންޖެހޭާޙައްޤެއްކަމަށްާއެބޭފުޅުންނަށްާފެނިވަޑައިގަން

އެވިދ ޅުވަނީ.ާދެން،ާމިާއަސ ސީާޙަ�ައްޤުތައްާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާބަޔ ންކުރ އިރުާއަޅުގަނޑަށްާވަރަށާްާ

އެއަށްވުރާެާ ތަފ ތުގޮތަކަށްާ އެއޮންނަގޮތ ާ ލިޔެވިފައިާ ޙައްޤުތައްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ މިހ ރުގެާ ފެނޭާ

ާާ ގޮތަކަށް އޮޅުންފިލ ނެާ އެމީހުންނަށްާ އެމީހުންނާ ރަނގަޅަށްާ ޙައްޤުތަކާ  އެާ ގޮތަކަށްކަންާ ކޮންާ  480އެއީާ

އެއެއްޗެހާިާ ގޮތަކަށްާ ކަހަލަާ ވިސްނޭާ އެމީހުންނަށްާ އެހެންާ އިނގޭތޯ.ާ ގުޅެނީާ އެާ މުޖުތަމަޢުއ ާ އަދިާ

ޙައްޤުތަކުގެާ އަސ ސީާ ޚިޔ ލަކީާ އަޅުގަނޑުގެާ އެގޮތުންާ ފެންނަކަމެއް.ާ އަޅުގަނޑަށްާ އެއީާ ހުރުމަކީާ

އެ އަދިާ ތެރޭގައިާ މެންބަރުނާްާޗެޕްޓަރުގެާ އޭގެތެރޭގައިާ ސަބްހެޑިންގތަކެއް.ާ އަންނަންޖެހޭާ ބަާ

އިޖްތިމ ޢީާ ވ ހަކަ،ާ ޙައްޤުތަކުގެާ ސިޔ ސީާ އެބަހުރިާ އޭގައިާ ވިސްނ އިރުާ ޚިޔ ލުތަކަށްާ ފ ޅުކުރެއްވިާ

އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައުޅޭ.ާ ލިސްޓެއްާ ބޮޑުާ މިކަހަލަާ އެހެންގޮސްާ ވ ހަކަ.ާ  485ޙައްޤުތަކުގެާ

ށްފައިާއިންާކޮންމެާސަބްހެޑިންގއެއްގެާދަށުގައިާއެއ ގުޅޭާޙައްޤުތައްާމިާލިސްޓްކޮށްފައާިާކެޓަގަރައިޒްކޮ

އެާއޮނިގަނޑަށްާފެތޭގޮތަކަށްާއޭތާިާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާހަވ ލުކޮށްލެވިއްޖެއްޔާ  ބަޔަކާ  ދެންާޑްރ ފްޓްކުރާ 

މިދަންނަވަ މިހެންާ ވިސްނޭ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ އައިސްދ ނެކަމަށްާ ވިދ ޅުވިހެންާޑްރ ފްޓްކުރެވިގެންާ އެާ ނީާ

ދެއްކެވި.ާ ވ ހަކަތަކެއްވެސްާ ކިތަންމެާ މިކަހަލަާ ވ ހަކަ،ާ ފަޅުކޮނުމުގެާ ނުވަތަާ ވ ހަކަާ މަސްކިރުމުގެާ

 490އެއ އެކު،ާއަސ ސީާޙައްޤުތަކުގެާވ ހަކަދައްކ އިރުާއަޅުގަނޑުމެންާއެބަާވިސްނަންޖެހޭާއިނގޭތޯާކުރިންާ
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އެހެންގޮ ޘަޤ ފީ،ާ އިޖްތިމ ޢީ،ާ ސިޔ ސީ،ާ ވ ހަކަތަކެއް.ާާމިދެންނެވިހެންާ ޙައްޤުތަކެއްގެާ ކިތަންމެާ ސްާ

ވ ހަކަވެސް.ާާ ޙައްޤުތަކެއްގެާ އ އިލީާ އަންނ ނެާ ދަށުގައިާ ބައެއްގެާ ކޮންމެވެސްާ އޭގެާ އެހެންވ އިރުާ

މީހުންނަށާްާ ގުޅުވައިގެންާ މުޖުތަމަޢުއާ  ޙައްޤުތަކ ާ އެާ މީހުންނާ  ހައްތަހ ވެސްާ މިހިރީާ އެހެންވީމ ،ާ

އެާނ ހުށަހަޅަނާްާވިސްނަންާ އަޅުގަނޑުާ ފެންނ ތީާ އަޅުގަނޑަށްާ ފަސޭހަވ ނެގޮތެއްކަމަށްާ ގެންާ

އަނެއްކ ވެސާްާ އޭގެދަށުގައިާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ސަބްހެޑިންގތަކެއްާ މިގޮތަށްާ  495އަޅުގަނޑުމެންާ

ހެޑިންގއެއްގެގޮތަށްާއަޅުގަނޑުމެންާއޭގެާދަށަށްާގެންނަންާބޭނުންވ ާޙައްޤުތައްާލިސްޓުކޮށްލަންާމިއީާ

ާާހުށަހެޅުމެއް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާއަޅުގަނޑުގެ

ާ

ހުށަހެޅުއްވިާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ޙަމްޒާ  އަޅުގަނޑުާ ދެން،ާ ނެތް.ާ އެދިވަޑައިގެންފައިާ މިހ ރުާ ބޭފުޅަކުާ އިތުރުާ އ ދެ،ާ

ފ ޅުކުރައްވ ާާ މެންބަރުންވެސްާ ސަބަބަކީ،ާ ހިތަށްއަރ .ާ ވ ހަކަދައްކ ލ ނަމޭާ ކުޑަށްކޮށްާ  500އިޝޫއަށްާ

ާާ ކޮންމެވެސާްާޚިޔ ލުތަކުންވެސް ކުރީގައިާ އައުމުގެާ ޖަލްސ އަށްާ ކޮމިޓީގެާ އަޅުގަނޑުމެންާ އިނގޭާ އެބަާ

ކޮމިޓީގެާމަސައްކަތްާގެންނަންާފަސޭހަވ ނެކަން.ާއެހެންވީމ ،ާ ކަހަލަާތައްޔ ރުތަކެއްާވެލ ފައިާހުރިއްޔާ 

ޕްރިޕަ މިާ ކޮމިޓީއެއްާ ކުޑަާ ކޮންމެސްާ އެއީާ ޚިޔ ލުފުޅެއްާ ކަމުދ ާ ހަމަގައިމުވެސްާ ރޭޓަރީާއަޅުގަނޑަށްާ

މަސައްކަތްތައްާކޮށްލެއްވުމަށްާއުޅުއްވިދ ނެ.ާއޭގެާއަނެއްހެންާމ ބޮޑުާޑިސްކަޝަންއަކަށްާނުދިޔައަސްާާ

 505ކިހިނެއްތޯާއެހެންާބޭފުޅުންގެާޚިޔ ޅުފުޅުތައްާހުރީާއަޅުގަނޑުާބަލައިލަން.ާއެކަމަށްާއެއްވެސްާބޭފުޅަކުާ

ާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވ ނަންތޯ.ާ

ާ

ކޮމިޓީގެ،ާާރުާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަާ ހަމަާ ރައީސްާ ކޮމިޓީގެާ ހީވަނީާ ާއަޅުގަނޑަށްާ

އެބޭފުޅުންކޮޅެއްގެާއަރިހުގައިާވިދ ޅުވީމ ާއެާނިމުނީހެން.ާއެއީ،ާމިާކޮމިޓީންާމިތަނުންާފ ސްކޮށްގެނާްާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އޭގެ އެ�ެއީ،ާ ނުފެނޭ.ާ އެއްގޮތަކަށްވެސްާ މަސައްކަތްކުރ ކަށްާ ކޮމިޓީއަށްާ އޮތޯރިޓީވެސްާާކުޑަާ ާ510 

އޮންނ ކަށެއްާނުފެނޭ.ާއެހެންނެއްނޫން،ާކޮމިޓީގެާރައީސަށްާއެހީފުޅެއްާދެއްވަންވެގެންާނ އިބުާރައީސާ 

އަޅުގަނޑުމެންނާ  އަދިާ ކުރެއްވުމަކީާ ކަމެއްާ ހޮއްވަވައިގެންާ ބޭފުޅުންާ ފެނިވަޑައިގަންނަވ ާ ދެންާ

އަން އަންނައިރުގައިާ ހަމައަށްާ މިތަނ ާ އެއީ،ާ ކަންނޭނގާެާބެހޭކަމެއްނޫން.ާ ފޯމަލްކޮށްާ ހަމަާ ނ ނީާ

އޮންާއަާވޮލަންޓިއަރާ ހިތުންާ އަންނ ނީ.ާވީމ ،ާއެއީާއަޅުގަނޑުާ ޑިސްކަޝަންއަށްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ

 515ާބޭސިސްާކުރެއްވިދ ނެކަމެއްހެންާއަޅުގަނޑުމެންާކޮމިޓީންާނުނިންމިޔަސް.ާއަޅުގަނޑުގެާޚިޔ ލަކީާމިއީ.ާާ

ާ
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ފޯާމ ލޭާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ އެގޮތަށްާާއެހެންވީމ ،ާ ނުދިޔައަސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ޑެސިޝަންއަކަށްާ ާމަލްާ

ބައެއާްާާއިސްމ ޢީލްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ތަފ ތުާ ދެން،ާ ގެންދ ނީ.ާ ކުރަމުންާ އަޅުގަނޑުމެންާ މަސައްކަތްާ ާއެާ

ޚިޔ ލުފުޅުތަކެއް.ާާާ އޮޕޯޒްޑްާ އަނެއްހެންާ ނުފެނޭާ އަޅުގަނޑަކަށްާ އަތުވެއްޖެ.ާ ޚިޔ ލުފުޅުތައްާ

ވަ އަޅުގަނޑުމެންާއެހެންނަމަވެސް،ާ އެހެންވީމ ،ާ މިއައީ.ާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކެއްާ ރޭންޖްާ ބްރޯޑްާ  520ރަށްާ

ހިނގަވ ށޭާސީދ ާދެންާއަޅުގަނޑުމެންާދ ނެާދިމ ލަކަށް.ާއެއްގޮތަކީާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާއެާ ހަނިކޮށްލަމާ 

ލައިލ ފައާިާފ ހަގަކުރެއްވިާމުހިންމުާއެއްކަމަކީާފ ޅުކުރެއްވިާކުރެއްވިފައިހުރިާހުރިހ ާޚިޔ ލުފުޅުތަކަށްާބަ

ކުރަންޖެހޭނެކަމެއްހެން.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ ކަނޑައަޅ ފައި.ާ ގޮތްތަކެއްާ އެއަށްާ

އެއީ،ާމަޖިލީހުގެާފްލޯރއިންާއައިސްފައިހުރިާކަންތައްތައްކަމަށްވ ތީ.ާއެކަމަކު،ާރެފަރަންސްާޕޮއިންޓެއްާާ

އަޅުގަނޑުާ ކުރަންވެސްާފަސޭހަވ ނެ.ާ އެމަސައްކަތްާ މިއުޅެނީާލޯާއޮތިއްޔ ާ ވަދެގެންާ  525ގެާހިތަށްާހަ�ަމަާ

އެއްޗަކަށްާ ފަށައިގަންނަާ އެއީާ އެތިާ ބޭސިކްާ އެާ ފޮނުއްވިާ ޑްރ ފްޓްކުރައްވ ފައިވ ާ ސޮ�ަސައިޓީންާ

އެއ ާާ އެއްޗެހިާ ދެންހުރިާ ނުގެންދެވޭނެބ އޭާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ބަލައިގެންާ ޕޮއިންޓަކަށްާ ރެފަރަންސްާ

ކަށްާބަލައިގެންާއެއަށްާއިތުރުކޮށްާއުނިކޮށްާހަދަމުންާގެންދާ އަޅ ބަލަމުން.ާދެން،ާއެއީާބޭސިކްާއެއްޗަާ

ާކަހަލަާގޮތަކަށް،ާއެގޮތްާކިހިނެއްތޯއޭވ ނީ.ާތިޔަާބޭފުޅުންގެާޚިޔ ލުފުޅު.ާ

ާ530 

އާެާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަރުާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ އޮތްާ މިހ ރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ،ާ ފެންނަނީާ ާއަޅުގަނޑަށްާ

ސޮސައިޓީންާާާާާކެވުން:އަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއް ލޯާ މިހ ރުާ ދެން،ާ ޙައްޤުތައްކަމަށްވަންޏ .ާ އަސ ސީާ އެއީ،ާ ބައްލަވަން.ާ ޗެޕްޓަރަށްާ

ހައްދަވ ފައިާއޮތީާމިބައިާގެންނ ނެގޮތް.ާ އޮވެދ ނެ،ާއެާވަރަށްާފަސޭހަގޮތަކަށްާކަންނޭނގެާއެބޭފުޅުންާ

އޮތީ. ނަންގަވ ފައިާ މ އްދ އަކުންާ މައްދ އަކުންާ ހަމަާ ފަސޭހަގޮތަކަށްާާާާއެބޭފުޅުންވެސްާ ވަރަށްާ ވީމ ،ާ

ޢަމަލުކުރާ  މިހ ރުާ އެއްޗަކަށްާ އޮރިޖިނަލްާ މީގެާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ވީމ ،ާ އެބައިބައި.ާ  535މިއޮތީާ

އެކީގައާިާ ހަމަާ މުޅިންާ ޗެޕްޓަރާ އެާ މިސ ލަކަށް،ާ ވެދ ނެާ އޭގައިާ ބައްލަވަން.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ

އޮތިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ އިޞްލ ޙެއްާ ސޮސައިޓީންާ އަޅުގަނޑުމެންާސިވިލްާ ގެންދ ނެާ އެބައިާ އްޔާ 

ބައްލަވަންާާ ޑޮކިއުމަންޓްގައިާ ރިފަރެންސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އޮރިޖިނަލްާ ވީމ ،ާ ޑިސްކަސްކުރަން.ާ

އަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީ.ާއަދިާކިތަންމެާއުންޏަސްާއަދިާކިތަންމެާރަނގަޅަސްާމިހ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީ،ާާ

 540ންާތިޔަވިދ ޅުވ ގޮތަށްާލޯާސޮ�ަސައިޓީގެާބަޔ ާދެންާޢަ�ަމަލުކުރެވޭާޤ ނޫނުއަސ ސީާބައްލަވައިގެންާދެ

ބޭފުޅުންާ އެހެންވެސްާ ދެންާ އިޞްލ ޙުތަކ ާ ހުރިާ ފޮނުއްވ ފައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ އަދިާ

އެއްވެސްާާ ސަމ ލުވ ންޖެހޭކަމަކީާ އަޅުގަނޑުމެންާ މީގެާ އިޞްލ ޙުތައް.ާ ހުންނަާ ފޮނުއްވ ފައިާ
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ނުބައްލަވ ކަ ނުބެލިއްޖެއްޔ ާ އެއީާާއިޞްލ ޙަކަށްާ އެނގިއްޖެއްޔ ާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ ކިރިޔ ވެސްާ ންާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާ ހަމަާ ކަންނޭނގެާ އޮވެދ ނެާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ މިދެންނެވީ،ާ އިޝޫއެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ

ކޮމިޓީވެސްާާ ޑްރ ފްޓިންގާ ނުބަލ ކަމެއް،ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ފޮނުވ ފައިވެސް.ާ  545އެކީގައިާ

ހިންގ ނު ނަޒަރެއްާ އެއީ،ާާކިރިޔ ސްވެސްާ މައްސަލައަކަށްވ ނެ.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެނގިއްޖެއްޔާ  ލ ކަންާ

ާކިރިޔ ވެސްާއެކަމެއްާސ ފުވެއްޖެއްޔ .ާއެހެންވެގެންާއަޅުގަނޑުާމިހެންާދަންނަވ ލީާކުރިން.ާާ

ާ

އެއާްާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މުހިންމުާ މިއުޅޭާ ކުރަންާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހިތުންާ އަޅުގަނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާއަޙްމަދު މިހ ރާުާާޙަމްޒާ  ނުވަތަާ ކޮޑިފައިކުރުންާ އެނގިފައުވ ގޮތުންާ އަޅުގަނޑަށްާ  550ާމަސައްކަތަކީާ

މިހުންނަާގިނަާޤ ނޫނީާއުޤޫބ ތަކީވެސްާއިނގިރޭސިވިލ ތުގައިާއެމީހުންގެާކޯޓުތަކުންާނިންމ ފައިާހުރިާާ

ގެާގޮތަށްވެސްާލިޔެވިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާކަންތައްތަކެއްާއެހެރީާކޮޑިފައިކުރެވިފައި،ާލިޔެވިފައި.ާޤ ނޫނެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެާރ އްޖޭގެާތ ރީޚުތަކެއްާއެބަހުރި.ާރ އްޖޭގެާރައްޔިތުންގެާގެއްލިފައިހުރިާޙަ�ައްޤުތަކެއްާާ

ސ މްޕަލްާ ދުނިޔޭގެާ ތިބެގެންާ ތެރޭގައިާ ތަނެއްގެާ ހުސްާ މިއުޅެނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެބަހުރި.ާ

މިއުޅެ ނޫންާ ލިޔ ކަށްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާ ދިވެހިރ އްޖޭގައިާ އެކަމަކު،ާ  555ނީ.ާ

ރައްޔިތުންނަށްާދިމ ވެފައިހުރިާދަތިތަކެއްާއެބައިމީހުންާޤަބޫލުކުރ ާއަސ ސީާޙައްޤުތަކެއްވެސްާއެބަހުރި.ާ

ފަޅެއްާާ ރަށެއްގެާ ކޮންމެާ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭގެާ ވެދ ނެާ އެއީާ މިސ ލަކަށް،ާ

ށްާކޮނެވިފައި.ާއެހެންވެއްޖެއްޔ މުންާއެވ ނީާއަސ ސީާހައްޤަކަށް.ާދިވެހިާރައްޔިތުނާްާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަ

އަދިާ މަސްގަނެވުންކަމަށްވިޔަސްާ އެއީ،ާ ޙައްޤުތައް.ާ އަސ ސީާ އެއީާ ހައްޤުތަކަކީާ ޤަބޫލުކުރާ 

 560ގެާާއެހެންކަމެއްވިޔަސް.ާއަޅުގަނޑުމެންގެާސިޔ ސީާނިންމުމެއްާއެއީ.ާއެއީ،ާއަޅުގަނޑުމެންާވެކިއުމްއެއްާ

ނުދެކެންާ އަޅުގަނޑެއްާ ހުންނަންވ ނީ.ާ ހަމައެކަނިާ އެއްޗެއްސޭާ މިާ އ ނ،ާ ތިބެގެންާ ތެރޭގައިާ

މިހ ރާުާ އެކަމަކު،ާ ޙައްޤެއްކަމަށް.ާ އަސ ސީާ އެއީާ ޙައްޤަކަކީާ ޕެންޝަނުގެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކުންާ

ޙައްޤެކޭ އަސ ސީާ ޙައްޤަކީާ ޕެންޝަނުގެާ އެއީ.ާ ޙައްޤެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ ރ އްޖެާ .ާާއަޅުގަނޑުމެންގެާ

އަޅުގަނޑުމެންާވިސްނައިގެންނުވ ނެާއަޅުގަނޑުމެންާމިތިބެނީާވެކިއުމްއެއްގެާ އެހެންވީމ ،ާއެއްގޮތަކަށްާ

އަސ ސީާާ ކަންތައްތައްާ ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުންނަށްާ ރ އްޖޭގެާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ އެހެންވީމ ،ާ  565ތެރޭގައޭ.ާ

އަޅުާ އެކަމަކު،ާ އެއްޗެހިތައް.ާ ބޭނުންވ ާ އަޅުގަނޑުމެންާ ގޮތުގައިާ އެއީާާޙައްޤުާ ވ ޖިބެއްާ ގަނޑުމެންާ

ޑައިރެކްޝަންާދިނުން،ާމިހ ރުާކަންކަންާއޮންނަނީާކިހިނެއްކަމެއް،ާކިހިނެއްތޯާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

މުހިންމާުާ ހަމަާ ބަލައިލ ފައިާ އަޅުގަނޑުމެންާ ތެރެއިންާ އޭގެާ ނުކުތ އަކީާ މައިގަނޑުާ އަޅުގަނޑުގެާ
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އަޅުގަނޑުމެންނަ މިހ ރުާ ހުރެދ ނެއޭާ ތެރެއިންާކަންތައްތަކެއްާ އުސޫލުތަކުގެާ ސްޓޭންޑަޑްާ މިކިޔާ  ށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސާީާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ މިއުޅޭނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ ޙައްޤުތަކެއް.ާ އަސ ސީާ  570ނުފެތޭާ

ފިލުވ ލުމަށް.ާ އ ދަތަކެއްާ ނުބައިާ ގޯސްާ ވަރަށްާ ހުރިާ މުޖުތަމަޢުގައިާ ރ އްޖޭގެާ އިޞްލ ޙުކޮށްގެންާ

ވިސްނަ އެގޮތަށްާއަޅުގަނޑުމެންާ ނުކުރިކަމަށްވ ނަމަާއެހެންވީމ ،ާ ބައްޓަންާ އިގެންާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ޤ ނޫނުއަސ ސާީާ މިއަދުވެސްާ މިއޮތީާ އަޅުގަނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ނުލިބޭނެ.ާ ނަތީޖ އްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ އެއްކުރެވިފައި.ާ މަޖިލިސްާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައިާމިއޮތީާ ދުވަހަށްވުރ7ާާާެާހެދުމަށްާ

މީހަކުާހަ ދުވަހުާ  575އްޔަރުކޮށްފައިާބަންދުގައިާބަހައްޓައިގެންާއަދިވެސްާއޭނައަށްާވަކީލެއްާނުދެއޭާާގިނަާ

ކަމެއްވެސްާާ ނެތްާއަދިާމަޖިލީހުންާކުރެވުނުާ ކަމެއްވެސްާ އިނގޭތޯ.ާމިާޚ އްޞަާމަޖިލީހުންާކުރެވުނުާ

އެއްޗެހިތަ އެއްޗަކީާއަޅުގަނޑުމެންާމިއުޅެނީާމިާ މިދަންނަވަންާއުޅޭާ އްާާނެތް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑުާ

ހުރިާ ގެއްލިފައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ކުރެވެންވ ނެއޭާ ބައްޓަންކުރެވޭއިރުާ މިާ ހައްދަންާ

ޙައްޤުތައްާލިބެވޭާގޮތަކަށްާމުޅިާއެތިާއިންޖިނިއަރކުރެވޭތޯާބެލުން.ާއެއީާއަޅުގަނޑުމެންގެާމައިގަނޑުާާ

ދިނަކަ އަޅުގަނޑުމެންާ ލިޔެލ ފައިާ އެއްޗެހިތަކެއްާ ހަމަާ ވ ޖިބު.ާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާއެއްާ  580ސްާ

އަސ ސީާާ ގެއްލިފަ�ައިވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެއީާ ނުކުރެވޭާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުގަނޑަކަށްާ

ތިބިާ އެބަތިބިާހަމަާމިދެންނެވިާޙައްޤުާގެއްލިފައިާ ދޫނިދޫާޖަލުގައިާ ޙައް�ްޤުތައްާލިބޭނެ.ާމިއަދުވެސްާ

އަޅުގަނޑުމެންނަ ކޮބައިތޯާ ރައްޔިތުންނެއް.ާ އަޅުގަނޑުމެންގެާއެތައްާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމަކީ.ާ ކުރެވުނުާ ށްާ

ޑްރ ފްޓްތައްާ އެފަދަާ އަދިާ ޑައިރެކްޝަންދިނުމާ  ރެކްޓިފައިކުރުމަށްޓަކައިާ އެކަންކަމަށްާ ވ ޖިބެއްާ

އެއީާާ އެހެންވީމަ،ާ ދެކޭގޮތުގައި.ާ އަޅުގަނޑުާ ވ ޖިބަކީާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ އެއީާ ހުށަހެޅުން.ާ  585މަޖިލީހަށްާ

ކަމަކީ.ާާއަޅުގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލަ ާންާބޭނުންވާ 

ާ

ހުރިހާ ާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ހުރިާ ހުށަހެޅިފައިާ މަޖިލީހަށްާ ތ އީދުކުރެވެނީާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ ާއ ދެ،ާ

މިާާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން: ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ފުރަތަމަާ ޕޮއިންޓަކީާ އަދިާ ވެޓްކުރަންާ ގެނެސްގެންާ މިތަނަށްާ ޚިޔ ލުތައްާ

ާާ ސޮސައިޓީނާްާޑްރ ފްޓްކަމުގައި ލޯާ ޕޮއިންޓަކަށްާ ރިފަރެންސްާ ދެވަނަާ އޭގެފަހަށްާ އަދިާ  590ހެދުންާ

ތައްޔ ރުކުރިާއެތިވެސްާބ އްވަން.ާދެން.ާމިާދޭތީގެާމައްޗަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާއަދިާރައްޔިތުންގެާޚ އްޞަާާ

ދެނާްާ ޙައްޤުތައްކަމަށްާ އަސ ސީާ ތެރެއިންާ އެއްޗެހީގެާ ހުރިހާ  ޚިޔ ލުތަކާ  ފ ޅުކުރިާ މަޖިލީހުގައިާ

ގަނޑު�ުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާކަންތައްތައްާކޮމިޓީގައިާނިންމ ފައިާޑްރ ފްޓެއްާކުރަންާފޮނުވުމަށް.ާއަޅު

ދެވޭގޮތަށާްާ ޝަރީޢަތަށްާ ދެންާ ގެއްލުނީމަާ ޙައް�ްޤުތައްާ އަސ ސީާ މިހ ރުާ ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސްާ ދެން،ާ
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އަޅުގަނ ލިބިދިނުމަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ އ ާ މިާ މަގެއްާ ހޯދުމަށްާ ޙައް�ްޤުތައްާ މިއޮތީާއަދިާ  595ޑުމެންާ

ފ ސްކޮށްފައި.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާއެާމެކެނިޒަމްާމިހ ރުާއަލަށްާއުފެދޭާޤ ނޫނުއަސ ސީގާެާ

ދަށުންާދެންާއެާމައްޗަށްާހެދޭާޤ ނޫނުތަކުންާލިބިދެވޭނެހެން.ާދެން،ާމިހ ރުާއޮތްާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާާ

ޤ ނޫނު މިާ ދެން،ާ ޕޮއިންޓް.ާ އެާ ނެތީާ ދަންނަވ ނީާ ޕެންޝަންއ އިާާއަޅުގަނޑުާ ތިާ ދެންާ އަސ ސީގައިާ

މުވައްޒަފުންނަށްާއެކަނާިާ ކުރީގައިާސަރުކ ރުާ ދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާ އެއްޗެއްާ އަޅުގަނޑުާ ބެހޭގޮތުންާ

ޑްރ ފްޓިންގާ އަދިާ ހުރިާ ޑްރ ފްޓްކުރިއިރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  600ޕެންޝަންދެވެނީ.ާ

ާާ އަޅުގަނޑަކީ. މެންބަރެއްާ ހިމެނުނުާ ހަމާަާކޮމިޓީގައިާ އޭރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާ ޢަމަލުކުރާ  މިާ މިހ ރުާ

ކޮންމެއަކަސްާާ ދެން،ާ އޮތީ.ާ ފ ސްވެފައިާ އޭރުާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށްާ ޕެންޝަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހުރިހ ާ

ނުހެދީ.ާާ ޤ ނޫނުާ އެާ ދެން،ާ އެބައޮވޭ.ާ ލިޔެފައިާ އެހެންާ މަތިންނޭާ ވ ގޮތުގެާ ޤ ނޫނުގައިާބަޔ ންވެގެންާ

ލިބޭގޮތްާނުވީ.ާއެާޙައް�ްޤުާގެއްލުނީ.ާދެން�ް،ާއަޅުގަނޑު�ުމެންގެާާާނުހެދީމަާކޮންމެއަކަސްާޕެންޝަން

ބުނީމ ާއަސ ސީާޙައް�ްޤެއް�ްާގެއްލުނަސްާއެާޤ ނޫނުާ މިހުންނަނީާޤ ނޫނުގައިވ ާގޮތުންނޭާ  605ވިސްނުންާ

އެހިސ ބުންާނިމުނީކަމަށްާއެާވިސްނުމުގައިާމިހިސ ބަށްާތަންފީޒުކުރ ާފަރ ތްތަކުންާ ނުހަދ ކަމަށްވަންޏާ 

.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާވިސްނުންާއަޅުގަނޑުމެންާމުސްތަ�ަޤުބަލުގައިާބަދަލުކުރ ާގޮތަކަށާްާވިސްނަވ ފައި

މިހެނާްާ މުހިންމު.ާ ބައްޓަންކުރުންާ އަޅުގަނޑުމެންާ ގޮތަށްާ ބައްޓަންކުރެވޭނެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ

ގޮތްތަކެއް ކުރ ނެާ އެކަންާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްޓަކައިާ އެާ ބަޔ ންކުރަނީާ ޤ ނޫނުގައިާ ާމިދެންނެވީާ

 610ލިޔުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނު.ާއެހެންވީމަ،ާއަސ ސީާބޭސިކްާޙައް�ްޤުާމުޅިންާގެއްލިގެންދ ާގޮތަކަށެއްާނޫން.ާ

ރ އްޖޭގައިާ އެހެންވީމަ،ާއެއަށްާފަހިކުރުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނުާހަދަންާމިޖެހެނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާ

ސުވ  ދެން،ާ މައްސަލައެއް.ާ އެއީާ ލިބުނީމަާ ދެންާ ނުހަދ ާ އެއްކޮށްާ އަޅުގަނޑުމެންާޤ ނޫނުާ ލަކީާ

ކިހ ާާ މެއިންޓެއިންކުރެވޭނީާ ސްޓޭޓިންގާ ވެލްފެއަރާ އެާ ދ ނީ.ާ ސްޓޭޓަކަށްތޯާ ވެލްފެއަރާ

އަދިާާާ ޕެންޝަންއ އިާ ކަމެއް.ާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ އެއީވެސްާ ޙ ސިލްކުރެވެނީ.ާ އެާ މިންވަ�ަރަކަށްތޯާ

ރި ހުރިާ ޙ ސިލްކުރުމަށްޓަކައިާ އެާ ލިޔެވޭއިރުާ ރައިޓްސްތައްާ އެކަހަލަާ  615ސޯސްތަކުގެާާބައިވަރުާ

ގޮތަ�ަކަށާްާ އެކަމަށްާފަހިވާ  ރިސޯސްތައްާއިތުރުވަމުންދ ާވަރަކަށްާ ރިޢ ޔަތްކޮށްގެންާއެާ މައްޗަށްވެސްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާޖ ގަދޭންޖެހޭނެކަމަށްާފެންނަނީ.ާއެއިމްއަކީާއެއީާއެކަންކަންާހޯދުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

އްތައްާކުރަންާހުރިާޕޮސިބިލިޓީ�ީއަށްވެސްާާމިދެންނެވިާނިސްބަތުންާއަޅުގަނޑުމެންގެާޤައުމުގައިާކަންތަ

ާވިސްނައިގެންނޭާއެާޙައް�ްޤުތައްާއެކުލަވަމުންާގެންދަންވ ނީ.ާާ

ާ620 
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ޤަބޫލުކުރަންާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ގޮތުންާ އުސޫލެއްގެާ އަޅުގަނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ފަދަާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ވިދ ޅުވިާ ޒ ހިރުާ ހަމާަާއަޙްމަދުާ ޚިޔ ލުތައްާ ފ ޅުކުރެއްވިާ މެންބަރުންާ ފްލޯރގައިާ މަޖިލީހުގެާ އިންާ

ބަލ ފައިާ ބަލަންޖެހޭނެާ އެކަންާ އަތްލަންޖެހޭނެ.ާ ހަމަާ އެއްޗެއްގައިވެސްާ ކޮންމެާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ޑްރ ފްޓްކުރުމުގެާާ މިހ ރުވެސްާ މިދެންނެވިހެންާ ކުރިންާ އަޅުގަނޑުާ ދެން،ާ ކުރިއަށްދ ންޖެހޭނީ.ާ

ފެށޭނެ ދެއްކެވިާާމަސައްކަތްާ ވ ހަކަދެކެވިާ ފުދޭވަރަކަށްާ ބެހޭގޮތުންާ މިކަމ ާ މިދެންނެވީާ  625ކަ�ަމަށްާ

އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެހެން.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ގިނަާ ވަރަށްާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ވ ހަކަފުޅުތައްވެސްާ

އިާާއެހެންނަމަވެސް،ާބައިވަރުާޖަލްސ ތަކެއްގެާޔައުމިއްޔ ާބަލަންޖެހޭނެ.ާއަދިާއެންމެާމ އްދ އެއްާފިޔަވަާ

ފުރަތަމާަާ އެންމެާ އަދިާ ފަހުންނ ާ ވ ހަކަދެކެވުނީާ ގޮތެއްގައިާ ޖުމްލަާ މ އްދ ތަކަށްާ އެހެންާ ދެންާ

ފުރ ނ ލަންޖެހޭނާެާ ތެރެއިންާ ޖަލްސ ތަކެއްގެާ ގިނަާ ވަރަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ޖަލްސ ތަކުގައ އި.ާ

ވ ހަކަތައް.ާއެކަންާކުރުމަށްާއަޅުގަނޑުމެންގެާތެރެއިން  630ބޭފުޅުންކޮޅެއްާާާާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިބޭނުންވާ 

ހޮވައިގެންާއެކަންާކުރައްވަންވެއްޖެއްޔ ާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާވަގުތުާނެތިގެންާނުވެފައިހެންާއޮންނ ނީ.ާ

ކޮށްދެއްވައިގެންާާ އެކަންާ އިދ ރ އިންާ މަޖިލީހުގެާ ގޮތުގައިާ މަސައްކަތެއްގެާ ކޮށްދެއްވާ  ގޮތުންާ އިދ ރީާ

މީގައި ބޭފުޅުންވެސްާ ޕެނަލްގެާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ކުރެއްވިއްޔ ާާާާނުވަތަާ އެކަންާ ބައިވެރިކުރައްވައިގެންާ

ދެން،ާ ކުރެއްވިދ ނެ.ާ އެކަންާ ހުރިއްޔާ  ދަތިކަންާ ސްޓ ފްގެާ ނުވަތަާ ޕަރސަނަލްާ ފަހަރެއްގައިާ

ބެއްލެވުންާރަނގަޅުވ ނެާާ ގޮތުގައިާމިހ ރުާޢަމަލުކުރަމުންދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޕޮއިންޓެއްގެާ  635ރިފަރެންސްާ

އެއީ ބައްލަވައިފިއްޔ .ާ ގެންދެވިދ ނެ.ާާާއެއްގޮތަކަށްާ އުސޫލަކުންާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ

މަސައްކަތަށާްާ ކުރިާ ސޮސައިޓީންާ ލޯާ ކަންތަކުގައިާ ރިވިއުގެާ މީގެާ ކުރީގައިާ މީގެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އަޅުގަނޑުވެސްާބައިވެރިވެފައިާހުރީމަާފ ހަގަކުރެވުނުާއެންމެާބޮޑުާއެއްާކަމަކީާއެާއުސޫލުގެާނުވަތާަާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ފަށ ފައިާއެާ މަޤްޞަދުގައިާ ރަނގަޅުާ ހަމަާ މ އްދ ތަކަކީާ ގިނަާ ހިމެނިފައިވ ާ ގައިާ

 640ހުންނަނީާއެ�ެހެންނަމަވެސްާނިމިގެންާގޮސްފައިާާހުންނަނީާރަނގަޅަކަށްާނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާބައެއާްާ

އޭގައާިާ ޙައްޤުތައްާ ބައެއްާ ނުވަތަާ ޙައްޤުތައްާ އަނެއްބައިާ ނުދޭ.ާ ލިބިއެއްާ ރަނގަޅަކަށްާ ޙައް�ް�ްޤުތައްާ

ދީދާީާހި އިބްރ ހީމްާ މުޙަންމަދުާ ކުރީގައިާ މީގެާ ހުރީާ ބަލ ފައިާ ބޮޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ނެތީ.ާ މެނިފައިާ

ގެންދިއުމަށްޓަކައި.ާާ އެގޮތަށްާ ލ ފައިާ އެއްތަނަކަށްާ ޙައް�ްޤުތައްާ ބ ވަތްތަކުގެާ ވަކިާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ

ތައް ސޮސައިޓީންާ ލޯާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ފަސޭހަފުޅުވެދ ނެހެންާ އޮތާްާއެހެންވީމަ،ާ ޔ ރުކޮށްފައިާ

ކްރިމިނަލްާ އަދިާ ރައިޓްސްާ ޕޮލިޓިކަލްާ ހުންނ ނެާ ބައިކޮށްފައިާ ގޮތަކަށްާ އެކަހަލަާ  645ޑްރ ފްޓްގައިާ

ކަންތައްތައް.ާާދެން،ާވީހ ވެސްާބޮޑަކަށްާމިހ ރުާއޮތްާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްވެސްާދިމ ވ ާކަހަލަާގޮތަކަށްާާ
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ކަމުާ ބޭނުންކުރެއްވިާ ލިޔުންާ ދެާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ހަމާަާހުންނ ނެ.ާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ގައިވިޔަސްާ

އެކީގައި.ާާ ޑްރ ފްޓ ވެސްާ ހަމަާ އެއޮތީާ ހުށަހަޅ ފައިާ ސޮސައިޓީންާ ލޯާ ދެން،ާ ފަސޭހަފުޅުވެދ ނެހެން.ާ

އެާޙައްޤެއްާލިބިދީފައިވޭތޯާނުވަތަާނުވޭތޯާ ކޮންމެާޙައްޤަކ ާބެހޭގޮތުންާހަމަާ އެއީ،ާސަބަ�ަބަކީާހަމަާ

އޭާ ބަޔ ންކުރުމަށްވުރެާ ތަފްސީލުކޮށްާ ބައެއްާާއެާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އޭގެާ ހިމަނ ލީމަާ ޑްރ ފްޓ އެކީގައިާ  650ގައިާ

ތެރޭގައާިާ އޭގެާ ޑްރ ފްޓްތައްވެސްާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ވިސްނ ފައި.ާ އަންޑަސްޓޭންޑްވ ނެކަމަށްާ

މ ބޮޑުާ އަނެއްހެންާ އަޅުގަނޑަށްާ ފ ހަގަކުރަން.ާ ހަމަާ މިހ ރުވެސްާ އަޅުގަނޑުާ ހިމެނިފައިވ ނެކަންާ

އެއް ކޮންމެާ ނެތްާ ގެންދެވިާާދަތިތަކެއްާ ފައްޓަވައިގެންާ ގޮތުގައިާ ޕޮއިންޓެއްގެާ ރިފަރެންސްާ ޗެއްާ

ވ ހަކަފުޅުގައާިާ ޙަމްޒ ގެާ ދެން،ާ ގެންދެވިދ ނެ.ާ ކުރިއަށްާ އެކަންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ކަމުގައިވިޔަސްާ

އެކަންތަކ މެދުާ ނުވަތަާ ދިނުމ ާ ޑައިރެކްޝަނެއްާ ބެހޭގޮތުންާ ޙައްޤުތަކ ާ ހުރިާ ގެއްލިފައިާ  655މިހ ރުާ

ދެކޭގޮތުގައިާާާާއަޅުގަނޑުގެ އަޅުގަނޑުާ ނޫންާ އެކަންޏެއްާ ޚިޔ ލުާ އަޅުގަނޑަށްާ ތަފ ތު.ާ ހަމަާ ޚިޔ ލުާ

ދައުރަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއިޞްލ ޙުކޮށްާނިމިގެންާއަންނަާ މަޖިލީހުގެާ މިާ ވެއްޖެއްޔާ 

އުރެއްާނެތްާއެއްޗަކުންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެާޙައްޤުތައްާލިބިދެވޭނީ.ާއޭގެާކުރިންާމިާމަޖިލީހުގައިާދަ

މިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުކުރުމުގެާކުރިންާމިވެނިާގޮތަކަށްާޢަމަލުކުރަންާފެންނަކަމަށްާއެާމޭރުމުންާ

ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ކަނޑައެޅިގެންާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ ޚިޔ ލުާ އެާ ކަމަށްވަންޏ ާ  660ވިދ ޅުވ ާ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫންހެން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ދަންނަވ ނީާާލުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާމިލަދުންމަޑު ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ ޚިޔ ލުާ އަޅުގަނޑުާ މިހ ރުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ާއ ދެ،ާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށާްާާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤްާާ މިހ ރުާ މައްސަލަތަކުގައި.ާ މިާ ތަފ ތޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ާހަމަާ

ބެހޭާާާވ ހަކަދެއްކެވުން: ޙައް�ްޤުތަކާ  އަސ ސީާ ކަމަކީާ އޮތްާ ކުރަންޖެހިފައިާ ބައި.ާާާާމިާ މ އްދ އެއްގެާ ހަދަން،ާ  665ޑްރ ފްޓެއްާ

އަދިާނ ދޭާއަޅުގަނޑުމެންނެއް.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމާިާ ޤަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާމިހިސ ބަކަށްާ އަޅުގަނޑުާ

ާާ ވ ހަކ24ާާާާަގަވ އިދުގެ އުސޫލުތަކުގެާ އަސ ސީާ ސިފަތަކ ާ އަސ ސީާ މިބުނަނީާ މ އްދ ގައިާ ވަނަާ

އިާއެހެންނަމަވެސްާމިއަދުާމިއޮތީާމިކަންާކުރަންޖެހިފައިާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާހިމެނެންވ ނެއޭ.ާޙަޤީޤަތުގަާ

ވ ހަކާަާ އުސޫލުތަކުގެާ އަސ ސީާ ސިފަތަކ ާ އަސ ސީާ އެާ މަޖިލީހުން.ާ މިއޮތީާ ފ ސްކޮށްފައިާ މިގޮތަށްާ

ކޮންާ ހިމެނެންވ ނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްގައިާ އެއޮތީާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ އެާ ޤަބޫލުކުރަނީާ  670އަޅުގަނޑު�ުާ

ހުންނަންޖެހޭނީ.ާރައްޔިތުންގެާއަސ ސީާޙައްޤުތަކުގެާވ ހަކައެއާްާބައިތަކެއްކަން.ާކޮންާސިފަތަ ކެއްކަންާ

ދިޔައިމަާ މ އްދ އަށްާ އެާ އަންނ ނީާ ވ ހަކަާ ޙައްޤުތަކުގެާ އަސ ސީާ ރައްޔިތުންގެާ އެއަންނަނީ.ާ ނޫންާ
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މ އްދ އ އިާާ ޙައްޤުތަކުގެާ އަސ ސީާ ރައްޔިތުންގެާ މަރުޙަލ ގައިާ އިޞްލ ޙުކުރުމުގެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ދި މިއަންނަނީާހިސ ބަށްާ މީގައިާ މ ނަކުރަނީާ އަޅުގަނޑުާ ޙަޤީޤަތުގައިާ އަސްލުާ މިހ ރުާ ޔައިމަ.ާ

ޙައް�ްޤުތައްާާ އަސ ސީާ ރައްޔިތުންގެާ އެާ ބައިތަކެއްތޯއޭ.ާ ކޮންާ ހިމެނެންޖެހޭނީާ  675ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ

ލަާހިމެނެންޖެހޭނެތޯާއިންސ ނީާޙައް�ް�ްޤުތައްާހިމެނެންޖެހޭނެތޯާނޫނީާއެހެނިހެންާކަންތައްތަކެއްާއެކަހަ

ވ ހަކަ,ާާ މ އްދ އެއްގެާ މިއީާ އެހެންނަ�ަމަވެސް،ާ އޮތީ.ާ ވިސްނިފައިާ އަޅުގަނޑަށްާ ބައިތަކެއްކަމަށްާ

ާާ ފެށޭނީ މަސައްކަތްާ ޑްރ ފްޓްކުރު�ުމުގެާ މ އްދ ާ މިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ މ އްދ ގައ55ާާާާިއަޅުގަނޑުާ ވަނަާ

ޤ ނޫ ދެން،ާ ފ ސްކުރުމަށްފަހުގައޭ.ާ އެގޮތަށްާ ނިންމ ފައޭާ އޮތްބައިާ ނުއަސ ސީާާބަޔ ންކޮށްފައިާ

އެއްޗެއްާާ ނެތްާ އިޞްލ ޙުކުރެވޭނީާ އެއްޗެއްާ އޮތްާ އެއީާ ހަމަގައިމުވެސްާ ކަމަށްވަންޏާ   680އިޞްލ ޙުކުރ ާ

ކޮންމެާ އެއިންާ ބަލައިގެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އޮތްާ މިހ ރުާ އެހެންވީމަ،ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އިޞްލ ޙެއްާ

އ  އެއީާ އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭނީ.ާ ހަމަާ ހުށަހަޅައިގެންާ އިޞްލ ޙުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާާާމ އްދ އެއްގެާ

ހަދ ކަށްާނޫންާއަޅުގަނޑުމެންާމިއުޅެނީ.ާއޮތްާއެއްޗަކަށްވީމަާއިޞްލ ހުާގެންނަނީާނެތްާއެއްޗެއްނަމާަާ

އ ާއެއްޗެއްާހަދ ނި.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމިހ ރުާއޮތްާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާހަމަާކޮންމެާ

ގެ އިޞްލ ޙުާ މ އްދ އަކަށޭާ އެާ ބަލައިގެންާ މިކަނާްާމ އްދ އަކަށްާ ގޮތަ�ަކަށްާ އެނޫންާ  685ންނަންޖެހޭނީ.ާ

ާނުކުރެވޭނެ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

އަޅުގަނޑުމެންގެާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ހަމައެކަނިާ ދަންނަވ ލެވުނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ވ ހަކަާ ޕޮއިންޓެއްގެާ ރިފަރެންސްާ އ ދެ،ާ

ޢަމަލުކުރަމުން މިހ ރުާ ދެން،ާ ފަސޭހައަކަށް.ާ ގެންދިއުމަށްާ ރ ވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީވެސްާާމަސައްކަތްާ ދާ 

ކަމެއްވެސާްާ އަޢުލާ  އެއްގޮތަކުންާ ދެން،ާ ޕޮއިންޓެއް.ާ ރިފަރެންސްާ ފަށައިގަންނަންާ ހަމަާ އެއީާ  690ހަމަާ

އެއްޗަކަށްވ ތީާދެންާއެއ އެކުގައިާހަމަާ އޭގައިާއެބައޮތް.ާއެއީާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެންާޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ބޭނުން ހަމަާ ތަކެއްވެސްާ ޕޮއިންޓްާ ރިފަރެންސްާ ދެން،ާއެހެންާ ދިރ ސ ކުރުމުގައި.ާ މިާ ކުރެވިދ ނެާ

ޢ ންމުާމިހ ރުވެސްާ އަމީންާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުގަނޑުާ ކުރީގައިާ ދަންނަވ ލުމުގެާ ޒ ހިރަށްާ އަޙްމަދުާ

ޚިޔ ލުތައްާ އެބައޮތް.ާމަޖިލީހުގެާފ ޅުކުރެވުނުާ ކުރައްވ ފައިާ މަސައްކަތްޕުޅެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އިދ ރ އިންާ

ޕޮއި ވަކިވަކިންާ ހައްދަވ ފައިާާމ އްދ ތައްާ ސެޓެއްާ ޑޮކިއުމެންޓްާ މިާ ވަކިކޮށްލައްވ ފައިާ ފޯމަށްާ  695ންޓްާ

އެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާދެންާއަޅުގަނޑުމެންާހަމަާއެޔ އިގެންާކުރިއަށްާދ ންވެފައިާމިއޮތީ.ާދެންާ

މަސައްކަތެއްާކޮށްލެވޭ ތާޯާމ ދަމ ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔ ާއަޅުގަނޑުާާބަލ ލ ނަންާއަމީންާޢ ންމ ާއެކުގައިާ

ބޭސްއަކަށާްާ ޑޭޓަރާ މި.ާ ކުރެވޭތޯާ ކްލެސިފައިާ ބޭނުންކޮށްގެންާ ކޮންޕިއުޓަރުާ މިއެއްޗެހިާ ބަލ ނަން.ާ
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މިއެއްޗެހިާބަދަލުކޮށްލައިގެންާމިހ ރުާޢަމަލުކުރެވޭާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާމ އްދ ތަކަށްާރިފަރެންސްާދީގެންާ

ޑްރ ފްޓްކަމަށްވަންޏ ވެސް ާ ސޮސައިޓީގެާ ާ ލޯާ ރެފަރެންސަކަށްާ ދެވަނަާ ދެންާއަދިާ މިހ ރުާ ާ،700 

އެހެންވީމ ،ާާ ހީވަނީ.ާ ނުވ ނެހެންާ ދައްޗެއްާ އެހާ  ގެންގުޅެލ ކަށްާ އެއްޗެހިާ އެކަހަލަާ ކޮންޕިއުޓަރުގައިާ

ޖަލްސ އެއްގެާކުރިނާްާ ކޮށްލ ން.ާދެންާއަންނަާ މަސައްކަތެއް�ްާ މަދ މާ  އިރ ދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑުާ

ާއެކަންާއެގޮތަށްާކޮށްލެވޭތޯ.ާާ

ާ

މިހ ރުާާންބަރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެ ސ ފުކޮށްލަންވެގެން.ާ ހަމަާ އެއްޗެއްާ ދެންނެވިާ ކުރިންާ  705ާއަޅުގަނޑުާ

އެހ ާާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ބައިތައްާ ބައެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ޢަމަލުކުރަމުންމިދ ާ މިހ ރުާ އެނގޭާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ

އެއަށް ތަރުޖަމ ކޮށްާ ކޮމިޝަންގެާސަބަބުންާ ބައެއްާ ނޫން.ާ ދަތިތަކެއާްާފުރިހަމައެއްާ ޢަމަލުކުރުމުގައިާ ާ

ލާޯާ އެހެންވުމ އެކީާ ދެން،ާ ދިމ ވޭ.ާ އެބަާ ކަމެއްނޫން،ާ އެކަށީގެންވ ާ އެކަށީގެންވ ކަމެއް.ާ ދިމ ވުމަކީާ

މިހ ރާުާ ވ ގޮތަކީާ ނަމަވެސްާ ފުރިހަމަ.ާ ވަރަށްާ ާ ޑޮކިއުމަންޓްާ އޮތްާ ތައްޔ ރުކޮށްފައިާ ސޮސައިޓީންާ

ޤ ނޫނުއަސ  ދ ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ އެއްޗަށާްާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކީާ އެާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ވީމ ާ  710ސީއެއް.ާ

ސޮސައިޓީނާްާ ލޯާ އުނދަގުލީާ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުގަނޑަށްާ ކުރ އިރުގައިާ މަސައްކަތްާ ބަލައިގެންާ

ޑޮކިއުމަންޓަކީާއަޅުގަނޑުމެންގެާއިމުާޑޮކިއުންމަންޓޭާކިޔައިގެންާދ ން.ާއޭރުންާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާ

ޤ ނޫނުއަސ  ާ ޢަމަލުކުރެވޭާ މިހ ރުާ މިއަރަނާީާދެންާ ހިތައްާ އަޅުގަނޑުާ ވީމާ  ކޯއްޗަކަށްތޯ.ާ ވ ނީާ ސީާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާހަދަނިއްޔަކީާނޫން.ާއަދި،ާއެާނިމޭއިރުގައިާމުޅިންާއާ  އަޅުގަނޑުމެންގެާމިހ ރުާމިާއާ 

ކިޔ ކަމަށްވަންޏާ  އިޞްލ ޙުކުރެޔޭާ މިކިޔަނީ.ާ ާ އިޞްލ ޙުކުރެއޭާ  715ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކަށްވިޔަސްާ

އޮރިޖިނަލް އެވ ހަކަާާާާއަޅުގަނޑުމެންގެާ އުނދަގޫވީ.ާ ވިދ ޅުވަންާ އެހެންާ އެވ ހަކަާ ޑޮކިއުމަންޓަކަށްާ

އޮރިޖިނަލްާ އެކަމަކު،ާ ނުދެންނެވުނީސް.ާ އެއްޗެކޭާ އަޅުގަނޑަށްާ ގެންދެވިނަމަާ ވިދ ޅުނުވެާ

ވިދ ޅުވީމަާާާއަޅުގަނޑަށްާދަތިވީ.ާ ޑޮކިއުންމަންޓޭާާއެހެންާ ޑޮކިއުމަންޓަކަށްާބަލ ނީާލޯާސޮސައިޓީާ

ާޗެޕްޓަރތަށްާވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާހި ހަމަާ ބެލިދ ނެާއަދިާޝ ހީންާވިދ ޅުވިާގޮތަށްާ އަޅުގަނޑަށްާ ތުންާ

އެކިާާ ބައިާ އެކިާ ގޮތަށްާ ވިދ ޅުވިާ ދީާ އިބްރ ހީމްާ މުޙަންމަދުާ އަދިާ ބައިބައިކޮށްފައި.ާ  720މުޅިންާ

ގެންދ އިރުގަވެސްާ އެކަމަކު،ާ ގެންދެވިދ ނެ.ާ ާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ވަކިވަކިންވެސްާ ސެކްޝަންތައްާ

ލޯާާާއަޅުގަނޑު މިއޮތީާ މ އްދ ގައިާ އެއްވަނަާ އެކަމަކުާ މ އްދ .ާ އެއްވަނަާ އެބަޖެހޭާ ބަލ ލަންާ ފުރަތަމަާ

ސޮސައިޓީންާވިދަޅުވަނީާމިވެނިާގަތެއް.ާވަގުތުންާގަނޑުމެންާއެާފޯމެޓަށްާދ ންވީ�ީ.ާލޯާސޮސައިޓީގެާ

ޤަބޫލުކުރ ކަމަށް ބޭފުޅުންާ ގިނަާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ދެވިދ ނެާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ވަންޏ .ާފޯމެޓަށްާ
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މިހ ރާުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ބައްލަވަންާ ގޮތަށްާ ޑޮކިއުމަންޓެއްާ އިމުާ  725އެކަމަކު،ާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާދެން،ާހަމަާމިާޓެކްނިކަލްާސަބަބަށްޓަކައިާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލީ.ާ ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

މުޅިންާމައިގަނޑުާގޮތެއްގައިާާާާމީގައިާހަމަާއެނޫންާއެއްވެސްާބޭނުމެއްާނެތްާމީގައި.ާއަޅުގަނޑުާހަމަ

މުޅިާޗެޕްޓަރތައްާބައިކޮށްފައިާނޫނިއްޔ ާއެާޗެޕްޓަރުގެާނަންވެސްާާބަދަލުކޮށްފައިާޗެޕްޓަރެއްާނޯންނާަާ

ފަށައިގަންނައިރުގައާިާ އަޅުގަނޑުާ އެކަމަކު،ާ ނެތް�ް.ާ މައްސަލައެއްާ އޭގެާ ބޭއްވިޔަސްާ ގޮތަށްާ

ޢަމަލުކުރަމުންދ ާާ މިހ ރުާ ބެނުންވޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށާްާއަޅުގަނޑުމެންާ އެއީާ  730ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

އަޅުގަނޑުގެާާ އިނގޭތޯާ ނުދަންނަވަންާ އަޅުގަނޑުާ މިހ ރުާ އަނެއްކަމަކީާ ދެން،ާ ާ ޢަމަލުކުރ ތީ.ާ

ވ ހަކައިގައިާއެއްގޮތަކަށްވެސްާމަޤްޞަދެއްާނޫންާމިސ ލަކަށްާމަސްވެރިންގެާޙައްޤުތައްާދިވެހިރ އްޖޭގެާާ

މަ މިފްކޯއިންާ ނުގެންނ ށޭ.ާ ބުނާ ޤ ނޫނުއަސ ސިގައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ސްކިރުވުމަކީާ

އަޅުގަނޑާުާ އެއަކަށްާ އިނގޭތޯ.ާ ނެތްާ މައްސަލައެއްާ އޭގެާ ހިމަނަންވީ.ާ އެއްޗެއްކަމަށްވަންޏ ާ

 735އިޢުތިރ ޟެއްާނުކުރަން.ާދިވެހިރ އްޖެއަކީާޔުނިކްާތަނަކަށްާވެގެންާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާާ

މި ގެނެވެންވ ނެާ އެާ އެކަމަކުާ އިޝޫއަކާީާހިމަނަންވީއޭ.ާ އަޅުގަނޑުގެާ ޑިސްކަސްކުރެވެންވ ނެ.ާ ތަނަށްާ

އެާހަމަާގޯންޏަކަށްާއަޅ ާބަހައްޓ ފައާިާ ރައް�ްޔިތުންގެާޚ އްސަމަޖިލިހަށްާމައްސަލައެއްާހުށަހެޅިއްޖިއްޔާ 

ގެންގޮސްގެންާނުވ ނެާޑްރ ފްޓިންގާކޮމިޓީއަކަށް.ާމިތަނަށްއައިސްާބަހައްޓ ފައިާމިތަނުންާވެޓްކޮށްފައާޭާ

ވަ ކޮމިޓީގެާާކޮންމެވެސްާ ޑްރ ފްޓިންގާ އަޅުގަނޑުމެންާ އޭރުންނޭާ ދ ންޖެހޭނީ.ާ ވެޓްކޮށްފައޭާ ރަކަށްާ

މާިާ ބެލޭނީ.ާދެން،ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާހީފުޅުނުކުރައްވ ާއަޅުގަނޑުމެންާ ކަމަކަށްާ ކުރެވުނުާ  740މަސައްކަތްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއޭާނޫނީާމިއަ އެންމެާމޮޅުާ އޮތްާ ދުނިޔޭގައިާ މީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކީާ ކަށްާާޢިސްލ ޙުކުރާ 

ލިބޭނެޔޭ،ާ އެންމެންނަށްާ ހުރިހ ާ ޙައްޤުތައްާ ސަބަބުންާ މީގެާ ނޫނިއްޔާ  ނުގެނެވޭނޭ.ާ އިޞްލ ޙެއްާ

އަޅުގަނޑުމެންާ އޭގައިާ ނޫން.ާ ދެރައީއަކީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިހ ރުވެސްާ ޙައްޤުތަކެއް.ާ ނުލިބޭނެާ

އަޅުގަނޑުމެންާބޭނު ނޫނިއްޔާ  މައްސަލަާނުކުނަންނަނީ.ާ ގޮތަކަށްާާތަންފީޒުކުރުމުގައިާތަރުޖަމ ގެާ ންވާ 

 745ތަންފީޒުާނުކުރެވޭ.ާތަންފީޒުާނުކުރެވެންޏ ާދެންާާދ ނެާތަނެއްާނެތީާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާބުނެދީފައި.ާ

ވީމ ،ާއެާމައްސަލަާމުސްތަޤުބަލުގައިވެސްާހުންނ ނެ.ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާއެާނުކުރައްވ .ާއަޅުގަނޑުމެންާ

ޓޭ،ާއެންމެާމުޅެތިާމީހުންާތިބެގެންާނިނަމްާމިާނިންމ ާއެއްޗެކީާމީާދުނިޔޭގެާއެންމެާމޮޅުާޑޮކިއުމަން

މުސްތަޤްބަލުގައި.ާާ ނުކުންނ ނެާ މައްސަލަތައްާ ތަންފީޒުވަމުންާ ނުވ ނެ.ާ އެހެނެއްާ އެއްޗެކޭ،ާ

ކުރެވުނީމާަާ ތަރުޖަމ ާ ގޮތަކަށްާ ތަފ ތުާ އެާ ތިއްބަވަނީ.ާ މިާ ލޯޔަރުންާ އެހެންވެގެންތާ 

އަޅުގަނޑު ވީމ ،ާ ގޮތަށް.ާ އޮންނަާ ނޫންާކޯޓަށްވަޑައިގަންނަވަންާ މަޤުޞަ�ަދެއްާ އެއްގޮތަކަށްވެސްާ  750ގެާ
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އެާ ނުހިމެނުން.ާ މީގައިާ ޚިޔ ލުފުޅުތައްާ ރޯާ ވަރަށްާ ހަމަާ ހުށހެޅުނުާ މަޖިލީހަށްާ ދަންނަވ ކަށެއްާ

ވެޓްކޮށްގެންާާ އަޅުގަނޑުމެންާ އައިސްގެންާ މިތަނަށްާ އެކަމަކުާ ހިމަނުއްވަންވީ.ާ ހިމަނުއްވަންޏ ާ

ާދ ންޖެހޭނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

މިާކޮށްލެވުނުާކަންތަކަށްާބަލ އިރުގައިާދެންާާާާާއްކެވުން:ރިޔ ސަތުންާާވ ހަކަދެާ އ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމަޝްވަރާ 

އަންނަާ ދެންާ ާ ކަމަކަށްާ އެއްާ ވިސްވަނީ.ާ މިާ އަބަދުވެސްާ އަޅުގަނޑުާ ގޮތަކަށްާ ދ ނެާ  755ކުރިއަށްާ

ޚި ހުރިާ ފ ޅުކުރެވި�ުފައިާ މަޖިލީހުގައިާ އިރ ދަކުރެއްވިއްޔ ާ ކްލެސިފައިކޮށްލާ ޖަލްސ އަކުާ ޔ ލުތައްާ

އަޅުގަނޑުމެންާގެންނ ނީ.ާދެން،ާއަމީންާ ރިލޭޓިވްކުރެވޭާގޮތަކަށްާތައްޔ ރުކޮށްލައިގެންާ މ އްދ ތަކަކަށްާ

ސީޑީއަށާްާ ވަކިންާ އިތުރުންވެސްާ ޑޮކިއުމަންޓްގެާ މިާ އަދިާ ާ މިހ ރުވެސްާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަ�ިާ ޢ ންމުާ

މެންބަރުންނަށާްާޔައުމިއްޔ ތައްވެސްާހަމަާވަކިންާރިކޯޑްކުރައްވ ފަާ އޭާހުރީ.ާމިހ ރުާއެގެންނަވަނީާހުރިހާ 

 760ބައްސަވ ލައްވަން.ާއޭރުންާހަމަާބޭނުންފުޅުވެއްޖިއްޔ ާއެއަށްާރިފަރކޮށްލެވޭނެ.ާދެން،ާއެހެންނަމަވެސްާ

ދެންާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ގެންދިޔ މަހެންާ ތައްޔ ރުކޮށްލައިގެންާ ޑޮކިއުމަންޓްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުގަނޑު އިރ ކުރެވިއްޔ ާާކުރިއަށްދ ންާ ޖަލްސ އަކުާ އަންނަާ އެހެންވީމ ،ާދެންާ ފަސޭހަވ ނީ.ާ މެންނަށްާ

އަޅުގަނޑަށާްާ ރަނގަޅުާ ވަރަށްާ މިރޭާ އަޅުގަނޑު،ާ ދެން،ާ ގެންދ ންނަން.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެބައިާ

ާޑްރ ފްޓިންގާޕެނަލްއެއްގައިާހިމެނިދ ނެާބޭފުޅުންކޮޅެއްގެާލިސްޓެއްގެާވ ހަކަާކިހިނެއްތޯާ.

ާ765 

ވ ހަކަދެއްކެވީމަާާތުރުބުރީާމެންބަރުާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުާ ޕެނަލްއެއްގެާ ޑްރ ފްޓިންގާ ހަމަާ ހިތައްއެރީާ ާއަޅުގަނޑުާ

މުޙަންމަދުާޒ ހިރުާ އަޅުގަނޑަށާްާާލުބްނާ  ކަމަށްާ ނޫންާ ވަކީލުންނެއްާ އެާ އެކަނިާ ހަމަާ ާދަންނަވ ލ ނަމޭާ

ޑްރ ފްޓިންގާޕެނަލްއެއްގައިާތިބެންާޙުސައިންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ކޮންސްޓިޓިއުޝަންތައްާޤަބޫލުކުރެވެނީާ ރަނގަޅަށްާ ޖެހެނީ.ާވަރަށްާ

އެނގޭާނުވަތަާވަރަށްާރިސ ރޗްގެާބައިާމީާވަރަށްާރަނގަޅަށްާއެބައިާކުރައްވަންާއެގޮތަށްާގެންދެވޭނެާާ

ދެން،ާ އިތުރަށް.ާ ވަކީލުންގެާ އެއީ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ ތިއްބަވަންޖެހޭނެކަމަށްާ  770ބޭފުޅުންާ

ާޖެނެރަލްާނޮލެޖްާއަދިާކޮންސްޓިޓިއުޝަނ ބެހޭާނޮލެޖްތައްާވަރަށްާފުޅާ މިކަހަލަާރިސ ރޗްކޮށްާވަރަށް

އުޅުއްވ .ާާ އެބަާ ރ އްޖޭގައިާ ބޭފުޅުންނެއްާ ބައިވަރުާ އެތައްާ ތިބިާ ދިރ ސ ކުރައްވ ފައިާ ދ އިރ އެއްގައިާ

އަޅުގަނޑުާާ ކަމެއްކަމަށްާ މުޙިންމުާ ވަރަށްާ ބޭނުންކުރެއްވުމަކީވެސްާ ބޭފުޅުންގެާ އެކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ

ޕެނަލްއެއްާއެކުލަވ ލައްވ އިރުގައިާމިކަހަލަާފަންނީާބޭފުޅުންާއެކުލަވ ލުމަކީާވަރަށްާރަނގަނޅުާދެ ކޭތީާ

 775ކަމެއްކަމަށްާާއަޅުގަނޑަށްާފެނޭ.ާއަދިާއޭގެާއިތުރުންާދިވެހިާބަހަށްާވަރަށްާރަނގަޅުާއެއްާބޭފުޅެއްާާ

މަޖިލީހުގެ އެއީ،ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ާ އަޅުގަނޑަށްާ ކަމަށްާ ވިދ ޅުވެފައާިާހުންނަވަންޖެހޭނެާ މެންބަރުންާ ާ
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ާާ އެތައްާބޮޑެތިާޕެރެގްރ ފްތަކުންާވިދ ޅުވެފައިާހުންނަާކަންތައްތަށްާމިޖެހެނީާމީާމ އްދ އެއްގާެާާާހުންނަ

ސިފައިގައިާގެންނަން.ާގެންނައިރުގައިާދިވެހިާބަހަށްާއެބައިާގެންނައިރުގައިާވރަށްާރަނގަޅަށްާދިވެހިާ

ހުން ބޭފުޅެއްާ ހަކަލަާ ޚުލ ސ ކުރެވޭާ އެވ ހަކާަާބަސްާ ޤަބޫލުކުރެވޭތީާ އަޅުގަނޑަށްާ ކަމަށްާ ނަންޖެހޭނެާ

 780ާދަންނަވ ލީ.

ާ

ސ ފުކޮށްލަންާރިޔ ސަތުންާާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ އަޅުގަނޑުާ ާާއ ދެ،ާ މިހ ރުާ. އެކްސްޕ ޓް،ާ އެއްކަލަާ އިޝ ރ ތްކުރެވީާ ތިާ ލުބްނާ  މިާ

ޑްރ ފް ހަމަާ ޕެނަލްއަކާ  އެކްސްޕ ރޓްާ އެބައޮވޭ.ާ ޕެންލްއެއްާ ދެާ ޕެނަލްއަކ .ާާއަޅުގަނޑުމެންާ ޓިންގާ

ހަމަޖެއްސޭތޯާމިާ ބޭފުޅުންާ އެހެންވީމ ،ާއެކްސްޕަރޓްާޕެނަލްއަށްާއަޅުގަނޑުމެންާކޮންސ ޓަލްޓުންނ އިާ

ބޭފުޅުނާްާ ކޮން�ްސްޓިޓިއުޝަނަލްާ ޕެނަލްގަވެސްާ ޑްރ ފްޓިންގާ ވިދ ޅުވަނީާ ތިާ ނޫނީާ  785މައްސަކަތް،ާ

ބޮޑަށްާވަހަކަދެއްކިފައި،ާދެން ދެާޕެނަލްާއެކުގައޭާމަސައްކަތްާާހިމެނުންތޯއޭ.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ާއެާ

ބެލީާހަމާަާ ދެއްވައިގެންނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާޑްރ ފްޓިންގާއަޅުގަނޑުމެންާބޮޑަށްާ ކުރައްވ ނީާގައިޑެންސްާ

ކޮމިޓީންވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާ އޮތީާއެާޚިޔ ލްތައްާއެއްކޮށްލާ  ކުރީގެާޖަލްސ ތަކުގައިާވ ހަކަދެއްކިފައިާ

ލި ދެންާ ދިނީމަާ ޕެނަލްއެކޭާާޑިސްކަސްކޮށްލ ފައިާ ޑްރ ފްޓިންގާ ކުރ ބައެއްާ މަސައްކަތްާ ޔުމުގެާ

 790ާއަޅުގަނޑުމެންާމިކިޔަނީާއިނގޭތޯ.

ާ

އެއީކީާާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މަސައްކަތްކުރަންޏާ  އެއްކޮށްާ ޕެނަލްާ ދެާ މިާ ހިތައްއެރީާ ާއަޅުގަނޑުާ

މުޙަންމަދުާޒ ހިރުާ ހޯދ ކަާލުބްނާ  ވަކިާ ާ މީހަކުާ ޕެނަލްއަކަށްާ ވަކިާ ފަންނާީާދެންާ ހޯދ ާ އެާ ނިޖެހެއޭ.ާ ާށްާ

އެއީާމައްސަލައެއްާނޫންކަމަށްާ.ާޙުސެއިންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ާޕެނަލްގެތެރޭގައިާއެކަހަލަާބޭފުޅުންާހިމެނެންޏާ 

ާ795 

ކޮމިޓީގެތެރޭގައިާާމެންބަރުާާމިލަދުންމަޑުލުާދެކުނުބުރީ މިާ ހަމަޖެއްސުމުގައިާ ޕެނަލްތައްާ މިާ ހީވަނީާ ާއަޅުގަނޑަށްާ

ދެން،ާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާޠ ރިޤްާމުޙަންމަދު ނުވ ނެހެން.ާ ކަމަށްާ ކުރެއްވޭކަހަލަާ އެއީކީާ ހޯއްދަވައިގެންާ ލިސްޓެއްާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވައިގެންާ

ވަޑައިގެންާާ އޮފީހަށްާ މިާ ހަމަާ ބޭފުޅަކުާ ކުރައްވ ާ ޗެއަރާ މުޤައްރިރުާ ހަމަާ ވިސްނެނީާ އަޅުގަނޑަށްާ

ޙަާ ޝ ހީންާ މިސ ލަކަށްާ އެދ އިރ އިންާ ހަމަާ ހަމީދާުާއިންނަވައިގެންާ ޝ ހީންާ ދަންނަވ ލިޔަސްާ މީދަށްާ

ގެންނަވައިގެނާްާ ބޭފުޅުކުާ ކޮންމެސްާ ބޭފުޅަކަށްދަންނަވ ލައިގެންާ އަނެއްާ ނޫނީާ  800ވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާ

އެކަހަލަާާ މަސައްކަތްާ އެާ ހަމަާ ހޯއްދަވ ލައްވައިގެންާ ނަންފުޅުތަކެއްާ މަޝްވަރ ކޮށްލައްވ ފައިާ

ތެރެއިންާނަންތަކެއްާވިދ ޅުވެގެންާލިސްޓްކުރައްވައިގެންާާާާގޮތަކަށްހެންާގެންދެވޭނީ.ާދެން،ާމިާކޮމިޓީގެ
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މޭޒުދޮށުގައިާާ ހަމަާ އެާ ދެން،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ކަމެއްކަމަކަށްާ ޒ ތުގެާ ކުރެއްވޭވަރުާ

އަޅުގަނޑަށްާާ ކަމެއްކަމަށްާ ކޮށްލެވޭނެާ ބައްދަލުކޮށްލައްވައިގެންާ ބޭބޭފުޅުންނ އިާ އިންނަވައިގެންާ

 805ާޝުކުރިއްޔ ާ.ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ

ާ

ނަންފުޅުތަކެއްާމެންބަރުާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީ މ ރިއ ާ ބޭއްވުނުއިރުާ ޖަލްސ ާ ފަހުންާ ާއެންމެާ

ހުށަހަޅުއްވ ފައިވޭާމިާޑްރ ފްޓިންގާކޮމިޓީއަށްާމ ރިއ އަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވ ާބޭފުޅުންކޮޅެއްގެާވ ހަކަ.ާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާޙަމްޒ ާއަޙްމަދު

އަޅުގަ އެނަންތައްާއެހެންވީމ ،ާ ބައްލަވ ލައްވ ފައިާ ޔައުމިއްޔ އިންާ އަލުންާ އެނަންތައްާ ނޑުމެންާ

އެވ ހަކަާާ ފެންނ ތީާ ާ އަޅުގަނޑަށްާ ކަމަށްާ ރަނގަޅުވ ނެާ ވިސްނަވ ލެއްވުންާ ވަރަކަށްާ  810ކޮންމެސްާ

ާާާާާާާދަންނަވ ލީ.

ާ

ހިާމުޙަންމަދުާާމެންބަރުާފ ދިއްޕޮޅު މެންބަރުންާ ކޮމިޓީގެާ މިާ ޕެނަލްގައިާ މިާ ާމަނުއްވަންޝުކުރިއްޔ .ާ

ހިމެނޭާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާދީދީާއިބްރ ހީމް ކޮމިޓީގައިާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންާ އިނގޭތޯާ ފެނޭާ ވަރަށްާ އަޅުގަނޑަށްާ ކުރައްވ ނަމަާ ޚިޔ ލުފުޅުާ

ބޭފުޅުންނެއްތޯވެސްާާ ކޮންާ ތިއްބެވީާ ކުރައްވަންާ ވޮލަންޓިއަރާ މިކަމަށްާ ތެރެއިންާ  815މެންބަރުންގެާ

އެއީ،ާދެންމެާއެ ވަކިވަކިާާބައްލަވ ލައްވަން.ާ އިންނަވައިގެންާ ގޮތަށްާއޮފީހުގައިާ ާމެންބަރަކުާވިދ ޅުވިާ

ޝައުޤުވެރިާާ ވަރަށްާ މިކަމަށްާ ހަމަާ ފަހަރެއްގައިާ ގެންނަވ އިރުާ އެހެންާ ވިދ ޅުވެގެންާ ބޭފުޅުންނަށްާ

އެގަތަށްާާ އެފުރުޞަތުާ އެހެންވީމ ،ާ ކައިރިކަމެއް.ާ ދިޔުމަކީވެސްާ ނުހިމެނިާ އޭގެރޭގައިާ ބޭފުޅަކުާ

އަާ ހަމަގައިމުންވެސްާނުބ އްވަންާ ކުރަން.ާ ވޮލަންޓިއަރާ އެއީާ އިނގޭތޯ.ާ ހުށަހަޅަނީާ މިގޮތަށްާ ޅުގަނޑުާ

 820ާއަޅުގަނޑުާމިހިރީާއެކަމަށްާވަރަށްާޝައުޤުވެރިވެާއެކަމުގައިާބައިވެރިވ ން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާާާާާާާ

ޝައުޤުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މެންބަރަކުާ ކޮމިޓީގެާ މިާ ހަމަާ ޔަޤީންާ އަޅުގަނޑަށްާ އެމަސައްކަތާްާއ ދެ،ާ ވެރިކަމ އެކުާ

ހަމަާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާމަރުޙަބ ާކިޔ ނެކަމެއް.ާާ ކުރެއްވުމަށްާވަޑައިގަންނަވަންޏ ާއެއީާ

ވަރަށްާާ ރަނގަޅުާ ވަރަށްާ ހުންނ ނެ.ާ އަބަދުހެންާ ާ ޕެނަލްތެރޭގައިާ އޭރުންާ ވިސްނުންވެސްާ ކޮމިޓީގެާ

 825ާއުފ ކޮށްފިާއަޅުގަނޑުާ.

ާ

ބޭނުންވަނީ.ާރީާމެންބަރުާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބު ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ އ ދެ،ާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ
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ވިދ ޅުވިާނަންފުޅުތައް.ާއޭގެތެރެއިންާއަޅުގަނޑަށްާާާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާ ރޭާމ ރިޔާ  ދެންމެާއިޝ ކުރެއްވިއިރުާކުރީާ ޙަމްޒާ 

ތި ވިދ ޅުވަނީާ އ މިރުާ އެއްބޭފުޅެއްާ ދިމ ވިާ އެހެންވީމ ،ާާގައިމުވެސްާ ނުވ ނެއޭ.ާ އެކަމެއްާ މަންނައަކަށްާ

ކުޑަކޮށާްާ ދ އިރ ާ މިާ މިހ ރުާ އެއީާ ނުވެދ ނެ.ާ ކ މިޔ ބުާ ގުޅުއްވައިގެންވެސްާ ފަހަރެއްގައިާ  830އިތުރަށްާ

ދުރުކޮށްާއުޅުއްވ ތީާއެކަމުގައިާނޫޅުއްވޭނެކަމަށްާވިދ ޅުވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާއެާމަޢުލޫމ ތުާއެރުވުމުގެާާ

އްާތައްޔ ރުކުރުމުގައިާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއަދިާވަގުތުކޮޅެއްާާގޮތުން.ާދެން،ާލިސްޓެ

ބޭނުންފުޅުވ ކަމަށާްާ އުޅުއްވަންާ އެކަމުގައިާ އެބޭފުޅަކުާ ވ ހަކަދައްކ ލ ފަާ ބޭފުޅުންނާ  އެކިާ ނަގ ނެހެންާ

ހި އެކަމ ާ ފަހަރެއްގައިާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ހުށަހަޅަންވ ނީ.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ ތްޕުޅުާވަންޏ ކަންނޭނގެާ

 835ހަމަވެސްާނުޖެހިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުވެސްާތިާމަސައްކަތްާކުރ ނަންާއަދިާއިތުރަށްާބޭފުޅުނާްާ

ދަންނަވ ލ ފައިވ ނެ.ާާ މެންބަރުންނަށްާ ސޮސައިޓީގެާ ލޯާ ކޮންމެސްވަރަކަށްާ މިހ ރުވެސްާ ލިބޭތޯ.ާ

ހުރިހ ާާާާވޭނެކަމަކީާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާކުރ ނެ.ާދެން،ާއިތުރަށްާއަޅުގަނޑަށްާމިވަގުތަށްާކޮށްދެ

ާމެންބަރުންނަށްާބޭނުންފުޅުވ ވަރަށްާލޯާސޮސައިޓީގެާރިޕޯޓްާމިތަނަށްާފޮނުވައިދޭންވީާ.

ާ

 840އެާާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާއެންމެާފަހުންާތިާވިދ ޅުވީާހަމަާވަރަށްާރަނގަޅުާޚިޔ ލުފުޅެއްހެން.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޑޮކިއުމަންޓުގެ އޭގެާ ބޭފުޅަކަށްވެސްާ ާކޮންމެާ ވަރަށްާާ އޮތިއްޔ ާ ލިބިވަޑައިގެންފައިާ ކޮޕީއެއްާ

ފަސޭހަފުޅުވ ނެ.ާއެއީ،ާއަޅުގަނޑުމެންާދ ންާމިއުޅޭާދިމ އަށްާކުރެވިފައިާއޮތްާބޮޑުާމަސައްކަތެއްާއެއާީާ

ވަރަށާްާ ފ ހަގަކުރެވެނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ބަލައިލިއިރުގައިާ ބަލައިލިންާ އެާ އަޅުގަނޑުވެސްާ ވަރަށް،ާ ހަމަާ

މަސައްކަތެއްކަ މިހ ރުވެސްާފުރިހަމަާ ޚިޔ ލުތައްާ ގިނަާ ހަމަާ ފ ޅުކުރެވުނުާ ފްލޯގައިާ މަޖިލީހުގެާ މަށް.ާ

ގެންނަާ މިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ޕެނަލްއަށްާ ޑްރ ފްޓިންާ ޕެނަލްއަށްާ ދެން،ާ ރިފްލެކްޓްވޭ.ާ އެބަާ  845އޭގައިާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށާްާ އެކަންާ ކަންތައް،ާ ރެމިއުނޭޝަނެއްގެާ ކޮންމެސްކަހަލަާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ާދެންާމިާޖަލްސ ގެާދެންާއޮތްާވަގުތުކޮޅުގައިާޚިޔ ލުކޮށްލަމ ތޯ،ާއިދ ރީާކޮމިޓީއަށްާާގެންދެވިދ ނެގޮތަކަށް

ާއަޅުގަނޑުމެންާދަންނަވ ނީތޯ،ާގޮތެއްާހޯއްދަވައިދެއްވަންާކިހިނެއް.ާސަޖެސްޓަޑްާއެއްޗަކީާކޮބައިތޯާ.

ާ

ކޮމިޝަންއަާهللاމެންބަރުާޢަބްދުާފެލިދެއަތޮޅު ލޯާ ފަހަރެއްގައިާ ދެންނެވިދ ނެާ ހުރިާއަޅުގަނޑަށްާ ކުރެވިފައިާ  850ާށްާ

އެއްޗެއްާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޝ ހިދު ފަރ ތުންާ ކޮމިޝަންގެާ ލޯާ ތަޖުރިބ އަކީާ ހުރިާ ކުރެވިފައިާ ކޮމިޝައަށްާ ލޯާ ތަޖުރިބ .ާ

ޑްރ ފްޓްކުރަންވެގެންާބަލ އިރުާމުވައްޒަފުންގެގޮތުގައިާބައިތިއްބަންއިގެންާއެކަންާކުރީމަާއެމީހުންނަކަށްާ

މިކުރާ ާާނުލިބޭނެާމ ބޮޑުާއެއްޗެއް. ހަމަާރ އްޖެއިންާބޭރުންވެސްާމ ހިރުންާގެނެސްގެންާ ޙަޤީޤަތުގައިާ
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މަސައްކަތްާހަމަާބައެއްާދިވެހިާލޯޔަރުންނަށްވެސްާކުރެވޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާބޭރުާމީހަކަށްާދޭާބޮޑާުާ

އޮތީ.ާ ގޮއްސަާ ވަރަށްާބޮޑުތަންާ ނުލިބޭކަހަލަގޮތަކަށްާއޮވެގެންާ ވީމަާ ދިވެހިންނަށްާ ދީފައިާ  855އެ�ެއްޗެއްާ

ޢަމަލު�ުކުރަމުންާ މިހ ރުާ ކޮށްފައިާ ފަރ ތުންާ ކޮމިޝަންގެާ ލޯާ ދެން،ާފަހަކަށްާއައިސްާއަޅުގަނޑުމެންާ

އެބޭފުޅުންާ ދިވެހިާވަކީލުންނަށްާހަމަ.ާއައުޓްސޯސްކޮށްގެންާހަމަާ އައުޓްާސޯސްކުރަނީާހަމަާ ދ ގޮތަކީާ

ާާ ލިސްޓުގައި ޕެނަލްއެއް،ާލިސްޓެއް.ާއެާ އޮންނ ނެާ ބޭފުޅުންނަށްާދެއްވ ފައިާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ތިއްބެވިާ

އެާބިލަށްާޑްރ ފްޓްކުރެއްވުމަށްާޝައުގުވެރިވެާވަޑައިގަންނަވ ތޯާބަލ ފައިާއެބޭފުޅުންނ ާހަވ ލުކުރެވެނީ.ާާ

އުޖޫރައެއްާދެވޭ.ާއަޅުގަނޑުމެންާއޮންނ ނެާލިމިޓެއާްާ  860ރުފިޔ 20000ާާާާހަވ ލުކުރެވުނީމަާއެާއެކަށީގެންވާ 

ވަރަށްކަށްާބ ރަށްާހިނގ .ާދެން،ާއެާއިތުރަށްާވެޓްކުރުމަށްާއެާމަސައްކަތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާފުދޭ

ފޮނުވައިގެނާްާ މެންބަރުންނަށްާ ކޮމިޝަންގެާ ލޯާ އަދިާ މިނިސްޓްރީތަކަށާ  އެކިާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ބ ރުާ ވެޓްކުރެވޭތޯާބަލަނީ.ާއެހެންނަވެސްާވަރަށްގިނަާފަހަރުާވ ގޮތަކީ�ީާއެކަންތައްާގެންދަންާބޭނުންވާ 

މިހި ބަލ އިރުާ އަވަހަށްާާސްޕީޑަށްާ ހަމައަށްާ މަޖިލީހާ  ރައްޔިތުންގެާ މަޢ ފްކުރައްވާ  އ ދެާ ސ ބަށް،ާ

ނުކުރެވިވެސްާހުރޭ.ާއެހެންވެސްާއެބަާދަންނަވަންާ ވެޓްާ ފުރިހަމައަށްާ އެންމެާ އެާ  865ފޮނުއްވުމަށްޓަކައިާ

ވަކީލުންާލިބޭނެ.ާ ޖެހޭ.ާނަމަވެސްާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކައަކީާރަނގަޅާރެމިއުރަނޭޝަންާލިބެންޏާ 

ވަގު�ުތަކުގައިާާއެ އަމިއްލަާ އުޅުއްވ ނެާ މަސައްކަތްތަކުގައިާ އަމިއްލަާ ބޭފުޅުންނަކީާ ގިނަާ އީ،ާ

ބޭނުނާްާ އެއްޗެއްގެާ ކިޔެވިާ އެބޭފުޅުންާ އެހެންވީމ ،ާ އިތުރުންވެސް.ާ އުޅުއްވުމުގެާ ސަރުކ ރުގައިާ

މަސައްކަތަށްާވ ތީާފުދޭވަރެ އްގެާއެއްޗެއާްާހިފުމަށްޓަކައިާއެބޭފުޅުންގެވެސްާހަމަާދިރިއުޅުމަށްާކުރައްވާ 

އާ  ދަންނަވ ނީާ އަޅުގަނޑުާ ވަންޏ ާ ރަނގަޅުވ ކަމަށްާ ރެމިއުރަނޭޝަންާ އެހެންވީމ ،ާ  870ލިބެންޖެހޭނެ.ާ

ދަތިވ ނެާހޯދަންާއިނގޭތޯ. ާބޭފުޅުންާލިބޭނެހެން.ާއެހެންނޫނިއްޔާ 

ާ

ކަމަށްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ވ ހަކަފުޅެއްާ ރަނގަޅުާ ވަރަށްާ ހަމަާ އެވިދ ޅުވީާ ޝ ހީންާ ފ ހަގަކުރެވޭާާއ ދެ،ާ އަޅުގަނޑަށްާ ާ

އެބޭފުޅުންގެާ އެހެންވީމ ،ާ ބޮޑުާ ޑިމ ންޑްާ މަދުބައެއްާ ރ އްޖޭގައިާ ލޯޔަރުންނަކީާ ސަބަބަކީާ

ކޮމެންސްާ ހަމަާ އެކަށީގެންވ ާ އިރުގައިާ ވަޑައިގަންނަވ ާ މިކަމަށްާ ދޫކޮށްލައްވ ފައިާ  875މަސައްކަތްޕުޅުތައްާ

ާރޭޓްާއެއްޗެއްާދެވެންޖެހޭނެ.

ާ

އެާާމެންބަރުާާާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީ ދެންމެާ ޝ ޙީންާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ ހަމަާ ާއަޅުގަނޑުވެސްާ

އެކަމެއްާާާهللاޢަބްދުލްމުޙުސިންާޢަބްދު ކަމެއްކުރަންޏ ާ ވ ގޮތަކީާ ތ އީދުކޮށްާ ވ ހަކައަށްާ ާދެއްކެވިާ
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ވ ނެާއަޅުގަނޑަށްާހީވަާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާ އަވަސްވެސްާާކުރެވޭކަހަލަާއުޖޫރައެއްާދީގެންކުރަންާފަސޭހަވެސްާ ކުރެވޭލެާ  880ނީާ

ާވ ނެާ.

ާ

އަޅުގަނޑުމެންާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް�ެވުން: ކޮމިޓީއަށްާ އިދ ރީާ ޕްރޮސީޑްކުރަނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯާ އެހެންވީމ ،ާ

ދަންނަވ ނީތޯ.ާ ދެއްވުމަށްާ ާއަޅުގަނޑުމެންާމިކަ�ަމަށްާގޮތެއްާހޯދައްވާ  މައްސަލައެއްާގޮތުގައިާނޫނީާ

ސަޖެސް ފަސޭހަފުޅުވ ނެާއަޅުގަނޑުމެންާ އެބޭފުޅުންނަށްވެސްާ އެބައޮތްތޯާ އެއްޗެއްާ އުޖޫރައެއްާ  885ޓެޑްާ

ާކަންނޭނގެާކޮންމެވެސްާޑިރެކްޝަނެއްާއެރުވިއްޔ .ާާ

ާ

މިކުރައްވަނީާާާމެންބަރުާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީ މަސައްކަތްާ އެކުލަވ ލުމުގެާ ޤ ނޫނުތައްާ ރ އްޖޭގެާ ާމިހ ރުާ

މިންގަނޑާުާދިާާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާމުޢިއްޒުާއަޙްމަދު އެގެންގުޅުއްވާ  ލޯކޮމިޝަނުންާ ދިވެހިރ އްޖޭާ އެހެންވީމ ،ާ ލޯކޮމިޝަނުން.ާ ވެހިރ އްޖޭާ

ކޮމިޓީއަށްާ އިދ ރީާ ވިސްނ ވަޑައިގަތުމަށްާ ކަނޑައެޅުއްވުމުގައިާ އުޖޫރަާ  890ބޭނުންކުރައްވައިގެންާ

ާދަންނަވ ލަންާފެނޭ.

ާ

ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާާ މިހ ރުާ ނުފެނޭާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ލޯކޮމިޝަނުންއ ދެ،ާ ާދިވެހިރ އްޖޭާ

މިދެންނެވީާާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާ އެހެންާ ބައްލަވ ކަށް.ާ ޢަމަލުކުރައްވާ  މިންގަނޑުާ ާއެގެންގުޅުއްވާ 

ވ ހަކަދެކެވިާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: އުޅުނުއިރުގައިާ ކުރަންާ މަސައްކަތްާ އެތ ނގައިާ ވަކީލުންނ ާ ގިނަާ ވަރަށްާ  895އަޅުގަނޑަށްާ

އެ ލިބިފައިާ ލިޔުމުނާްާމަޢުލޫމ ތުާ ލިޔުންތައްާ ވަކިާވަރަކަށްާ އޮންނަނީާ އެތ ނގައިާ މިހ ރުާ ބަވޭ.ާއެއީާ

ގިނަާ ވަރަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފައިސ ދޭގޮތަށް.ާ ވަކިވަރަކަށްާ ވަކީލަކަށްާ އެާ ނުވަތަާ އެމީހަކަާ

އެންމެާ ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހުާ ވަގުތުތަކެއްާ ގިނަާ ވަރަށްާ ހެއްދެވުމަށްފަހުާ ރިސ ރޗްތަކެއްާ

އެއްވެސްާމިލިޔެވެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީާއެއީާކަރުދ ހެއްގައި މ އްދާ  ވެސްާމިލިޔެލާ 

މިހ ރުާއޮންނަ�ަާނިސްބަތެއްކަމަށް.ާއަޅުގަނޑަށާްާ ބިލަކަށްާވަކިާޞަފްޙ ގެާއަދަދަާބައްލަވ ފައިާ  900ވަކިާ

ވަކިވަ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އޮންނަނީ.ާ އެނގިފައިާ ރަކަށްާާކުރީގައިާ

އޮންނަާ އެާ ދުވ ލަކުާ ބޭފުޅުންނަށްާ މަސައްކަތްކުރައްވާ  މިތާ  ނުވަތަާ ވަކީލުންނަށްާ ހަމަޖެހޭގޮތަކަށްާ

މިދެންނެވީާއެބޭފުޅުންާވަރަށްާ ފެންނަާވ ހަކަ.ާއެހެންާ އުޖޫރައެއްގޮތަށްާހަމަޖައްސަވަންާއަޅުގަނޑަށްާ

ކުރެއް ކަންތައްތައްާ ފަހުގައިާ ހެއްދެވުމަށްާ ރިސ ރޗްތަކެއްާ އެގޮތަށްާާގިނަާ އެހެންވީމ .ާ ވޭނީ.ާ

 905ާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ
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ވ ހަކައަކީާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އަޅުގަނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ވ ހަކަދެއްކެވުން: ޙަމީދުާ އަާާޝ ހީންާ ބިލުތަކަކަށްާ ވަކިާ ޙަވ ލުކުރެއްވެނީާ މަސައްކަތްާ އެާ ވަރަށްާލޯކޮމިޝަނުންާ ކަނޑައަޅ ގެންާ ދަދުާ

އަޅުގަނޑުާ ހޯދަން.ާ ޕެނަލްއެއްާ ގޮތެއްގައިާ ދ އިމީާ ވިސްނަނީާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންާ އުދަނގޫވ ނެ.ާ

އުޖޫރައެއްާާ ފުދޭވަރެއްގެާ ހަމަާ މަސައްކަތްކުރަނީާ ލޯޔަރުންާ މިދެންނެވީާ މިސ ލުާ ލޯކޮމިޝަނުގެާ

އުސޫލެއް އޮންނަާ އެގޮތަށްހަމަޖެހިފައިާ މިހ ރުާ މިއުޅެނީާލިބޭގޮތަށްކަންާ އަޅުގަނޑުާ ތެރެއިން.ާ  910ގެާ

މުވައްޒަފުންވެސްާާ ސީދ ާއެތ ތެރޭގައިާމަސައްކަތްކުރ ނެާ މަސައްކަތްކުރ ނެާ އަޅުގަނޑުމެންގެާތެރޭގައިާ

ވަދާެާ ގޮތުގައިާ މުވައްޒަފެއްގެާ ލޯކޮމިޝަނަށްާ ބޭނުމެއްނުވޭާ ވަކީލަކުާ އެއްވެސްާ ހޯދަންދަތިވޭ.ާ

ގަާ ކޮރަޕްޝަންގެާ އެއީާ ކުރ ކަށް�ް.ާ އެތ ނގެާާމަސައްކަތްާ އޮންނަގޮތުންާ ހަމަޖެހިފައިާ ވ އިދުތައްާ

މީހުންނަށްކަށްވެސްާއެގޮތަކަށްާހަވ ލުކުރެވޭކަށްާނޯވޭާއިތުރަށްާއުޖޫރައެއްާދޭގޮތަކަށް.ާާ މަސައްކަތްކުރާ 

ދެންނެވުމުގެާާ ކޮންމެހެންާ މިންގަނޑެއްާ ދަންނަވ ލީާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ ކުރީމަ...ާ ކަންތައްާ  915އެކަހަލަާ

އޭގެާ ާ ނޫން.ާ ހުށަހެޅުއްވިހެންާާާާގޮތުންނެއްާ އެާ ޙަމްޒާ  ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ގޮތުންާ މިސ ލެއްގެާ

ވ ނަމާަާ ކަމުގައިާ މަސްދުވަހަށްާ މިނަގަނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ މަސައްކަތްކުރާ  އެާ ނުވަތަާ ދުވ ލަކަށްާ

އެގޮތަށްާާ ކަނޑައެޅުން.ާ އުޖޫރައެއްާ އެކަހަލަާ ބައްލަވ އިގެންާ ނަމަވެސްާ ގޮތުގައިާ މަސްދުވަހެއްާ

ާހުށަހަޅަނީ.އަޅުގަނޑުާމިާ

ާ920 

ދެނާްާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ގަޑިއަކުާ މިވެނިާ ދުވ ލަކުާ މިހ ރުާ ވަނީާ ވަޑައިގަންނަާ ވަކީލުންާ ާކޯޓަށްާ

300ާާާާާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން: ދެނ500ާާާްއ އި ގަޑިއަކު.ާ ވަޑައިގަންނަވަނީާ އެހ ކަށްވަރުާ ާ. އަދަދަކަށްާ ދޭތެރޭގެާ އ އިާ

އެހެންާއިށީދެނގެންާލައްކަާާާާއެގަޑިއެކޭާކިޔ އިރުާކޯޓުގެ ހީވަނީާ ގަޑިޔަކަށްވިޔަސްާދެންާއަޅުގަނޑަށްާ

މިންގަނޑަކަށާްާ އެކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ާ. ގަޑިއިރުވެސްާ ދެތިންާ ތިބެންޖެހޭހެން.ާ ގިނައިރުވެސްާ

ދިރަސ ކުރައްވ ފައިާއަޅުގަނޑަށާްާ މައްޗަށްާ ވަޑައިގަންނަވ ާއުޖޫރަތަކުގެާ ބޭބޭފުޅުންާ  925ބަލ އިގެންާކޯޓަށްާ

ގަޑިާކަނޑައެޅިދ ނެހެން.ާާހީވަ ާނީާމިތ ާމަސައްކަތްާކުރާ 

ާ

ފީލިންގަ�ަކާީާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: މިލިބޭާ މިހ ރުާ ބޮޑަށްާ އަޅުގަނޑަށް�ްާ ނިންމަންާ ގޮތަކަށްާ ފޯކަސްކޯށްލަންާ އަޅުގަނޑަށްާ

މަސައްކަ ޑްރ ފްޓިންގެާ ވިސްނ ލަންވ ނެާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެކަމުންާ ކަޑައެޅުން.ާ ރޭޓެއްާ ތުގައިާޑެއިލީާ

 930މަސްވަންދެންާމަސައްކަތްާކުރ ނީާއެއްވެސްާނޫން.6ާާާތިބޭާމީހުންާކޮންމެާދުވަހަކުާކޮންމެާދުވަހަކުާާ

ދުވަހާ  ކުރ ާ މަސައްކަތްާ ވަރަކުންާ ޙަވ ލުކުރެވޭާ އެމީހުންނ ާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ މިކޮޅުންާ
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ރޭޓެާ ވަކިާ ދުވަހަކަށްާ ކުރ ާ މަސައްކަތްާ އެހެންވީމ ،ާ އަންނ ނެ.ާ ކަންނޭނގެާނުކުރ ދުވަހ ވެސްާ އްާ

ާާ އެމީހުން ކަނޑައެޅިާ މަސްދުވަހަށްާ މިސ ލަކަށްާ އެހެންނޫނީާ ވ ނީ.ާ ކަނޑައަޅަންާ 7ާާއަޅުގަނޑުމެންާ

ނެތިދ ނާެާ މަސައްކަތެއްާ އެމީހުންކުރ ނެާ ދެންާ ނިންމ ފައިާ މަސައްކަތެއްާ އެމީހުންާ ދުވަހުންާ

މަޖިލީހުންާ ނުވަތަާ ދެންާ ރިޓ ންކުރަންާ އަނެއްކާ  އިވެޓްކޮށްާ ާ  935އަންނަންދެން.ާާާާއަޅުގަނޑުމެންާ

އިދ ރީާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ާ ދެންާ ވ ނީ.ާ އުސޫލަކަށްާ ރަނގަޅުާ ނޫންބ އޭާ އެއީއެއްާ އެހެންވީމ ،ާ

ކޮމިޓީއަށްާއަޅުގަނޑުމެންާސަޖެސްޓްކުރ ނީާޑެއިލީާރޭޓެއްގެާވ ހަކަާއަޅުގަނޑުމެންާމިރޭާނިންމަލެވޭތޯާ

ހިންގަވ ށޭ.ާ ާބަލަމާ 

ާ

މަސައްކަތްާާއ ދެާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެއީާ އެއްގޮތަކީާ ބ އްވަން.ާ ދެގޮތެއްާ ފެނޭާ އަޅުގަނޑަށްާ ާ،ާ940 

ވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ރުފިޔ 500ާާާާކުރ ާދުވަހަކަށްާއޮންނަާވަކިާފިކްސްާރޭޓެއްގައިާދުވ ލަކަށްާވަކިވަރެއްާއެއީާމިސ ލަކަށްާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒާ 

ާާ ހަމަ ޖޫނިއަރާ ތަންކޮޅެާ ފެނޭާ އަޅުގަނޑަށްާ އަދިާ ދެންާ ލޯޔަރުންާދުވ ލަކަށް.ާ ރަނގަޅުާ ވަރަށްާ

ތިބެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެބޭފުޅުންނަށްާމިސ ލަކަށްާރިޓ ންއ އިާމަންތްލީާބޭސިސްއަށްާއެއީާރިނިއުއަލްާާ

ރިނިއުއަލްާއޮންނ ނީ.ާ އޮންނ ނީާމިާކޮމިޓީގެާސެޓިސްފެކްޝަނަށްާއެމީހުންނަށްާމަސައްކަތްކުރެވެންޏާ 

މިސ ލަކަށްާމަހަކު  945ވަކިވަރަކަށްާޖޫނިއަރާލޯޔަރުންާހަމަާތިއްބަވ ފ ނެާާާއެާކޮންޓްރެކްޓްާބޭސިސްއަށްާ

އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅުން.ާ ރަނގަޅުާ ކުރައްވަފ ނެާ މަސައްކަތްާ ރިމެނޭޝަނަކަށްާ ކުޑަާ ނޫނަސްާ މ ބޮޑުާ

ޖޫނިއަރާލޯޔަރުންާއެގޮތަށްާހަޔ ރކުރައްވ ފައިާސީނިއަރުންނަށްާޑެއިލީާހަޔ ރއޮވެފައިާއެާހަޔ ރއަކާީާ

ރިވިއުކު މިތަނުންާ ނުކުރ ކަމަށްވަންޏާ މަންތްލީާ އެާ ނުކުރަންޏާ  ރިޓ ރންކުރަންޏ ާ ލޯޔަރަކުާ ރ ނެާ

އެކަންާ މިކޮމިޓީންާ މިތ ނގައި�ިާ މަސައްކަތްާ އެބޭފުޅެއްގެާ ދޫކޮށްލ ނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެބޭފުޅަކުާ

ކޮންޓިނިއުނުކުރައްވ ާާ އިތުރަށްާ އެާ ނުދެއްވޭތީވެާ އިންޕުޓްާ އެވަރަށްާ އެބޭފުޅަކަށްާ ނުވަތަާ  950ކަމުނުދ ތީާ

ާހެންވީމ ،ާއެގޮތަށްާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާގޮތަށްާއެ

ާ

މެންބަރުނާްާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެގޮތަށްާ ނުވަތަާ ދަތިފުޅުވ ކަމަށްވަންޏ ާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ބޭފުޅުންާހޯއްދުމުގެާދަތިކަމެއްވ ކަމަށްވަންޏ ާާާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން: ލޯސޮސައިޓީނާްާާާޑްރ ފްޓްކުރައްވ ނެާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ

 955އެކަންާފެސިލިޓޭޓްާކޮށްދޭންާކޮންމެވެސްާގޮތެއްާހޯދޭތޯާބެލިދ ނެހެން.ާއެއްގޮތަކުންާދެންާލޯސޮސައިޓީާާ

އެހެންާ އަޅުގަނޑުގެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިކުރެވެނީ.ާ ކަންނޭނގެާ ކަމެއް�ްާ ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެާ

ދަ އެބައޮތް.ާ ވ ޖިބެއްވެސްާ އޭގެާ ކޮމިޓީންާހެޓެއްއަޅ ފިއްޔާ  މިާ ވ ހައަކީާ މިއުޅުނުާ ންނަވަންާ
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ލިސްޓެއްާާ މިސ ލަކަށްާ ލޯސޮސައިޓީންާ މެންބަރުންާ ލޯސޮސައިޓީގެާ އެާ ޕެނަލްއެއް�ްާ ޤަބޫލުކުރައްވ ާ

މަސައްކަތުގައިާ އެާ ލޯސޮސައިޓީންާ ޑްރ ފްޓްކުރުމަށްާ ބޭފުޅުންާ ޤަބޫލުކުރައްވ ާ މިކޮމިޓީންާ ހުށަހަޅ ނީާ

ކަ ގޮތެއްާ ލޯސޮސައިޓީއަށްާާއެހީތެރިވެދޭނެާކޮންމެވެސްާ އުޖޫރަށްާދެއްވ ނީާ އެއަށްާ ދެންާ  960ނޑައެޅިދ ނެާ

ދޭާއުޖޫރައެއްާާ މަސައްކަތްކުރައްވ ާބޭފުޅުންނަށްާ ލޯސޮސައިޓީގެާފަރ ތުންާމެންބަރުންނަށްާއެާ އޭރުންާ

ދިނުމުގެާކަންތައްވެސްާހަމަޖައްސިދ ނެ.ާމިވެސްާގޮތެއްާއޭރުންާއިދ ރީގޮތުންާނުވަތަާއޭގެާއެހެންގޮތްާާ

ތިބޭ އެބޮޑީއަކުންާާގޮތުންާ އޭރުންާ ފަސޭހަވެދ ނެ.ާ ތަންކޮޅެއްާ ކަންތައްތައްާ ބައްލަވަންޖެހޭާ ފުޅުންާ

ފެންވަރުގެާވަކީލުންކޮޅެާއެވެއިލަބުލްާކޮށްދޭނަން.ާކޮށްދެވޭނެާއެާއުޖޫރައެއްާާ ތިބޭފުޅުންާޤަބޫލުކުރައްވާ 

ހަމަޖައްސ ާ މެދުގައިާ އެބޭފުޅުންގެާ ދެންާ މަތިން.ާ ލިބޭގޮތެއްގެާ އެާ  965ގޮތެއްާާާާއެބޭފުޅުންނަށްާ

ާލޯސްއޮފްރައިޓިންާހަމަޖައްސ ނީާއެއީާއަޅުގަނޑުާއެއްގޮތެއް.ާާ

ާ

ޚިޔ ލުފުޅެއްާާާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރު ރަނގަޅުާ ވަރަށްާ އެއީާ ޚިޔ ލުފުޅަކީާ ޝ ޙީންގެާ ާއ ދެ،ާ

ވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ރައީސްވެސްާއަޙްމަދުާޙަމްޒާ  ލޯސޮސައިޓީގެާ މިހ ރުާ ޝ ޙީންއަކީާ ނ އިބުާާއެހެންނަމަވެސް،ާ މަޖިލީހުގެާ އަނެއްކ ާ މެާ

މަޤ މުގައިާހުންނަވ ގެންާލޯސޮސައިޓީންާމިކަންކުރުމަކީާލޯސޮސައިޓީގެާާ  970ރައީސްވެސްމެ.ާޝ ޙީންާއެާ

އެއީާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޖަމުޢިއްޔ .ާ ޤައުމީާ ދިވެހިާވިޔަފ ރިވެރިންގެާ އެބަކިޔަންާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހަމަާ

އެސޯސިއޭޝަ މޯލްޑިވްސްާ މަޓީ.ާ ޖަމުޢިއްޔ ާ ބ ރާުާހަމަާ އެންމެާ ދިވެހިރ އްޖޭގައިާ ޓުއަރިޒަމްާ ންާ

ލޯސޮސައިޓީއަކީވެސްާާ އެގޮތަށްާ އޮންނަނީާ އެހެންތަންތ ވެސްާ އެއީާ ޖަމުޢިއްޔާ  އެހެންނަމަވެސްާ

މެންބަރެއް.ާ އަޅުގަނޑަކީވެސްާއެާސޮސައިޓީގެާ އަޅުގަނޑުާކޮންމެހެންާ އެހެންވީމ ،ާވަކިާ ޖަމުޢިއްޔާ 

މަސައްކަ މިާ ދަންނަވަނީާ ވަރަށާްާއެހެންނަމަވެސް،ާ އެއީާ ކޮށްދެއްވުންާ ލޯސޮސައިޓީންާ  975ތްާ

ދެއްވުން.ާ އެބޭފުޅުންނަށްާ މިތަނުންާ ޑައިރެކްޓްކޮށްާ ސީދ ާ ޕޭާ އެހެންނަމަވެސް.ާ ރަނގަޅުކަމެކޭ.ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ކޮށްދެއްވުން.ާ ލޯސޮސައިޓީންާ ވ ހަކައަކީާ ދެމޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ފެސިލިޓޭޓްާ

އޭ މިތަނުންާ ޕޭކުރައްވައިގެންާ މެންބަރުންތަކެއާްާލޯސޮސައިޓީއަށްާ ލޯސޮސައިޓީގެާ ވ ނެގޮތަކީާ ރުންާ

ހިނގ ކަމަށްާބޮޑަށްާ މިތ ނގައިާ ކުރިއެރުމުގެާކަންތައްތަކެއްާ ލޯސޮސައިޓީާ ތިއްބަވ އިގެންާ މިތ ނގައިާ

 980އަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީ.ާއެހެންވެާއެގޮތަށްވުންާއެއީާއަޅުގަނޑުާމ އެދޭކަމަކަށްާނުވ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާާ

ާާ.ވ ހަކަާދަންނަވ ލިން

ާ
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އަދިވެސްާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: މިކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ވަގުތުވެސްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ދެންާ މިރޭާ އ ދެ،ާ

އަޅުގަނޑުމެންާ މިކަންާ ރެއަކުާ އަންނަާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމ ނުލެވޭ،ާ ގޮތަކަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ

 985ާޚިޔ ލުކޮށްލަވ އިގެންާވަޑިގަތީމަ.ާއެހެންވީމ ،ާނިންމ ލެވޭތޯާމަސައްކަތްާކުރ ނެާބޭފުޅުންވެސްާކުޑަކޮށް

ރޭާާ ދުވަހުގެާ ބުދަާ އޮންނ ނީާ ޖަލްސ އެއްާ ކޮމިޓީގެާ ބައްދަލުވުނ8.30ާާާްދެންާ މިރޭގެާ ގައި.ާ

ާނިންމ ލ ނަންާވައްސަލ މުޢަ�ަލައިކުމްާ.

ާ
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