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ާޔައުމިއްޔ ާ

155ާާާ-ޚޑާކ
ާ

ވަނަާބައްދަލުވުން.ާއެންމެފަހުންާއަޅުަގނޑުމެނ155ާާާް`.ާދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީެގާާ ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 5ބ އްވަންާއުޅުނުާދެތިންާބައްދަލުވުމެއްާކޯރަމްހަމަނުވެާހުއްޓ ލަންޖެހިެގންާމިދިޔައީ.ާ..)ރިކޯޑިންގއިންާ

ެއއް ވިދ ޅުވ ާ އޮޑިޓަރާާމެންބަރުާ މިއޮތީާ ބަލ ލަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ޗެްއާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލަމުންާ މިބައިާ ދެންާ ބައި.ާ ޖެނެރަލްއ ބެހޭާ

ކޮމިޝަނަރެގބަިއާާ އިލެކްޝަންާ އެީއ،ާ މ އްދ ތައް.ާ ބަެއއްާ މީެގާ އެބަހުރިާ ނިންމިފައިވެސްާ މިހ ރުާ

އަޅުަގނޑުާާާާނިންމިއިރު ދެންާ މ އްދ ތައް.ާ ހުރިާ ެއްއޮގތަކަށްާ ހަމަާ އެާ އެއްޗެހި.ާ ނިންމިފައިހުރިާ

ދެނާްާ މ އްދ އެއްނޫން.ާ ބަލަންޖެހޭާ އެއީާ މ އްދ ާ އެްއވަނަާ އެހެންވީމަ،ާ މިއަދު.ާ  10ރިޕީޓެއްނުކުރ ނަންާ

ާާ މ އްދ އެއް. އޮތްާ ނިންމ ފައިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ މ އްދ ވެސްާ މ އްދ 3ާާދެވަނަާ ވެސްާާވަނަާ

ާވަނަާމ އްދ އިންާއަޅުަގނޑުމެންާފަށަންޖެހޭނީ.4ާާާއެީއ،ާނިންމ ފައިާއޮތްާމ އްދ ެއއް.ާދެންާ

ާ

ާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(ާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ
 15ާަނޞީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ވަނަާމ އްދ އަށްާކޮމެންޓެއްާއެބަޮއތްތޯ.ާއިތުރުާކޮމެންޓެއްނ ދޭ.ާއެހެންވީމަ،4ާާާާބޭފުޅަކުާާދެންާއެހެން

ނަޞީރާުާ ނިންމ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުތ އަށްާ ފ ަގކުރެއްވިާ އެާ ނަޞީރުާ

ާތަކުރ ރުކޮށްލަދެްއވަފ ނަންތޯާއަދި.ާ

ާ20 

4ާާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ ނަންާ އިންނަާ މިާ ނަންބަރުަގިއާ ސަރުކ ރުާވަނަާ ތެރޭަގިއާ ާބަރުތަކުެގާ

ައޅުަގނޑަށްާާާަނޞީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު ހިމަނަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ހިމަނ ލަންާ އެާ ހިމެނިފައިނެތީމަާ ކުންފުނިތައްާ ޙިއްޞ ވ ާ

ާފެންނ ތީާއަޅުަގނޑުާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާދެންާޤ ނޫނަށްާއެބައޮތްާބ ރުާލިބިފައި.

ާ

އޮންނަާާުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެާ ދަޢުލަތަށްާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ ޙިއްޞ ަގއިާ ިވޔަފ ރީެގާ އެޮގތަށް.ާ ެއއޮތީާ ދޭްއަގއިާ )ނ(ެގާ  25އ ދެ،ާ

ާކޮންމެާމުޢައްސަސ އެްއ.ާއެހެންވީމަ،ާހަތަރެކަށްާއިތުރުާބަދަލެއްާ.

ާ
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މީަގާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ ދެންާ ނުކުތ ެއއް.ާ ރަނަގޅުާ ފ ހަަގކުރެްއވީާ ެއާ ނަޞީރުާ ާިއާާއ ދެ،ާ

މިސ ލަކަށްާާهللاޢަބްދުލްމުޙްސިންާޢަބްދު ކުންފުންޏެއްާ ޕަބްލިކްާ އިނޭގތޯ.ާ ިމސ ލެއްާ ރަނަގޅުާ ާއެބައޮތްާ

 30ެގާދެންާބ ކީހުރިާހުރިހ ާއެްއޗެްއާމިހުރީާޕަބްލިކަށްާވިްއކ ފައި.33ާާާާ.ާއެާ%33ސަރުކ ރުެގާއޮތީާ%ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޣްލަބިއްާ މިބުނ ާ ީމަގިއާ ޙ ލަތެއްަގއިާ އެކަންކަންާާއެހެންވެއްޖެާ ކިހިނެއްތޯާ އެހެންވީމަ،ާ ޔަތަކީާ

ކަވަރުކުރެވޭނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްވެސްާއެނޭގާކޮމްޕެނީއ ބެހޭާޤ ނޫނުންާކަންނޭނޭގާއޭތިާބޮޑަށްާބ ރުާ

ާއޮންނ ނީ.ާ)ރިކޯޑިންގއިންާެމންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

އެްއޗެއްާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުާ މިތ ނަގަަިއާާާ ދެންާ ސ ފުކުރަން.ާ  35ާޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

ބޭފުޅުންވެސްާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ ބައެއްާ އެހެންާ އަދިާ މުޙްސިންވެސްާ ާއެބައިންނެވިާ

އެކިއެކިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސަރުކ ރުެގާ ދެންާ އޮފީސްތަކ ާ ސަރުކ ރުެގާ މިޮއންނަނީާ މީަގއިާ އެބަތިއްބެވި.ާ

ހިސ ބުތައް ޯއޑިޓްާ އަޅުަގނޑުާާމުޢައްސަސ ތަކުެގާ ދެންާ މުޅިން.ާ ވ ހަކަާ ޗެކްކުރ ާ އޯޑިޓްކޮށްާ ާ

ހިތަށްއަރ ފައިާއޮތީާއަސްލުާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްެގާނުވަތަާއެާއޮފީހުެގާބޮޑުާޒިންމ އެކޭާާސަރުކ ރުެގާާ

މިހ ރާުާ ބެލުންނޫންބ ވަޭއ.ާ ހެޔޮޮގތުަގއިތޯާ އެންމެާ އޭެގާ ބޭނުންކުރެވެނީާ މިާ ހޭދަކޮށްާ ފައިސ ާ  40މުދަލ ާ

އަނެއް ބޭނުންކުރެވޭާާމިސ ލަކަށް،ާ ހޯދެވުމުަގއިާ ޚިދުމަތްތައްާ ބޭނުންވ ާ މިސ ލަކަށްާ ރ ްއޖެއަށްާ ހެންާ

ޮގތްތަކުަގިއާއެންމެާކޮސްަްޓްާއިފެކްޓިވްާޮގތްތައްތޯާނޫންތޯ.ާމިސ ލަކަށް،ާދޯނިފަހަރުެގާއިންޖީނުއެޅިާ

ޕްރޮްގރ  އެޅުމުެގާ އިންޖީނުާ ދޯނިފަހަރަށްާ ވެއްޖެްއޔ ާ ނަގ ކަމަށްާ ޕްރިްގރ މްާ ިމާދުވަސްވަރުެގާ މްާ

މެންޑޭޓްވެސްާާ ޮގތްތަކުެގާ މިކަހަލަާ އޮތްތޯ.ާ މިނޫންޮގތެއްާ ނޫންތޯާ ރަނަގޅަށްތޯާ އެންމެާ ހިންަގނީާ

މިކަނާްާ ނުވަތަާ މިކަހަލަާ ނޫންތޯާ ޗެކްކުރުންތޯާ ހިސ ބުތައްާ ހަމަާ އެޮގތަށްވެސްާ ނިއިދޭތޯ.ާ  45މީނައަކަށްާ

ހ ހުންާކުރެވެންާއޮންނ50ާާާަށްާާމީގެއިންާރިފްލެކްޓްވޭތޯާމިދެންނެވިޮގތަށް.ާވ ހަކައަކީާމިހ ރުާމިސ ލަކަ

ކަންތަްއާާ މިކަހަލަާ ދެންާ ކުރަންވީ.ާ ރުފިޔ ިއންާ ފަސްލައްކަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކީއްެވެގންހެްއޔޭާ ކަމެއްާ

ާހިނަގޔޭެވސްާކިޔ ތީވެސްާއިެވޔޭ.ާ
ާ

 50،ާއަމިއްލަާތަންތަނުެގާެގާ)ހ(ާަގއ4ާާިޙުސައިންާވިދ ޅުިވާެއއްޗެކަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާެއާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އެކައުންޓްތަކ ާހިސ ބުތަކ ާމ ލީާހިންުގމ ބެހޭޮގތުން.ާއެހެންވީަމ،ާތިވިދ ޅުވިާކަހަލަާއެްއޗެހިާބްރޯޑްކޮށްާާ

މ ލީާހިންުގމުެގާތެރެއަށްާވަދެެގންދ ނެ.ާދެންާއޭެގާތަފްސީލުތައްާމިހ ރުވެސްާއޯޑިޓަރާޖެނެރަލްއ ބެހޭާ

ާށްާލިޔެފައި.ާާޤ ނޫނުަގއިާއެބައިާއޮންނ ނެާތަފްސީލުކޮ

ާ



 3 

ވިޔަފ ރިތަކުެގާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ދަންނަވ ލަންާ ެއއްޗެއްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ  55ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ކުންފުނިތަކުެގާާާޝ ޙީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޕަބްލިކްާ ބަލަންވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ އޮންނަންޖެހޭކަމަކަށް.ާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ

ތަންތަނުެގާާާކުންފުންޏ ބެހޭ އޯޑިޓްކުރަންޖެހޭާ ނުވަތަާ ޯއޑިޓްކުރެވޭާ ގަވ އިދުންާ އެާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ

އޯޑިޓަރާާ ކުރ ނީެވސްާ އެކަންާ އެއީާ ދެންާ އޮންނ ނެކަމަށް.ާ ނިޒ މެއްާ ކުރ ނެާ އެކަންާ ވީމ ާ ވ ހަކަ.ާ

ޕަބް އެހެންނަމަވެސް،ާ ބެލެހެއްޓިދ ނެ.ާ އެބައިާ ފަރ ތްތަކަކުންކަމަށްވ ތީާ ހުއްދަދެއްވ ާ ލިކާްާޖެނެރަލްާ

 60ކުންފުންޏަށްާނުވ ާސަރުކ ރުެގާޙިއްޞ ވ ާތަންތަނުަގއިާއަޣްލަބިއްޔަތުާެއކަނިތޯއޭާބަލ ނީ.ާޕްރައިވެޓްާާ

ބަލައިެގންާާ ެއކަނިާ އަޣްލަބިއްޔަތަށްާ އެހެންީވމަ،ާ ޙިްއޞ ވ .ާ ސަރުކ ރުެގާ ދެއްތޯާ އެބަހުރިާ ކުންފުނިާ

ާރަނަގޅުވ ނެބ އޭާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

މިއީާވަރަށްާސެންސިޓިވްާމަްއސަލައެްއާމިާމައްސަލައަކީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާލިޔ ާބ ބުެގާމ އްދ ެގާާާާާންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތު

ޕްރައިވެސީާާ އެމީހުންާ ކުންފުޏެްއެގާ ޕްރަިއވެޓްާ އޮތްާ ޙިއްޞ އެއްާ ކުޑަާ ވަރަށްާ  65ތެރޭަގއިާސަރުކ ރުެގާ

ާާވަދެވޭނެ.ާާއޭެގާތެރެއަށްވެސްާވިޔަފ ރީާޕްރައިވެސީެގާތެރެއަށްވެސް

ާ

ާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާާ ޗެޕްޓަރުަގއިާ ޖެނެރަލްެގާ އޯޑިޓަރާ މީެގާ 4ާއ ދެ،ާ މ އްދ އަށް.ާާާ ާވަނަާ

މިހ ރުާ)ނ(ާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއީ،ާ ެގންނަންާއިނޭގތޯ.ާ އަކުރެއްާ އަދިާއިތުރުާ ީމަގއިާ ފެނޭާއިނޭގތޯާ އަޅުަގނޑަށްާ

 70.ާެއއީާޤ ނޫނަކުންާއިނޭގތޯާއޯޑިޓަރާޖެނެރަލްއ ާއޯޑިޓްކުރަންާޙަވ ލުކުރ ާާހަމައަށްާމިއޮތީާ)ރ(ާގައި

ާކޮންމެކަމެއްާކުރުމަށްާއިނޭގތޯ.ާއެކަހަލަާޕްރޮވިޝަންެއއްާއޮންނަންވ ނެހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީަވނީ.ާ

ާ

ާ)ށ(ާަގއިާއެބައޮތްާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

 75ާހެންވީމަާރަނަގޅުާ.އ ދެ،ާއެާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާާ

ާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޮގތަކަށްާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ އަޣްލަބިއްޔަތުންނޫންާ ޚިްއޞ ާ ސަރުކ ރުެގާ ނުފެނޭާ ާއަޅުަގނޑަކަށްާ

ޕަބްލިކްާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮންނ ކަށް.ާ ޮގތަކަށްާ އޮންނަާ ޖެނެރަލަށްާ އޯޑިޓަރާ ކުންފުނިތައްާ ާއޮންނަާ

 80ކުންފުންޏެއްަްކަމަށްވިޔަސްާައދިާޕްރައިވެޓްާކުންފުންޏަކަށްިވޔަސްާކުންފުނީެގާޤ ނޫނަކަށްާއެަވުގތަކުާާ

ޚ އްޞަކޮށްާާ ކުރެވެންޖެހޭާ ޯއޑިޓްާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތަކަށްާ މަތިންާ ުއސޫލެއްެގާ އޮންނަާ ކަނޑައަޅ ފައިާ
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ހު މުސްތަޤްބަލުަގއިާ އެހެންނޫނަސްާ ޙިއްޞ ވ ކަމަށްވަނީިވއްޔ .ާ ކުންފުންޏެއްވެސްާާޕަބްލިކްާ ރިހ ާ

ޤ ނޫނުތަކ ާ ޓެކްސްސޭޝަނަށްާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެާ ފޯމެޓަކަށްާ ޤަބޫލުކުރ ާ ސަރުކ ރުާ އޯޑިޓްކުރެިވެގންާ

އެބައިތަްއާ ޤ ނޫނަކުންާ ކުންފުނީެގާ ނޫނިއްޔ ާ ޤ ނޫނަކުންާ ޓެކްސްެގާ އެހެންވީމަ،ާ އައުމުން.ާ އެްއޗެހިާ

މަސްޢޫ ޖެނެރަލްެގާ އޯޑިޓަރާ ެއއީާ ޖެނެރަލާްާކަވަރުކުރަމުންދ ނެ.ާ ޯއޑިޓަރާ އެއީާ ނޫން.ާ  85ލިއްޔަތެއްާ

ދ ނީ.ާ ެއޮގތަކަށްާ ޤަބޫލުކުރ ނީާއެޮގތަށްކަމަށްވަންޏ ާ އެކަންާކުރަންާނިންމިކަމަށްވިޔަސްާސަރުކ ރުންާ

ފެންނ ތާީާ ކަމަށްާ ކަވަރުެވެގންދ ނެާ އެބައިތައްާ އަންނައިރުަގއިާ އެްއޗެހިާ ޤ ނޫނުތަކ ާ ޓެކްސޭޝަންާ

ާެގާތެރެއަށްާއެބައިާވަންނަންާނުފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާއޯޑިޓަރާޖެނެރަލްެގާމަސަޢޫލިްއޔަތު

ާ

ފުރަތަމާަާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ މީަގިއާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މީަގއިާ  90ާއ ދެ،ާ

ާާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކަނޑަައޅ ފަިއވ  ޤ ނޫނުަގއިާ ިމއޮންނަނީާ ފަށ ފައިވެސްާ ކޮޕީަގއިާ އިނިގރޭސިާ ޮގތުެގމަތިންނޭާމިާ

ާާ މި އޯޑިޓަރ4ާާާާކިޔ ފައި.ާ މިއޮންނަނީާ މީަގއިާ ާ މިއޮތީ.ާ ނުެގނެސްާ ކީްއވެތޯާ އެބައިާ ފެށިއިރުަގިއާ

ޖެނެރަލްާއަދ ކުރަންާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެކޭާކިޔ ފައިާއަންނަނިވިާތަންތަނުެގާއެކައުންޓްތަކ ާހިސ ބުތަކ ާ

ތައްޔ ރުާ ރިކޯޑްތައްާ އޯޑިޓްކުރުމ ާ ހިންުގމ ުގޅޭޮގތުންާ މިއިނީާމ ލީާ މީަގިއާ ދެންާ ޝ އިޢުކުރުން.ާ ކޮށްާ

 95އޯޑިޓްާރިޕޯޓްާތައްޔ ރުކުރުމުެގާއިތުރަށްާއަދިާއެބަހުރޭާދެްއތޯާފައިނ ންޝަލްާސްޓޭޓްމަންޓްތައްވެސްާާ

ތައްޔ ރުކުރަްއވަންާއެބަޖެހޭ.ާެއާތައްަްޔ ރުކޮށްާެއާއެބަޖެހޭާޝ އިޢުކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާެއބައި،ާދެންާާ

ާ)ށ(ާަގިއވެސްާއެބަބުނޭާއަދިާޤ ނޫނުންާކަނޑައަޅ ފަިއވ ާކޮންމެތަނެއްާއަޅުަގނޑުެވސްާޤަބޫލުކުރަން

އޯޑިޓްކުރަންޖެހޭނެާކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާޤ ނޫނުންާކަނޑަނޭޅިއްޖެއްޔ ާއެތަނެއްާނުކުރެވޭނެ.ާފުރަތަމާަާ

ލޯ،ާ ސަބްޖެޓްާ އެާ ދަްއކ ދޭ.ާ އެބަާ ީމަގއިާ އޮންނަންޖެހޭކަންވެސްާ ޤ ނޫނެއްާ އޯޑިޓަރބެހޭާ މިާ ކަމަކީާ

 100ންާބުނީމަ.ާއެހެންވީމަ،ާެއބައިާކީްއވެތޯާނުެގނެވިފައިާިމއޮތީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ާއަނެްއާާއެހެ

އެީއާާ ތަންތަންާ އޮންނަާ ައޣްލަބިއްޔަތުާ ޙިއްޞ ެގާ ސަރުކ ރުެގާ މިހ ރުާ ރަނގަޅު،ާ ވ ހަކަައކީާ

ވިސްނ  އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތަންތަން.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ ލަމ ތާޯާކޮންމެހެންވެސްާ

ެއސެޓްތަކެްއާާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ދަޢުލަތުެގާ މިއޮންނަނީާ ތެރޭަގއިާ އޭެގާ އިނޭގތޯ.ާ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީާ މިއުޅޭާ

މިހ ރާުާ ރ އްޖޭަގިއާ މިާ ބުނެވިދ ނެ.ާ ހިލެއޭާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ކުއްޔެއްަގއިާ ކުޑަކުޑަާ ވަރަށްާ ދޫކޮށްފައިާ

އެންމެކުޑަެވެގ އެދަކަށްާ މިދެނީާ ރަށެއްާ ތަރައްޤީކުރަންާ އެކަމަކު،ާާޓުއަރިޒަމްާ ޑޮލަރު.ާ ދިހަހ ސްާ  105ންާ

ރަށ15ާާާާްއެތެރޭަގއިާމިހުންނަނީާދެހ ސްާޑޮލަރަށްާއެދެއްާދޫކޮށްފައިާރަށްތަކެއްާބަިއވަރުާރަށްތަކެއް.ާާ

ބޮޑުާ ކިތަންމެާ އެތަނުެގާ ހަދައިެގންާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންހ ާ އެމީހުންާ އެރަށްތައްާ އޮތްއިރުަގއިާ ދޫކޮށްފައިާ

ާސްާއެތަންާއޯޑިޓްނުކޮށްތޯއޭާބ ްއވަންވީ.ާާފ އިނ ންޝަލްާމައްސަލަތަކެއްާއުޅުނަ
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ާ

 110އަފީފްާކުރިންާތިކުރެްއވިާސުވ ލުަގއިާއިނިގރޭސިާޑްރ ފްޓްަގއިާއެްއވަނަާމ އްދ ަގއިާނެތްާބައެަެއްާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ނަާާއަޅުަގނޑުމެންެގާެއއްވަނަާމ ްއދ އަށްާލައިފިން.ާއެއީާބްލޭންކެޓްާއެއްަްޗެއްާައޅުަގނޑުމެންާއެްއވަ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއާާ ވ ޖިބުތަކ ާ ޖެނެރަލްެގާ އޮޑިޓަރާ އެއޮތީ.ާ މިހ ރުާނިންމ ފައިާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ

އެްއޮގތްވ ާާ ޤަރ ރާ  ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގޔ އިާ އަދ ކުރަންވ ނީާ

ްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާޮގތުެގމަތިންނޭ.ާއިނިގރޭސިާޑްރ ފްޓްަގއި..)ރިކޯޑިންގއިންާެމންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެ

 115ާއެދެންާއަޅުަގނޑުމެންާެގނައިާބަދަލުެގާތެރޭަގއިާއެބައިާއަިއސްފައިާެއއޮތީ.ާާ

ާ

ދަޢުލަތުެގާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ މައިަގނޑުޮގތެްއަގިއާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުންާ އަޅުަގނޑަށްާ ާމިހ ރުާ

ކޮންމެާނަޞީރުާهللاާޢަބްދުއް ހިންގ ާ ހޭދަކޮށްެގންާ ފައިސ ެގާ އޯޑިޓްކުރެވޭނެޭއާާމުދަލ ާ ާތަނެއްވެސްާ

ައޣްލަބިއްޔަތުާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޕަސަންޓެއްެގާ މަތީާ ަވރަށްާ ެއއީާ މިންވަރެއް.ާ ވަކިާ މިބުނަނީާ ތިރީަގއިާ ބުނެފައިާ

 120ާއޮެވއްޖެްއޔ އޭާކުރެވޭނީ.ާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުޭވ(.ާއެީއ،ާމީަގއިާމިބުނަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ)ރިކޯޑިންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އަދިާ ޤ ނޫނުންާ އެހެންވީމަ،ާ ތަންތަނަށް.ާ އޮންނަާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ މިދެނީާ އިޚްތިޔ ރުާ ސީދ ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިޔެވިދ ނެާއެނޫންާތަންތަންވެސްާ.

ާ125 

އެބަނަޞީާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެްއޗެްއާ އިތުރުާ އެހެންާ އަދިާ އެްއޗަކުންާ އެވިދ ޅުވިާ ާރުާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން: ޙަމީދުާ ކަނޑަނ ޅ ހ ހިނދަކުާާާޝ ޙީންާ އެހެންޮގތަކަށްާ ޤ ނޫނުންާ މިއޮންނަނީާ ފަށ ފައިާ )ނ(ާ މިހ ރުާ އަޅަިއަގނޭ.ާ

ވިޔަފ ރީެގާޯއޑިޓްާާާާއޭަގއިވ ޮގތަށްާޯއޑިޓްކުރުުމެގ.ާދެންާޤ ނޫނުންާކަނޑައެޅިދ ނެތޯާއަޣްލަބިއްޔަތުާއޮތް

ކޮންެމާާ އޮތްާ ދަޢުލަތަށްާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ ޙިއްޞ ެގާ ިވޔަފ ރީެގާ މިއޮތީާ މީަގއިާ މިހ ރުާ ނުކުރުމަށް.ާ

 130ވިޔަފ ރިެއއްާކުރަންޖެހޭާޮގތަކަށްާމީަގއިާލިޔެވިފައިާިމއޮތީ.ާއެކަމަކު،ާފުރަތަމަބައިާއެާިއންނަޮގތަށްާ

ހަދ އިރު ޤ ނޫނެއްާ ނަފީކުރެވިދ ނެާ އެބައިާ އެްއޗެްއާާެގނައީމަާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގއިންާ ާ.

ާސ ފެއްނުވޭ(ާ.

ާ

އިނޭގތޯ.ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ލިޔެފަިއާ މިއޮތީާ ެއޮގތަށްާ ހަމަާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ބައްލަވ ލެްއވީަމާ ހަމަާ އ ދެ،ާ

ާާ އޭެގ އެހެންވީމަ،ާ މޭ.ާ ޖެނެރަލްާ ޯއޑިޓަރާ ދިާ ެއއީ،ާ ޮގތް.ާ އޮތްާ ޑްރ ޓްަގއިާ  135މ ނައަކީާާއިނިގރޭސިާ
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ޤ ނޫނުންާއޭނައަށްާމަނ ނުކުރަންޏ ާއޭނަެގާއޯންާޑިސިޝަނެއްާޮގތުަގއިާމިކަންާކުރެވޭނީ.ާޤ ނޫނުނާްާ

ބ ރެކޭ،ާ ޖެނެރަލްއަށްދޭާ އޯޑިޓަރާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ސީދ ާ ހަމަާ ކުރެވެންޖެހޭނީ.ާ ކުރަންޏ ާ ލިމިޓޭކޭާ

އޯޑިޓްކު ާ އެތަންތަނަށްވަދެާ މިއޮތީ.ާ ބ ރެކޭާ ރަންާމަސްޢޫލިއްޔަތެްއވެސްނޫންާ

ބޭނުންވެއްޖެްއޔ ..)ރިކޯޑިންގިއންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(.ާޤ ނޫނަކުންާޭއތިާޮގތަކަށްާާ

 140ހަދަންޏ ާހަދަންޖެހޭނީ.ާއޭތިާއެއޮތީާޤ ނޫނުގައި.ާއެާއިޚްތިޔ ރުާލިމިޓްކުރުންާޤ ނޫނަށްާދޫކޮށްލ ފައި.ާ

ާޙަސަންާއަފީފް.

ާ

އަޅުަގނާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އެހެންާއ ދެ،ާ ހުޅުވ ލަންޖެހޭހެންނެއްާ ޤ ނޫނުންާ ހީއެއްނުވޭާ ާޑަކަށްާ

މިތަންތަނާްާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިޚްތިޔ ރުދެނީާ ޤ ނޫނުންާ ޮގތަކަށް.ާ ކަހަލަާ މ ނަކުރެވޭާ އެާ ނުކުރ ޮގތަށްާ އޯޑިޓްާ

ޤ ނޫނެއް މިއ ބެހޭާ އެހެންވީމަ،ާ ޮގތުެގމަތިން.ާ އެްއޮގތްވ ާ ޤ ނޫނ އިާ  145ާއޯޑިޓްކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ

އޮންނަންޖެހޭނެކަމަަަށްާއިނޭގތޯ.ާޤ ނޫނުންާމިތަންތަންާއޯޑިޓްނުކުރެވޭނެޭއާބުނ ކަހަލަާޮގތަކަށްާމީތިާ

އެތަންާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ނުވ ނެ.ާ ދޫކޮށްލައިެގންާ މީތިާ ޮގތަކަށްާ މ ނަކުރެވޭާ

އަން ވ ހަކަައކީާ އެހެންޮގތަކަށް،ާ ޤ ނޫނުަގއިާ ަގއިާ )ނ(ާ ެއއީ،ާ ކަންތައްތަްއާާރަނަގޅުކުރަން.ާ ނަނިވިާ

އޭނަެގާާ ތައްޔ ރުކުރުމަކީާ ރިޕޯޓްތައްާ އޯޑިޓްާ ހިންަގންއުޅޭޮގތަށްާ މ ލީާ ހިސ ބުތައްާ އެކަންއުންޓްތައްާ

 150މަސްޢޫލިއްޔަތެއްާއިނޭގތޯ.ާދެންާާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަބުނަމުާއެކެްއެގާ)ށ(ެގާޯއޑިޓަރާޖެނެރަލްެގާ

ޤ ނޫނުއަސ  ައދ ކުރަންވ ނީާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ފ ސްކުރ ާވ ޖިބުކަމ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ސީއ ާ

ޤ ނޫނުތަކ އިާއެްއޮގތްވ ާޮގތުެގމަތިން.ާދެންާތިވިދ ޅުވ ާކަންތައްތައްާއަންނ ނީާޤ ނޫނުެގާތެރޭަގއި.ާެއާާ

އަޣްލަބިއްޔަތުާނެތްާތަންތަންާއޯޑިޓްކުރަންާެވއްޖެްއޔ ާޤ ނޫނުަގިއާބުނ ނެާޝެއަރެގާމެޖޯރިޓީާނެތްާ

ކުރެވިދ ނެކަމަ ފ ސްކުރ ާތަންތަންވެސްާ ޤ ނޫނުާ މިާ ބ އްަވއިފިއްޔ ާ މިހެންާ މިތަނުަގއިާ އެކަމަކު،ާ ށް.ާ

ވަރަށްާބޮޑުާފުރުޞަތެއްާއެއޮތީ.ާދެންާޤ ނޫނެއްާފ ސްކުރ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާ  155މީހުންނަށްާހަމަާ

މީހުން.ާާ ޖެހިފައިތިބޭާ އެއްކޮޅަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ތިބޭނީާ ހަމަާ އެތ ނގައިވެސްާ މިހ ރުާ ބަލަންޖެހޭނެާ

ސަރުކ ރުންާއެހެން ހަމަާ އޮންނަކަމަށްވަންޏ ާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ އެމީހަކަށްާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ ވީމަ،ާ

ވަކިާާ ނުކުރަން.ާ އޯޑިޓްާ ތަންތަންާ ހިންގ ާ ވިޔަފ ރިާ މުޢައްސަސ ކަހަލަާ ދަޢުލަތުެގާ ބޭނުންވެދ ނެާ

މިހ  ފ ސްކޮށްލަންވީ.ާ ޤ ނޫނުާ ނުކޮށްާ އޯޑިޓްާ އެހިސ ބުންާ އެހެންވީަމ،ާ ދެންާދުވަސްވަރެްއގައި.ާ ރުާ

އެއްޗެކޭ.ާާ އޮންނަާ މައްޗަށްާ ޕަސަންޓަށްވުރެާ ވަކިާ ނޫނިއްޔ ާ ނުޖެހޭނެއޭ.ާ އޯޑިޓްކުރ ކަށްާ  160މީަގއިާ

ާާ ށްވެސް.ާއެހެންީވމަ،ާެއޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑަަަކަށްާނުފެނ75ާާާޭ،ާ%70ޕަސަންޓްވެސްާޖައްސ ލެވިދ ނެ

ޓަރާޖެނެރަލްާކުރަންޖެހޭނާެާމީތިާއޯޕަންކޮށްާމިހ ބޮޑަށްާދޫކޮށްލ ކަށް.ާމިއީާކޮންމެޮގތެްއިވޔަަަސްާއޯޑި
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ވ ހަކައަކީާާ ޮގތަށް.ާ ބުނެފައިވ ާ ޤ ނޫނުަގއިާ އޯޑިޓްކުރަންޖެހެނީާ މިތަންތަންާ އެކަމަކު،ާ ކަންތައްތައް.ާ

ާޤ ނޫނަކުންާބ ރެއްާނުދެވޭނެއޭާއެތަންތަންާއޯޑިޓްނުކުރ ޮގތަކަށް.ާއެއީާމީެގާއަސްލުާމަޤްޞަދަކީ.ާ

ާ165 

ކުރުމުަގއިާމިސ ލަކަށް،ާސަރުކ ރުެގާމެޖޯރިޓީާޙިއްޞ ާއޮންނަާޕަބްލިކްާކުންފުނި.ާއެާާާރެސްޓްރިކްޓްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާސީދ ާއެކަހަލަާކުންފުންޏެއްވެސްާއޯޑިޓަރާޖެނެރަލްެގާއޯޑިޓްެގާދަށަށްާލައިފިވިްއޔ ާާ

އެއްޗަށްާާ ެއާ އޯޑިޓިންގާ ކޮމްޕެނީޒްެގާ ޕަބްލިކްާ ނުހުންނަާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ޤ ނޫނުންާ ދެންާ

މައިަގނޑުާާހު ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖ ަގދެިވދ ނެ.ާ ތަންތަނަށްާ އެކަހަލަާ އެހެންވީމަ،ާ ރަސްއެޅިދ ނެ.ާ

މަފްޙޫމާްާ މިާ ދަންނަވ ލަމ ތޯާ ޕްރޮފެސަރއަށްާ ފެނޭ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަާ ބަދަލެއްެގާ  170މަފްޙޫމުެގާ

ާވ ާ.ކޮންާވިސްނުންފުޅެްއަގއިތޯާެގންނަވ ފައިާއޮތީ.ާއ ދެ،ާޝަރީފްާކުރިއަށްާެގންދަާ

ާ

ބ ރުތަކ ާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ނުވަތަާ ފަންކްޝަންާ ޖެނެރަލްެގާ އޯޑިޓަރާ ިމާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

މަސްޢޫލިއްޔަތުާމިއޮތީާދެބަޔަކަށްާބެހިފައި.ާެއއްކަމަކީާއޭނަެގާމައްޗަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލ ޒިމުކުރ ާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 175ރުކ ރުެގާއޮފީސްތަކ ާވުޒ ރ ތަކ ާޑިޕ ޓްމަންޓްތަކ ާއިދ ރ ތަްއާއޯޑިޓްކޮށްާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް.ާއެއީާސަާ

މަފްޙޫމަކަށްާ ދެވަނަާ މަސްޢޫލިއްޔަތު.ާ އޭނ ެގާ އެއީ،ާ ހުށަހެޅުން.ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ރިޕޯޓްާ

ާާމިއޮންނަނީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަށްާފެނިއްޖެާހިނދެްއަގއިާޤ ނޫނުަގއިާކަނޑަެއޅިފަިއވ ާޮގތެއްެގމަތިން

% ޚ އްޞަކޮށްާ ކުންފުނިތައްާ ބަިއވެރިވ ާ ތަންތަނ އ51ާާާިސަރުކ ރުެގާ އޮންނަާ ޝެއަރާ މެޖޯރިޓީާ

ސަރުކ ރަށްާފަންޑުކުރ ާމުޢަްއސަސ ތައްާޯއޑިޓްކުރުން.ާއެހެންވީމަ،ާމިާދެާމަފްޙޫމްާމީަގއިާއެބަޮއވޭ.ާާ

ރ އްޖޭ މިާ ޮގތުންާ އުސޫލެއްެގާ ޢ ންމުާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ ައޅުަގނޑަށްާ މިހެންާއެހެންވީމަ،ާ  180ަގއިާ

އޯޑިޓްާާ ބޮޑެތިާ ކުންފުނިތައްާ ވިޔަފ ރިާ މިާ ޤައުމުތަކުަގިއވެސްާ އެހެންާ ދުނިަިޔޭެގާ ނޫން.ާ ހަދ ނެއެކޭާ

ޖެނެރަލާްާ ޯއޑިޓަރާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެންާ ހިންގ ނީ.ާ ޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ އޯޑިޓްކޮށްެގންާ ފ މުތަކުންާ

އެކަ މިއޮތީ.ާ ލިބިދީަގއިާ އޭނައަށްާ އެބ ރުވެސްާ މަޖުބޫރުކަމެއްނޫން.ާޤަސްދުކޮށްފިއްޔ ާ އޭނަެގާ މަކު،ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާާ ނުކުރޭ.ާ މަޖުބޫރެއްާ އަސ ސީައކުންާ ޤ ނޫނަކުންާ ިމާ އެތަންކޮޅުާ އެހެންވީމަ،ާ

އެހެނިހެންާ ޑިޕ ޓްމަންޓްތަކ ާ ހިންގ ާ ދަށުންާ ުވޒ ރ ތަކުެގާ ވުޒ ރ ތަކ ާ ސަރުކ ރުެގާ  185މަޖުބޫރުކުރަނީާ

މި ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ މ ނާަާއޮފީސްތައް.ާ މިާ ދެންާ ބ ްއވަން.ާ ޮގތަށްާ މިއޮތްާ ހ ރުާ

މިވީޮގތަކީާާ ދެންާ ރަނަގޅު.ާ ބަދަލުެގނައުންާ މ ނަތަކަަަށްާ އެާ އޮތްކަމަށްވަނީިވއްޔ ާ ދޭހަނުވ ޮގތަށްާ

އެކަންާ ދެންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އައީމަާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ ނަންބަރަށްާ ދެވަނަާ މ އްދ ެގާ އެްއވަނަާ

މިެގންނަންވީާމިާމަފްޙޫމްާނެތްކަމަށްވަންޏ ާއެްއކަމަކީާއޯޑިޓަރާާރަނަގޅުވ ނެ.ާދެންާމިާމަފްޙޫމުންާާާ
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ާާ މަޖުބޫރުވ ނީ އޭނައަށްާ ވ ޖިބަކީާ މަސްޢޫލިއްޔަތ ާ ދޭއ4ާާާާްޖެނެރަލްެގާ އެކެއްާ )ހ(ެގާ  190ނަންބަރުެގާ

ޤ ނޫނުަގއިާާ ޭއެގއިތުރުންާ ކަންތައްތައްާ މިހިރަާ ަގއިާ )ނ(ާ ކަންތައްތައް.ާ ތިނެއްަގއިހުރިާ

ތަންތަން )ނ(ަގިއާާކަންޑައަޅ ފަިއވ ާ )ށ(ަގއި.ާ އެބައޮބޭާ ކަމަށްާ އޯޑިޓްކުރަންޖެހިދ ނެާ ެވސްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާމިއޮންނަނީާލ ޒިމުނުކޮށްާއޭނަެގާމަސްޢޫލިްއޔަތު.ާއެހެންވީމ ،ާއެތަންކޮޅުާއަޅުަގނޑުާާ

ކުންފުނިތަކުެގާާ ނުކުރަންވީ.ާ ނުކުރަންޏ ާ ކުރަންވީ.ާ ލ ޒިމުކުރަންޏ ާ ޤ ނޫނަކުންާ ސްޓްރެޗްކޮށްލަން.ާ

އޮން އެކަމަކު،ާޙ ލަތުާ ކުރ ނީ.ާ ެއކަންާ ފެނިއްޖެއްޔ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ބަލ ފައިާ ޮގތަކަށްާ  195ނަާ

ބަޖެޓުންާ ެމއިންާ ސަރުކ ރުެގާ ނުދޭާ ޖެނެރަލްއަކަށްާ އޯޑިޓަރާ އިލެކްޓްރިސިޓީއެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ

ފެންނަނީާމާިާާލިބޭާއ މްދަނީން..)ރިކޯޑިންގިއންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(.ާއަޅުަގނޑަށް

މަފްޙޫމްާޤ ނޫނަކުންާކުންފުނިތައްާކުރަންޏ ާކުރެވޭާޙ ލަތަށްާކަނޑައަޅ ފައިާއެާއިޚްތިޔ ރުާއޮޑިޓަރާާ

ާޖެނެރަލްއަށްާދޭޮގތަށްާއަދިާެއހެނިހެންާއޮފީސްތަކ ާސަރުކ ރުެގާއިދ ރ ތައްާހުންނަޮގތަށްާ.

ާ200 

މ އްދ ގައިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިާ އަދިާއަޅުަގނޑުމެންާާއ ދެ،ާ ދެްއކިްއޖެ.ާ ވ ހަކަވެސްާ ިގނައިންާ ފުދޭވަރަކަށްާ ނަށްާ

ޕްރޮފެސަރާ ކުރީަގއިާ އެރުވުުމެގާ ފުރުޞަތުާ މޮޑީއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވަން.ާ އެްއޗެްއާ މޮޑީވެސްާ

އަރިހުންާދަންނަވ ލ ނަން.ާމީަގއިާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޮޅުންާއަރައިެގންާމިއުޅޭާ

ާނ ާތަންކޮޅު.ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެއްކެވިެއވެ(.ާާސަބްޖެކްޓްާލޯއޭާމިބު

 205ާ)ިއނިގރޭސިންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ(ޕްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާޝްމެއިޒަރާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ

ހަމަާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހީކުރެުވނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރީަގިއވެސްާ ެއހެންވީމަ،ާ ޕްރޮފެސަރ.ާ ޔޫާ ތޭންކްާ

ާތަށްާބ އްވ ފަިއކަމަށްާމިާމ ނަކުރެވުނީ.ާޤަސްދުަގއިާއެޮގ

ާ210 

އަޅުަގނޑަށްާާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާާ އެކްސްޕްލެނޭޝަންާ އެދެްއިވާ ޕްރޮފެސަރާ ދެންމެާ ާއ ދެ،ާ

ކޮންސެޕްޓްާާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެްއޗެްއ.ާ ެއވިދ ޅުވިާ އިނޭގތޯާ އޮޅުންފިލައިފިާ ާރަނަގޅަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާމީެގތެރެއަށްާެގންނައިރުާއިނޭގތޯ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތަޖުރިބ ތައްާމިހ ރުާހުރިޮގތުންާ

މާިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢިބ ރ ތަކުންާ ކަހަލަާ ނުދ ނެާ ފުރޮޅިެގންާ އެާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ އަލުންާ އިނޭގތޯާ

ފ ހަ އެާ ބޭފުޅުންވެސްާ އެަެހެންާ އިނޭގތޯ.ާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ  215ަގކުރަްއވަނީާލިޔަންޖެހޭނެކަމަށްާ

ޕްރޮފެސަރވެސްާާ ކޮންމެޮގތެއްވިޔަސްާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ާ ވިސްނެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އެތަންކޮޅުކަމަށްާ
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މަނ ނުކުރ ނަމަ.ާ ނުވަތަާ އިނޭގތޯ،ާ ކުރެވޭނެކަމަށްާ އެކަންާ ޙުއްދަކުރ ނަމަާ ޤ ނޫނުާ އެވިދ ޅުވަނީާ

ބ އްވަންވީ ބުނެފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުަގިއާ ޤ ނޫނާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ާ ިމާ ޤ ނޫނު،ާ ނޫންތޯާ

ހިންގުމާ  މ ލީާ ހިސ ބުތަކ ިއ،ާ އެކައުންޓްތަކ އި،ާ ތަންތަނުަުެގާ އަންނަނިވިާ ޮގތުެގމަތިންާ އެްއޮގތްވ ާ

އޭރުންާ ނޯންނ ނެނޫންތޯ.ާ ޖ ަގެއއްާ މަނ ކުރުމުެގާ ދެންާ އޭރުންާ ނިންމ ލަން.ާ އެބައިާ ކިޔ ފައިާ  220އެހެންާ

ކު ެއކަންާ އޮންނ ނެާ ޤ ނޫނުަގިއާ ލިޔ އިރުާ ސަރުކ ރުެގާާޤ ނޫނުާ ކަހަލަާ އެވިދ ޅުވިާ ޮގތް.ާ ރެވޭނެާ

ތަންތަނާްާ މިކަހަލަާ ކުންފުނިތަކ އިާ ޙިްއޞ ވ ާ ސަރުކ ރުާ ދެންާ ފިޔަވ ާ އިދ ރ ތައްާ އޮފީސްތަކ ިއ،ާ

ޤ ނޫނ ާާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ެއޮގތަށް.ާ ެގނެވޭނެާ ޤ ނޫނުަގއިާ ބައިާ އޮޑިޓްކުރުުމެގާ

ާއަޅ ފައިހެންާއޮންނަންވ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާއެްއޮގތްވ ާޮގތުަގއިާއެކަންާކުރަންާބ ރު

ާ225 

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެިވެއވެ(.ާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުަުރުބުރީާމެންބަރުާ
ާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ިއނިގރޭސިންާވ ހަކަދެއްކެވިެއވެ(.ޕްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާޝްމެއިޒަރާ

 230ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެިވެއވެ(.ާާާބަރުާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުަުރުބުރީާމެން
ާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑުމެން ެއވިދ ޅުވ ޮގތުންާ ޕްރޮފެސަރާ އ އި.4ާާާާއ ދެ،ާ )ނ(ާ އ އިާ )ށ(ާ އ އިާ )ހ(ާ  235ެގާ

ާާ މ އްދ  އެީއާ ޑްރ ފްޓްަގއިާ 3،4،5ާާއިނިގރޭސިާ މިއޮތީ އަޅުަގނޑުެމންެގާ )ހ4ާާ.ާ )ށ(،)ނ(.ާެގާ ާ،)

)ރެކޯޑިންަގއިާާ މިއޮންނަނީާ ބައިަގއިާ ފުރަތަމަާ މިއޮތީ.ާ ެގންނަވ ފައިާ ތިންޮގތަކަށްާ ތަފ ތުާ އެހެންވީމަ،ާ

މެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(.ާދެން،ާޤ ނޫނުާއެހެންާޮގތަކަށްާކަނޑަނ ޅ ހ ާހިނދަކުާއެާ

އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަންކޮޅެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަންކޮޅެްއާާޢިބ ރ ތަށްާ ކަންނޭނެގާ ޢިބ ރ ތްާ ާ

އެހެން.ާ ޮގތުެގމަތިން،ާ ޚިލ ފުނުވ ަ ާ ޤ ނޫނ ާ ވ ނީާ ކިހިނެއްތޯާ އެހެންވީމަ،ާ ިމއުޅެނީ.ާ  240އުނދަޫގވެެގންާ

ޕަވަރާ ޑިސްޕެޝަނަރީާ އޭނަެގާ އަނެއްކ ވެސްާ ބުނީމަާ ޮގތުެގމަތިންނޭާ އެްއޮގތްވ ާ ޤ ނޫނ ާ އެީއ،ާ

ސ ފެއް ެއްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ އޮތީމަާ)ރެކޯޑިންަގއިާ ޮގތުެގމަތިންނޭާ ޚިލ ފުނުވ ާ ޤ ނޫނ ާ ނުވޭ(.ާ
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އެޮގތަށްާާ އެހެންވީމަ،ާ ެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާބަދަލުކުރައްވަންާކިހިނެއްތޯ،ާެމންބަރުންާއިޢުތިރ ޟްކުރައްވ ތޯ.ާ

ާ245 

ާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ މިތ ނަގިއާ ވ ހަކަފުޅުތަކުންާާއަޅުަގނޑަށްާ ދެއްކެވިާ ބޭފުޅުންވެސްާ ާހުރިހ ާ

ސަބްޖެކްޓްާާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން: ލޯޔަރާ އޮތްބައި.ާ ފުރަތަމައިނުންާ ކަނޑ ލަންވީހެންާ ފްރޭޒްާ މިާ އެކީަގއިާ ހަމަާ ހީވަނީާ

ާާ ޮގތްާކަނޑައަޅ  ވ ހަކަާާނުކޮށްާހަމަާއެކަންތައްތައްާކުރެވިދ ނެކަމަށްާއޮތީމަ.ާދެން،ާއެކަންާކުރ ނެާ

ކަންނޭނެގާިގނަާބޭފުޅުންާިމތ ާއެދަްއކަވަނީ.ާެއކަމަކު،ާޤ ނޫނަކުންާކަނޑައަޅ ޮގތަށްާެއާބ އްވ ކަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމަ،ާ ނީވޭ.ާ ައޅުަގނޑަކަށްާ މިތަނަކުންާ ބޭފުޅެްއެގާސެންޓިެމންޓްސްއެއްާ  250އެްއވެސްާ

ާާ ތަންތަނުެގ އަންނަނިވިާ ކަނޑ ލ ފައިާ ބަިއާ ފުރަތަމަާ އެާ ހިސ ބުތަކ ،ާާހުށަހަޅަނީ،ާ އެކައުންޓްތަކ އި،ާ

އޮޑިޓަރާާ އިޚްތިޔ ރުާ ޝ އިޢުކުރުމުެގާ ތައްޔ ރުކުރުމ ،ާ ރިޕޯޓްާ އޮޑިޓްކުރުމ ،ާ ހިންުގމ ުގޅޭާ މ ލީާ

ާޖެނެރަލްއަށްާލިބިެގންވެއޭާކިޔ ފައިާއޮތީމަާއަޅުަގނޑަށްާހީަވނީާފުދޭނެހެން.ާާ

ާ

ނުާފެލިދެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމޫސ ާާ ފ ހަަގކުރަްއވ ާ އެާ ޝ ހީންާ ކުރިންާމިހ ރުާ އަޅުަގނޑުވެސްާ  255ާކުތ ،ާ

ޙިއްޞ ެއްއާާާާާނިޒ ރުާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޣްލަބިްއޔަތުާ ދަޢުލަތުެގާ ވަކިޮގތަކަށްާ ކަނޑައެޅޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ހުރީާ ހީކޮށްެގންާ

ކުރަންވ ނީ.ާ އެތަންތަނޭާ މ ނަައކީާ އޭެގާ ބުނީމަާ އެހެންާ އޮޑިޓްކުރަންވ ނެއޭ.ާ އެތަނެއްާ އޮެވއްޖިްއޔ ާ

ާނުކުރެވޭނެޭއ.ާއެީއ،ާމިދެންނެވީާއުސޫލެްއެގޮގތުންާއެަެެއއްާބަދަލެްއާނުކުރެވޭނެޭއާާއެހެންާތަންތަނެއް

ދެނާްާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކައިންާ ދެއްކެވިާ ދެންމެާ ޕްރޮފެސަރާ އެަެހެންނަމަވެސް،ާ ޤ ނޫނަކުންވެސް.ާ

ައޅުަގނ ހެދިދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާ ޮގތަކަށްވެސްާޤ ނޫނުތައްާ ެވއްޖިްއޔ ާއެހެންާނޫންާ  260ޑަށްާާދޭހަވިޮގތުންާ

ަގއިާމިއޮތްާބައ2ާާާިހީވަނީާމިހ ރުާދެންާއެހެންކަމަށްވަންޏ ާއެއީާޯގހެއްހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާމިާާ

ރަނަގޅުކޮށްލަނިކޮށްާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާރަނަގޅުވެދ ނެާކަންނޭނެގ.ާމީަގއިާއަޣްލަބިްއޔަތުާޙިއްޞ ާާ

ދިާއެނޫންާޮގތަކަށްވެސްާދަޢުލަތުގެާނެުގން.ާނޫންކަމަށްވަންޏ ާއެތަނަށްާއަޣްލަބިއްޔަތުާޙިއްޞ އ އިާއަ

ޙިއްޞ ެއއްާއޮތްާކޮންމެާތަނެއްާއޮޑިޓްކުރެވޭނެާފުރުޞަތުާދެވޭޮގތަށްާއެާޢިބ ރ ތްާބަދަލުކޮށްލުން.ާއެާ

ާާ ނަންބަރު ދޭން.ާ ނޫންކަމަށްވަންޏ 2ާާާއިޚްތިޔ ރުާ އެހެންާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ ބަދަލުކޮށްލީމަާ  265ެއޮގތަށްާ

ާނުން.ާާއަޣްލަބިއްޔަތުާއެާލަފްޒުާނަަގންވީާއެތަ

ާ

ިއޚްތިޔ ރޭ.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އެބަބުނޭތޯާ ަގިއާ )ނ(ާ

ެގާ)ށ(ާަގއިާއެބައޮތްާއެހެން.ާެއހެންވީމަ،1ާާާއިޚްތިޔ ރެކޭާއެބަބުނެއޭާމަސްޢޫލިއްޔަތަކަށްވުރެ.ާހަމަާާ
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ާާ  270ނިންމ ލަން.ާއެއްޮގތަކީާމ ރިޔ ާހުށަހަޅުއްވަނީާޤ ނޫނ ާޙަވ ލ ދޭާދެޮގތަކަށްާމިއޮތީާައޅުަގނޑުމެންނަށް

ފްރޭޒްާއެްއކޮށްާދޫކޮށްލަން.ާައނެއްޮގތަކަށްާިމއޮތީާމިހ ރުާސްކްރީނުންާތިޔަާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަށްާާ

ޤ ނޫނ ާޚިލ ފުނުވ ާޮގތުެގމަތިން.ާއެހެންވީމަ،ާއެާދެޮގތްާމިޮއތީ.ާއެތަނުންާކޮންމެވެސްާެއްއޮގތަކަށްާާ

ާޅުަގނޑުމެންނަށްާނިންމ ލެވޭތޯާބަލަން.ާއަ

ާ

މިހެނާްާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ރަނަގޅުކަމަށް.ާ މިއޮތްޮގތްާ މިހ ރުާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ  275ާއ ދެ،ާ

އަބަދުެވސްާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކަންތައްތަކަކީާ އޮޑިޓްާ ސްޓެންޑަޑްތަކ އި،ާ އޮޑިޓްާ މިާ ބަދަލުވަމުންާާާމިދަންނަވަންޖެހެނީާ

އަންނަާކަންތައްތަްއ.ާއެހެންީވމަ،ާއޮޑިޓްާސްޓެންޑަޑްސްާއަބަދުވެސްާކަނޑައަޅ ނީާއިންޓަރނޭޝަނަލްާ

ޮއޑިޓްާާ އެާ ނުވަތަާސަރުކ ރުންާ ޤަުއމެއްަގއިާ ެއއްެވސްާ ދުނިޔޭެގާ ޚިލ ފަށްާ ެއއ ާ ސްޓެންޑަޑްސްތަކ .ާ

ކަ ެއހެންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ބޭނުންވ ނަމަާ ބަދަލުކުރަންާ އޮޑިޓަރާާސްޓެންޑަޑްސްަްާ އެހެންނޫނީާ ނޑައަޅ ނީ.ާ

މެންބަރާުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ސްޓެންޑަޑްސްާ ޮއޑިޓްާ ބެހޭޮގތުންާ ސްޓެންޑަޑްސްއ އިާ އޮޑިޓްާ  280ޖެނެރަލްާ

ތަންތަނުެގާ އަންނަނިވިާ މިއޮންނަނީ،ާ އެހެންެވެގންާ ެގންނ ނީ.ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ

ތުންާޮއޑިޓްކުރުމ ،ާރިޕޯޓްާތައްޔ ރުކުރުން.ާރިޕޯޓާްާއެކައުންޓްތަކ ިއ،ާހިސ ބުތަކ އި،ާމ ލީާހިންުގމ ުގޅޭޮގ

ޤައުމެއްާާ ެއާ ބޭރުވ ންާ ސްޓެންޑަޑްސްތަކުންާ ހުންނ ނެ.ާ ސްޓެންޑަޑްސްތަކެއްާ ވަކިާ ތައްޔ ރުކުރުމަށްާ

ނުވަތަާއެބަޔަކުާބޭނުންނަމަާޤ ނޫނުަގއިާއެހެންާކަނޑައަޅ ނީ.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއެާ

ެއއްޮގ ހީވަނީާސްޓެންޑަޑްސްއ ިއާ ައޅުަގނޑަށްާ އެަެހެންެވެގންާ ކުރ ނީ.ާ ެއކަންތައްތައްާ އޭނަާ  285ތަށްާ

ޮގތަަަކަށްާާ އެހެންާ ޤ ނޫނުަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ އެހެން.ާ އެއޮތީވެސްާ ލޯާ ސަބްޖެކްޓްާ މިާ މިހ ރުާ

ތަފ ތުކުރަން.ާ ސްޓެންޑަޑްސްއ އިާ އެާ ބޭނުންވަނީއޭާ ޤ ނޫނުާ މ ނައަކީާ އޭެގާ ހިނދަކުާ ކަނޑަނ ޅ ހ ާ

ާޑަށްާފެންނަނީާމިހ ރުާއޮތްޮގތްާރަނަގޅުކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގާނ

ާ

އިޞްލ ޙުާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާާ ތިެގންނެވިާ މިހ ރުާ އިނޭގތޯާ ހީވޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ މީަގަައިާ  290ާއ ދެ،ާ

.ާއެހެންާދަންނަަވންޖެހެނީ،ާާޤ ނޫނ ާޚިލ ފުނުވ ާޮގތުެގމަތިންާއެހެންާއޮތުންާހަމަާއެންމެާރަނަގޅުހެންާާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އެިވދ ޅުވިހެންާ ޙަމްޒ ވެސްާ މިހ ރުާ އިނޭގތޯ.ާ ދައްކަނީާ ވ ހަކަާ މަރުކަޒުތަކެއްެގާ ވިޔަފ ރިކުރ ާ

އެތަންތ ނަގިއާޮއޑިޓްކުރުމ ާެއކަހަލަާކަންތައްތަްއވެސްާަވކިާސްޓެންޑަޑަކަށްާަވކިާހަމައެްއެގާމަތިންާ

އޭެގ މިބުނަނީާ މީަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބަލަންޖެހޭނެކަމަށްާެގންދ ނެ.ާ ޖެނެރަލްާ އޮޑިޓަރާ އިތުރުންާ

އެނޫންވެސްާާ ނޫނިްއޔ ާ ކޮމިޓީަގއިާ އެކައުންޓްސްާ ޕަބްލިކްާ ނޫނިއްޔ ާ މަޖިލީހުންާ  295ރައްޔިތުންެގާ

އިނޭގތޯ.ާާ އޮންނަންޖެހޭނީާ ޮގތަށޭާ ކުރެވޭާ އެމީހ އަށްާ ޖެހިއްޖިއްޔ ާ އޮޑިޓްކުރަންާ އެާ ސަބަބަކ ހުރެާ
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އްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާއެހެންވީމަ،ާޤ ނޫނ ާޚިލ ފުނުވ ާޮގތުެގމަތިންާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެާ

ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަށްާލިބިދޭާއިޚްތިޔ ރެއްާއެަެހެންނޫންތޯ.ާ

ާ

ނޯޓްކޮށްލަން.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ ވިދ ޅުވ ނެާ އެއްޗެއްާ އިތުރަށްާ ުގޅޭޮގތުންާ މިކަމ ާ  300މިހ ރުާ

ެއހެންވީމަ،ާާާއެހެންނޫނީ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ރީއެކްޓްކޮށްފައިާ

އަޅުަގނޑުާމިާނޯޓްކޮށްލަނީ،ާޝ ހީންާއެބައޮތް،ާޙުސައިން،ާމުޙްސިން،ާޙަމްޒ ،ާޢަފީފް،ާޝަރީފް.ާ

ާއެަެހެންވީމަ،ާކޮންމެާބޭފުޅަކުެވސްާވީހ ވެސްާކުރުކޮށްާެގންދެވިްއޔ .ާާ

ާ

ނޫންހެނާްާާަުރުބުރީާމެންބަރުާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތު މައްސަލަެއްއާ ސްޓެންޑަޑްެގާ މިއީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ  305ާއ ދެ،ާ

ާާާާާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޤ ނޫނުަގއި ބަޔ ންކުރެވިދ ނެާ ސްޓެންޑަޑްސްާ މިހަދ 1ާާާާމިއީ.ާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މުެގާބ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެވިދ ނެ.ާޤ ނޫނުަގިއވެސް.ާއަދިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަށްާސްޓެންޑަޑްާހެދުާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ދެންނެވިހެންާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ އިނީމަާ ލޯާ ސަބްޖެކްޓްާ މީަގއިާ އެކަމަކު،ާ

އަދިާ އަޅުަގނޑަށްާ އުސޫލުާ އެާ ބ ރުދެވެނީ.ާ މަޖިލީހަށްާ ހަނިކުރުމަށްާ އިޚްތިޔ ރުާ އޮތްާ ދީފައިާ

 310ާޅުިވޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާޤަބޫލުނުކުރެވެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމ ރިޔ ާއެވިދ 

ާ

ދަންނަވަންާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ާ އަޅުަގނޑުާ ތ އީދުކުރަަަން.ާ ވ ހަކަައކަށްާ ބޭނުންާ ާއަޅުަގނޑުެވސްާ

ާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ ބ ބުެގާ މިާ 1ާއޮތީާ ާާ ކީކޭތޯއޭ.ާ މިބުނަނީާ ަގިއާ )ށ(ާ 1ާެގާ ަގިއާާާ )ށ(ާ ާެގާ

ނުއަސ ސީއ އިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނުތަކ ާއެއްޮގތްވ ާޮގތުެގމަތިންނާޭާމިބުނަނީާޤ ނޫާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ޤ ނޫނ ާާ މިާ މިތ ނަގއިާ ހަމަާ އޮންނައިރުަގއިާ ބުނެފައިާ އެހެންާ ެއބަބުނޭ.ާ އެވ ހަކަތައްާ  315ބުނަންޖެހޭނީ.ާ

ޕޮއިންޓަކީ ދެވަނަާ އަޅުަގނޑުެގާ ދެން،ާ ެގންނަންޖެހޭތޯއޭ.ާ މިާ ޮގތުެގމަތިންާ މިހެނާްާޚިލ ފުނުވ ާ ާ

މީަގިއާާ މިދެންނެވީާ ކުރެވޭނެތޯއޭ.ާ ކަންތައްާ އޭނައަށްާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ ާ ވެއްޖިއްޔ ާ ނުބުނ ކަމަށްާ

ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ ާ ދެވެނީތޯއޭާ އިޚްތިޔ ރުާ އޭނައަށްާ ެވއްޖިއްޔ ާ ނުބުނ ކަަަމަށްާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މަސް މީނ ެގާ އެބަބުނެއޭާ ަގއިާ )ށ(ާ މިތ ނަގއިާ ދެން،ާ ކުރަން.ާ ވ ޖިބުތައްާާކަންތައްާ ޢޫލިއްޔަތ ާ

މިހެނާްާ ޮގތުެގމަތިންނޭ.ާ އެްއޮގތްވ ާ ޤ ނޫނުތަކ ާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ  320އަދ ކުރަންވ ނީާ

ތ އީދުކުރ ތީާާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ވިދ ޅުވިާ މ ރިޔ ާ ދެން،ާ ނުކުރޭތޯ.ާ ބޭނުމެއްާ މިާ ބުނީމަާ

ާމިހެންާދަންނަވ ލީ.ާާ

ާ
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ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވިސްނ ލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ ަގއިާ ރެއިޒްކުރެއްވިާ ފުރަތަމަާ މ1ާާާިާޙުސައިންާ ށްާ )ށ(ާ ެގާ

ޕްރޮފެސަރާ އެަެއީ.ާ ބައެއްާ އިތުރުކުރިާ ކޮމިޓީންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ  325ޤ ނޫނުެގާ

ޑްރ ފްޓްކުރެްއވިއިރަކުާނެތް.ާއޭނަާއެާޑްރ ފްޓްކުރެްއިވއިރުާއެާނުލައްވ ާެއއޮތީާސަބަބެްއާއޮވެެގން.ާާ

ލެވަލްައކަށްާމިކަންާފަހަތުންާއޭނަާެގންނަވ ނެ.ާެއހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާއެއޮތީާއ3ާާާާެީއ،ާާއެ

އެްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ ެމންބަރުާވިދ ޅުވިާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އޭެގާއިްމޕްލިކޭޝަންާ ލ ފައި.ާއެހެންވީމަ،ާ

ދަންނަ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަަގއިމުވެސްާ އަބަދުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މާިާއެހެންވީމަ،ާ ބަލަންާ ވ ލެވޭތޯާ

 330ސްޓްރަކްޗަރާބަދަލުކުރުުމަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާވިސްނަންާއެބަޖެހޭާކޮންމެެވސްާއެކަހަލަާާ

ާސަބަބުތަކެއްާހުރެެގންާއެޮގތަށްާއެާސްޓްރަކްޗަރކުރަްއވ ފައިާއެއޮންނަނީާ.

ާ

)ާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ ވ ހަކަާ އުޅުނުާ ދަންނަވ ލަންާ ވިދ ޅުިވާާއަޅުަގނޑުާ މެންބަރުާ ާރެކޯޑިންަގއިާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާާާهللاާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޢަބްދު ބަޔ ންކޮށްދެްއވައިފި.ާ ދެންމެާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ާއެްއޗެއްާ

ދެން،ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބެހޭޮގތުން.ާ ސްޓެންޑަޑްތަކ ާ އޮންނަާ ބެހޭޮގތުންާ އޮޑިޓްކުރުމ ާ މިތަންތަންާ  335މިވ ހަކަދައްކަނީާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ މައްސަލ ަގއިާ ވިދ ޅުވ ާ ޝ ހީންާ މިއޮތްޮގތުންާ މިހ ރުާ މީަގއިާ

މެ )ރެކޯޑިންަގިއާ ދޭޮގތަކަށްާ ޖ ަގާ އުނިކުރެއްވުމަށްާ ޤ ނޫނަކުންާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާއޮންނަާ ންބަރުާ

މިސ ލަަަކަށް،ާާ އޮންނަޮގތުންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ކޮމްޕެނީާ ހަމައެހެންމެާ ދެން،ާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އެްއޗެއްާ

ާާ މިސ ލަކަށް، އުޅޭތ ާ ކުންފުންޏެްއަގިއާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސ25ާާާާީއަޅުަގނޑުެގާ މިސ ލަކަށް،ާ އަހަރުވީ.ާ

ޙަޔ  އަޅުަގނޑުެގާ ވ ހަކައަކީާ ފަހަރަކުާ އެންމެާ ކޮމްޕެނީއެއް.ާ އޮޑިޓްކުރެވުނީ.ާާޕަބްލިކްާ  340ތުަގއިާ

ާާ ޙަޔ ތުަގއި 93ާާާާއަޅުަގނޑުެގާ އެތ  ައޅުަގނޑުާ ޙަޔ ތުަގަައި.ާ އަޅުަގނޑުެގާ ެއއީ،ާ 25ާާގައި...ާ

ނޫނީާ މަޤްޞަދެްއަގިއާ ސިޔ ސީާ ހަމަެއަެކަނިާ ޖެނެރަލްާ އޮޑިޓަރާ ސަރުކ ރުެގާ އަހަރުިވއިރުަގއިާ

އަ އިލްޒ މްތަކެއްާ ބޮލުަގއިާ ބައެްއެގާ ވަކިާ އެދުންަގނޑެްއަގިއާ ައޅުަގނޑުމެންާާސިޔ ސީާ ޅުވަން.ާ

ކުންފުނީެގާޤ ނޫނުެގާދަށުންާއޮޑިޓަރެއްާޢައްޔަނުކުރަމުންދ ނީ.ާކޮމްޕެނީާޤ ނޫނުތަކުަގއިާހުރޭާލިޔެފައިާ

ތަފްސީލުކޮށްާ ބެހޭޮގތުންާ އެކަންކަމ ާ ޮގތ ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ  345)ރެކޯޑިންަގއިާ

ާލިޔެވިފައި.ާާ

ާ

ފ ސްކުރިއިރުަގިއާާާބަރުާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެން ޤ ނޫނުާ އޮޑިޓްާ ޖެނެރަލްާ އޮޑިޓަރާ ާއ ދެ،ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާެއކަންާކުރަންާލިޔެވިފައިާއޮންނަތ ެވސްާއެތަްއާދުވަހެްއެވއްޖެ.ާައޅުަގނޑުމެންާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

 350ރޭ.ާއެހެންވީމަ،ާޮއޑިޓްކުރުމަކީާާރައީސްއަށްާސިޓީއަކުންވެސްާދަންނަވައިފިން.ާއަދިވެސްާއެކަމެއްާނުކު



 14 

އެބަޖެހާޭާ ތަފ ތުެގންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ މިހ ރުާ އެބައިނޭގ.ާ ސީރިއަސްކަެމއްކަންާ ވަރަށްާ

އިނިގރޭސިާޑްރ ފްޓްަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާދެންާ

ޅުަގނޑުމެންެގާޑްރ ފްޓްަގިއވެސްާދިވެހިާބަހުަގިއެވސްާާއެބައ ދޭާސަބްޖެކްޓްާލޯ.ާދެން،ާމިާދޭތިވެސްާއަ

ޤ ނޫނުަގއިާާ ނުވ ނެ.ާ ކޮށްެގންާ ައޅުަގނޑުާ މިކްސްއަޕްާ މިދޭތިާ ެގންނަންޖެހޭ.ާ ތަފ ތުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދެާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ޮގތުެގމަތިންާ  355ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ

ޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާއޮޑިޓަރާާޑްރ ފްޓިންަގއިާބަދަލުެގންނަން

ޮގތަކަށްާާ މަސަްއކަތްކުރެޭވާ ފުޅ ދ އިރ ެއއްަގއިާ ވަރަށްާ އޭނައަށްާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ޖެނެަެރަލްއަކީާ

އޮންނަންޖެހޭނެ.ާދެން،ާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާޤަބޫލުކުރަމުާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާހިންެގންާއޮންނ ނީާ

ބެލެންސެއްެވސްާާރައްޔިތު އޭަގއިާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ޮގތްކަން.ާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންާ މަޖިލީހަށްާ ންެގާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ޤ ނޫނުައސ ސީއަށްާ އަޅުަގނޑަކީާ ހިސ ބަކުން.ާ ވަކިާ ެގންނަންާ އެބަާ  360އަޅުަގނޑުމެންާ

ައޅު މ އްދ ތަްއާ އެހެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ަގނޑުާާމަޖިލީހުންާ

މަޖިލީހަށާްާ ރައްޔިތުންެގާ މީަގަައިާ އެހެންވީަމ،ާ ރަްއޔިތުން.ާ އެއިރެއްެގާ ެއއީ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ

ބަދަލުެގނެޭވޮގތަށްާެއއޮންނަާޮއތުމަށްާއެާއަރިގއުމަންޓަށްާައޅުަގނޑަށްާތ އީދުނުކުރެވޭާތަންކޮޅަަަކީ،ާާ

ބަލ ފައި ޙ ލަތަށްާ އޮންނަާ އޭރަކުާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ާމިދެންނެވީާ ބަދަލުތައްާާ އެާ

 365ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާެގނެވޭޮގތަށްާއޮންނަންާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއަސ ސީާޙައްޤަކަށްާއަޅުަގނޑުާާ

އެްއޮގތަކަށްވެސްާތ އީދެއްާނުކުރަން.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްވެސްާކުރެޭވޮގތަށްާއޮތުން.ާެއހެންވީމަ،ާ

މަށްާއަޅުަގނޑަށްާއެހެންާފެންނ ތީެވާމިހ ރުާފްލެކްސިބިލިޓީާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާއެކަމަކު،ާމިޮގތަށްާއޮތު

ާއޮތްޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ 1ާއަޅުަގނޑުާ )ށ(ާާާ  370ާެގާ

ކުރ ާޤ ނޫނުތަކ ާއެްއޮގތްވ ާޮގތުެގމަތިންާއެްއާއިތުރުކުރީމަާިމއަންނަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:ާ

ދެންާާ އޮއްވ ާ މިހެންާ އަދ ކުރަންޖެހޭނެކަަމށް.ާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ޖެނެރަލްެގާ މިހ ރ4ާާާުއޮޑިޓަރާ

މިއޮތްޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާހިއެއްނުވޭާމިއީާކޮންމެހެންާމުހިންމުކަމެއްހެނެއްާއެޮގތަށްާލިޔުން.ާ

ރައްޔި ޤ ނޫނެްއަގއިާ މިާއެްއޮގތަކީާ ނަމަވެސްާ ނެތްާ ޤ ނޫނެއްާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ތުންެގާ

ާާ ކޮންމެހެން ނޫންކަމަށްވަންޏ ާ އެހެންާ އޮޑިޓްކުރުން.ާ މިތަންތަންާ ލ ޒިމްކުރުންާ  4ާ375ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ

ަގިއާާ މިހ ރުާމިއޮތްޮގތަށްާބ އްވ ކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާއެއީ،ާހަމަާރިޕީޓްކުރުމެއްާއެއީ.ާ)ށ(ާ

ޤ ނޫނަކުން މިބުނާ ާާއެބަބުނޭާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މީަގއިާ ކުރަންޖެހޭނެއޭ.ާ ކަމެްއާ ކޮންމެާ ލ ޒިްމކުރ ާ
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ލ ޒިމްކުރ ާކަމަށްވ ނަމަާ އެާ މ ނައަކީާއެބުނ ާވ ހަކަައކީާޤ ނޫނުންާ ލޯާއޭެގާ ވ ހަކަައކީ،ާސަބްޖެކްޓްާ

ާާއޭނަާއެކަންތައްތައްާކުރަންޖެހޭނެއޭ.ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާމީނައަށްާމިކަންތައްތައްާކުރަންާމިހ ރުާ

އޭނަެގާާ ޤ ނޫނަކުންާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ  380މަޖުބޫރުވަނީކީާ

އެކަންތަްއާާ އޭނަާ ކަމަށްވަންޏ ާ ކަނޑަައޅައިެގންާ ޮގތުަގއިާ މަސްޢޫލިއްޔަތެއްެގާ ޮގތުަގއިާ ވ ޖިބެްއެގާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން މިއޮތީ.ާ މިބ1ާާަކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ އިތުރުކުރީމަާ އެއްާ )ށ(ާ އަޅުަގނޑަކަށްާާަގއިާ އިާ

ާމިހ ރަކުާބޭނުމެއްާނޫންާމިާރިޕީޓްކުރަންާކޮންމެހެންާލިޔ ކަށް.ާ

ާ

ޑިފަރެންސެއްހެންާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ކޮންސެޕްޗުއަލްާ މީަގިއާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ  385ާއ ދެ،ާ

މިހ ރުާޤ ނޫނުަގާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތަށްާ ައޅުަގނޑަށްާ ކަނޑަނ ޅ ހ ާހިނދަކު.ާހީވަނީ.ާ ޮގތަކަށްާ ިއާއެހެންާ

ހަމައެކަނިާ ލ ޒިމްކުރަނީާ ކުރުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ޖެނެރަލަށްާ އޮޑިޓަރާ ދޭހަކޮށްދެނީާ މިާ މީެގންާ

ރައްޔިތުންެގާާ އިތުރަށްާ އޭެގާ ެއއަށްފަހުަގއިާ ޑިޕ ޓްމަންޓްތަކޭ.ާ އޮފީސްތަކ ާ އިދ ރ ތަކ ާ ސަރުކ ރުެގާ

ކަނޑައަާ ޤ ނޫނުންާ ފ ސްކުރ ާ ފ ސްކުރިޔަސްާާމަޖިލީހުންާ ޤ ނޫނެްއާ އިތުރަށްާ އޭެގާ ކަންކަންވެސް.ާ ޅ ާ

ބޭނުންވެއްޖެާ ޖެނެރަލްވެސްާ އޮޑިޓަރާ ވަންޏ ާ ނުކުރ ކަމަށްާ މަނ ާ ޤ ނޫނަކުންާ  390ނުކުރިޔަަަސްާ

ާާ ެގ )ނ(ާ ެގަްާ )ށ(ާ ވަރަށ1،2ާާާްހިނދެއްަގއިާ މިީއާ އޮޑިޓްކުރުން.ާ ތަންތަންާ މިބުނ ާ ަގއިާ

ާާ ދޭހައެއް މ ނަާ މިާ އޮތްކަމެއް.ާ ކަނޑަނ ޅ ހ ާތަފްޞީލުކޮށްާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ ޤ ނޫނަކުންާ ނުވެއޭާ

މިކަންާ ނޫންާ ޮގތުެގަެމަތީންނެްއވެސްާ ޚިލ ފުނުވ ާ ޤ ނޫނ ާ ޢިބ ރ ތެއް.ާ އެއްވެސްާ މިނޫންާ ހިނދަކުާ

ޚިޔ ލުާ ޖެނެރަލަށްާ މިކަންާކުރަނީކީ.ާއޮޑިޓަރާ ޮގތަކަށްވެސްާނޫންާ މިކުރަނީކީ.ާޤ ނޫނ ާއެއްޮގތެްއވ ާ

 395ާޤ ނޫނެއްާފ ސްކޮށްފައިާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްާމިކަންތައްާއޮޑިޓްކޮށްެގންާާމިދެނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާ

އިނޭގތޯ.ާދެންާމިއީާިމކަންާވަރަަަށ1،2ާާާާްނުވ ނެއޭާނުބުނ ހ ާހިނދަކުާޭއނަެގާއިޙްތިޔ ރުާ)ނ(ާެގާާ

ހިންުގމުެގާާ ސަރުކ ރުާ ވެެގންޮގސްާ ސިިވކަލްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއް.ާ އޮންނަންޖެހޭާ ރަނަގޅަށްާ

ފްލެކް އަޅުަގނޑުމެންާއެްއވެސްާ ނެތްާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ މަޖިލީހަށްވެސްާ ރައްޔިތުންެގާ ސިބިލިޓީެއއްާ

އިތުބ ރުކުރ ާތަނަކަށްާހަދައިެގންޮގސްާދުނިޔޭެގާއެހެނިހެންާމީހުންވެސްާމިބ ވަތުެގާކަންތަްއާކުރ ޮގތްާާ

ޤ ނޫނު މިާ ވަނީވިއްޔ ާ ކުރަންވެްއޖެކަމަށްާ މިކަންާ އަަަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ  400އަސ ސީާާނޫންާ

ައޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކީވެސްާާ މީތިާރޫޅިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާ ބޭނުންާނުވެެގންޮގސްާ

ޕްރެކްޓިކަލީާހިންޭގާކަހަލަާޕްރެކްޓިކަލްާޤ ނޫނުއަސ ސީައކަށްާހަދަން.ާއެހެންވީމ ،ާ)ނ(ާަގއިާމިއޮތްާ

ޢިބ  މުހިންމުާ ވަރަށްާ މިއީާ ހިނދުާ ކަނޑައަޅ ާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ ޢިބ ރ ތުެގާޤ ނޫނުާ މިާ ރ ތެއް.ާ

ތިކަންާ ކަލޭާ ނޫނެކޭާ ޖެނެރަލަށްާ އޮޑިޓަރާ ކަނޑައެޅިެގންާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ކޮންސެޕްޓަކީާ
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ާާ ެގ )ނ(ާ ހިނދަކުާ ނުބުނ ހ ާ ނުވ ނެއޭާ އެއ1،2ާާާާީކޮށްެގންާ ޮއޑިޓްކުރެވޭނެއޭ.ާ ކަންތައްތައްާ  405ަގިއވ ާ

ބުނ ާއެއްޗަކީާރަްއޔިތުންެގާަމޖިލީހުނާްާއޭނައަށްާއޮތްާއިޙްތިަިޔ ރެކޭ.ާއެހެންނެއްާނޫންާ)ށ(ާަގއިާމިާ

ކަންތައްތަކެްއާާ އޮންނަނީާ މިާ ަގއިާ )ނ(ާ ކަންތައްތަްއ.ާ ހަވ ލުކުރ ާ އޭނައ އިާ ފ ސްކޮށްފައިާ

ހަވ ލުކުރ ކަށްާނުޖެހޭާއެމީހުންާމަނ ކުރަންާމަޖިލީހަށްާޖެހޭނީ.ާތިންާކޮންސެޕްޓްެގާމަތިންާއޮޑިޓަރާާ

އޮާ ކަންތައްތައް،ާ ލ ޒިމްކުރުމުެގާ ހުރިާޖެނެރަލްާ ދޫކޮށްލެވިފައިާ އިޙްތިޔ ރުންާ ޖެނެރަލްާ ޑިޓަރާ

 410ކަންތައްތައްާއަދިާއެކަންތައްާއިޙްޔ ރުާމިއޮންނަނީާމަޖިލީހުންާސަބްޖެކްޓްާނުކުރ ކަމަށްާަވންޏ ާއަދިާ

ޮއޑިޓްކުރަންާާ ެގވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ އަދިާ ތަނެއްވެސްާ ކޮންމެާ ބަޔ ންނުކުރ ާ މީަގއިާ އިތުރަށްާ މީެގާ

ފ ސްކޮށްފިއްޔ ާޮއޑިޓްާކުރެޭވޮގތަށްާމިއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާމިހ ރާުާާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުން

މިާކޮންސެޕްޓްާހަމަާވަރަށްާރަނަގޅުާތިންބަޔަށްާބަހ ފައި.ާޤ ަ ނޫނުންާވަކިާޮގތަކަށްާކަނޑަނ ޅ ހާ 

ކޮންސެޕްޓްާ މުޅިާ ެއްއޗެްއެގާ ބުނަންއުޅޭާ މިާ ަގިއާ )ނ(ާ ވަނީިވއްޔ ާ ކަނޑ ލައިފިކަމަށްާ ހިނދަކުާ

ޢަފީފާްާގެއް ރަނަގޅުާ އެންމެާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ހިނގައިދ ނެާ  415ލިެގންާ

ާާ ެގ )ނ(ާ ކަނޑަައޅަިއެގންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ބ ްއވ ފައިާ އެްއކޮށްާ )ށ(ާ އެބަިއެގާ 1،2ާާހުށަހެޅުއްިވޮގތަށްާ

1،2ާާްއޔ ާާއޮޑިޓްކުރ ޮގތަށްާއޮތުން.ާއެހެންވެއްޖެކަމަށްާވަނީވިްއޔ ާޤ ނޫނެއްާފ ސްާނުކުރ ކަމަށްާވަނީވި

އަށްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަކަށްާައމުރެއްާނުކުރެވޭނެާޤ ނޫނެއްާފ ސްކުރަންާޖެހޭނެ.ާމިހ ރުާމިއޮތްޮގތުންާާ

ާާ ެގ )ނ(ާ ފ ސްނުކުރިޔަސްާ މަނ 1،2ާާާާޤަނޫނުާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ކަންތައްތައްާ ހުރިާ ަގއިާ

ާާ  420ބެލެވެންވ ނީ.ާބަެއއްާކަހަލަާާނުކުރ ހ ާހިނދަކުއެްއާޙަމްޒ ާވިދ ޅުިވޮގތަަަށްާރައްޔިތުންެގާބަސްކަމަށް

ާކަންތައްތައްާއޭރުަގއިާއޮންނަާމަޖިލީހުެގާބަސް.ާ

ާ

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ
ާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ425 

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާފްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާ
ާާޝްމައިޒަރާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާންބަރުާޙަސަންާކޮޅުމަޑުލުާމެާ
 430ާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ
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ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާޕްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާ
ާާޝްމައިޒަރާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 435ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

މަސައްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޭނަެގާ ޕްރެކްޓިކަލީާ އެއީާ ބުނަންޖެހޭނެ.ާ ފަންކްޝަންާއެހެންާ އެާ ދ އިރުަގއިާ ރ ވަމުންާ ކަތްާ

ޕްރެކްޓިކަލީާާ މިހ ރުވެސްާ ފެނިއްޖިއްޔ ާއެބައިތައް.ާމިސ ލަކަށްާ ފަހަތަަަށްާލ ންާމަޖިލީހަަަށްާ އެހެންާ

އެހެންވީމ ،ާާ ކުރަނީ.ާ ސަބްޖެކްޓްާ ކޮށްފައިާ ޤައުމުތަކުންާ ޗ ޓަރުާ ކަންތައް..ާ ިވޔަފ ރިާ ކުރ ޮގތަކީާ އެާ

 440ާއެކަހަލަާޕްރޮވިޝަންސްާދޭން.ާ

ާ

އެބައުޅޭހެން.ާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ވިސްނުންތަކެްއާ ތަފ ތުާ ތީަގއިާ ހީވަނީާ ާއަަަޅުަގނޑަށްާ

އެހެންވީމ ،ާއެއަށްާވޯޓައްާައއްސަވ ލަން.ާެއއްާވިސްނުމަކީާއެްއޮގތަކަށްވެސްާޤ ނޫނުހަދ ާމަޖިލީހަށާްާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ނުވ ނެއޭ. ދީެގންާ ވ ހަކަައކީާާފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުެގާ ހުއްޓުވުމަށް.ާ ލަްއވ ާ އޭނ ާ ެއކަންާ ވ ހަކަައކީާ

ފުރުޞަތުާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ެއޮގތަށްާ ނެތް.ާ މައްސަލަެއއްާ އޮތުމުންާ މިހެންާ އަޅުަގނޑަށްާ  445އޭރުަގއިާ

ކަންތަްއާާ ވޯޓުެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އަހ ލީމަާ ވޯޓަށްާ ނޫންތޯާ ބޭނުންާ ނުވަތަާ ބޭނުންތޯާ އޮންނަންާ

ާ.ާާނިމުނީހެން

ާ

މެންބަރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: )ރިކޯޑިންގަގިއާ ވީމަާ ދުވަހެއްާ އުޅޭާ ޙ ަ ލަތުާދައްކޮށްާ އަހ ލެޭވވަރަށްުވރެންާ ވޯޓަށްާ އ ދެ،ާ

ކުރަން.ާ މަސަްއކަތްާ އަަަޅުަގނޑުާ ެގނެޭވތޯާ ކޮންސެންސަސްެއއްާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ ެއއްޗެއްާ  450ވިދ ޅުިވާ

ެއއްޗެއްާސ  މެންބަރުާވިދ ޅުވިާ އަޙްމަދުާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ ެއހެންނެއްާނޫންާކުރީާދުވަހަކުާ ފެއްނުވޭ(ާ

ެމންބަރުންެގާ ތިއްބެވިާ ނަަގިއެގންާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިހ ރުާ ކުރެއްިވޮގތަށްާ ސަޖެސްޓްާ ޒ ހިރުާ

ބުރަވ ކޮޅަކަށްާއެހެންާމެންބަރުންާދޫކޮށްލައްވ ާކަހަލަާޚިޔ ލެއްާެގންުގޅުއްވަންޏ ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާ

ބޭނުމެއްާ އެހުމުެގާ ކޮށްލެވިދ ނެ.ާވޯޓަށްާ އިތުރުާ ބޭފުޅަކަށްވެސްާ އެންެމާ އެއީާ ނެތްހެން.ާ ެވސްާ

 455އެހެންވީމ ،ާއަަަޅުަގނޑުާސަަމރައިޒްކޮށްލ ނަންާވޯޓަކަށްާދެންނެވުމުެގާކުރީަގއި.ާމިހ ރުާމީަގއިާތަފ ތުާ

މިތަންތަނާްާ އޮފީސްތަކ ާ ޑިޕ ޓްމަންޓްތަކ ާ ުވޒ ރ ތަކ ާ ސަރުކ ރުެގާ ެއއްބަޔަކީާ ިމއޮތީ.ާ ބައެއްާ ދެތިންާ

އީާސަރުކ ރުެގާރަސްމީާބަޖެޓްެގާތެރެއިންާމިާހިންގ ާތަންތަން.ާއެތަންތަނަށްާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށާްާއެ

މިއޮތީާހަމަާސީދ ާއިޙްތިޔ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީންާދީފައި.ާއޭނައަށްާލ ޒިމްކުރޭާއެކަންާކުރަން.ާދެންާމިާ
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ތަންތަންަް އެހެންާ ހަވ ލުކުރ ާ އޭނައަށްާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ޤ ނޫނަކުންާ މިާާާއޮންނަނީާ ދެންާ ކުރުން.ާ

%ާ އަދިާ އިތުރުންާ އޭެގާ ދީފައިާ އިޙްތިޔ ރެއްާ ޖެނެރަލަށްާ އޮޑިޓަރާ މަތ50ާާާީާއޮންނަނީާ  460އަށްުވރެންާ

އެހެންާ ެއކަންާ ެއކަމަކު،ާ ބޭނުންވެއްޖިްއޔ .ާ އޭނަާ ބެލުންާ ތަންތަންާ އޮންނަާ ސަރުކ ރުެގާ ޙިއްޞ ާ

ޤ ނޫ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މިލިބެނީާ ބ ރުާ ކަނޑައެޅުުމެގާ އެކަންާާޮގތަކަށްާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ ނުންާ

ތަފ ތުވެެގންާާ ޚިޔ ލުާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަިއަގއިާ ތިންވަނަާ އެހެންވީމ ،ާ ކަނޑައަަަޅަން.ާ

ިމއޮތްޮގތަށްާާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވ ލ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލަންާ ޮގތެއްާ ޭއަގއިާ މިއުޅެނީ.ާ

 465ޔ ފައިާއެއޮތްޮގތަށްާބ އްވަންާފެނިަވޑައިަގންނަވ ާާޤ ނޫނުންާއެހެންާޮގތަކަށްާކަނޑަާނ ޅ ހ ާހިނދަކުާކި

ާާ ތެރެއިން ބޭފުޅުންެގާ އ ދެ،ާ ކޮބައިތޯ.ާ މިޮގތަަަށ8ާާާްބޭފުޅުންނަކީާ ފެނިވަޑަިއެގންނެީވާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ާާ އަނެއް އެހެންވީމ ،ާ ދެންާ ައޅުަގނޑުމެނ4ާާާްބ އްވަން.ާ ކުރައްވ ނަންތޯާ އިޢުތިރ ޞްާ ބޭފުޅުންާ

ާދޫކޮށްލައްަވްއވައިފިްއޔ .ާާ

ާ

ެގއަށްާޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާކޮ ބ އްަވވ ާާއަަަޅުަގނޑުންާ މިތަންާ ދެންާ އިޢުތިރ ޟްކުރ ނީާ  470ާޮގސްާ

ާމިޮގތަށް.ާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާރެކޯޑްކޮށްލ ނަންާކޮމިޓީންާނިންމެވީާމިހ ރުާމިޮގތަށްާފ ސްކުރަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 475ާފަހުާ()ވަުގތުކޮޅަކަށް

ާ

ވަރަށ5ާާާާްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެންާ މީަގއިާ ެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

އޭެގާާ ައދިާ ދެންާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ މިއޮތީާ ބްލޭންކެޓްކޮށްާ

ާންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާއިތުރުންވެސްާޤ ނޫނެއްާކަނޑައަޅ ފައިާ)ރިކޯޑި

ާ480 

ފަރ ތްތައް.ާާފުވައްމުލަކުާމެމްބަރުާމުޙަްނމަދުާ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭާ އެބަހުރިާ ތިވިދ ޅުވިހެންާ މ އްދ ަގިއާ މިާ ާއ ދެ،ާ

ތަށްާއަދިާބޮޑަށްާވިސްނ ލީމަާއެހެންނަމަވެސް،ާއަަަޅުަގނޑަށްާވިސްނޭާޮގތުަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާޙަޤީޤަާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ފަރ ތަކާީާ ދޭންޖެހޭާ އިސްކަންާ އެންމެާ ރިޕޯޓްކުރުމުަގިއާ މ އްދ ަގއިާ މިާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ އިނޭގތޯާ

ފުރަތަމާަާ އެންމެާ ވަންޏ ާ ެވއްޖެކަމަށްާ އެހެންާ ވ ންޖެހޭނަކަމަށް.ާ މަޖިލިސްކަމަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

ާާ ފަހުން އޭެގާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ ބޭނުންފުޅުވ ާއަަަންނަންޖެހޭނީާ  485ދެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ
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އެްއޗެްއކަމަށްާވަންޏ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވެސްާހުށަހެޅިދ ނެ.ާއެކަމަކު،ާމީަގއިާއެންެމާފުރަތަމާަާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާއެމްފަސަިއޒްާކުރަންޖެހޭނެާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާރިޕޯޓްކުރަންާޖެހޭނެކަމަށް.ާ

ާ

މާިާާރީާމެންބަރުާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބު ފަހުންާ އެންމެާ މިހ ރުާ ނިމުނީ.ާ ހުށަހަޅ ލީމަާ ރިޕޯޓްާ ހަމަާ މިވެސްާ ާމިހ ރުާ

ކޮންމެވެސްާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެބަޖެހޭާ މިކަންތަްއވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ނިމުނީ.ާ ހުށަހެޅީމަާ ތިޕޯޓްާ ކަންތަްއވެސްާ  490ވޯޓުާ

ާާ ވ ނީާކިހިނެއްތޯ.ާެއާޑިބޭޓްާކުރެވޭނެތޯާހަމަާރަމްޒީާޮގތަކަށްާނިންމެން.ާރިޕޯޓްާހުށަހަޅައިެގންާދެން

އެާ އަޔަސްާ ޕެޓިޝަނެްއާ އިޝޫެއއް.ާ ސީރިޔަސްާ މިއީާ ނިމުނީތޯއޭ.ާ ެއާ ހުށަހަޅ ލީއޭާ މިާ ކަމަކަށްާ

ވ ހަކައަށްާރިޕޯޓްާހުށަހެޅީމަާނިމުނީ.ާވަރަށްާިގނަާެއއްޗެހީަގިއާރިޕޯޓްާހުށަހަަަޅުއްވަިއެގންާއެްއވެސްާާ

ާންާނުފެންނ ނެ.ާާކަހަލަާރިޒަލްޓެއްާެއއަކު

ާ495 

މީަގިއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނޫނޭ.ާ މިބަޔަކުާ ދަންނަވ ލީާ އަޅުަގނޑުާ ޙަމްޒ ާ ެގންނަންޏ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތިވ ހަކަާ ދެންާ

މިއޮތީާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާކުރަންޖެހޭާކަންތައް.ާއޭނަާމިާރިޕޯޓްާހުށަހަޅަންާޖެހެނީ.ާދެންާއެާހުށަހަޅ ާާ

ކަންތައްާއެމީހުންެގާބަިއަގިއާޮއންނަންޖެހޭނީާދެއްތޯާމިއަކުާނޫންާއެބަިއާާާާތަަަންތަނުންާކުރަންޖެހޭނެ

ާއަންނަންޖެހޭނީ.ާާ

ާ500 

އެްއޗެްއާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ މިހ ރުާ ވ ހަކަފުޅެއް.ާ ާރަނަގަަޅުާ

އަާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންވީމ ،ާ ކދ.ާސ ފެއްނުވޭ(ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަހުންާ އެންމެާ މިހ ރުާ ވ ހަކައަކީާ ޅުަގނޑުެގާ

ފޮނުވިާސިޓީަގއިާލިުއއްވ ފައިާއޮންނަނީާާއިންސްޓިޓިއުޝަނަކުންާމަސައްކަތްކުރަްއވ ޮގތްާައޅުަގނޑުާާ

ަގޑިއިރުާވީމަާތިމަންނ ެގާޒިންމ ާއެާނިމުނީއޭ.ާތިމަންނަާދެނ72ާާާްާމިސ ލަކަށްާމިާވިދ ޅުވެފައިާޮއތީާާ

އެްއވެސްާާއޭނަ ޖަވ ބުދ ރީއެްއާ އެްއވެސްާ ދެންާ ތިމަންނަާ ކަހަލަާ ވިސްނުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ  505ެގާސިޓީންާ

ެއހެންތޯއޭ.ާ މިހިސ ބުންވެސްާވ ނީާ ައޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާ އެހެންވީމ ،ާ މީހަކަަަށްާވ ކަށްާނުޖެހެއޭ.ާ

ްއވެސްާސުވ ލެްއާާއޭނަާރިޕޯޓަރުާެގނެސްފައިާނޫނެކޭާތިއޮތީާރިޕޯޓްާހުށަހަޅ ފަޭއާދެންާތިމަންނ އ އިާއެާ

ާކަލޭމެންާކޮށްެގންާނުވ ނެޭއ.ާެއހިސ ބުންާތިމަންނަެގާކަންތައްާނިމުނީއޭ.ާ
ާ

 510ނޫންާނޫންާމިހ ރުވެސްާހަމަާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްެގާޤ ނޫނުަގިއާމިހ ރުވެސްާއޮންނ ނެާދެއްތޯާއޮޑިޓަރާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާވޭ(ާާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުާ

ާ
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ހުށަހެޅުއްވިާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ދެންެމާ މޮޑީާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ާއ ދެ،ާ

ރައްޔިތުންެގާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ޖެހޭނީާ ހުށަހަޅަންާ ޙަޤީޤަތަުގއިާ ރިޕޯޓްާ މިާ ޖެނެރަލްެގާ އޮޑިޓަރާ ެއއީާ އިޞްލ ޙު.ާ

 515ށް.ާއެއީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްެގާމިާމަޖިލީހަށް.ާއެބައިާެގންނަވަންޖެހޭނެާކުރިއަ

އިޕޯޓްާބަލ ާއެާކުރަންވ ާކަންތައްތައްާކުރަްއވަނީ.ާދެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކީާވެރިކަންާހިންގ ާާ

ޚަރަދުތަކެއްާކޮށްހަދަނީާއޭނަ.ާ ފަރ ތުެގާއެންމެާއިސްާވެރިޔަކަށްާހުންނަާމީހ ކަމަށްާވ އިރުާމިާހުރިހާ 

،ާއޭނަައކަށެއްާޯގހެްއނުވ ނެާއޭނަާކޮށްފައިާހުރިާކަންތައްތަކެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޯގސްވ ނީާއެހެންވީމ 

ޖެހޭނެކަމަށާްާ ބ އްވަންާ އިސްކޮށްފައިާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ އެހެންވީމ ،ާ މަޖިލިސް.ާ ރައްޔިތުންެގާ

 520ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

މ އްދ އިން.ާާއެހެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިސްކުރުމަށްާ ބައިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ހުށަހެޅުނީާ މިާ ބަދަލަކަށްާ ންވީމ ،ާ

މަޖިލީހަށ ާާ ރައްޔިތުންެގާ އޮންނ ނީާ ބަދަލުކޮށްލައިފިްއޔ ާ އޮތްޮގތަށްާ ެއާ ޢިބ ރ ތްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ

މެންބަރުާވިދ ޅުވިާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ ާޤ ނޫނުާކަނޑައަޅ ާއެހެންާފަރ ތްތަކަށްާ)ރިކޯޑިންގަގއި

 525އެްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(ާމިާމަފްޙޫމްެގާބަދަލެއްާއަނެއްހެންާނ ދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާބަދަލުާެގނައުމަށްާ

ާފެނިވަޑައިާނުަގންނަވ ާބޭފުޅުންާއެބަާތިއްބެވިތޯ.ާާ

ާ

ފުރަތަމައިނުންވެާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެންމެާ ުއސޫލެއްާ އޮންާ ކޮމެންޓްަގިއާ މިާ ދ ނީާއ ދެ،ާ ާސްާ

މިާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ލ ނީ.ާ ބޯޑަށްާ އެާ ދެންާ ބަލ ފައިާ އެާ މެނޭޖްމަންޓުންާ މެނޭޖްމަންޓަށް.ާ

ދެންާ ބައްލަވ ފައިާ ސީއޯާ ބައްލަވ ނީ.ާ ސީއޯާ އެހެންވީމ ،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ .ާ  530ސީއޯައކީާ

ާޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއް

ާ

މީަގއިާމިހެންާއޮތުމަކުންާލިޔެފައިާއޮންނައިރުާަވކިާބަެއއްާކުރިއަށްާއައުމަކުންާކޮންމެހެންާކުރިންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ރިޕޯޓްާ ެއާ ހިނގ އިރުަގިއާ މިކަންާ ޕްރެކްޓިކަލީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޫން.ާ ހުށަހެޅުމެއްާ އެތަނަށްާ

ހުށަ އޭނަާ މިާތައްޔ ރުކޮށްާ އެހެންވީމ ،ާ ފޮނުވ ލ ނީ.ާ އެއްފަހަރ ާ ތަނަކަަަށްާ ހުރިހ ާ  535ހަޅަންޖެހޭާ

ެއާާ މޮޑީާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަށްާ އެާ ސްކްރީނުންާ މިހ ރުާ ނެތިއްޔ ާ ބަދަލެއްާ އިތުރުާ ނިންމ ލަނީ.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ނެތީވިއްޔ ާ ކޮމެންޓެއްާ ރިޕޯޓްކުރަނީ.ާ ނިންމ ލީމަކަށްާ އެކީަގއިާ އިޞްލ ޙ އިާ ހުށަހެޅުއްވިާ

ކޮށްލ ފައިާކޮމެންޓަކަށްާއަރުވ ނަންާފުރުޞަތު.ާނިންމ ލެވޭތޯާއަޅުަގނޑުާިމއުޅެނީ.ާެއހެންވީމ ،ާރެކޯޑް

ާމިހ ރުާއެޮގތަށްާނިމުނީކަމަށް.
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ާ540 

ވިދ ޅުވިާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ޤ ނޫނުގައިވެސްާ ބެހޭާ މ ލިއްޔަތ ާ ާމިހ ރުާ

ާއްާސ ފެއްނުވޭާ(އެްއޗެާާهللاޢަބްދުލްމުޙުސިންާޢަބްދު
ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 545ާ)ވަުގތުކޮޅަކަަަށްފަހުާ(

ާ

ނ ދޭހެން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތަފ ތެއްާ ޕްރެކްޓިކަލީާ ވަކިާ ސީކުއެންސަކުންނެއްާ ލިޔ ިއރުަގއިާ ހީވަނީާ އަަަޅުަގނޑަށްާ

ާާ އަޅުަގނޑުެމން ދެންާ 6ާާާާއެހެންވީމ ،ާ މެންބަރު )ރިކޯޑިންގަގއިާ ދ ނީ.ާ މ އްދ އަށްާ ވިދ ޅުިވާާވަނަާ

ާާ އ ދެ، ސ ފެއްނުވޭ(ާ 6ާާާާއެްއޗެއްާ މ އްދ . ޖެނެރަލްގ6ާާާެވަނަާ ޮއޑިޓަރާ މިއޮތީާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

 550ާއަހަރުެގާެއއްާދައުރުކަމަށް.7ާާާާމަޤ މުެގާމުއްދަތުާއެއީާމިހ ރުާބަޔ ންކުރެވިފައިާމިއޮތީާ

ާ

ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އޮތީާ ލިއުްއވ ފައިާ ޕްރޮފެސަރުާ 7ާއެއީާ ެއއްާާ ދައުރުތޯ.އަހަރުެގާ ާާ

ާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ައޅުަގނޑުމެން ހީވަނީާ 7ާާާާއަޅުަގނޑަށްާ ނޫން ައޅުަގނޑަށ5ާާާާްއަހަރެއްާ ދައުރުހެންާ ދެާ އަހަރުެގާ

ހީވަނީ.ާދެވަނަާދައުރަކަށްާޢައްޔަނުާކުރެވިދ ނެކަމަށް.ާއެީއާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭާމިހ ރާުާ

ހުރިޮގ ޙ ލަތުާ ރ އްޖޭެގާ މީހުނާްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އެކަށީެގންވ ާ މަޤ މުތަކަށްާ އެފަދަާ  555ތުންާ

ނެތިެގންާ ތައްޔ ރުކުރެވިފައެއް.ާމިހ ރުެވސްާމިއުޅެނީާއެކަހަލަާމީހަކުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަދިާނެތްާ

މީހަކާުާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ ދެންާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަަަށްާ

އީސްއަށްާއިތުބ ރުާކުރެވޭާމީހަކުާނުލިބިެގންާކަންނޭނެގާއެއުޅެނީ.ާާހުށަނ ޅައިެގން.ާނޫނިއްޔ ާއަދިާރަ

ާާ 7ާާާާއެހެންވީމ ، އަހަރުެގ5ާާާާއަހަރުެގާއެްއާދައުރަށްާލިމިޓްާކުރުމަށްވުރެންާއަޅުަގނޑަަަށްާރަނަގޅީ

 560ާދެާދައުރުާއެމީހަކަށްާހުރެވޭާޮގތަކަށްާހެދުން.ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހަޅުއްވަނީ ާާއ7ާާަޢަފީފްާ އޮތްތަން އެއްދައުރުާ އެކްސްޕެންޑަބަލ5ާާާްހަރުެގާ ދައުރަށްާ ދެާ އަހަރުެގާ

ކޮމެންޓެއްާ އިތުރުާ ފެނިވަޑައިަގންނަވަނީ.ާ ކިހިނެއްތޯާ ޮގތަށްާ އެކީާ އެހެންވީމ ،ާ ހަދަން.ާ ދައުރަކަށްާ

ާއަހަރުެގާދެދައުރު.5ާާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާނުދެްއވ .ާެއހެންވީމ ،ާދެންާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތެްއކަމަށްާ

ާ565 

5ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ެއޕޮއިންޓްާާ ދައުރަކަށްާ ދެަވނަާ ދެންާ އެްއދައުރުާ ާއަހަރުެގާ
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ާކުރެވިދ ނެކަމަށް.ާެއއީާމަޖިލީހަށްާފެނިއްޖިއްޔ ތ ާދޯ.ާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

އޮންނަނީާހަމަާޓަރމްާހަމަވީމާަާާާނޫންާނޫންާއޭަގއިާއޮންނ ނީާއެކްސްޓެންޑްާނުކުރ ޮގތަށް.ާމީަގއިާމިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާއަލުންާރީއެޕޮއިންޓްކުރުން.ާ

ާ570 

ޓަރމްާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކީއްވެތޯާ ބޭނުންވަނީާ އަހ ލަންާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުާ

އިންޑިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތެއްަގއިާ އ ދައިެގާ ެގންުގޅެނީ.ާ މިާ ޤ ނޫނުައސ ސީއ އިާލިމިޓޭޝަނެއްާ ެގާ

ފެނޭ.ާ ނުެއއްާ ޖެނެރަލަކަށްާ އޮޑިޓަރާ އޮްއވަކ ާ ލިމިޓޭޝަނެއްާ ޓަރމްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީތަކުންާ އެހެންާ

އެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާޕްރޮފެސަރާއަރިހުންާއަހ ލަންާބޭނުންވޭާކީްއވެތޯާއޭނަާރަނަގޅަށްާއެކަންތައްާާ

ެގ މިާ ލިމިޓޭޝަނެަެއްާ ޓަރމްާ ވަންޏ ާ ެގންދ ކަމަށްާ އޮޑިޓަރާކުރަމުންާ އެކަމަކު،ާ އ ދެ،ާ  575ންނަވަނީ.ާ

އަޅުަގނޑުާމިާހިތަށްއަރަނީާކީއްވެބ އޭ.ާ)އިނިގރޭސިންާާ ނެޖެރަލަށްާމީަގއިާއަޅުަގނޑަށްާނުފެންނ ތީާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާ

ާ

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާޕްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާ
 580ާާޝްމައިޒަރާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ވިދ ޅުީވ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެާ އޮތްޮގތްާ ެގންނަވ ފައިާ އެާ ޕްރޮފެސަރާ އެހެންވީމ ،ާ ާއ ދެ،ާ

ާ

އިލެކްޝަންާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އެބައިާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުށަހެޅުމެއް.ާ ައޅުަގނޑުެގާ ާއ ދެ،ާ

 585އަހަރުެގ5ާާާާާދެންާމަޖިލީހުންާާއަހަރުެގާއެއްާދައުރަށްާހަމަޖައްސ ފައ7ާާިކޮމިޝަނަަަށްާއެާއޮތްޮގތަށްާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާާ އިތުރު އޭނަާ މުއްދަތަކަށްާ އެީއ5ާާާާއިތުރުާ މަޖިލީހުން.ާ އިނޭގތޯާ އިތުރުކުރެވިދ ނެކަމަށްަްާ އަހަރަށްާ

އޭތިާާ އަނެއްކ ާ ބުނީމަާ ކުރެވިދ ނެއޭާ އިތުރުާ އޮންނަނީާ މިާ އޮންނަޮގތުންާ އަނެކަތީަގއިާ މިހ ރުާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަާ އަނެއްކ ާ ވެދ ނެާ އިތުރުކުރީމަާމ ނަކުރަންާ މިާ ބުނެފ ނެާ މީހަކުާ ހުންނަާ ކަށްާ

އެނެގންާާ އޮންނަންޖެހޭނެާ ފަރ ތެއްވެސްާ އިތުރުކުރ ާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ތިމަންނ އޭ.ާ އިތުރުކުރަންޖެހޭނީާ

 590ާތުރުާކުރެވިދ ނެކަމަށްާބޭއްވުންާ.ކަނޑައެޅިެގން.ާއެހެންވީމ ،ާަމޖިލީހުންާއެާއި

ާ

ފެންާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާާ މިާއަޅުަގނޑަށްާ އެހެންާ ެއީއާ ބ އްވަން.ާ އޮތްޮގތަށްާ މިހ ރުާ ާނަނީާ

ސިޔ ސީާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާާ އޮންނަާ އޭރުާ ކުރ އިރުަގއިާ ޢ އްމުކޮށްާ ހިސ ރުތައްާ ާދެންނެވީާ
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ފަސްާާވ ހަަަކަދެއްކެުވންަްާ: އެހެންީވމަ،ާ ވަދެފައި.ާ އޮންނ ނެާ މައްސަލަތަކެްއާ މިކަހަލަާ ވަރެއްެގާ ކޮންމެެވސްާ ޕ ރޓީއެްއެގާ

އޭނަެގާާއަހަރު ކަންތައް،ާ އެހިސ ބުެގާ ބޭރުކޮށްލެވޭތޯ.ާ މުއްދަތުތެރޭަގއިާ އެާ ބަލ ަ ނީާ އެމީހުންާ  595ވީމަ،ާ

މ ާާ ައހަރަށްާ ފަސްާ ވ ޮގތަށްާ ކޯިއންސައިޑްާ ެއޮގތަށްވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ ބޮޑުެވއްޖިއްޔ .ާ މ ާ ކަންތައްާ

ޮގތަށްާމ ދިުގކޮށްާކައިރިކޮށްާއޮތުމަކީާމ ާރަނަގޅުކަމެއްާނޫން.ާދެންާދެންމެާޕްރޮފެސަރުާއެާވިދ ޅުވިާ

މަސައްކަތްތަްއާާ އެހެންެވެގންާ އެއީާ އެބަޖެހޭ.ާ ކުރަންާ ބަދަލުވެސްާ ޖެނެރަލްާ އޮޑިޓަރާ ބައެއްފަހަރުާ

ކަންކަންާ ދޭންޖެހޭާ އެބަާ ފުރުޞަތުާ އޭނައަށްާ އެކަމަކުާ ނުދ ކަމަށްވަންޏ ުމން.ާ ރަނަގޅަށްާ

 600.ާދެންާމީަގއިާއަދިާބެލެންސެއްާދިުގމުއްދަތަކަށްާބަލަންެވސް.ާއޭަގއިާބެލެންސެއްާެގންނަންާއެބަޖެހޭ

ކުރުވުުމެގާާ މުއްދަތުާ ޕ ޓީއަކަށްާ ސިޔ ސީާ އޮންނަާ އޭރުަގއިާ ކުރަންޖެހެނީާ މަސައްކަތްާ ެގންނަންާ

ޯގސްވެފަިއާާ އެމީހުންނަށްާ ކަންކަމުަގއިާ ދެކޭާ އެމީހަކުާ އޭނަާ ނުވ ނެާ އޮވެެގންާ ފުރުޞަތުާ ސަބަބުންާ

ބޭރުކޮށްލަންނަާ ާ އޭނަާ އުޅެއުޅެާ ބަލަންާ އޮތުމުނާްާއޮންނަކަމެއްާ އަހަރުާ ފަސްާ އެހެންވީމަ،ާ މަވެސް.ާ

ކޮންމެާާ އެހެންވީަމ،ާ ދެކެނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ލިބޭނެާ އެމީހ އަށްާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ އެފުރުޞަތުާ

ކަންނޭނެގާ އެއްފަހަރުާ ދައުރުންާ ދެާ ނޫނީާ ދައުރެއްާ ފަހަރަކުާ ެއންމެާ އެފުރުޞަތުާ  605ޮގތެްއވިޔަސްާ

އޮ ެވއްޖިްއޔ ާދެދައުރުންާެއއްފަހަރުާއެމީހުންނަށްާއޮޑިޓަރާާލިބޭނީ.ާދެާދައުރެްއަގިއާެއްއާސަރުކ ރުާ

އެފުރުޞަތުާ ފަހަރުާ ދެާ އޮވެއްޖިއްޔ ާ އަހަރުާ ފަސްާ ދެވޭނީ.ާ ފުރުޞަތުާ ކުޅެންާ އ އިާ ޖެނެރަލްާ

ޖެނެރަލާްާ އޮޑިޓަރާ ފަސްޖެހުމަށްޓަކައިާ ކަންތައްތަްއާ ތިބޭާ ކޮށްފައިާ އެމީހުންާ އެހެންވީމަ،ާ އޮންނ ނެ.ާ

ާއޮންނ ނެ.ާބޭނުންކުރުމުެގާފުރުޞަތު

ާ610 

ާ)ރެކޯޑިންގާަގއިާމެންބަރުންާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(ާާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ
ާަނސީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު

ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީތަކުަގިއާާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާ ކުރީެގާ ޮގތަށްާ އެފ ހަަގކުރެްއވިާ މ ރިޔާ  ދެންމެާ ާއ ދެ،ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީތަކުަގއިާއެބަހުރޭ.ާެއވެސްާާާާދީާވ ހަކަދެއްކެުވން:އިބްރ ހީމްާދީ  615ޓ މެއްާލިޔެފައިާނުހުރެދ ނެ.ާއޭެގާތަޖުރިބ ތަކުން.މިހ ރުާހަދާ 

މެންބަރުނާްާ ަގއިާ )ރެކޯޑިންގާ ހުންނ ތީވެާ ސަބަބުތަކެއްާ ކުރެްއވިހެންާ އެފ ހަަގާ ޙަމްޒ ވެސްާ ދެންމެާ

ަގނޑަށްާފެންނަނީާހަމަާމިހ ރުާމިއޮތްޮގތަށްާއިނޭގތޯާާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުާ

ާާ އެކަމަކު ކުރެވިދ ނެ.ާ އިތުރުވެސްާ ބޭނުމިއްޔ ާ ދެންާ ރަނަގޅުހެން.ާ ޓ މެއްާ ދުވަހުެގާ އަހަރުާ 7ާހަތްާ

ާއަހަރުާދުވަސްާެއއީާމިނިމަމްާޓ މެއްާކަމަށް.ާ
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ފުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިއުޅެނީ.ާ ސަޖެޝަނެއްާ ދެތިންާ މ ރިޔާ އެހެންވީމަ،ާ ބަލައިލ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ  620ރަތަަމާ

ހަތްާ ދެންާ އެހެންވީމަ،ާ ދޫކޮށްލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޝޫާ އެާ އެހެންވީަމ،ާ އެހުށަހަޅުއްވަނީތޯ.ާ

އެޑްރެސްާާ މުއްދަތަކަށްާ ދިުގނޫންާ އަހަރަށްވުރެާ ފަސްާ އަދިާ ދެންާ ެއއްދައުރެްއާ ދުވަހުެގާ އަހަރުާ

އެމަފްހޫމް އެޮގތަށްާ އެހެންާ ނޫނާީާާާކުރެވިދ ނޭ.ާ ބ އްވ ނީތޯާ ދައުރަށްާ ދެާ އަހަރުެގާ ހަތްާ ެގންނ ނީތޯ.ާ

ފަސްާއަހަރުެގާދެާދައުރަށްާބ އްވ ނީތޯ.ާއެތިންޮގތުންާކުރެާޮގތެއްާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާނިންމ ލަނާްާ

 625ާމިޖެހެނީ.ާޙަމްޒ ާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވ ން..ާާ

ާ

އެއްާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާާ އަހަރުެގާ ހަތްާ ހުށަހަޅަނީާ އޭތިެވސްާާއަޅުަގނޑުާ އަދިާ ދައުރުޮއވެފަިއާ ާާ

ާކުރުކޮށްލަންަް.ާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާާ
ާވ ހަަަކަދެއްކެުވންަްާ:

ާ630 

އަހަރަށްާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ފަސްާ ހަމަާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދިޔައީާ އެދެމުންާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާާާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިސ ލަކަށްާހަތަރުާއަހަރަށްވެސްާެއއްާއަހަރަށްވެސްާނޫނިއްޔ ާދެާވުރެާދިުގނޫންާމުއްދަތަކަށްާމިހ ރު

އަހަރުާބަޔަށްވެސްާއިތުރުކުރުން.ާެއޮގތަށްާރަްއޔިތުންާމަޖިލީހުންާއިޚްތިޔ ރުދޭން.ާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްެގާ

ާމުއްދަތަކީާހަތްާއަހަރުެގާއެއްާދައުރޭ.ާމިާދައުރުާހަމަވުމުންާރައްޔިތުންާމަޖިލީހަށްާފަސްާއަހަރަށްވުރެާ

އެހެންނަމަވެސްާ ލިބިެގންވޭ.ާ އިޚްތިޔ ރުާ ކުރުުމެގާ އިތުރުާ މުއްދަތުާ އިންނ ނެާ މުއްދަތަކަށްާ  635ދިުގނޫންާ

ާއެކަހަލަާޮގތަކަށް..ާާ

ާ

ލިޔެލަމާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންާ ޢަދަދުތައްާ ފުރަތަމަާ އެހެންވީމަ،ާ ދެއްތޯ.ާ ޮގތަކަށްާ ހިނގ ާ ޕްރޮސީޖ ރާ

ޖެނެ އޮޑިޓަރާ އަހަރުާާހިންަގވ .ާ ފަސްާ އަދިާ ދައުރަށެވެ.ާ ެއއްާ އަހަރުެގާ ހަތްާ ޢައްޔަންކުރ ނީާ ރަލްާ

ދިމ ވޭާ ެއބަާ އޭރުންާ އިތުރުކުރެވިދ ނެއޭ.ާ މިމަޤ މުަގއިާ އޭނ ާ މުއްދަތަަަކަށްާ ދިުގނޫންާ  640ދުވަހަށްވުރެާ

އެތީަގއިާާ ކޮމިޝަނަރެގާ އިލެކްޝަންާ ދައްކ ފަިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއވ ހަކަާ އިނޭގތޯ.ާ މައްސަަަލަެއއްާ

ާޢިބ ރ ތްާމިއޮތީ.އޮތްާ

ާ

އެމ ނަކުރުމުަގއިާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އޮތީމ ާ މިހެންާ މައްސަލަައކީާ އަޅުަގނޑުެގާ މީަގއިާ ާމިހ ރުާ

 645މިސ ލަކަށްާވެރިޔަކަށްާހުންނަާމީހ ާރައީސުލުޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަޤ މުަގއިާހުންނަާމީހަކުާބުނެފ ނެާއިތުރުާާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

މިހެން ފަހަރަކަށްާކުރެވިދ ނެާ ދެވަނަާ ނުޖެހޭނޭާ ތިމަންނަާ ކުރެވޭނޭާ އިތުރުާ ތިމަންނައަށްާ އޮތީމައިާ ާ
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ދ ކަށްާމަޖިލިސްެގާއެޕްރޫވަލްާހޯދ ކަށްާފުރަތަމަާފަހަރޭާދ ންޖެހޭނީ.ާއެާމައްސަލަާނިކުންނ ނެާވަރަށްާ

ާބޮޑަށް.ާ

ާ

 650މިޝަނަރެގާއެމ އްދ އަށްާބަދަލުާެގނައިާއިރުވެސްާާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީާއެވ ހަކަާއިލެކްޝަންސްާކޮާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އެޕޮއިންޓްާ ހަމަާ ނުލިޔުނަސްާ ކަނޑައެޅިެގންާ އެހެންާ ނިންމީ،ާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެޑިބޭޓްކޮށްފައިާ

އަކީާ ކޮންސަރންާ އަޅުަގނޑުެގާ ޖެހޭނީ.ާ ހުށަހަޅ ށޭާ މަޖިލީހަށްާ ހަމަާ ކުރަންާ އެކްސްޓެންޝަންާ

ކޮމިޝަނަރ އިލެކްޝަންާ މިހ ރުާ ނިންމ ފައިާާާހަމައެކަނިާ އެއޮތީ.ާ މިހ ރުާ ނިންމ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިތ ނގައިާާ ޮގތަކީާ ވ ނެާ ޢަފީފުާ ީމަގިއާ ާ. އަނެއްކ ާ ދެންާ ކަމެއްާ އެކަހަލަާ ފައިނަލްކޮށްފައިާ

އިލެކްޝަންާާ މ ނަކުރ ނެާ ދެންާ އޮތީވިްއޔ ާ ނުލިޔެާ އަނެއްތ ާ ލިޔެފައިާ މިހެންާ  655އަޅުަގނޑުމެންާ

ެގން ޮގތަށްާ ވިދ ޅުވ ާ ތިާ އެބަާާކޮމިޝަނަރއޭާ ީމަގިއާ ކޮންސިސްޓެންސީާ އެހެންވީމަ،ާ ދ ނީ.ާ

އެއްދައުރުާ އަހަރުެގާ ހަތްާ އެހެންވީމަ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އަޅުަގނޑުމެން.ާ ެގންުގޅެންޖެހޭާ

ޕޮއިންޓްާާ ެއާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ހަމަާ ދެންާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އަހަރަށް.ާ ފަސްާ ިމވަނީާ އެކްސްޓެންޑްކޮށްާ

ާާ ީމަގިއ ކަން،ާ ޕްރޮސީޖ ރާ އެބައިާާކުރ ާ ދެތަނަށްެވސްާ މިާ ލިޔަންޏ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ އޮންނ ނީ.ާ

 660ެގންނަންވީ.ާައޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވަނީާެއއްތ ާލިޔެފައިާއަނެްއތ ާނުލިޔޭތީާދެބައިވެސްާއެހެންވެއްޖިްއޔ ާާ

ައޅުަގނޑުމެންާާ ބައިަގއިާ ޖެނެރަލްެގާ އޮޑިޓަރާ މިހ ރުާ އެހެންވީމަ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ލިޔަންވީާ

ާމ އްދ ތައްާމިނިމުނީ.ާާާނިންމަންޖެހޭ

ާ

ތ އީދެއްާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މިޮގތަކަށްާ ނިމުނީތޯ.ާ މިާ މ އްދ ާ މިާ ާމިހ ރުާ

ައޅުަގނޑުމެންާާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާާ މުޤައްރިރުާ މީަގިއާ އިނޭގތޯ.)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ  665ާނުކުރެވޭާ

އެބަާވ ހަަަކަދެއްކެުވންަްާ: ކަމެއްާ މިީއާާވިސްނަންޖެހޭާ ޖެނެރަލްއ އިާ ޕްރޮސެކިުއޓަރާ އ އިާ ޖެނެރަލްާ އޮޑިޓަރާ ޮއތް.ާ

ޕްރޮޓެކްޓްކުރަންާާ އިންޓްރަސްޓްތަކެއްާ ވަކިކަހަލަާ އެމީހުންނަކީާ ެއއީާ ފޯމެޓަކަށް.ާ ެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ ތަފ ތުތަކެއް.ާ އެބަހުރޭާ ކޮމިޝަންއެއްެގވެސްާ ކޮންމެާ ޭއެގާ އެހެންވީަމ،ާ ބައެއް.ާ ތިބޭާ

މިހ ރުާޤަބޫލު ލަްއވަިއާ ޤ ސިމްާ ފ ސްވީމަިއާ ެއކަތިާ ހަދ ލ ފައިާ އެްއޮގތަކަށްާ މަސައްކަތް.ާ ތިާ ކުރަންާ

އަޅުަގނޑުެގާާ ތިއޮތީ.ާ ފ ސްކޮށްފަނޫންހޭާ ކަލޭމެންާ މިހ ރުާ ނިމުނީއޭ.ާ ފ ސްވީއޭ.ާ ކޮމިޝަންާ  670ހުރިހ ާ

ާވ ހަކަައކީާމިއީާެއކިެއކިާކޮިމޝަންތަކަށް...ާއެހެންވީމަ،ާިމއީ..ާާ

ާ
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މ އްދ ަގއިާާާާާދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ އަށްވަަަނަާ ދިނުން.ާ ިއސްތިޢުފ ާ މިއިންނަނީާ ބުނެފައިާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ ހަތްާ އެހެންވީމަ،ާ

މުސ ރައ އިާޢިނ ޔަތްތައްާކަނޑައެޅުން،ާނުަވއެއްަަާމަޤ މުންާވަކިކުރުން،ާދިހަެއއްާހުވ ާކުރުން.ާއެއީާާ

ފ ސްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮމިޝަނަްގިއވެސްާ އިލެކްޝަންާ އެހެންވީމަ،ާހަމަާ މ އްދ ތައް.ާ ހުރިާ  675ފައިާ

އޮތީާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ މިނިންމ ލީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަިއާ ޖެނެރަލްެގާ އޮޑިޓަރާ

ޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްެގާބައި.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޮތީާފަސްމިނެޓްާބ ކީާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ރުކުރުމަށްާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއެހެންވީމަ،ާމިހިސ ބުނާްާއެހެންވީމަ،ާއެކަންކަމ ާބެހޭ،ާއެތަންކޮޅުާއިތު

ާމިއަދުެގާބައްދަލުވުންާނިމުނީ.ާ

ާ680 

ާ

______________ާ


