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ާޔައުމިއްޔ ާ
ާ

ވަނަާބައްދަލުވުން.ާމިރޭާއަޅުަގނޑުެމންާބަލަނ104ާާާްާ`.ާދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކުރީަގއިާާ ދިއުމުެގާ ބ ބަަަށްާ މިާ ދެންާ ބ ބު.ާ ބެހޭާ ކެބިނެޓ ާ ނިޒ މުެގާ ރިޔ ސީާ މިއޮތީާ ފުރަތަމަާ

ހޯ އަޅުަގނޑުާ އިރުޝ ދެއްާ އަރިހުންާ ދިމ ވާ މެންބަރުންެގާ މިާ މިހ ރުާ އެބައޮތް.ާ ކަމެއްާ  5ދ ލަންޖެހޭާ

އިދ ރީާާ އަވަސްކުރުމަަަށްޓަކައިާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ މިހ ރުާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ މައްސަލައަކީާ

އުޅެނީ.ާާ ފަްއޓަަވިއެގންާ މަސައްކަތްާ ދަށުންާ އޭެގާ ރ އްަވވަިއެގންާ ެއްއޗެހިާ ޝެޑިއުލްތަކ ާ ކޮމިޓީންާ

ަގތްކަމެއްާނޭނޭގ.ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަގައިމުންވެސްާލިބިފައިާއެބަޮއތްާއިދ ރީާތިބޭފުޅުންނަށްާލިބިވަޑައި

ކޮމިޓީންާރ ވ ފައިާއޮތްާޝެޑިއުލްެއއް.ާމަޖިލީހުެގާރައީސްާއަޅުަގނޑަށްާސިޓީއެއްާފޮނުވި.ާމަޖިލީހުެގާ

ރައީސްާާ މަޖިލީހުެގާ އޮތީ.ާ ލިބިފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ސިޓީއެއްާ އަމީންޢ ންމުެގާ  10ރައީސެއްނޫންާ

ޑްރ ފްޓްތައްާވިދ ޅުވެާ ހުރިާ ނިންމ ފައިާ ކޮމިޓީންާ މިހ ތަނަށްާ ބަޔ ންކުރަްއވ ފައި.ާ މިހެންާ އްޖެކަމަށް،ާ

މެންބަރުންނަށާްާ މަޖިލީހުެގާ ޮގތުންާ މިއޮންނަާ ަގވ އިދުަގއިާ އެާ ފޮނުވައިދޭށޭާ ރިޔ ސަތަށްާ

ައޅުަގނޑަށް ޮގތެްއާާސަރކިއުލޭޓްކޮށްާފޮނުވ ާމަޖިލީހުެގާބަޙުސްއަށްާެގންދިއުމަށް.ާދެންާމިކަމުަގއިާ ާ

އޮތީާ ނިންމަވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ މިހ ތަނަށްާ ެއއީާ މިއުޅެނީ.ާ އުދަގޫވެެގންާ ތަންކޮޅެއްާ ނިންމަންާ

ެގނެސްފަިއާާ ެގނެވެންހުރިވަރަކަށްާ ހޯދ ާ ކޮމެންޓްާ އެާސަރކިއުލޭޓްކޮށްާ ކޮމިޓީންާ މިާ  15މެންބަރުންނަށްާ

އެހެން ދެންާ ހުށަހެޅުން.ާ މަޖިލީހަށްާ ނިންމ ފައިާ އެްއޗެއްާ ފައިނަލްާ މިހ ރާުާއެންމެާ ނަމަވެސް،ާ

ާާ ދެން އެބައޮތް.ާ އަންގަވ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިޮގތަށްާ ަގއ24ާާާާިރިޔ ސަތުންާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ަވނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާަގއިާމިއޮންނަނީާދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީނ24ާާާްމިއޮންނަނީ،ާަގވ އިދުެގާާ

ާާ ަމޖިލީހަށްާހުށަހެޅިދ ނެާކަމެއްާނިންމުމުނާްާމ އްދ އެްއެގާނުވަތަާމ އްދ ތަކެއްެގާޑްރ ފްޓެއްާެއކުލަވ ލ 

ކޮމިޓީންާ ދެންާ މިހ ތަނަށްާ މިހ ރުާ ދެންާ ފޮނުވަންވ ނެއޭ.ާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުެގާ ޑްރ ފްޓެއްާ  20އެާ

ހުށަހެޅިދ ނެކަމަކަށެއްާާ މަޖިލީހަށްާ މ އްދ ތަކެއްާ ނުވަތަާ ބ ބެއްާ މިވެނިާ މިހ ރުާ ނެތްާ ނިންމަވ ފައެއްާ

ާާ ބަލ  އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާއެންމެފަހުންާ ބަލ ފައިާ ާ މިކަމަށްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިމުމުނީމަ.ާ

އަދިވެސްާާ ވ ހަކަދެއްކީުމާ އަޅުަގނޑުާ ބައްދަލުވުމުަގިއެވސްާ އެންމެފަހުާ ތިބޭފުޅުންނ ާ އެހެންނަމަވެސްާ

ޕެނަލުންާއެންމެފަހުެގާއެތިާާ މިހ ރުާ މިކަހަލަާާއެްއޗެހި.ާ ބައެއްާކަހަލަާޓައިޕިންގާއެރ ޒްތަކ ާ އޭެގާ

ާާބަލަމުންދަނީ.  25)ރިކޯޑިންގިއންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ.(ާދެންާމިހެންާއަޅުަގނޑުާާާ

ނިންމަނާްާ އެބަޖެހެޭއާ ކޮމިޓީންާ އޮތީާ ަގވ އިދުަގއިެވސްާ ނޫން.ާ ސަބަބުތަކެއްނެތިއެްއާ މިދަންނަވަނީާ
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ާވަރަކަށްާާމަޖިލީހަށްާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިމިވ ..)ސ ފެއްނުވޭ(ާދެންާމިހ ރުވެސްާައޅުަގނޑަށްާކޮންމެވެސްާ

އެކިާދިމަދިމ ލުންާއިވެމުންދ ާއަޑެއް.ާމިާކޮމިޓީންާނިންމަވ ާޑްރ ފްޓްތަކަށްާހެޑްރޯލިއަލްެގާނަމުގައިާ

ބޮޑާުާ މިފަދަާ ބޭނުމެއްނޫންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މިއަކަށް.ާ ެގންނަންާ ބަދަލުތަކެއްާ އަޅުަގނޑުާ

 30.ާމެންބަރުންާއެއްބ ރުލުންާދެއްވަންޏ ާާޚިޔ ނ ތުެގާޢިލްޒ މުާއަޅުަގނޑުާބޮަޮލުަގއިާުއޅޭާމީހަކަށްވ ކަށް

ެއާާ މެންބަރަކުވެސްާ ކޮންމެާ ޑްރ ފްޓްާ ރަސްމީާ ފޮނުވ ާ މަޖިލީހަށްާ މިހިރީާ ޤަސްދުކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުާ

ައޅުަގނޑުެގާާ ނުފޮނުވުން.ާ ނޫނީާ ފައިލްކުރަްއވ ފައިާ މިތ ާ ސޮިއކުރައްވ ފައިާ ކޮޕީަގިއާ ޗެކްކޮށްާ

ގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުޭވ.(ާދެންާސަލ މަތަށްވެސްާއަޅުަގނޑުާބޭނުންާ)ރިކޯޑިން

އެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ފައިާއެހެރަާއެއްޗެހިާމަޖިލީހަށްާފޮނުވަންވީތޯ.ާާ

ހުންނ ނާެާ ހަނދުމަފުޅުާ ފެންނަނީ،ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަަަށްާ ަމއްސަލަެއއްާ އަނެއްާ ނުކުންނ ނެާ  35މީަގއިާ

ސައްކަތްާއަޅުަގނޑުމެންާމިެގންދަނީާައދިވެސްާވަކިާނިޒ ެމއްާކަނޑަނޭޅިާހުރެ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަ

ވޯޓުާ ޢ ންމުާ ތައްޔ ރުކޮށްފައިާ ޑްރ ފްޓްާ ާ ދެާ ނިޒ މަށްާ ދެާ މިހިރީާ ނިންމައިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނިންމ ލަން.ާއެހެންއޮވެާކުރީފަހަރުާޕްރޮފެސަރާޝުމައިޒަރާފުރ ވަޑަިއަގންނަވަންާކައިރިވެފައިާއޮތްވ ާާ

އެހ ތަނަށްާކުރެވުނުާމަސައްކަތ ާމީަގިއާކުރެވިފައިާހުރިާކަންތައްާމެންބަރުންނަަަށްާފ ޅުކުރުމަށްޓަކަިއާާ

 40އަންގ ލިމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނުރަސްމީާބައްދަލުވުމެއްާތިބޭފުޅުންާއެއްބ ރުލުންާދިނުމ ުގޅިެގންެވސްާާ

ާާ )ރިކޯޑިންގއިން ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ މުޤައްރިރަށ ާ ކޮމިޓީެގާ އެްއޗެއްާާކޮމިޓީއަށ ާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ

ސ ފެއްނުވޭ.(ާދެންާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާއަތުަގއިާރިޔ ސީާނިޒ މުެގާޑްރ ފްޓެއްާއޮތީ.ާއެހެންާމިހިރާީާ

ނިމިފައިާއެއްޗިއްސޭާކިޔ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުެގާރައީސަށްާފޮނުވައިފިިވއްޔ ާ)ރިކޯޑިންގއިންާާ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ.ާ(

ާ45 

ނިމުނީާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ނިންމުންތައްާ ނިންމިާ މިާ ކުރިންވެސްާ ކޮމިޓީންާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ވީހ ވެސްާއޮމ ންކޮށްާއަމ ންކޮށްާވީހ ވެސްާމަުގކުރުކޮށްާބަޙުސްކުރުކޮށްާމަޖިލީހުންާޮގތެްއާނިންމޭނާެާާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މިހ ރު ނިޔަތުަގިއ.ާ ހޯދުމުެގާ މައްސަލަާާާމަެގއްާ ތިާ މައްސަލައެއް.ާ އެހެންކަހަލަާ މުޅިންާ ތިކުރިމަތިވީާ

އެްއވެސްާާ އައިއިރުާ މިހ ހިސ ބަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މައްސަލައަކީާ ނުކުންނ ނެާ ދެންާ ކުރިމަތިވީމ ާ

 50މަސައްކަތެއްާކުރެވިފައިާނެތޭ.ާއެްއވެސްާކަމެއްާއެންމެާައކުރެއްވެސްާފިްއޔެވެސްާހެދިފައެއްާނެތޭ.ާ

މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެންާާާމިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިއޝޫއެއް.ާ ކަހަލަާ އެހެންާ ވަރަށްާ މިހ ރުާ ނުކުންނ ނެާ

އަމ ންކޮށްާާ ކިތަންމެާ އެބަޖެހޭ.ާ ިވސްނަންާ ސަލ މަތަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަސަްއކަތަށ ާ ކުރިާ
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ޮގތެއްާާ ވިސްނައިެގންާ ެގންދަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ ރަނަގޅަށްާ ކިތަންމެާ އޮމ ންކޮށްާ ކިތަންމެާ

ސްާއަޅުަގނޑުމެންާބޮލުަގއިާމިކަހަލަާބަދުނ މުތައްާެއޅޭނެާޮގތަކަށްާމިކަހަލަާސިޔ ސީާޮގތުންާާނިންމިއަ

އެހެންވީމަ،ާާ ނުވޭ.ާ ބުއްދިވެރިކަމަށްާ ެގންދިއުމަކީާ ކަންތައްތައްާ ދުވަސްވަރެްއަގިއާ  55ހަލަބޮލިާ

ބެލި ކަންތައްތަްއާ ިގނަާ ވަރަށްާ ކުރެިވއްޖެ.ާ މަސައްކަތްާ ިގނަާ ވަރަށްާ އްޖެ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މިކަހަލަާ އިމްލ ކުށްކަނޑ ާ ކުށްފިލުވ ާ އެތަކެއްފަހަރުމަތީންާ ފަހަރުާ ިގނަާ އެއްފަހަރަށްވުރެާ

ނިމިފައިވ ނަމަާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޗެޕްޓަރެއްާ ެއްއވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރެވިއްޖެ.ާ ކަންތައްތަްއވެސްާ

ހަމަާސީދ ާމަޖިލީހަށްާއޭތިާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމިާނިންމުންާބަދަލުކޮށްާ

އެފުރުޞަތުާ ކުރަންއުޅުނަސްާ މިކަންާ ރަނަގޅަށްާ ކިތަންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ  60ފޮނުވުން.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާދަތިވ ާޮގތަކަށްާއޮތްކަމަށްވަނީިވއްޔ ާއެީއާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާސިޔ ސީާޮގތުންާ

މި ބޭނުމެއްނޫންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއީއާ މިހ ދުވަހުާބުއްދިވެރިކަމަށްނުވ ނެއޭ.ާ މަސައްކަތްާ ހ ިގނަާ

ކުރުދ ސްކޮޅެއްެވސްާާ ފޮނުވ ނެާ އެނދިަވޑައިަގތީމ ާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ކުރުމަށްފަހުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެގންދިއުމުެގާާ އޮމ ންކޮށްާ ވީހ ެވސްާ ނިންމީާ ކުރިންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހެދޭކަށް.ާ މިތ ާ ނުދެވިާ

ާ އެބޭފުޅުންާ ފޮނުވަިއެގންާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުަގއިާމަޤްޞަދުަގއިާ ެއްއޗެހިާ  65ހުށަހަޅުއްވ ާ

ބަޙުސްކުރުމުެގާކުރިންެވސްާައޅުަގނޑުމެންާއޮމ ންކޮށްާއަނެްއކ ވެސްާދެވަނަާފަހަރަކުާއަދިާތިންވަނަާ

ެއހެންވ ންާ ޤަބޫލުކުރެވުނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ މަޤްޞަދުަގއިާ މަތިވެރިާ ބަލ ލުމުެގާ ނަޒަރަކުންާ

މިފެންނަ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރާުާނެތްކަމަށްާ ހުށަހަޅަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ ނީ.ާ

އެބައޮތް.ާާ ނިންމިފައިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޗެޕްޓަރެއްާ ބުރަނުވ ާ ނިޒ މަކަށްާ ެއއްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 70އެއީާމިާއަސ ސީާޙައްޤުތަކ ބެހޭާޗެޕްޓަރު.ާެއއަށްާހަމަާވީހ ެވސްާހަލުވިކޮށްާކުށްފިލުވަިއެގންާެގނެސްާާ

ނި ނިންމ ާ އަޅުަގނޑުާާކޮމިޓީންާ މިޮގތަށްާ ފޮނުވުން.ާ ފުރަތަމަކަމަކަށްާ ޗެޕްޓަރާ އެާ ނިންމ ާ ންމުމެއްާ

ހުށަހަޅަން.ާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާމިޮގތަށްާކަންތައްާކުރަން.ާހަމަާމަޖިލީހުެގާރައީސްާއިޢްލ ންކުރައްވ ނެާާ

އަދި ނުފުނުވައޭާ ފޮނުވަން.ާ ދަންނަވ ފައޭވ ނީާ ތިމަންމަނިކުފ ނުާ ކޮމިޓީަގއިާ މިހ ރުާ ވެސް.ާާތިމަންނަާ

ނިމިފައިާ ކަންތަްއވެސްާ ވޯޓުެގާ މައިަގނޑުކޮށްާ މިހ ރުާ ނެތޭ.ާ ެއއްޗެއްާ ބަޙުސްކުރ ކަށްާ އެހެންވީމަ،ާ

ކަންތައްތަްއާާ މަޖިލީހުންވެސްާ ެއހެންވީމ ،ާ ދެންާ ނެތް.ާ ކަންތަކެްއާ މ ިގނަާ އަނެްއޮގތަށްާ ދެންާ  75އޮތީ.ާ

ބޭކ ރުކޮށްނުދިމަށްޓަ ހުސްވަުގތުވެސްާ ެގންދިއުމަށްޓަކަިއާ ފެންނަނީ.ާާހަލުވިކޮށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ކައިާ

އޭރުންާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާހަމަާފްލޯރަގއިާޚިޔ ލުފ ޅުކޮށްެގންާދެންާއެބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑުމެންނާ 

މަޖިލީހުނާްާ ނޫނިްއޔ ާ ެގނެސްާ ެގންނަކަމަށްވަންޏ ާ ާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ އަލުންާ ޑްރ ފްޓެއްާ ހަމައަށްާ
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ހި ޮގތެްއެގާމަތީންާކަންކަންާނިމިެގންާ ގައިދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާފެންނަނާީާނިންމަވ ާ

 80ާވީހ ވެސްާއަވަހަކަށްާއަސ ސީާޗެޕްޓަރ ާދެންވެސްާފޮނުވަންާހުރިާޗެޕްޓަރުތައްާފޮނުވ ލުން.ާާ

ާ

ާާޝަރީފްާއެވިދ ޅުވިާެއްއޗަކަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލ ނަން.ާއަސ ސީާޙައްޤުތަކުެގާބ ބުާފިޔަަވއިާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ކޮންމެވެސްާާ ވ ހަކަާ ނިޒ މެްއެގާ އެާ ނުވަތަާ ބަރޯސ ނުވެާ ނިޒ މަކަށްާ ެއްއާ ކޮންމެވެސްާ ނިޒ މަކަށްާ

ާސިފައެްއަގއިާނ ންނަާޗެޕްޓަރެއްާހީއެއްނުވޭާއޮންނ ނެހެން.ާ

ާ85 

މާިާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ާއ ދެ،ާ

ޑްރ ފްޓެްއާާާާއަފީފްާއިބްރ ހީމް އެްއވެސްާ މަޖިލީހަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ާމަރުޙަލ ަގއިާ

އެއީާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރިމަތިވ ނެ.ާ މަްއސަލަާ ޖެހިެގންއުޅޭާ މަޖިލީހަށްާ ިމހ ރުވެސްާ ވ ނަމަާ ފޮނުވައިފިކަމުަގއިާ

ކުތ ާނަަގިއެގންާާވަނަާމ އްދ ެގާއެބުނ ާވ ހަކައަށްާައޅުަގނޑުމެންާނިޒ މީާނ55ާާާުމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ

ބެހޭޮގތުންާ ސިފަތަކ ާ ައސ ސީާ އެބައޮތްާ ބުނެފަިއާ ކަނޑައެޅިެގންާ އޭަގއިާ ދ ނީ.ާ  90އެޮގތްޮގތަށްާ

އަދިާ ައދިާ މ އްދ ެއްއަގއިާ އެްއވެގސްާ ނޫނީާ ނިންމ ފައިާ އެްއޗެއްާ ނިންމަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެން ނުެގންދެވޭނެކަމަށް.ާ ބަޙުސްކުރުމުެގބައިާ ބ ބަކަށްވެސްާ އަސ ސީާއެްއވެސްަްާ ވީމަ،ާ

އެކަންާާ ދެންާ ނިމުނީމަ.ާ ވޯޓުނަގ ާ ޢ ންމުާ ބެލެވޭނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާ ނިމުނުކަމަށްާ ސިފަތަކުެގބަިއާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނިމުމ އެކުާ ހަމަާ އެާ ބަލަންވީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދެޭވތޯާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ

ނިންމަންވީކަންނޭ ފުރަތަމަާ ކޮމިޓީންާ ހަމަާ ތެރޭަގއިާ އެީއާާނިންމުންތަކުެގާ ޮގތެއް.ާ ެގންދ ނެާ އެާ  95ނޭގާ

އަޅުަގނޑުާާ ނޫނިއްޔ ާ ދެންާ ހުށަހަޅ ނީތޯ.ާ ފުރަތަމަާ ޗެޕްޓަރުތަކެއްާ ވަކިާ ނުވަތަާ ބ ބަކުންތޯާ ބ ބަކުންާ

ދެންާނޫނިއްޔ ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާއޮތްާޮގތަކީާހަމަާފުރަތަމައިނުންވެސްާަގވ އިދަށްާިއޞްލ ޙުތަކެއްާާ

.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާމިާމައްސަލަތައްާމަޖިލީހުަގިއާކުރިއަށްާާެގނެސްެގންާެއޮގތަށްާކުރިއަށްާެގންދިއުންަް

ާެގންދިއުންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާ

ާ100 

އަފީފްާތިާރެިއޒްކުރެްއވިާަމްއސަލަ.ާއެީއވެސްާއަޅުަގނޑުެމންާޑިސްކަސްކުރަންަެޖެހޭާމައްސަލައެއް.ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ސ  ެއއްޗެއްާ ިވދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާާ)ރިކޯޑިންގއިންާ ކަމުންވެސްާ އެާ ދެންާ ފެއްނުވޭ.(ާ

ޮގތެްއަގއިާމިާކޮމިޓީެގާމެންބަރުާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ ދަންނަވ ލަންާޖެހެނީާޚ އްޞަާ

މެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާތަކުރ ރުކޮށްާމަޖިލީހުެގާފްލޯރަގއިާނިޒ މީާނުކުތ ަގއިާ)ރިކޯޑިންގއިންާ
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 105ފެއްނުވޭ.(ާވަކ ލ ތުކުރަމުންާެގންދަވަނީާމިހ ރުާޑްރ ފްޓިންގާކޮމިޓީންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެްއާސާ 

ދެނާްާ ނެތޭ.ާ ނިންމަވ ލ ފައިާ ޑްރ ފްޓެއްާ ެއއްެވސްާ ޭއެގާ އަދިާ ހިނަގނީ.ާ ޚިލ ފަށޭާ ގަވ އިދ ާ މިހ ރުާ

މިހ ތަނަކަށްާއަޅުަގނޑުާއެައކަށްާއެްއވެސްާޖަވ ބެއްާނ ަ ރުވަންާފްލޯަގއިެވސް.ާއެކަމުންާއަޅުަގނޑުާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާމިބުނަނީާ)ރިކޯޑިންގއިނ24ާާާްވަނަާމ އްދ ެގާމިބުނަނީ.24ާާާާވ ނަންާާދަންނަ

މަްއސަލައެްއާާ ކޮންމެާ މިއިންނަނީާ ަގިއާ )ށ(ާ ސ ފެއްނުވޭ.(ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ

 110ން.ާހުށަހެޅުމަށްފަހުވެސް.ާއެހެންީވމަާއެބައިނޭގާއަސ ސީާސިފަތަކުެގާވަކިާމައްސަލަތަކެއްާެއބަހުރިކަ

ވިދ ޅުވ ާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގއިންާ މިސ ލަކަށް،ާ ހުޅުވ ލ ފައިާ ވަުގތުާ ބަޙުސްާ މައްސަލަެއއްެގާ އެާ

ނިމުމުނާްާ ޚިޔ ލުފ ޅުކޮށްާ ވަުގތުަގއިާ ބަޙުސްެގާ މައްސަލައެްއެގާ )ނ(.ާ ސ ފެއްނުވޭ.(ާ އެްއޗެއްާ

ޚިޔ ލުފ ޅުކުރި މެންބަރުާ ޚީޔ ލުފ ޅުކުރުމުންާ ަވުގތުަގއިާ ބަޙުސްެގާ ނުވަތަާމައްސަލަެއއްެގާ ނުކުތ އެްއާ ާ

ާާ 24ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާމ އްދ ެއއްާނުވަތަާމ އްދ ތަކެްއެގާޑްރ ފްޓްާއެކުލަވ ލުމަށްޓަކައިާމިާަގވ އިދުެގ

ރައީސްާާ މަޖިލީހުެގާ ފެއްޓެވުމަށްާ ޑްރ ފްޓްކުރަންާ ޚިޔ ލުތަކަށްާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ މ އްދ ަގއިާ  115ވަނަާ

ފުރަތަމަ އެހެންވީމަ،ާ ފޮނުވަންވ ނެއޭ.ާ މަޖިލީހުގާެާާާމައްސަލަެއއްާ ހިސ ބުންވެސްާ ނިމުނުާ މައްސަަަލަާ

އެހެންވީމަ،ާާ ނިންމ ފައޭ.ާ ސިފަތައްހުރީާ މިވެނިާ މަޖިލީހުެގާ ފޮނުވަމުންާ ކޮމިޓީއަށްާ ލިޔުމުންާ ރައީސްާ

ސ ފެއްނުވޭ.(ާާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގއިންާ ފަށ ށޭ.ާ މަސައްކަތްާ ޑްރ ފްޓްެގާ މިއަށްާ

އެ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އެްއކޮށްާއަޅުަގނޑުާ ސިފައެއްާ ހުރިހ ާ ޕޮސިޝަންއަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ އްޗަކީާ

ޤަބޫލެްއނުކުރެވެޭއ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުފަށ ހުންނ ކަށްާ މަސައްކަތްާ ޑްރ ފްޓްކުރުމުެގާ  120ނިމެންދެންާ

)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުޭވ.(ާއެހެންވީމަ،ާއެާޕޮސިޝަންާޮއތީާއެހެންާ

އަޅުަގނޑުމެ މުޤައްރިރަށްވެސްާާއިނޭގތޯ.ާ ެއވިދ ޅުވ ،ާ ކަމަށްާ ފޮނުްއިވާ ނަޝީދުާ ހަމައަކަށެއްާ ންނ ާ

ސިޓީއެ އެވިދ ޅުވ ާ ފޮނުވައިފީމޭާ ސިޓީާ ނުލިބޭ.ާާމިބުނ ާ އަޅުަގނޑަށްާ އަދިވެސްާ މަޖިލީހުެގާއްާ

ތިޔަބޭފުޅުންާ ނޫސްތަކުަގިއވެސްާ ކޮޕީާ ސިޓީެއްއެގާ ފޮނުއްވިާ ފުރަތަމަާ ރައީސްެވސްާ

 125ފައިާއޮްއވ .ާޭއެގާކޮޕީއެއްާއަޅުަގނޑަށްާލިބުނު.ާއެއަކަށްާއަޅުަގނޑުާޖަވ ބުާދެކެވަޑަިއަގންނަވ ނެާޖަހ 

ބެލިއިރުަގއިާާ ަގވ އިދުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މިއުޅެނީ.ާ އެމައްސަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ދޭނެކަމެއްާ

ާއަޅުަގނޑަށްާވިސްނުނުޮގތްާމިއީ.ާކޮމިޓީއިންާކިހިނެއްތޯާދެކެވަޑައިަގންނަވަނީ.ާާ

ާ

ވ ހަކައަކީާާާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާމ ޅޮސްމަޑުލު މަޖިލީހުންާ ތަންކޮޅެއް،ާ ފ ހަަގކޮށްލ ާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުާ
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ކޮމިޓީެގާާާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ޑްރ ފްޓިންގާ ކީއްވެބ އޭ.ާ އޮތީާ ބަޙުސްކުރުންާ މަޖިލީހުންާ މ އްދ ތައްާ  130ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

އޮތްާ ނުޮގސްާ ޮގތަކަށްާ ކޮންމެެވސްާ ދެން،ާ ައޅުަގނޑުމެންާާމަސައްކަތްާ އެމަސައްކަތްާ އަދިާ ނަމަާ

ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިދެވުނީާ މިހިސ ބުންވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ފަށަންޖެހޭނީ.ާ

މާިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އޮތީމައޭ.ާ ކޮށްފަާ މަސައްކަތްާ މިާ އެބުނުްއވ ހެންާ

ާާ ބަޙުސްކުރުމުެގ ބެހޭޮގތުންާ ާާޑްރ ފްޓަކ ާ ނިންމުންތަކެއް، ނިންމަންޖެހޭާ މ އްދާ 55ާާކުރީަގއިާ ަވނަާ

 135ާކިޔުްއވ ލައްވ ާ.

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 55ާާާާއ ދެ، އަޅުަގނޑަށް ކިޔައިފިން.ާ ފަހަރުާ ިގނަާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ ާ ވަނ55ާާާާަވަނަާ

ފ ސްކުރަން.ާމީެގާމިބުނަނީާމ އްދ ާމ ނަކުރެޭވޮގތުންާއަސްލުަގއިާީމަގއިާމިބުނަނީާބުނިާއެތިާެއއްކޮށްާާ

ހަމަާސ ފުކޮށްާބައިތަކެއްާމިހެންާތަފްސީލުކޮށްާކަނޑައަޅ ފަޭއާމަސައްކަތްާފަށަންވ ނީ.ާއެކަމަކު،ާެއާާ

 140ރޯލްާއޮތުމަށްޓަކައިާއިނޭގތޯ.ާއެއ ާއަޅުަގނޑުމެންާއ ިގުއކުރ ނެކަމެއް.ާމީަގއިާެއކަމަކުާމިބުނަނީާމާިާ

ސްކުރެވޭނީާެއއްާމ އްދ ާއަނެއްާމ އްދ ..ާެއއީާދެންާއެކަންާާމ އްދ ާބަދަލުވެެގންާމަޖިލީހުންާޮގތެްއާފ 

އިޞްލ ޙުާ މިއޮތީާ ޮގތުެގމަތީންާ ަގިއވ ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ ިމއިންނަނީާ ަގއިާ )ށ(ާ ކުރަންީވޮގތެއް.ާ

ާާ ަގވ އިދުެގ ުއސޫލުތަކެއ24ާާާާްެގނައުމަށްާ ސިފަތަކ ާ އަސ ސީާ ޮގތުެގމަތީންާ މ އްދ ަގިއވ ާ ވަނަާ

ާާ ފ ސްވުމަށްފަހު ވަކިވަކިާމ އްދ ތައްާެއކުލަވ ލަންާފެށުމުެގާކުރީަގއިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމަޖިލީހުންާ

 145ތަސްދީޤުކުރުމަށްާފޮނުވ ނެ،ާފޮނުވުމަށްޓަކައިާއެާމ އްދ ތައްާމަޖިލީހުންާނިންމަމުންާެގންދ ނެާޮގތެްއާާ

ާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަންވ ނެއޭ.ާ

ާ

ޑްާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ މ ްއދ ތައްާ ވަކިވަކިާ އަޅުަގނޑުމެންާއެާ ކުރީަގއިާ ާރ ފްޓްކުރުުމެގާ

ާމަޖިލީހުންާނިންމަންޖެހޭކަމެއްެގާޮގތުަގއިާމިާަގވ އިދުަގއިާކޮންމެޮގތެްއވިޔަސް.ާާާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ150 

ވަނަާމ އްދ ަގިއ55ާާާާއި..ާާއެކަމަކު،ާމަޖިލީހުންާއެާނިންމެވީާމިޮގތަށްާމިކަންާނުކުރައްވަންާއަންަގވ ފަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މީހެއްާ ފުރަތަމަާ ކަނޑައަޅައިެގންާ ތަރުތީބެއްާ ވަކިވަކިާ އެާ ނިންމެވިންތޯާ މިހ ރުާ ބަޙުސްާ މިާ

ާވަނަާމ ްއދ ެގާދަށުންާބަޙުސެއްާނ ންނ ނެ.55ާާާހުށަހަޅަންވީއޭާއެހެނެއްާނަހަދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާ

ރައީސްެގާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ މަޖިލީހުެގާ ާއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާާާ ބެހޭޮގތުންާ  155ާތިއެދިަވޑަިއަގތުމ ާ
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ބުނަމުންާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާ ފަރ ތުންާ ކޮމިޓީެގާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ާދަންނަވ ނީާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިންމައިފީމޭ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލިޔުމެއ7ާާާްމިެގންދަނީާ އެކަހަލަާ ހަނދ ންވޭާ އަޅުަގނޑުާ ބ ބު.ާ

ފެނުނުާހަނދ ންާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީެގާފަރ ތުން.ާއެޮގތަށްާއެވ ހަކަދައްކ ފަިއާާާާމަޖިލީހުެގާމޭޒުމަތިން

އަޅުަގނޑުމެންާ އެދިަވޑަިއަގތީމ ާ ފޮނުވަންާ ބ ބުތައްާ ހުރިާ ނިމިފައިާ ެއާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ދެންާ

އެހެންވީމ ،ާ ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމެއް.ާ ަވރަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ ބުނުންާ ނުވެއޭާ  160އެްއކަންވެސްާ

ތަންދާޭާއަޅު ަގވ އިދުާ ބ ބެއްވެއްޖެއްޔ ާ ހުރިާ ނިމިފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފެންނަނީާ ަގނޑަށްާ

ޮގތުެގމަތީންާފޮނުވަން.ާއެއީާކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާަގވ އިދުާމިހ ރުާއޮތްޮގތުންާއެާނިމިފައިާއޮތްާބ ބެއްާ

ާބައްސަވ ފައިާއަދިާާއަދިާފޮނުވުނީމ ،ާބ ބެއްާނޫނިއްޔ ާމ އްދ އެއްާފޮނުިވޔަސްާރައީސްާމެންބަރުންނަށް

ކޮމިޓީއަށްާ ޑްރ ފްޓްާ ެއއްކޮށްާ އިޞްލ ޙުތަކ އެކީަގިއާ ެއާ ހުރެއްޖެއްތ ާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ މެންބަރުންެގާ

ތެރެއިންާ އިޞްލ ޙުތަކުެގާ އެާ މ އްދ ،ާ އެާ ކޮމިޓީންާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ެއާ ެގނައިމ ާ  165އެބަެގންނަންޖެހޭ.ާ

ނިންމަންޖެ މިާ އަނެއްކ ާ ެގނެސްފައިާ އިޞްލ ޙެްއާ ފްލޯރއަށްާެގނެވޭނެާ މަޖިލީހުެގާ ފޮނުވީމ ާ ހޭނީ.ާ

މިހ ރާުާ މިއަންނަނީާ ކުރެވެންާ ބަޙުސެއްާ އަދިާ އެއ ދޭތެރޭަގއިާ ހުށަހެޅީމ ާ ހުށަހެޅެނީ.ާ މިާ ރައީސަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ ހަމަާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ފުރުޞަތުާ މިާ އެހެންީވމ ،ާ އޮތްޮގތުން.ާ ަގވ އިދުާ

ބ ބެއްެވއްޖެއް ހުރިާ ނިމިފައިާ މިދެއްކިާާމިހ ތަނަށްާ މިހ ތަނަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ފޮނުވަންީވ.ާ ޔ ާ

އެހެންނޫނިއްޔ ާާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ދިމ ވ ންޖެހޭނެކަމަށްާ ޢަމަލ ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ  170ވ ހަކައ ާ

ފަދައިންާ ތިވިދ ޅުިވާ ކަމެއްާނުފެންނ ނެ.ާދެން،ާރިޔ ސަތުންާ މިކުރިާއެއްވެސްާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މެންބަރުންނަށް ރިޔ ސީާާާބައެއްާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަކުރެވޭާ އެކިއުޒްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނިޒ މަކަށްާބުރަވެެގންނޭ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއެކަންާހަމަާއެބޭފުޅުންނަށްާއެކަންާކުރެވޭނެ.ާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިެގންދަނީ.ާ ނިންމަމުންާ ޑްރ ފްޓެއްާ ބުރަވެެގންާ އެޮގތަށްާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 175ރުލަމ ނީާނިޒ މްާކުރީަގއިާލިޔަންާފެށްޓިނަމަާއެބޭފުޅުންނަށްާވިދ ޅުެވވުނީސްާއަޅުަގނޑުެމންާމިތިބާީާބަ

ކުރެވެން.ާާ ...ތަކެްއާ އެބައޮތްާ މިވަުގތުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބުރަވެެގންނޭ.ާ ނިޒ މަށްާ ބަރުލަމ ނީާ

ީއާމަްއސަލައަކަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާރިޔ ސީާނިޒ މަށްާބޮޑު،ާޤ ނޫނުއަސ ސީއެްއާމިނިންމަނީ.ާއެ

އ ދެ،ާާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކޮށްެގންާ އެކަންާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ބ ބެއްާ އޮތްާ ފޮނުވެންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބ ްއވ ފައިާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ މިެގންދަނީ.ާ ކުރަމުންާ

ހަލުވިކޮށްާ ައވަހަށްާ އަދިވެސްާ އެކަންާ ފޮނުވ ނީ.ާ ެގންދަންާާާވެއްޖެއްޔ ާ ެގންދެވޭނެޮގތަކަށްާ  180ކުރިއަށްާ

ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.
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މަޖިލީހަށްާއެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެޑްކޮށްލ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ އެއްތަންކޮޅުާ ެއްއޗަކަށްާ ެއވިދ ޅުވިާ ހަމަާއިބޫާ އަޅުަގނޑުާ

ރަށްާސ ފުކޮށްާލިޔެފައިާއޮންނ ނެ،ާއެާާލިޔުްއވިާލިޔުމ ާއެާމޭޒުމަތީަގއިާބ ްއވ ފައިާއޮތްާލިޔުމުަގއިާވަ

އޮތީ.ާާ ނިމިފައިާ މިހ ރުާ ބައިތައްކަންާ ޑްރ ފްޓެއްެގާ ނިޒ މ ބެހޭާ ރިޔ ސީާ ހަދަމުންދ ކަމ ާ ޑްރ ފްޓްާ

އެާ ކޮންމެހެންާ އަދިާ އިޝޫއަކީާ މެީގާ އަންނ ނީާ ބަދަލުާ ބ ބުތަކަށްާ އެާ  185ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާ

މަ މިސ ލަކަށްާ އިޝޫައކީާ މީެގާ ނޫން.ާ ދެާއެކިއުލޭޝަނެއްާ ެގންދ ނީތޯއޭާ ބަޙުސަށްވެސްާ ޖިލީހުަގއިާ

ނިޒ މްަގއިާލިޔެފައި.ާެއއީާމީަގއިާމިބުނ ާއެއްޗަކީ.ާމިހ ރުާެގންދެވޭނީާމިާއަދަދުާނިމުނީމ ާއަނެކަތި.ާާ

ލެޖިސްލޭޗަރއ ބެހޭާާ މިާ އިނޭގތޯ،ާ ދޭތިާ ޖުޑިޝަރީއ ބެހޭާ ދ ނީާ ފްލޯރއަށްާ މަޖިލީހުެގާ އޭރުންާ ހަމަާ

ާނޑައެޅުނީމ ާއެެއއްޗަށްތޯއޭާމިބެލެނީ.ާާދޭތި.ާއެހެންތޯއޭާނޫނީާނިޒ މްާކަ

ާ190 

ބ ބެްއާާާފ ދިަްއޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ފޮނުވޭނެާ ތިޮގތަށްާ އިނޭގތޯ.ާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އެްއޗެއްާ ާއަޅުަގނޑުާ

މިސ ލަކަށްާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާ މިހ ރުާ އިނޭގތޯ.ާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ފޮނުވަންާ ާއޮެވއްޖެްއޔ ާ

އަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބ ބެއްކަމަށްާދެންމެާ ފޮނުވިދ ނެާ ބ ބަކީާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ ކުރެިވއްޖެާ ފ ހަަގާ ޅުަގނޑަށްާ

ބ ބާުާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ އެހެންވެއްޖެކަމަށްަވންޏ ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ވި މެންބަރުާ ..)ރެކޯޑިންގަގއިާ ދަޢުލަތ ާ އެބައޮތްހެންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެން،ާ  195ދ ޅުިވާާފޮނުވަންވީ.ާ

ބ ބުވެސް.ާާ މ ނަކުރ ނެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ނޫނިއްޔ ާ ބ ބުވެސްާ ސ ފެއްނުވި(..ކަމުެގާ އެްއޗެއްާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ފައެއް...ާނޫނިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަދިެވސްާކޮންމެވެސްާއޭރަށް...ާ

ާ

ވެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރަތަމަާ އެްއކަލަާ ޤ ނޫނުަގިއވެސްާ ފުރަތަމަާ ފަރ ތަކީާދަޢުލަތުެގާ ކުރ ާ ރިކަންާ

 200ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ޭއ،ާެއާމ އްދ ެގާއެމައްސަލަާނުކުންނ ނެ.ާމިާދެންާނުކުންނ ނެާހަމަާރެފަރެންސްާ

ާހުރިހ ާތަނެއްަގިއވެސް.ާާ

ާ

ދެއްކުނުާާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ މިާ ދުވަހަކުާ ހުރިހ ާ މިއޮތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާއެހެންކަމަށްވަންޏ ާ

އޭަގއިާާާލިޙްާމުޙަްނމަދުާޞ  ދެން،ާ އިނޭގތޯ.ާ ނުވޭާ ދިމަލެއްާ އަމަލ ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ާވ ހަކަައކ ާ

 7ާާ205އަޅުަގނޑުމެންާއެާބްލޭމްާނަަގންޏ ާތިބެންވީ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާފަރ ތުންާމިއޮތީާމިހ ތަނަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ނިންމައިފީމޭ، މިނިމެނީއ13ާާޭބ ބުާ ބ ބުތައްާ އަނެއްާ ތެރެއިންާ ނިޔަލަށާްާބ ބުތަކުެގާ މަހުގެާ ޖޫންާ ާ.

މަީގިއވެސްާާ ނިންމ ނަމޭ.ާ މިހުރިހ 18ާާާާހުރިހ ކަމެއްާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ ދެންާ
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އަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގ.ާ މިެގންދަނީ.ާއެހެންެވއްޖެއްޔ ާދެން،ާ ދީެގންާއަޅުަގނޑުމެންާ މަޢުލޫމ ތުތަކެއްާ

ަގޑިއިރުާމިތާ 24ާާރަށްާއަދިވެސްާއިނޭގތޯާާހަމަާއަޅުަގނޑުާމިއިނދީާހަމަާމަސައްކަތްާކުރަންާތައްޔ 

 210ާއިނދެެގންެވސް.ާާ

ާ

ނިންމ ފައިާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިހ ރުާ ނިންމ ފަިއާ މިއޮތީާ މަޖިލީހުންވެސްާ ާއ ދެ،ާ

އްވ ާއަޅުަގނޑުމެންާދެނާްާފޮނުވަންވީކަންާޤ ނޫނުަގއިާކޮންމެވެސް..ާމަޖިލީހުންާޮގތެއްާނިންމ ފައިާއޮާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބަދުނ މުވ ލެއްާާ ކޮމިޓީާ މިާ އަދިާ ދެންާ ފ ސްކުރަންވެއްޖެްއޔ ާ ...މީތިާ ޕޮލިޝްކުރަންކުރަން،ާ އަދިާ

ނުފޮނުވ ާ އެޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުތ ައކީ،ާ އަނެްއާ ދެން،ާ މިކަންވ ނެޮގތް.ާ ެއއީާ  215މ ބޮޑުވ ނެ.ާ

ކުރިމަތިވެދ ނެތީކަމަ މައްސަލަާ މިސ ލަކަށްާ އެެވސްާމަޑުކުރަންވީާ ށްވަންޏ ާ

ހަވ ލުކޮށްފައިާ...)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެްއާސ ފެއްނުވި(..ާމައްސަަަލަާނިންމަފ ނާެާ

ވ ނީ.ާާ ކުރިމަތިވ ންެވެގންާ މައްސަލަާ ކޮންެމޮގތަކަށްވިޔަސް.ާ ފޮނުވިޔަސް،ާ ަވކިންާ ފޮނުވިޔަސްާ އެކީާ

ކުރި ުގޅިެގންާ އެކަަަމ ާ މައްސަލައަކީާ ނުހުންނ ނެ.ާ ވ ނެާާނުވެެއއްާ އަދިާ އެހެންވީމ ،ާ މަތިވ ...ާ

ޑްރ ފްޓިންގާ އަޑަކީާ އިވޭާ ދެން،ާ ކުރިައސް.ާ ކޮންމެޮގތަކަށްާ މިކަންާ ވ ނެާ ެއކަންާ  220ކަންތައްތައް.ާ

...ނެތޭ.ާާ ެއއްވެސްާ ބުނީމަކ އެއްާ ފޮނުވ ށޭާ އެކަމަކު،ާ ނިމުނީއޭ.ާ ބައިވަރުާ މިތައްާ ބުންޏޭާ ކޮމިޓީންާ

ލިބޭނީ. ބަދުނ ްމތަކެއްާ މިކަހަލަާ މިހ ރުވެސްާާާއެހެންވީމ ،ާ ހަމަާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ފައި،ާނިންމޭާވަރަކުންާއަދިާތިާޙައްޤުތަކ ބެހޭާބ ބުވިޔަސްާއެހެންާބ ބެއްިވޔަސްާާ

ހުރިހ ާާ ޤަސްދުކުރަނީާ ތިމަންނަާ ވިދ ޅުވިާ މުޤައްރަރުާ ދެންމެާ ދެން،ާ ފޮނުވަމުންދ ން.ާ ހަމަާ

ސޮިއކުރަްއވާ  މިާާާާމެންބަރުންވެސްާ ސުވ ލަކީާ ައޅުަގނޑުެގާ ކޮމިޓީން.ާ ިމާ ފޮނުވަންޏ ާ  225ފޮނުވ ޮގތަށޭާ

މިސ ލަކަށްާ ހައްދަވަނީ.ާ ކިހިނެއްތޯއޭާ ސޮއިނުކުރަްއވައިފިއްޔ ާ މެންބަރަކުާ މިސ ލަކަށްާ ކޮމިޓީެގާ

ތިވިދ ޅުވ ހެންާދެންމެާތިވިދ ޅުވިހެންާއެއްާމެންބަަަރުންާއެބަާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާޤ ނޫނ ާއެްއޮގތަށްާާ

ާމިޓީއެއްތޯވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާއެފަދަާމެންބަރަކުާސޮއިނުކުރަްއވަފ ނެާ.ބެއްވޭާކޮ

ާ

ޑްރ ފްޓްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެފޮނުވ ާ ދެންނެވީާ ައޅުަގނޑުާ ދެންނެވީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ނޫންާ އެހެނެއްާ ނޫން.ާ  230ނޫން،ާ

.ާއެާދޭކުންކަމުަގިއާާފޮނުވ ލީމ ާމިާވަޑަިއެގންާމިތ ނަގއިާމަސަްއކަތްާކުރެއްވިާބޭފުޅުންާތިއްބަވ ނަމަ

އިނީޝިއަލްކުރަްއވ ފައިާހުރިާކޮންމެާބޭފުޅަކުވެސްާއެާއިނީޝިއަލްާކުރަްއވ ފައިާހުރިާކޮޕީާމިތ ނގައިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ކޮމިޓީެގާ މިާ އެއީާ ރެކޯޑަށްޓަކައި.ާ ބޭނުންވޭާ ބަހައްޓަންާ ފައިލްކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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އަޅުަގނ ޮގތްކަމަށް.ާ ނިންމެިވާ ބައްލަވ ާ ވިދ ޅުވިާާބޭފުޅުންާ ....)ރެކޯޑިންގަގއިާ ައމިއްލައަކަށްާ ޑުާ

 235ާއެްއޗެއްާސ ފެއްާނުވި(..ާބަދަލުތަކެއްާެގނެސްެގންނެއްާނޫންާ.

ާ

އެާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ބަރުލަމ ނީ،ާ ރިޔ ސީާ މިސ ލަކަށްާ ތިވިދ ޅުވ ހެންާ ދެންާ ާއ ދެ،ާ

ށްާހީވަނީާހަމަާއެހިސ ބަށްާނުޮގސްާނިންމޭނެހެން.ާސަބަބަކީ،ާާޑްރ ފްޓްވެސްާފޮނުވ ނީތޯ.ާއަޅުަގނޑަާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެނޫންވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާފޮނުވަންާހުރިާޑްރ ފްޓްތައްާވަރަށްާިގނަާއެބަހުރިާފޮނުވަން.ާެއހެންވީމ ،ާ

ެގންދަވައިފިއްޔ .ާާ ކުރިއަށްާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ހަމަާ މިކަންާ ނުޮގސްވެސްާ އެހިސ ބަށްާ  240އަޅުަގނޑުމެންާ

ާންނަނީާހަމަާމިާފޮނުވަން.ާއަޅުަގނޑަށްާފެ

ާ

މަޖިލީހަށާްާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ރައްޔިތުންެގާ ޑްރ ފްޓްތައްާ ހުރިާ ނިމިފައިާ މިހ ރުާ ާއ ދެ،ާ

ފޮނުވުމ ާބެހޭޮގތުންާކޮމިޓީންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރަީއސަށްާސިޓީއެއްާފޮނުވިފައިާމިވަނީާދެންާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 245ހުރިާބ ބުތައްާފޮނުވ ށޭ.ާރައްޔިތުންެގާޚ އްޞަާމަޖިލީހުަގއިާއެކިއެކިާބ ބުތަކ މެދުާވ ހަކަދަަައްކަމުންާ

ޮގތެއްާނިންމޭނެކަމ މެދު.ާއިދ ރީާކޮމިޓީންާނިންމެވީާ ެގންދ ނެާތަރުތީބަކީާކޮބައިތޯާއިދ ރީާކޮމިޓީންާ

ނިޒ  ވެރިކަމުެގާ ބ ބޭ.ާ ޙައްޤުތަކ ާ ައސ ސީާ ދޭންވީާ އިސްކަމެއްާ އެންމެާއެންމެާ ބ ބަށްވުރެެވސްާ މުެގާ

ކޮމިޓީންާ އިދ ރީާ ވ ހަކަދެކެިވެގންާ އެޮގތުެގަމތީންާ ބ ބަަަށޭ.ާ ޙަްއޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ ދޭނީާ އިސްކަންާ

ނިންމެވީާއަސ ސީާޙައްޤުތަކ ބެހޭާބ ބ މެދުާވ ހަކަދައްކަވަން.ާއެޮގތުން،ާފުރަތަމަާނިމުނުާބ ބަކީެވސްާާ

އަޅުާ ފޮނުވީވެސް.ާ މަޖިލީހަށްާ ބ ބުާ އެާ ވ ހަކަެއއް،ާާއެއީ.ާ އައިާ ދަންނަވަަަމުންާ އަބަދުވެސްާ  250ަގނޑުާ

ފަށ ނީާ ޑްރ ފްޓްކުރަންާ ކެޕިޓަލްތައްާ މައްސަލައެްއެގާ ދ ންއޮތްާ ވޯޓަކަށްާ ޢ ންމުާ ރައްޔިތުންެގާ

ވަރަށްާާ އޮތއިަްޔ އޭ.ާ ވަުގތުާ ނިންމުމަށްފަހުާ މަސަަައްކަތްތައްާ ހަވ ލުކުރެުވނުާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ

މަތީން ފަހަރެްއެގާ އެތައްާ ޕްރޮފެސަރާސ ފުކޮށްާ ދެން،ާ ދައްކ ފަިއވ ނެ.ާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ާ

ލޮޖިސްޓިކްސްާާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި،ާ ެއކިެއކިާ ދެންާ ނޫނިއްޔ ާ ކަންނޭނެގާ ފުރ ވަޑަަަިއަގންނަވ ތީާ

 255ސަބަބުތަކަށްޓަކައިާހެދިާކަންނޭނެގާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާއިސްކަންދެވުނުާެއާނިޒ މުެގާ

ނިޒ މ ބެހޭ އެާ އެްއއިރެއްަގއިވެސްަްާާމައްޗަށް،ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ދެން،ާ ެއކުލަވ ލުމަށް.ާ ބ ބުތައްާ ާ

މ ބޮޑަކަށްާކުރެވުނުކަެމއްާނޫންާއެއީކީ.ާދެން،ާކުރުކޮށްާދަންނަވ ނަމަ،ާއިދ ރީާކޮމިޓީންާއެކިއެކިާލަފ ާާ

އެއަށްާާ ބ ބަށް.ާ ބެހޭާ ޙައްޤުތަކ ާ އަސ ސީާ ވ ހަކަދެްއކުނީާ ފްލޯރަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ދެއްަވއިެގންާ

މަޖިލީހުެގާއަޅު އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ބ ބުާ ެއާ އަންނަ،ާ ދެންާ ހަމަާ ފެންނަނީާ ަގނޑަށްާ
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ާާ 24ާާާާމެންބަރުންނަށް،ާމަޖިލީހުެގާރައީސަށްާމަޖިލިސްާއޮތް 25ާާާާވަނަާމ އްދ ،  24ާާ260ވަނަާމ ްއދ ެގ..

ެގާާވަނަާމ އްދ އިންާބުނ ޮގތުަގއިާދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީެގާމ އްދ ެއއްާނުވަތަާދެާމ އްދ ެއއްާ

ރައީސަށްާާ މަޖިލީހުެގާ ޑްރ ފްޓެއްާ އެާ ނިންމުމުންާ ހުށަހެޅިދ ނެކަމަށްާ މަޖިލީހަށްާ އެކުލަވ ލ ާ ޑްރ ފްޓްާ

ދެކެވިއްޖެާާ ެއވ ހަކަާ މަތީންާ ފަހަރެއްެގާ ދެތިންާ މިހ ތަނަށްާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ފޮނުވަންވ ނެއޭ.ާ

އަޅު ޑްރ ފްޓ މެދުާ އެާ އަވަހަށްާ އެންމެާ ...ނިންމަންޖެހޭާ އެާ ނިންމަނާްާކަންނޭނެގާ ޮގތެްއާ ަގނޑުމެންާ

މިާ އެީއާ ފޮނުވުމަށް.ާ ޑްރ ފްޓްާ އެާ ައަވހަށްާ ނިންމ ފައިާ ބައްދަލުުވމެއްަގއިވެސް.ާ އޮންނަާ ދެންާ  265ހަމަާ

...ކަމަކަށްާ ުގޅުންހުރިާ އެހ ބޮޑަކަށްާ ބ ބެއްާ ނޫނީާ ުގޅުންހުރިާ ތިމ ެގ،ާ ނިޒ މ ާ ވެރިކަމުެގާ ޗެޕްޓަރަކީާ

އަޅުަގ ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ ހަމަާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާނުބެލެވޭ.ާ އެކަމަކު،ާ ދެން،ާ ފެންނަނީ.ާ ނޑަށްާ

މިއިންނަނީާވަރަށްާމުހިންމުާބ ބެއް،ާވަރަށްާބޮޑުާބ ބެއް.ާެއާޤ ނޫނުތައްާކުރިއަށްާެގންދަން.ާދެން،ާ

އެްއޗެްއާާ ވިދ ޅުިވާ މެންަްބަރުާ ޑްރ ފްޓްތަކަކީ...)ރެކޯޑިންަގއިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ މުޤައްރަރުާ

ހުރި ހަވ ލުކުރެވުނުާާާާސ ފެއްނުވި(..ާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނިޒ މަކ ...ާ ކޮންމެާ  270ބ ބުތަކެއް.ާ

ާމަސައްކަތްާހަމަާ...މަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަށްާފޮނުވ ތޯއޭ.ާދެން،ާއެއީާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަޮގތަކީ.ާާ

ާ

މިއުާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ައރައިެގންާ އޮޅުންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބޮޑުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަރަށްާ ާޅެނީ.ާ

އޮޅުމެްއާއެބައުޅޭ.ާރިޔ ސީާނިޒ މ ާބަރުލަމ ނީާނިޒ މްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާހުންނ ނީާވަރަށްާކުޑަކުޑަާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބ ރުތަކ ާ ލިބޭާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ޮގތ ާ ޢައްޔަންކުރެވޭާ މަޖިލިސްާ ަވޒީރުންެގާ  275ފަރަޤުތަކުން.ާ

އެހެން ެއއްޗެހި.ާ ނިޒ މުަގިއވެސްާާއެކަހަލަާ ރިޔ ސީާ އިންނ ނެާ ބ ބުަގއިާ ޖުޑިޝަރީއ ބެހޭާ ީވމ ،ާ

ާާ ޗެޕްޓަރު ތަފ ތެއް.ާ ނިޒ މުަގިއވެސްާ ތެރޭަގއ1ާާާިބަރުލަމ ނީާ ފަރ ތުެގާ ހިންގ ާ ވެރިކަންާ ަގިއާ

ވެރިކަންާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ އަނެއްކ ެވސް.ާ ނިޒ މްާ ބަރުލަމ ނީާ އޮންނ ނެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ފަރ ތްތަކަ ވަޒީރުންެގާާހިންގ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ އޮންނ ނީާ ތެރޭަގއިާ އެްގޒެކެޓިވްާ ށްވ ނީާ

އެނޫންޮގތަކަށްާާ ހިމެނޭނީ.ާ ވަޒީރުެވސްާ ބޮޑުާ ތެރޭަގއިާ މަޖިލިސްާ ަވޒީރުންެގާ އޭެގތެރޭަގއިާ  280މަޖިލިސް.ާ

ބަރުލަމ ނީާނިޒ މެްއަގ ކުށްހީއެއް.ާ ބޮޑުާ ެއއީާވަރަށްާ ހީކުރެޭވކަމަށްވަންޏ ާ ިއވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އެނުކުތ ާ ދެންމެަގިއާ އެހެންވީމ ،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކީވެސް.ާ ބައެއްާ ެއްގޒެކެޓިވްެގާ ވެރިކަންކުރ ާ

ރިޔ ސަތުންާފ ހަަގކުރަްއވ ާެއއީާތަފ ތުާއެއްޗެްއކަމަކަށްާިވދ ޅުވިާވިދ ޅުވުންާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާ

ވ  ބޮޑުަވޒީރުެގާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ިގނަާ ދުނިޔޭެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީތަކުަގއި.ާާނުކުރެވޭ.ާ ޮއވޭާ ހަކަނުވެސްާ

 285މިސ ލަކަށްާއޮސްޓްރޭލިއ .ާިއންޑިޔ ަގއިާއޮންނަނީާމުޅިންާެއހެންޮގތަކަށްާބަރުލަމ ނީާނިޒ މްާއޮތަސް.ާ
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ވ ހަކަފުޅެއްާާ ބޭނުންފުޅުހ ާ ރިޔ ސަތުންާ ދެން،ާ އިނޭގތޯ.ާ ދައްކަނީާ މިވ ހަކަާ ފޯކަސްކޮށޭާ އެހެންވީމ ،ާ

މީހަކަ އެހެންާ ދެންާ އެހެންާދައްކަވ ފައިާ ..ތީރަށްާ ހަމަާ ފޯކަސްާ ބުނ ިއރަށްާ އެްއޗެއްާ ށްާ

ާކިޔުްއވ ނެކަެމއްނެތް.ާ

ާ

 290ާއ ދެ،ާކުރިއަށްާެގންދަވ ،ާކުރިއަށްާެގންދަވ .ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ހުރިާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ މިހ ރުާ ހުރިާ ކޮމިޓީއަށްާ މިާ މިހ ރުާ ވ ހަކައަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ާއ ދެ،ާ

ޗެޕްޓަރތަކެއްާެގނެސްާބަލ ފަިއާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކޮމިޓީންާނިންމަންވީއޭާމިވެނިާެއވެނިާޗެޕްޓަރެްއާާާފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޝަރީ

ފޮނުވިދ ނެއޭާމިހ ރު.ާއެާފޮނުަވންާހުރިާޗެޕްޓަރުތައްާފޮނުވީމ ާނިމުނީ.ާއޭެގތެރެއިންާއަޅުަގނޑުާހަމަާ

 295ާޗެޕްޓަރުާފޮނުވަން.ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަދެއްކީވެސްާާފުރަތަމަވެސްާހުށަހަޅަންާއަސ ސީާޙަަައްޤުތަކ ބެހޭ

އެހެން.ާެއއީާމިހ ރުާއަދިާއެނޫންާޗެޕްޓަރެއްާފޮނުވެންާއޮތްކަމަަަށްާވަނީިވއްޔ ވެސްާފޮނުަވންވީ.ާައދިާާ

ޭއެގތެރެއިންާާ ތަްއޔ ރުކުރަންވީާ ޑްރ ފްޓެއްާ މިާ ޗެޕްޓަރުެގާ ދެާ މިއިންާ ފޮނުވިދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނިޒ މ ބެހޭާާ ފޮނުވަންވީާާރިޔ ސީާ ހަމަާ ޗެޕްޓަރުތަްއވެސްާ ެއާ ހަމަާ މިފޮނުވަނީ.ާ ޗެޕްޓަރެއްާ

އެބައިތައްވެސް.ާއޭރުންާހަމަާމެންބަރުންާއެާޚިޔ ލުާފ ޅުކުރައްވަމުންާމިާއިަިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވަމުންާާ

ނިންމ ފައިާ ފޮނުވ ާ ހަމަާ ޑްރ ފްޓްވެސްާ މިާ ެގންދެވޭނެ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ެއޮގތްވެސްާ  300ެގންދަވ ނީ.ާ

ާއިންޮގތަށް އަންނައިރުާާ ދިޔައިމ ާ ހަމައަށްާ ޯވޓ ާ ރައްޔިތުންެގާ ޑްރ ފްޓެއްާ ޗޫޒްކުރައްވ ާ

މިދާެާ ކޮންމެހެންާ އެހެންވީމ ،ާ މެންބަރުންވެސް...ާ މަޖިލީހުެގާ މިމަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވ ނީާ

ސްާާނިޒ މުންކުރެާނިޒ މަކަށްާދ ންާމިތިބީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމައިެގން.ާއެހެންވީމ ،ާރަްއޔިތުންނަށްވެ

ނިޒ މ ބެހޭާ ރިޔ ސީާ މިއީާ ހިންަގން...ާ ވެރިކަންާ މިާ ތެރޭަގއިާ ފުރުޞަތުެގާ އެާ ފުަުރުޞަތު.ާ އެާ

 305ވެރިކަންާހިންގ ާފަރ ތުެގާޗެޕްޓަރުކަމަށްވަންޏ ާޗެޕްޓަރުާނިންމ ފައިވެސްާފޮނުވޭނެ.ާދެން،ާރައްޔިތުންާާ

ފޮނުވުނީ. ނިމުނީ.ާ ެއޗެޕްޓަރުާ ނިޒ މެްއަގއިާ ރިޔ ސީާ ައއިމ ާ ނަަގިއެގންާ އެޮގތަށްާާވޯޓުާ ާ....

އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތ ިއެގންާ މިާ ދަންނަވަމުންާ ވ ހަކަާ ެގންދެޭވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާކުރިއަށްދ ންކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާއެވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ައޅުަގނޑުމެންާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އިނީާ ފީލްވެފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ހިތަށްއަރަނީާ  310ާނަށްއަޅުަގނޑުާ

ފަހަތުަގއޭާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ ކުޑަކޮށްާ ނުދެއޭ.ާ ކުރިައކަށްާ ޮގތަކަށްާ ދ އިމީާ ާއަދިވެސްާ
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އެްއޗެްއާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޔަޤީންާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ ބަލ ފައި.ާ ވަރ އިާ ެގންދަންޖެހޭާ ތިބެނީާ މިާ މިހ ރުވެސްާ

ސައްކަތްާިމވެނިާހިސ ބަކުންވެސްާާދަންނަވ ފ ނަން.ާޢ ންމުާވޯޓުާނެުގމަށްާފަހުަގއިާމިާޑްރ ފްޓްެގާމަ

އެްއޗެްއާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ މެންބަރުންާ ވެްއޖިއްޔ ާ ެގންދ ކަމަށްާ ކުރިއަށްާ

 315ސ ފެއްނުވޭ(ާއެީއާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަށްވެސްާެއނޭގާެއއްޗެއްާނުބުންޏަސްެވސް.ާދެންާ

އެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގިއާ ފީލްވަމުންާއަަަޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ޗެްއާ

ބަިއވެރިވެސްާނުވެވޭ.ާނަމަވެސްާއަޅުަގނޑަށްާފީލްވަމުންާދިޔައީާއަޅުަގނޑުމެނ100ާާާްދިޔައީާދެންާާ%

ކުރިއަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތީމަާ ކަނޑަައޅަންާ ވޯޓަކުންާ ޢ ންމުާ ނިޒ މެއްާ ވެރިކަމުެގާ މިހ ރުދެންާ

ރުާއަދިާރިޔ ސީާނިޒ ުމެގާމަްއޗަށްާއަޅުަގނޑުމެންާެއކުލަވ ލ ާާެގންދ ނީާދެާނިޒ މުެގާމަްއޗަށޭ.ާމިހ 

މ ްއދ ތަކުަގިއާާ ހުރިާ ދެންާ ފިޔަަވއިާ ބ ބުާ އެާ ނިޒ މުެގާ ވެރިކަމުެގާ ިވޔަސްެވސްާ ހުރިކަމަށްާ  320ބ ބުތައްާ

މިސ ލަކަށްާސަރުކ ރުެގާއިންެވސްޓްރީއަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އަށްާމިާއޮންނަާމިކަހަލަާމ އްދ ތައްާާ

ެގންނ ނެއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެ ބަދަލުތަަައްާ ެގންނަންޖެހޭާ ނިޒ މަށްާ ޕ ލިމެންޓްރީާ މިގޮތަށްާ ޕެނަލުންާ ންާ

ޯގތްރޫކޮށްފައިާއެޕްރޫވްާކުރ ނީއޭ.ާމިސ ލަކަށްާދައުލަތުެގާބ ބުަގއިާާ ޭއތިާ ެގނެސްފައިާއަޅުަގނޑުމެންާ

ެވއްޖިއްޔ ާާމިހ ރުާއިންނ ނެާކަންނޭނެގާއެންމެާއިސްވެރިއަކީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ.ާއެހެންކަމަށް ާ

އިސްަްވެރިައކީާާ އެންމެާ ސަރުކ ރުެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ.ާ ެވރިއަކީާ މަތީާ އެންމެާ  325މިސ ލަކަށްާ

ބޮޑުަވޒީރޭާމިސ ލަކަށް.ާިމޮގތަށްާހުރިާއޮޓަމެޓިކުންާއަންނަންޖެހޭާބަދަލުތައްާެގންނަވ ނީ.ާއެއްދުވަހުާާ

ވިދ ޅުވިހެންވެސް މުޤައްރިރުާ މިތަނުަގއިާ ހަނދ ންވޭާ ބަދަލުތައްާާާއަޅުަގނޑުާ ެގންނަންޖެހޭާ މިޮގތަށްާ

ޕެނަލުންާެގންނަމުންާެގންދ ނީއޭ.ާދެންާކަނޑައެޅިެގންާބޮޑުާބ ބެއްޮގތަށްާވެރިކަމުެގާނިޒ މ ބެހޭާބ ބާުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންާ މަޖިލީހުަގއިާ ދެންާ ހީކުރީާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެހެންނޫންތޯ.ާ މިއޮތީާ ވަކިންާ

ނިޒ  މިާ މައްޗަށްާ ނިޒ މްެގާ މުޅިންާޕ ލިމެންޓްރީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންާ ބައްޓަންކުރުމުެގާ  330މްާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ އޮތީާ ކުރެވިފައިާ ޑިބޭޓްާ މަޖިލީހުަގއިާ

މިދެންނެވީާޕ ލިމެންޓްރީާނިޒ މްާއޮންނ ނެކަންާނުވަތަާއެާއޮތީމަާރިޔ ސީާނިޒ މެއްާއޮންނ ނެކަމަށްާމާިާ

ފަ ދެންާ އޮތީމަ.ާ ދ ނާްާނިޒ މުާ ވޯޓަކަށްާ ޢ ންމުާ ވިދ ޅުިވޮގތަށްާ ތިާ ކަނޑައެޅުނީމަާ ނިޒ މްާ މިާ ހުންާ

ިމތަނުަގިއާާ ހީކުރީާ އަޅުަގނޑުާ އެހިސ ބުންާ ހުްއޓ ލަންވީހެްއޔޭ.ާ ސުވ ލަކީާ އޮތްާ ދެންާ ކަނޑައެޅުނީމަާ

ެގންދ ނީއޭާާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ޑްރ ފްޓްެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމީކަމަށްާ  335އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ އެހެންވީމ ،ާާެގންޮގސްފައި ކަނޑަެއޅުނީމަ.ާ ނިޒ މެއްާ ެގންނ ނީޭއާ ބަދަލެއްާ ެގންނަންޖެހޭާ ފަހުންާ

އަސ ސީާާ މިާ އަމުދުންާ ދެންާ ހަމަާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ިވދ ޅުވ ހެންާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ މިތަނުަގއިާ
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ާާޙައްޤުތަކުެގާބ ބުާޝައްކެއްާނެތްާހިނގައިދ ނެ.ާދެންާއަދިާދިވެހިާދައުލަތްާއެއީާކޮންާދައުލަތެއްކަން

މިހެންނާޭާ މިހެންވެއްޖެނަަމާ ބަޔ ންކުރުމ އެކީަގއިާ ވ ހަކަތައްާ އެާ އެްއޗެހިވެސްާ މިކަހަލަާ ބަޔ ންވުން.ާ

 340އޮންނ ނީާފަހަރެއްަގއިާޕެނަލުންާއެޮގތަށްާހައްދަވައިފިްއޔ ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެއްޗެްއާާ

ވިސް އަޅުަގނޑަށްާ ދ ނެކަމަށްާ ޕްރޮސެސްާ މިާ ފުރަަގމަާ މީތިާސ ފެއްނުވޭ(ާ ވެއްޖިއްޔ ާ ނޭޮގތުންާ

މަޖިލީހުެގާރައީސްާނުވަތަާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ެގާފަރ ތުންާޑިސްޓްރިބިއުޓްާކުރަްއވ ނެ.ާދެންާއެބޭފުޅުންާ

ނުވަތަާ ފޮނުްއވ ނެޭއާ ކުރައްވ ފައިާ ޑްރ ފްޓްާ އެާ އެބޭފުޅުންާ އިޞްލ ޙުތަކެްއާ ޚިޔ ލުކުރަްއވ ާ

ބަލ އިރުަގއި އެޮގތަށްާ އެހެންެވާ މިއޮތްާާާހުށަހަޅުއްވ ނެއޭ.ާ ދޭތެރޭަގިއާ މިާ މަހ އިާ ނޮވެްމބަރުާ

 345)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާިމއިންާކޮންމެާޮގތެއްާއިޙްތިޔ ރުާކުރިޔަސްާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މީަގއިާ ދެންާ ނެތްހެން.ާ މައްސަލަތަކެްއާ ބޮޑުާ މ ާ މީަގިއާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ވީ ޮގތެއްަގއިވެސްާ ކޮންމެާ ސޭވްވ ާާބަލަންޖެހޭނީާ ބަޙުސްާ މިދެންނެވީާ ޮގތަކަށްާ އިކުއިންޓަބަލްާ ހ ާ

ކުރެވުނުާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެްއާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ މަސަްއކަތްތަްއވެސްާ ޮގތަކަށްާ

މަސައްކަތަކީާބޭކ ރުާމަސަްއކަތެއްކަމަށްާނުވަތަާއަޅުަގނޑުެމންާހަމަާމެންޑޭޓުންާބޭރުަގިއާކުރެވުނުާާ

ކަމަ މިކަންކަމަށްާމަަަސައްކަތްތަކެއްާ ހަމަާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  350ކަށްެވސް.ާ

ާރިޢ ޔަތްކޮށްެގންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާ

ާ

ައޅުަގނޑަށްާާާهللاފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާޢަބްދު ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ

ާޙައްޤުތަކ ބެހޭާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުޭވ(ާާފެންނަޮގތަކީާއަސ ސީާމަސީޙްާމުޙަންމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ355 

ވ ހަކަދެްއކެވިާިގނަާބޭފުޅުންާހަމަާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސްާބުރަވެަވޑަިއަގންނަވ ކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާމިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ފޮނުވަންވީއޭ. މިހ ރުާ އެއްޗެއްާ ހުރިާ ފޮނުވެންާ އަސ ސީާފ ހަަގކުރެވެނީާ ޚ އްޞަކޮށްާ ޭއެގތެރެއިންާ

ފޮނުވަންީވއޭ.ާާ ނިންމ ފައިާ މިހ ރަށްވެސްާ މިހ ރުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބ ބުކަމަށްާ ބެހޭާ ޙައްޤުތަކ ާ

)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާމައިަގނޑުާބޮޑެތިާބަދަލުތަކެއްާނ ންނ ނެއޭ.ާ

އެްއޗެއް ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާާާާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ ފުރަތަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންާ  360ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ާލިސްޓަށްާބަލ ލ ނަންާފޮނުވަންާނޫނީާފޮނުވުމަށްާއިޢުތިރ ޟްާކުރަްއވ ާބޭފުޅަކުާއެބަާއިންނެވިތޯ.ާާ

ާ

ދަންނަވ ލަންާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ އެރުވުުމެގާ ހަނދުމަފުޅުއ ކޮށްާ ާމުޤައްރިރުެގާ
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މުޙަންމަދުާނަޝީދުާާދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަ މެންބަރުާ ަމޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ މެންބަރެއްކަމުަގިއވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާކޮމިޓީެގާ

 365މިކަމަށްާއިޢުތިރ ޟްާކުރެއްުވމ ާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާދެންނެވިންާއަޅުަގނޑުެމންާމިކުރ ާާ

ނު ތެރޭގައިތޯާ ަގވ އިދުާ މިާ މިތަނަށާްާމަސައްކަތަކީާ މަޖިލީހުން.ާ ކަނޑައަޅ ނީާ އެކަންާ ނޫންތޯ.ާ ވަތަާ

ޗެލެންޖްާއެބަާކުރައްވ .ާއެހެންވީމ ،ާވަރަށްާހުތުރުކޮށްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާނަަގިއެގންާރިޔ ސަތ ވެސްާާ

އެހެންވީމ ،ާާ ދުވަހަކުވެސް.ާ ކުރީާ ދައްކަަވއިފިާ ވ ހަކަާ ވަރަށްާ ދިްއކޮށްާ އިނިގލިާ މުޙ ތަބުކޮށްާ

ފުދޭާވަރެއްެގާިގނަާއަދަދެްއެގާމެންބަރުންާތަމްޞީލުކުރ ާޕ ޓީއެއްެގެވސްާއިސްާާާާއެމަނިކުފ ނަކީާއަދި

އެކަންާ ނުކުރ ނަންާ ތ އީދެއްާ ަގއިމުވެސްާ އަޅުަގނޑެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅެއް.ާ ނުފޫޒުވެރިާ  370ބޭފުޅެއް.ާ

ާާ ނުކުރ ނަން. ތ އީދެއްާ އަޅުަގނޑުާ ފޮނުވ ކަށްާ ެއއްޗެއްާ އެްއވެސްާ ކޮމިޓީންާ މިާ ޮއއްަވއިާ އެާއެހެންާ

ކުރެޭވާާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަހުަގއިާ ނިމުމަށްާ ފްލޯަގިއާ މަޖިލީހުެގާ ފުރަތަމައިނުންާ އިޝޫާ

މަސައްކަތްާކުރުމުެގާމެންޑޭޓްާއެބައޮތްތޯާނުވަތަާނޫންތޯ.ާއެހެންނޫނީާމަޖިލީހުެގާރައީސްާސިޓީއެއްާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއޮގތަށްާ ސިޓީއ އިާ ވިދ ޅުވ ާ ެއާ ވ ހަކަައކީަީާ މަސައްކަތްާާާާފޮނުއްވަންވީާ

 375ެމންބަރުން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާމަޖިލީހުެގ23ާާާކުރެވިދ ނެކަން.ާެއކަންާޔަޤީންވީމަާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާާ

އޮްއވަިއާާ އެހެންާ ސިޓީާ އެާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެްއާ އަޅުަގނޑެއްާ އެހެންވީމަކ ާ ނޫން.ާ އަޣްލަބިއްޔަތެއްާ

އޮތް މެންޑޭޓްާ އަމިއްލައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަކަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަނޑައެޅިދ ނެާ ކަމަށްާ

ދެނާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުނިންމ ާ އެހެންާ އިޝޫާ އެާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ފޮނުވިދ ނެތޯ،ާާ ެއްއޗެއްާ އެއްވެސްާ މިތަނުންާ ތިމަންނ މެންނަށްާ ސުވ ލުާ ކުރެއްވިާ ތިާ މުޤައްރިރުާ

 380ނެާސުވ ލެްއކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާފުރަތަމައިނުންާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާލިބުމަށްފަހުަގއިާކުރެވޭ

ކަމުަގއިާާ އ ނެއކޭާ ކޮމިޓީންާ މިާ ޖަވ ބަކީާ ސުވ ލުެގާ މިދެންނެވިާ ދެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ

ތިމަންނ މެންނަށްާފޮނުވިދ ނެއޭާމެންޑޭޓްާއެބައޮތޭާބުނ ކަމުަގއިާވ ނަމަާދެންާމުޤައްރިރުާތިާކުރެއްިވާާ

ފޮނުވިދ ނެ ޗެޕްޓަރެއްާ އެްއވެސްާ މިހުރާީާސުވ ލަށްާ ރަޢުޔުާ ބޭފުޅުންެގާ ިގނަާ މިތ ނަގއިާ ތޯ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަސ ސީާޙައްޤުތަކ ބެހޭާބ ބުާފޮނުވިދ ނެކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާދެންމެާައޅުަގނޑުާމިާާ

 385ކުރިާސުވ ލުެގާޖަވ ބުާމިާކޮމިޓީންާއ ނއެކޭާބުނެފިނަމަާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުވެސްާާ

ާެގާބ ބުާފޮނުވުމަށްާތ ަެއީދުކުރަމޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާހަމަާމިާއަސ ސީާޙައްޤުތަކު

ާ

ކުރެްއިވާާާފެލިދެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމޫސާ  ތިާ ފައްޓަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މުޤައްރިރުާ އިނޭގތޯ.ާ ާޝުކުރިއްޔ ާ
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ާމިހ ރުާސުވ ލުާޙަމްޒ ެވސްާދެންމެާއެާފ ހަަގކުރެްއވިޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ހަަގކުރެވޭާޮގތުަގއިާނިޒ ރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 390އަސ ސީާޙައްޤުތަކ ާބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފޮނުވޭނީ.ާދެންާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ ނުކުތ ާ ފ ހަަގކުރަްއވ ާ ެއާ ޙަމްޒ ާ އެއ އެކުަގިއާ ހަމަާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެްއާ

މަސައް ކޮމިޓީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ ދަންނަވ ލ ނަމޭ.ާ ުގޅިެގންާހިތަށްއެރީާ މިކަންކަމ ާ ކަތ ާ

ދުވަސްވެއްޖެާާ ިގނަާ ވަރަށްާ މެންބަރަކުާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މެންބަރަކުާ

ނިންމަން.ާާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަްއސަލަާ އެާ ދެންާ ފްލޯަގއި.ާ މަޖިލީހުެގާ ކުރަްއވ ތ ާ އެސުވ ލުާ

ެގން މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަންޏ ާ ހަަމާއެހެންނޫންކަމަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ މައްސަލަތ ާ އެާ ޑްރ ފްޓްތަކ ާ  395ދ ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރިޔ ސަތ ާ ެއއީާ އެހެންވީމ ،ާ ލިބޭ.ާ ފުރުޞަތުާ ދެއްކުުމެގާ ވ ހަކަތަކެއްާ އިތުރުާ

ކޮމިޓީެގާރިޔ ސަތ ާުގޅިެގންާނަމަވެސްާމިކަންތައްތައްާއެބަޖެހޭާއެާހުށަހަޅުްއވ ާމެންބަރަށްާެއކަމުަގިއާާ

އެބަޖެހޭ ވ ންާ ނުދަންނަވަންާޖަވ ބުދ ރީާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ދެންާ އަވަހަށް.ާ ތަންކޮޅެއްާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާކޮމިޓީެގާމައްސަަަްއކަތްާމިދަނީާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށޭާއެހެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ކަށްާާ

ކުރުމަށްާ މަސަްއކަތްާ މިާ ނުކުތ އަކީާ ފ ހަަގކުރެޭވާ ައަަޅުަގނޑަށްވެސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  400ނެތިން.ާ

އެބުނާ ަގވ އި ޖެހޭނެ.ާ ރިޢ ޔަތްކުރަންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ނުކުތ އަށްާ އޮތްާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ދުަގއިާ

މަތިންާ އުސޫލުެގާ ެގންނަާ އެާ ވ ހަކައެއް.ާ ޕެނަލެއްެގާ ެއކްސަޕަރޓުންެގާ އޮންނަާ އެާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ

ވ ހަކަދެއްާ ކޮމިޓީަގިއާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކުލަވ ލުމަށްޓަކައިާ ެއާ ކުރަންވ ނެއޭ.ާ ކިާާއެކަންާ

ެއއްޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެާވ ހަކަދެއްކުުމަގއިވެސްާ ވ ހަކަދެްއކުންތަކަށްާިވސްނ ިއރުަގިއވެސްާ

ދެންމާެާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ާ ފުރިހަމައެއްާ  405މުޅިންާ

ފޮނުވޭނެކަ އަދިވެސްާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ބައެްއާާމުޤައްރިރުާ އެބަހުރިާ މަށްާ

ނުކުތ ތަކެއް.ާެއއީާތަންކޮޅެްއާކުރިންާފ ހަަގކުރައްަވއިފިާވަކިާކަހަލަާބ ބުތަކެަެއްާނޫނީާަވކިާކަހަލަާާ

ބައިތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނިންމިފައިާހުރިތޯ.ާހަމަާއެާއުސޫލުންާދެންާފޮނުވަމުންާެގންދަވަންވީ.ާާ

މަ ނުތިބެވޭނެާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިަާްާއެއީާ ެއއްޮގތަކަށްެވސްާ ނުފޮނުވައެއްާ މިާ ޖިލީހަށްާ

 410މަސައްކަތެްއާނުނިމެއޭާކިޔ ފައެއް.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާފޮނުވެންާހުރިާ

ާއެްއޗެހިާހަމަާއަދިވެސްާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

މަޖިލީހުގެާއ ދެާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ަވޒީރުންެގާ ކަމުގައިވ ާ މެންބަރެއްާ ކޮމިޓީެގާ މިާ ާ،ާ
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އޮންނަނީާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ިމާ ފޮނުއްވ ފައިާ މިާ ސިޓީާ ފޮނުއްވިާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެަެރިާ

ފޮނުވ ފައި މުޤައްރިރަށްާސިޓީއެްއާ ކޮމިޓީެގާ ވަނީ.ާ ރައީސްއަށްކަމަށްާ ނުވޭ.ާާާޢިއްޒަތްތެރިާ  415އޮތްކަމަށްާ

ޖަވ ބުދެއްވ ފަިއާާ ސިޓީއަށްާ އެބޭފުޅ ެގާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ިވދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާ ތިބޭކަށެއް.ާ ޮގސްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތަިއެގންާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނޫނިއްޔ ާ

ެއއްޮގތަ ަގވ އިދ ާ މިދަނީާ އަަަޅުަގނޑުމެންާ ވެއްޖިއްޔ ާ ައޅުަގނޑުާާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ކުރިއަށް.ާ ށްާ

ނެތެކޭވެސް.ާާ ކަންތައްތައްާ ރަނަގޅުކުރ ނެާ ޙައްޤުަގއިާ ކޮމިޓީެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުދަންނަވަންާ

ޚިލ ފަށާްާ ގަވ އިދ ާ މަޖިލީހުެގާ މިާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެްއާ އަޅުަގނޑުާ  420އެކަމަކު،ާ

އެހެ އެއްބޭފުޅަކުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ މަޖިލިސާްާކަމަކަށް.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބުނީމަާ ންާ

ރައީސްެގާާ މަޖިލީހުެގާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ހުއްޓުންއަރ ފައިާ

ލިއުްއވަނީާ މިާ މުޤައްރިރަށްާ ކޮމިޓީެގާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ އޮްއަވއިާ ފޮނުވ ފަިއާ ސިޓީާ އެާ އަރިހަށްާ

އޮ ޑްރ ފްޓެއްާ ހިމެނޭޮގތަށްާ ކީއްކުރަންތޯާާމަޖިލީހުަގއިާ އަލުންާ ދެންާ ފޮނުވ ލައްވ ށޭ.ާ ތިއްޔ ާ

ވިދ ޅުިވާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ސިޓީަގއިާ މިާ ހަވ ލ ދެްއވ ާ ސިޓީއ އިާ ނަޝީދަށްާ  425އަޅުަގނޑުމެންާ

ފެންނަނާީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ ދެންނެވިހެންާ ކުރިންާ ހަމަާ ހަަަމަާއަޅުަގނޑަށްާ އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ

ކޮމި އިދ ރީާ މަޖިލީހުެގާ ވިދ ޅުިވާާހަމަާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ މަޖިލީހަށްާ ލަފ ދެއްވަިއެގންާ ޓީންާ

ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

މަޖިލީހުެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެަެްއޮގތަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ޖަވ ބެއްާ ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާ މީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ  430އ ދެ،ާ

ާާ ބޭނުންވީ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އަރުވަންޖެހޭނެ.ާ ކޮމިޓީެގާާރައީސްއަށްާ ެއކްޝަންައކީާ ނަގ ާ ައޅުަގނޑުާ

ވިދ ޅުީވ.ާ އެާ މުޢިްއޒުާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ޕޮސިޝަންާ އަޅުަގނޑުެގާ ނަަގން.ާ ެއކްޝަންާ ރުހުމުަގއިާ

އަޅުަގނޑުާަވޒީރުންެގާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާއެާދައްކަވ ާވ ހަކަފުޅަށްާާ

ާާ ނޫން ނެތިެގންނެއްާ ޖަވ ބެއްާ ނިޒ މާީާއަރުވ ނެަެާ ހުންނަނީކީ.ާ މިާ ނ ރުވަންާ ޖަވ ބެއްާ އަޅުަގނޑުާ

ކޮމިޓީެގާާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ ވ ހަކަފުޅަކަށްާ ދަްއކަވ ާ ައޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުަގއިާ  435ނުކުތ އެްއަގއިާ

މަޖިލީހުެގާރައީސްާއެހެންާނ ންަގވ ކަމަށްާވަންޏ .ާ މުޤައްރިރުާކޮންމެހެންާޖަވ ބެއްާދޭކަށްާނުޖެހޭނެާ

އަާ ބޭސިސްަގިއާ ިވދ ޅުވެސްވިާާއެާ ގ ތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ދުވަހަކުާ ކުރީާ މިހުންނަނީ.ާ ޅުަގނޑުާ

ބުނީާ އަޅުަގނޑުާ ޖަވ ބުދެްއވީހޭާ އެއަށްާ ތެރޭަގއިާ ފުރުޞަތުެގާ ދެވަނަާ ވ ހަކަދެްއކުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ

ނޫނެކޭާއެއީާއަޅުަގނޑުާމ ލޭެގާމެންބަރުާވ ހަކަދެއްކުމުެގާދެވަނަާފުރުޞަތޭާ)ރިކޯޑިންގަގިއާމެންބަރާުާ
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މީަގިއާާވި އެއްޗަކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ  440ދ ޅުވިާ

ވިދ ޅުިވާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ެއއަށްފަހުާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ނުކުތ ތައްާ ޕަރމަނަންޓްާ

ާާ ަގވ އިދުެގ ރ24ާާައެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ މަޖިލީހުެގާ އެބުނަނީާ ަގއިާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ެއާވަނަާ އީސްާ

އެްއޗެްއާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ބަޙުސްާ ސިފަތަކުެގާ އަސ ސީާ މައްސަލައަކ މެދުާ

މ އްދ ތަްއާާ އެާ ކޮމިޓީއަށްާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ ވ ނެއޭާ ރަީއސްާ މަޖިލީހުެގާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ރައީސްއަށް މަޖިލީހުެގާ ފެށީާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފޮނުވަން.ާ ސިޓީއެްއާާޑްރ ފްޓްކުރުމަށްާ ާ445 

ނިންމެވިާ މަޖިލީހުންާ ބެހޭޮގތުންާ ޙައްޤުތަކ ާ އަސ ސީާ ިމއޮތީާ ފޮނުއްވީާ ކޮމިޓީއަށްާ މިާ ލިއުްއވ ާ

ރައީސްާލިއުުމންާއެހެންާާާނިންމެވުމޭާމިއ އިާއެްއޮގތަށްާޑްރ ފްޓިންގެގާމަސަްއކަތްާފަށ ށޭ.ާމަޖިލީހުެގ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ ދެންާ ފެށީ.ާ މަަަސައްކަތްާ އެންެގވީމަާ ވ ޮގތުންާ ަގިއާ )ނ(ާ ެއއީާ އެންެގވީމަާ

އަސ ސީާސިފަތައްާނިމެންދެނާްާ ޤަބޫލުކުރަންާއެާފެށޭނެކަން.ާއަޅުަގނޑުާނުދެކެންާކޮންމެހެންާހުރިހާ 

ސ ފެއްނުވޭ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ އޮތްާއެންމެާ މިއަދަކުާ އަދިާ ދެންާ ާ)450 

ޑްރ ފްޓްެގާ ދުވަހުާ މިއޮތްހ ާ ނޫންާ ކަމެއްާ ޤަބޫލުކުރ ނެާ ރައްޔިތުންނެއްވެސްާ އަދިާ މަޖިލީހެއްވެސްާ

އެްއވެސްާމަސަްއކަތެއްާނުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންާތިބޭނެާކަމަކަށް.ާއެއީާނިޒ މުެގާަމއްސަލަައށްާޢ ންމާުާ

އަނެާ ފަށައިެގންާ ޑްރ ފްޓްކުރަންާ ނިމުނީމަާ ޖެހޭނެކަމަކަށް.ާވޯޓުާ ހޭދަކުރަންާ ޑްރ ފްޓަށްާ ދުވަހުާ އްާ

ކޮމިޓީއަށްާ ދެކޭޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ވ ހަކަެއއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ ހަމައަކުންވެސްާ ބުއްދީެގާ

 455ހ ޒިރުެވވަޑައިާނުެގންނެވުމުެގާއުޒުރަކަށްާއޭނަާދައްކަވ ާވ ހަކަފުޅެއްާިމއީ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުާއެކަންާާ

އީާއެކަމުެގާުއޒުރެްއކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާވިސްނެނީ.ާދެންާީމަގިއާޚިލ ފެްއާދެކޭޮގތަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާ

އޮތިްއޔ ާމިހެންާނޫންކަމަށްާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާކޮމިޓީެގާއެހެންާ

މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގިއާ އެާ މީނީާ އަޅުަގނޑުާ ވަންޏ ާ ފ ހަަގކުރައްަވއިފިކަމަށްާ މެންބަރުންވެސްާ

ާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ

ާ460 

އަޅުަގނޑުާާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އޭނަާ ތ އީދުކުރަން.ާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ދެއްކެިވާ މުޢިްއޒުާ ާއަޅުަގނޑުާ

އޭެގާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ ދައްކަަވއިފި.ާ ވ ހަކަާ އޭނަާ ރަނަގޅަށްާ މ ާ ވަރަށްވުރެންާ ާދައްކަވ ާ

އަޅުަގނާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހެޅުއްވިާާއިތުރަށްާ މެންބަރުާ މަޖިލީހުެގާ ަވޒީރުންެގާ އެއްޗަކީާ އޮތްާ ދަންނަވ ލަންާ ޑުާ

ކްލިއަރކުރަންާާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަދިާ ވ ނަމަާ ދޭކަމަށްާ ބުރަދަނެއްާ ބޮޑުާ އެހ ާ ސިޓީއަށްާ

މިޮގތަށްާ ކީއްެވެގންތޯޭއާ ބ އްަވއިެގންާ ބައްދަލުވުންތައްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ނަމަާ  465ޖެހޭކަމަށްާ
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ބަްއދަލުވުމުެގާާއަޅު މިޮގތަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވެއްޖިްއޔ ާ ިމދަނީ.ާ ކުރިއަށްާ ަގނޑުމެންާ

ެއހެންވީމ ،ާ ެގންދިއުމުެގ.ާ މިޮގތަށްާ މަސަްއކަތްާ މިާ ނެތެއްނޫންތޯއޭާ ހައިސިއްޔަތެްއވެސްާ

އަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންވެސްާމިޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމެންޑޭޓެއްާއޮތްކަމަށްާމަސަްއކަތްާކުރި

ވ ނަމަ ެގންދ ކަމަށްާ ކުރިއަށްާ މަސަްއކަތްާ ޤަބޫލުކުރެވިެގންާ އޮތްކަމަށްާ ޖ ަގާ އޭތިާާާެގންދިއުމަށްާ

 470ފޮނުވުމުެގާމަރުހަލ ަގއިާައޅުަގނޑުމެންާކީއްެވެގންތޯއޭާއެހ ބޮޑަށްާއެއަށްާރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހެނީ.ާދެނާްާ

ާ ޑްރ ފްޓްާ މިާ ވަސީލަތަކަށްާ ރައްދުކުރުމުެގާ ެއސިޓީާ ނޭޅުންާއެހެނެއްނޫން،ާ ހުށަހެޅުމ އިާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ވިދ ޅުވިޮގތަށް.ާ މުޢިއްޒުާ ބުއްދިވެރިކަެމއްނޫންކަންނޭނެގާ އެީއކީާ ހަދ ކަމަށްވެއްޖިްއޔ ާ

އެވިދ ޅުވަނީާާ އޭނަާ ދެންާ ނިންމަވ ނީ.ާ ނިންމ ޮގތެްއާ އެއ އިބެހޭޮގތުންާ ރައީސްކަންނޭނެގާ މަޖިލީހުެގާ

މުޤައް ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ މިހ ރާުާތެދެއްކަމަށްވ ނަމަާ ހޯހޯާ އަންަގވައިފިސްކަންނޭނެގާ ރިރަށްާ

ައންނަގ ަވއިާާ އެހެނެއްާ މިދަނީކީއެއް.ާ ނޫނޭާ ގަވ އިދަކުންާ މުޅިންާ ހުއްޓަވ ލަްއވ ށޭ.ާ  475ތިމަސައްކަތްާ

ކުރިއަށްާާ މިހެންާ ވިދ ޅުިވޮގތަށްާ މުޢިއްޒުާ އެހެންވީމ ،ާ ވިދ ޅެއްނުވޭ.ާ އަދިާ މުޤައްރިރުާ އޮތްކަމަކަށްާ

ކޮން ދެންާ އޮވޭާާދެވިދ ނެކަމަށް.ާ މިހ ރުާ ނުިވޔަސްާ އެޗީވްިވޔަސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެޮގތެްއވިޔަސްާ

ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިހްތިރ މްކުރަންާ އެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ސުންަގނޑިއެއް.ާ

މިހ ތަނަށާްާ ފ ހަަގކުރެްއވިހެންާ ެމންބަރުންާ ބައެއްާ މިތަނުންާ ދެންާ އެބަޖެހޭ.ާ ކުރަންާ މަސައްކަތެްއާ

އަދިާާއަޅުަގނޑުމެ އިމްޕްރެޝަނަކީާ އޮތްާ ކްރިއޭޓްކުރެވިފައިާ ނޫންނަމަވެސްާ ޤަސްތުަގއިާ  480ންނަށްާ

މަޖިލީހުަގއިާމ އްދ ތަކެއްާނުނިމުނުކަމުަގިއވިޔަސްވެސްާޑްރ ފްޓްާފުދޭވަރަކަށްާކުރިއަށްާހިނގައްޖެއޭ.ާާ

ސުވ ލުާ ފޮނުވުމުެގާ ޑްރ ފްޓްތައްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ޑްރ ފްޓްތަކެއް.ާ މީެގތެރޭަގއިާ އައީމ ާއެބަހުއްޓޭާ ާ

ައޅުަގނޑުާާ އަޅުަގނޑުމެން،ާ ބުނ ކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ މިހެންާ މިހ ވަރަށޭ.ާ އޮތީާ މިވަުގތުާ ނޫނޭާ ނޫނޭ،ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެބައ ދޭ.ާ އިޝޫެއއްާ ކްރެޑިބިލިޓީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވަންޏ ާ މިދެންނެވީާ

 485ޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާާމިތަނަކުންނޫންާއަދިާބޭރުތެރޭާމީހުންނަށްާއަޑުއިވިފައިާއޮތްޮގތުންވެސްާއަދިާއަ

ނިޒ މީާ ދިޔަކަމަށްވިޔަސްވެސް،ާ އެޮގތަށްާ ޑިބޭޓްާ މަޖިލީހުަގއިާ އަދިާ މިހ ރުާ ދެހަވ ޮގތުންެވއްޖިްއޔ ާ

ނުކުތ ާނެިގކަމަށްވިޔަސްވެސްާޑްރ ފްޓިންގާކޮމިޓީެގާމަސައްކަތްާމިހެންޮގސްާމިހ މިހ ވަރަށްާއެބަދެއޭ.ާާ

ކް އިމްޕްރެޝަންާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަނެއްކ ާާމިހެންޮގސްާ ހުރީ.ާ ރިއޭޓްކުރެވިފައިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާލިބިފައިާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާފޮނުވެންާއޮތްާެއއްޗެއްާފޮނުވުންާފަސްކުރުންާ

 490ާހިއެއްނުވޭާބުއްދިވެރިޮގތަކަށްާވ ނެހެނެއްާ.

ާ
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މެންބަރުންާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ މަޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ ާހުށަހަޅުއްވ ާާާ

ހުށަހެޅުއްވުމ މެދުާބަޙުސްކުރުަމކީާމިާކޮމިޓީންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްނޫންހެން.ާއެީއާއަޅުަގނޑުމެންެގާާާާޝ ރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މައްޗަށްާއަމުރުާކުރަންާއޮތީާއެންމެާފަރ ތެއް.ާއެއީާރައްޔިތުންެގާޚ އްޞަާމަޖިލިސް.ާެއމަޖިލީހުނާްާ

އޮތްނަމަ ނިންމ ފަިއާ އެހެންވީމ ،ާާާާޮގތެއްާ ކޮންވީންކުރަްއވ ފަިއވ ނީ.ާ މިކޮމިޓީައށްާ ރައީސްާ  495މަޖިލީހުެގާ

ލިޔުްއވ ާާ ބަޔ ންތަކ އިާ ދެއްވ ާ މެންބަރުންާ ވަކިަވކިާ ކަމެއްނޫން.ާ ބެހޭވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކ ާ

ޔ ާާސިޓީތަކ އިާފ ޅުކުރައްވ ާޚިޔ ލުފުޅުތައް.ާމިކޮމިޓީއަށްާމަސައްކަތ ބެހޭޮގތުންާޚިޔ ލެއްާފ ޅުކުރައްވ ފިއް

އެީއާާ ޚިޔ ލުތަކަކީާ އިދ ރީާ ބެހޭޮގތުންާ އެއ ިއާ ޚިޔ ލަކަށްވ ނީ.ާ ހިމެންޖެހޭނެާ ޑްރ ފްޓްތެރޭަގއިާ އެއީާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެންޓަރޓެއިންކުރުމުަގއިާމިތ ާބަހުސްކޮށްާވަުގތުާނަގ ލަންޖެހޭާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާާ

ާާ އެއްކޮށްާތިާޗެޕްޓަރު  500ކްލޯސްކޮށްފައިާއަޅުަގނޑުމެންާމާިާނުފެނޭ.ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީާހަމަާ

ނިންމުމަށާްާ ޮގތްތަކެއްާ ދޭތެރޭާ ލިޔުންތަކ ާ ފޮނުވ ާ ޚިޔ ލުތަކ އިާ ހުރިާ ބެހޭޮގތުންާ ފޮނުވުމ ާ ޑްރ ފްޓްާ

މިތަނަށާްާ ނަޝީދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޙުސްނުކުރެްއވުން.ާ ވ ހަކައަށްާ ނަޝީދުެގާ ވ ހަކަދެްއކުން.ާ

ރުންނަށްާއެނގިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާއޭނަާސިޓީާފޮނުއްވީާާވަޑައިނުަގންނަވ ކަންެވސްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ކޮންސަބަބަކަށްތޯވެސްާބަޙުސްކުރ ކަށްނުޖެހޭ.ާމަޖިލީހުެގާރައީސްާމަޖިލީހުަގއިާފ ޅުކުރެއްވިާޚިޔ ލުތަްއާާ

ހުއްޓުވުމަކަށްާާ އެމަސަްއކަތްާ ފަށަންވ ނީ.ާ މިމަސައްކަތްާ ފޮނުއްވީމަާ ރަސްމީޮގތުަުންާ  505މިކޮމިޓީއަށްާ

ރައީސަ ހުއްޓުމަށްާމަޖިލީހުެގާ ގަވ އިދެްއާ އިތުރުާ ދެންާ މަޖިލީހުންާ ޚ އްޞަާ ނުއެންޭގނެާ ކަށްވެސްާ

ރަްއޔިތުންެގާާ އޮތީާ މިވަުގތުާ ފަރ ތަކަށްާ ހުއްޓުވޭނެާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ދެންާ ފ ސްކުރީމަ.ާ

ާާ ގ ތުާޚ އްޞަާމަޖިލިސް.ާއެމަޖިލީހުންާމައްސަލައެއްާަގވ އިދ ާއެްއޮގތަށްާހުށަހެޅިެގންާއަޅުަގނޑުމެން

ކަމަކަށްާ ެއކަންކުރެވޭނެާ ެއނޫންޮގތަކަށެއްާ ހުއްޓިދ ނެ.ާ ފ ސްކޮށްފިއްޔ ާ ހުއްޓ ލަން.ާ އެމަސައްކަތްާ

 510ާނުފެންނ ތީާއަޅުަގނޑުމެންެގާަމސައްކަތައިެގންާކުރިއަށްދ ންާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާ

ާ

هللاާރުޞަތެއާއަރުވ ނަންާޙަމްޒ .ާނިޒ ރު،ާޢަބްދުމިހ ރުާދެންާމިމަޢުލޫޢުަގއިާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާލަތީފް.

ާ

ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ 24ާޙަޤީޤަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާާާ ނިމުނުކަމަކަށްާ ޑިބޭޓްާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ  515ާވަނަާ

ކަމުންާައއީާކުރުކޮށްާމ އްދ ތަކަށް.ާާޤަބޫލެއްވެސްާނުކުރަން.ާއެއީާސަބަބަކަށްވަނީާައޅުަގނޑުާވ ހަކަދައްާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މ އްދ އަށްާާ ދިުގެވއްޖޭާވަކިވަކިާ މ ވ ހަކަާ މިހ ރުާ ރިޔ ސަތުންާނިންމެވީާ އެހެންނަމަވެސްާއ ބެޓަރީކޮށްާ
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އަސ ސީާ އެހ ހިސ ބުންާ ކިޔ ފައިާ ނިމިފައޭ.ާ ެއއޮތިާ ދެއްކުނުޮގތަސްާ މިހ ރުާ ވ ހަކަދަްއކ ނެކަމެއްނެތޭ.ާ

ޢިއްޒަތްތެ ނިމުނީ.ާ ބައިާ އެޖަލްސ ތަކުަގއިާާޙައްޤުެގާ ވަޑަިއެގންާ ެއތަނަށްާ މެންބަރުންާ ރިާ

ނުލިބުނު.ާާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ހުންނ ނެާ ހަނދުމަފުޅުާ  520ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވިްއޔ ާ

ކިޔ ފައި.ާާ އަންނ ނީއޭާ ފަހުންާ މ ްއދ ތަކަށްާ ވަކިވަކިާ ހަމައެކަނިާ ވ ހަކަދެްއކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވަާ ނިންމެވީ.ާ ނިމުނީ.ާާވަކިހިސ ބަކުންާ އެހިސ ބުންާ ދައްކަވ ފިއޭ.ާ ވ ހަކަތައްާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ރަށްާ

އަޅުަގނޑެްއާާ އެހެންވީމ ،ާ ނިމިފައި.ާ ކަންތަްއާ ސިފަތަކުެގާ ައސ ސީާ އެއޮތީާ އެހިސ ބުންާ

ރައީސްާާ މިތަނަށްާ މިހ ރުާ ނުކުތ އަށްާ އެނަންަގވ ާ ދެންާ ދަށުން.ާ އޭެގާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ

އަޅުަގނ މިތަނަށާްާފޮނުއްވީމަާ ރައީސްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެބައިާ ކުރެވޭނެ.ާ  525ޑުމެންނަށްާ

އެއޮތީާާ ނިންމެީވމަާ ރިޔ ސަތުންާ ނުކުރިޔަސްާ ޤަބޫލުކުރިޔަސްާ އަޅުަގނޑުާ ފޮނުްއވީމަާ ކަންކަމެއްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަސައްކަތްާފަށަންޖެހިފައި.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިކޮމިޓީއަށްާކްރެޑިބިލިޓީާ

އެތަށްފަހަރަކުާއިޝޫ އަޅުަގނޑުމެންާ އެވ ހަކަާ ހަމަެއއްނުވޭ.ާ ކޯރަމެއްާ އެބައޮތޭ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ެއއްާ

ާާ ދަންނަވައިފިން. ކްރެޑިބިލިޓ8ާާާީރިޔ ސަތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމަނީ.ާ މ އްދ ތައްާ ތިބެެގންާ މީހުންާ

 530ޤައްރިރުެގާފަރ ތުނާްާއިޝޫާވަރަށްބޮޑަށްާއެބައޮތް.ާއެކަމަށްާއެޑްރެސްއެއްާނުކުރެއްވޭނެާވ ހަކައަކީާމު

ނުފެނާޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެކަމެއްނުކުރޭ.ާ ރިޔ ސަތަކުންާ ދަންނަވ ނީާ ކޮޅުަގއިާ މުޤައްރިރުެގާ

ރިޔ ސަތ ާ މުޤައްރިރ ާ ނޭނެގާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ޖަލްސ އެއްަގއިާ ޢ ންމުާ ވ ހަކަައކީާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަ ެއކަމަކުާ ކޮންކަމެއްކަމެއް.ާ ހިނަގނީާ އަޅަުގނޑުމެންާދޭތެރޭަގއިާ ނުފެނޭާ ށްާ

ޑިފެންޑްކޮށްާއެތ ަގއިާދެކެވުނުާވ ހަކަ.ާކޮމިޓީއަށްާމެންބަރުންާހ ޒިރުނުވެެގންާކުރެވުނުާަމސައްކަތެއް.ާާ

 535ދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާރޭަގިއވެސްާއެނޭގާމީަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާކޮމިޓީެގާމެންބަރުންެގާރިެއކްޝަންާ

ހިނ މިތ ަގއިާ ފްލޯރަގިއ.ާ އެާ ހުންނަނީކީ.ާހުންނ ނެޮގތްާ ރިއެކްޝަންާ ޖެހުނީމ ާ ޕ ޓީާ ގ ޮގތަކަށްނޫންާ

މުޅިނާްާ އެބުނީާ އެތ ނަގއިާ ވ ހަކަެއއް.ާ ޕްރަިއވެޓްާ މުޅިންާ ވ ހަކައަކީާ ދަްއކަވ ާ މިތ ަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ

މިކޮމިޓީެގާ ހަމަާ މ ދަމ ާ މިތ ަގއިާ ތިހެންނުބައްލަވ ާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ އެހެންވެ،ާ ވ ހަކަެއއް.ާ އެހެންާ

މެންބަރު މިތ ނަގއިާބައެއްާ ވ ހަކަނުދައްކަވ ނެެއކޭ.ާ ތ އީދުކޮށްާ ނަޝީދަށްާ ނުބުނ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ންާ

ެއހެންވީމ ،ާ ޔަޤީންކަެމއްނެތް.ާ އަޅުަގނޑަކަށްވެސްާ ސޮއިކުރައްވ ފައިޮގސްާ ރަނަގޅުކަމަށްާ  540ހަމަާ

ަގއިމުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަައކީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިޝޫަގއިާ މިާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީާ ާާއަޅުަގނޑުާ

އަސ ސީއޮތްޮގތަކަށްާ އެއަށްާ ބަލ ފައިާ އެްއޗިހިާ ފޮނުއްވިާ މިތަނަށްާ ތ އީދެއްނުކުރ ނަމޭާ ޤަބޫލެއްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެކަންާ ފޮނުއްވިދ ނެ.ާ އެޮގތަށްާ ވ ހަކަައކީާ ެއއީާ ޤަބޫލުކުރ ނަމަ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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މިކޮމިާ ފޮނުވ ކަށް.ާ ތ އީދެއްނުކުރ ނަންާ އަޅުަގނޑެއްާ އެކަމަކުާ އަސ ސީ.ާ 12ާާޓީެގާާޤަބޫލުކުރަމޭާ

ާާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން އަޅުަގނޑެއްާ ެއއީާ ފޮނުއްވިދ ނެ.ާ ނިންމަވައިެގންާ ދަށުނ24ާާާްމެންބަރުންާ  545ެގާ

މިތަނަށާްާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ޤަބޫލުަުނުކުރ ތީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ ނިމުނުކަމަކަށްވެސް.ާ ޑިބޭޓްާ ފުރަތަމަާ

މިކަންކު ކޮންޓްރިބިޔުޝަންދީެގންާ އަޅުަގނޑުެގާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާާއަންނަނީާ ރަން.ާ

ައޅުަގނޑުެގާާ އަންނ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކިޔަންޏ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ފެނިވަޑައިެގންާ އެކަންާ މުޤައްރިރަށްާ

ނޭނގެާ އަދިވެސްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރިޔަސް.ާ ކަމުނުދޭާ މިތަންާ އަދިާ ހިތުގެއަޑިންާ

ނިން ހަމަާ މ ދަމ ވެސްާ މިއުޅެނީ.ާ ޕޮޒިޝަނެއްަގއިކަެމއްާ ޚ އްޞަާކޮންާ ރައްޔިތުންެގާ  550މަވަފ ނެާ

އެާާ ބޭކ ރުކަމަށް.ާ މަސައްކަތްާ މިކުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮމިޓ11ާާާާީމަޖިލީހުންާ މެންބަރުންެގާ

މަސައްކަތްތައްާމެނެަްބަރުންތައްާއަމިއްލައަށްާޮގސްެގންކުރިާވޮލެންޓްރީާ ހޮވުމުެގކުރިންާނިންމިާހުރިހާ 

އެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާވ ހަކައަކީާވަޒީރުންެގާާާާމަސައްކަތްާބޭކ ރުކަމަށްާނިންމީާމަޖިލީހުން.ާހަމަ

މަޖިލީހަށްާހޮވޭާމެންބަރުާނަޝީދުެގާހުށަހެޅުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެތަށްފަހަރަކުާުމޤައްރިރަށްާ

މިތަނަށާްާ ލ ރިއެއްތޯ.ާ ކޮންކަހަލަާ މިއީާ ލ ރިާ މިނަގ ާ މިތަނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަަަވަންާ  555އެބަާ

އަިއސްެގ އެްއވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ ވިދ ޅުވިާ ޚިލ ފުވިޔަސްާ ަގވ އިދ ާ ންާ

ިއޝޫަގިއާާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތްކަެމއްނޫނޭ.ާ މައްސަލަެއއްާ

އަޅުަގނޑުާާ ަމއްސަލަެއއްނެތޭ.ާ އަޅުަގނޑުެގާ ވ ހަކަައކީާ ނިންމަިއފިއްޔ ާ އެހެންާ ކޮމިޓީންާ

ފޮނު ކަމަކީާތ އީދެއްނުކުރަމޭާ ދެވަނަާ ޤަބޫލުނުކުރ ތީއޭ.ާ ެއހެންާ އަޅުަގނޑުާ ހުދުާ އެއީާ ވ ކަށް.ާ

ދެނާްާ ދަންނަވ ނަމޭ.ާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ވ ހަކައަކީާ މިވ ހަކަތައްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ  560ފޮނުއްވ ފިްއޔ ާ

މިހ ރުާ ވ ހަކަައކީާ އަޅުަގނޑަށް.ާ ކްލިއަރާ ވަރަށްާ ސްޓޭންޑްާ ައޅުަގނޑުާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

މެން ނުނިންމަވ .ާކޮމިޓީެގާ މިއަށްޮގތެއްާ ރިޔ ސަތުންާ ކުރައްވ ފިއްޔ ާ މީހަކުާ ޗެލެންޖުާ ބަރެއްާ

އަޅުަގނޑަށްެވސްާއެނޭގާމެންބަރުންާއެފ ޅުކުރެްއވިާޚިޔ ލުތައް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކަމެއްނޫންާއެކަމެއްާާ

ޕ ސަނަލީާާާބެލުމ ާނުބެލުމަކީ.ާއެކަމަކުާމިާއެކުޔުޒްއަށްާއަންނ ނީާމިހެން.ާއަންނައިރުާއަޅުަގނޑުމެން

ނުހުންނަވ ނެާ އޭރަކުާ ނުހުންނަވ ނެ.ާ މުޤައްރިރެއްވެސްާ ޑިފެންޑްކުރ ނެ.ާ  565އަޅުަގނޑުމެންާ

ކޭސް.ާާ އެމީހެއްެގާ ޑިފެންޑްކުރަންޖެހޭނީާ އަމިއްލައަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރިޔ ސަތެްއވެސް.ާ

ާާ ެއހެން.ާމުޤައްރިރަށްވެސްާމިތ ާވަުއޗެއްނުކުރެވޭނެާކޮން މެންނަބަރެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީވެސްާ

މުޅިންާ މ ދަމ ާ މިހެންދައްކ ފައި،ާ މިތ ާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދަްއކ ނީ.ާ ތ އީދުކޮށްެގންާ މުޤައްރިރަށްާ
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އޮތީ.ާާ ިމކަންާ އެހެންާ އެީވޮގތެއްވެސް.ާ އެނިގަވޑައިނުަގންނަވ ނެާ މުޤައްރިރަށްެވސްާ އެްއކޮޅަށްެވސް.ާ

 570ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

އަޅުާާފެލިދެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމޫސ ާނިޒ ރުާ މިާއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިނޭގތޯ.ާ ސުވ ލެްއާ އުފެދޭާ ހަަމާ ާަގނޑުާ

މަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްތަކ އިާކޮމިޓީެގާކަންތައްތަކ އިާބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުާސުވ ލުއުފެދޭާކަމެއްާމިއީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ެއްއޮގތަ މުޅިންާ ަގވ އިދ ާ ކުރެެވނީ.ާ ކަންތައްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއްއޮގތަށްތޯާ ށްނޫނަސްާަގވ އިދ ާ

އެީއާާ ކުރެވެމުންދ ކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންތައްާ ބައިވަރުާ އަސ ސީއ ިއވެސްާ  575ޤ ނޫނުާ

އެންމެންވެސްާޤަބޫލުކުރ ާވ ހަކައެއް.ާމިކޮމިޓީެގާމަސައްކަތްާހަމަާމިދަނަންވ ާއިޝޫވެސްާަގވ އިދުަގއިާާ

ބެހޭ މަސައްކަތ ާ އުފެދުމުެގާ ޕެނަލެއްާ ެއކްސްޕ ޓުންެގާ އޮތްޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާބުނެފައިާ ޮގތުންާ

ވ ހަކަތަްއާާ ދެްއކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެމީޓިންގތަކުަގއިާ މީޓިންގތަކެްއަގއި.ާ މިކޮމިޓީެގާ ވ ހަކަދެްއކިާ

ހުންނ ނެާޔައުމިއްޔ ަގއި.ާނަޝީދުާއެވިދ ޅުވ ާވ ހަކަ،ާައޅުަގނޑުާހަމައެކަނިާއެްއޮގތަކަށްވެސްާަވކިާާ

ާާ ދަންނަވަނިކީނޫން. އެވ ހަކަާ ވިދ ޅުވީމަާ މިއީާބޭފުޅަކުާ ސުވ ލެކޭާ އުފެދޭާ ހަމަާ  580އަޅުަގނޑަށްވެސްާ

ިމކުރެވެނީ.ާާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރިހަމަކޮށްެގންތޯޭއާ އެމަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެޮގތަށްާ

މާިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްވ ތީ.ާ ކޮމިޓީެގާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

އެހެ އެބަޖެހޭ.ާ އައިސްާާމަސައްކަތްކުރަންަްާ ައޅުަގނޑުެވސްާ އެިވދ ޅުވިޮގތަށްާ ޙަމްޒ ާ ންވީމ ،ާ

އަޅުަގނޑުެގާާ އަދިވެސްާ އެކަމަކުާ ބަިއވެރިވަން.ާ ވީވަރަކުންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ މަސައްކަތްކުރަނީ.ާ

 585ހިތުަގއިާއެބައޮތްާސުވ ލެއް.ާހަމަާގަވ އިދުަގއިާމިކަންާކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިދެންނެވިާ

އުސޫލުން އެްއޮގތަށްާާކަހަލަާ ެއަގވ އިދ ާ ބަރ ބަރަށްާ ހުރިހ ކަމެއްާ ނިންމަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ާ

ަގވ އިދުންާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިކުރެވެނީ.ާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނިންމައިެގންތޯއޭާ

ހިތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުެގާ ހަމަާ މިސުވ ލުާ މިއުޅެނީ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދުރުމިނެއްަގިއތޯއޭާ ކިހ ހިސ ބެއްެގާ

އެްއވެސްާާއެބައޮ އެހެންާ ފަހަރެއްގައިެވސްާ ދަްއކަނީ.ާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންެވެގންާ އިނޭގތޯ.ާ ތްާ

 590ާކަހަލަާނިޔަތެއްާޮއެވެގންނެއްާނޫންާއިަިނޭގތޯ.ާާ

ާ

މާިާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާޢަފީފް ހީކުރަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އައީމަާ ލަހުންާ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ާދުާފޮނުއްވިާސިޓީެއްއެގާވ ހަކަކަމަށްާމިދައްކަނީ.ާާނަޝީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ނިމިފައާިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުާ އެބައޮތޭާ ފޮނުއްވ ފައިާ ސިޓީެއއްާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ނޫންނޫން،ާ

ާާ ަގވ އިދުެގ ެއހެންވީމ ،ާ ހުށަހަޅައިދޭށޭ.ާ މަޖިލީހުެގ24ާާހުރިބ ބުތައްާ އެބަބުނޭާ )ރ(ާ މައްދ ެގާ  595ާަވނަާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމެވީމައޭ.ާ ފޮނުވަންވެއްޖެކަމަށްާ މިހ ރުާ ކޮމިޓީންާ ފޮނުވޭނީާ ރައީސަށްާ

ާކޮމިޓީަގއިާމިދަންނަވަނީާއެކަންކަންާފޮނުވަންވީތޯާނުވަތަާނޫންތޯ.

ާ

ެއއީާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާޢަފީފް ފޮނުވަންވީ.ާ އެއްޗެއްާ ހުރިާ ނިމިފައިާ ހީވ ޮގތުަގިއާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެބަޮއތް ފޮނުވ ފައިާ ސިޓީެއއްާ މެންބަރުންނަށްާ އަދ8ާާާާިއަޅުަގނޑުމެންާ ނިމިއްޖެކަަމށް.ާ  600ޗެޕްޓަރުާ

ކޮންމެހެނާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނިމިއްޖެ.ާ ޗެޕްޓަރުާ އެއްާ އޭެގފަހުންާ

އަ ނަޝީދުާ ެއއީާ ވ ހަކައަކަށް.ާ ދައްކ ާ ނަޝީދުާ ހިފ ނެ.ާބަލ ކަށްނުޖެހޭނެާ ލަސްކުރަންާ ބަދުެވސްާ

ފުރަތަމާަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ލަސްކުރުން.ާ ކަންތައްތައްާ ވަޒީފ އެއްާ އޮތްާ ހަވ ލުކޮށްފައިާ އޭނައަށްާ

ކުރި.ާާ ެއކަންތަްއެވސްާ އޭނަާ ހަވ ލުކޮށްެގންާ އޭނައަށްާ ކަންތައްތަްއވެސްާ ވޯޓުެގާ ރެފަރެންޑަމުެގާ

 605ހަވ ލުކުރެވިފައިާއޮތްާަވޒީފ ެއއްާއޭނަާއަދ ކުރ ނެ.ާާާާއެހެންވެެގންާމިހ ާލަސްވީ.ާެއހެންވީމ ،ާއޭނައަށް

ެއހެންވީމ ،ާ ފޮނުވަން.ާ މިޑްރ ފްޓްކޮށްފައިާ މިއޮތީާ ހަވ ލުކޮށްފަިއާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންާ

އެކަންތަްއާއަޅުަގނޑުމެންާކުރީމަާނިމުނީ.ާދެންާމ ބޮޑު،ާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާމިާއެްއޮގތަކަށްވެސްާާ

އަޅުާ މަޖިލީހުގެާހިފަހައްޓ ކަށް.ާ އެްއޗެްއާ ހުރިހ ާ ހުރިާ މީަގއިާ މިހ ރުާ ހަމަާ ހީވ ޮގތުންާ ަގނޑަށްާ

މެންބަރުންނަށާްާ އޮންނަޮގތަށްާ ަގވ އިދުަގއިާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ދެންާ ފޮނުވަިއެގން،ާ ރައީސަށްާ

ައޅުަގނޑުެގާާ އެއީާ އިންނަންވީ.ާ ހިފަހައްޓައިެގންާ އޭނަވެސްާ ނުފޮނުވަންޏ ާ ފޮނުވަންވީ.ާ  610ފޮނުވަންޏ ާ

ާކީ.ާާވ ހަކައަާ

ާ

ޑްރ ފްޓިންގާާާހުވަދުއަތޮޅުާދެކުުނބުރީާމެންބަރުާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

ކޮމިޓީެގާޖަލްސ ާބ ްއވަފަިއެވސްާވަރަށްާިގނަާދުަވސްތަކެްއާދިޔަާޮގތެއްާއެކުލަވ ނުލެިވެގންާޖަލްސ ާާާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު

ވަރެާ ކޮންމެެވސްާ އަޅުަގނޑުާާނުބޭއްވި.ާ ދެންާ ފެށުނީ.ާ ޖަލްސ ތައްާ އެކުލަވ ލަިއެގންާ ޕެނަލެއްާ  615ްއެގާ

ރަަަްއޔިތުންނަށްާ ދެންާ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިާ މިހުރިހ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިތަށްމިއަރަނީާ

ާާ ނިމިއްޖެ.9ާާާއަޅުަގނޑުމެންާދައްކ ނީާކޮންާމޫނެއްތޯއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާނިމިފައިާހުރި ބ ބުާ

ާއެާބ ބުތައްާމަޖިލީހަށްާނުޮގސްާއަޅުަގނޑުމެންާދެންާމިކަންާހުއްޓ ލ ފައިާއަނެްއކ ާއަލުންާނިމިފައި

ހީވ ޮގތުންާާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ވ ނީ.ާ މައްސަލަތަކަކަށޭާ ަވރަށްާ ނިމިއްޖިއްޔ ާ ފަށ ޮގތަށްާ
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އެކައްޗެއް ކޮންެމވެސްާ ނިޒ މެއްިވޔަސްާ ބަރުލަމ ނީާ ނިޒ މެއްިވޔަސްާ ރިޔ ސީާ  620ާާކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާ

ބަޙުސެއްނުވެސްާާ އެއްފަހަރަކ ާ ދޭތިާ ބަޙުސްކުރެޭވނީ.ާ އެކަްއޗަކަށްާ ކޮންމެެވސްާ ެގންދެވޭނީ.ާ ކުރިންާ

ކުރެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަާައޅުަގނޑަށްވެސްާފެންނަނީާއަޅުަގނޑުމެންާނިމިފައިާހުރިާބ ބުތައްާހަަމާ

ާމަޖިލީހަށްާފޮނުވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

މަސައްކަތްާާއެހެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހުރިާ ކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ކަނޑައެޅިެގންާ ފޮނުވުމަށްާ މިހ ރުާ  625ންވީމ ،ާ

މެންބަރަކުާ އެްއވެސްާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ ފޮނުވަންވީކަމަށްާ ނިމިފައިކަމަށް،ާ ފޮނުވޭވަރަށްާ އެހެރީާ

ާއިންނެވިތޯ.ާާ

ާ

ާން.ާފޮނުވިޔަސްާރަނަގޅު.ާާރެކޯޑަށްޓަކައިާއިޢުތިރ ޟްކުރަާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ
 630ާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާާ

ާ

އެކަމަކުާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ފެނޭ.ާ ފޮނުވަންާ ޮގތުންާ އުސޫލެްއެގާ އޮތީާ ދަންނަވަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

ފައިނަލްާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާ ނިންމ ނީާ ކަމަށްާ ފޮނުވަންވީާ ޗެޕްޓަރެއްާ ވަކިާ ކޮމިޓީންާއަދިާ ޑްރ ފްޓިންގާ ވީމައޭާ

އެކަމަކުާާ ނުނިންމަން.ާ ެއއްޗެއްފޮނުވ ކަށްާ އެްއވެސްާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ މިހ ރުާ ބެލުމަށްފަހުަގއޭ.ާ

ޗެޕްޓަރުތަްއާ ހުރިާ ނިމިފައިާ ވަރަށްާ ފޮނުވޭާ ކޮންމެހެންާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިެވއްޖިއްޔ ާ  635އަޅުަގނޑުާ

ާށްާެގނެސްެގންާބަލ ފައޭާފޮނުވ ނީ.ާާހުރެދ ނެއޭ.ާއެކަމަކުާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީއަ

ާ

މިހ ރުާއެހަރަޮގތަށްާކޮޕީހަދ ފައިާފޮނުވ ާވ ހަކަެއއްނޫން.ާކުރީަގިއވެސްާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޮގތަކަށްާމ ނަކުރީާ އެްއވެސްާ

އެއްޗެްއާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ ފޮނުވަންާ ފޮނުވައިރުަގއިާ ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ

ޤަބޫލުކުރަްއވ ތޯާާސ ފެއްނު މެންބަރުންާ މިކޮމިޓީެގާ ހުށަހަޅ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ  640ވޭ(ާ

ނިންމަވ ފަިއާާ ބައްލަވ ާ ކޮމިޓީންާ މިހ ރުާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ

ދިޔައިރުާ ބައްލަވަމުންާ ތިބޭފުޅުންާ އެނގިވަޑައިަގންނަވ ނެާ އޭރަށްާ ބ ބުތައް.ާ ކޮންމެވެސްާހުރިާ ވެސްާ

ވަރަކަށްާއިމްލ ކުށ އިާއެކަހަލަާކަންތައްތައްާހުރި.ާބައެއްާކުދިކުދިާޢިބ ރ ތްތައްާއަޅުަގނޑުާބަލ ލަނާްާ

ފަހުނާްާ ނިންމ ލ ފި.ާ އެމަސަްއކަތްާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ޕެނަލުންާ މިހ ރުާ އޮތީ.ާ ހަވ ލުކޮށްފައިާ ޕެނަލ ވެސްާ

ބ ބުއަށް ޙައްޤުތަކުެގާ އަސ ސީާ ނިންމިާ މިާއަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުތައްާ މައިަގނޑުާ ެގންނަންޖެހޭާ ާ645 
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ހުރިހ ާ ކުރީެގާ އެހެންާ ދެންާ ނުނިމޭ.ާ އެްއޗިހިންާ ބަެއއްާ ތެރެއިންާ ެއއްޗިހީެގާ ެގންދިޔަާ ޑްރ ފްޓަށްާ

ނިންމަވައިފި.ާާ ރަނަގޅުކުރަްއވ ާ އެްއޗިހިާ ޢިމްލ ކުށްތަކ ާ ބަދަލުަގއިާ އެއްޗިހިާ ޢިބ ރ ތްތަކ ާ ބ ބުތަކުެގާ

ެއއް ނިންމެވިާ އެާ ދެނާްާއެހެންވީމ ،ާ ލިޔަން.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ފޮނުވ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ޗިހިާ

ބޭފުޅުންެގާ ކޮމިޓީެގާ އުއްމީދުކުރެވެނީާ ދެންާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުންނ ނެކަމަށްާ އަތްޕުޅުަގއިާ ތިބޭފުޅުންެގާ

ޮގތަށްކަމަށްާ ނިންމެވިާ ތިބޭފުޅުންާ އަމ ނ ތްތެރިކަމ އެކުާ އެއޮތީާ ޑްރ ފްޓްާ އެާ ބައްލަވ ފައިާ  650ރެކޯޑްތައް.ާ

ލިޔެވިފަިއާާޤަބޫ ެއއްޗެއްާ އެހެންޮގތަކަށްާ ނިންމިޮގތަކަށްނުންާ އޮތްކަމަށްާ ަމއްސަލަެއއްާ ލުކުރައްވަންޏ ،ާ

އޮތްކަމަށްާފ ހަަގކުރެްއވެންޏ ާއަންަގވ ލެްއވީމަާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީެގާބައްދަލުވުމަށްާެގނެސްާއެބައިާާ

އަޅުަގ ޮގތެއްކަަމށްާ ެގންދެވޭނެާ ހަލުވިކޮށްާ އެންމެާ ދެނާްާކުރިއަށްދ ނެ.ާ ިވސްނޭޮގތް.ާ ނޑަށްާ

އެއްޗެހިާާދެންާހުރިހ ާބޭފުޅުންާާއެއަށްފަހުަގއި ހުރިާ ނިމިފައިާ އެާ އެއްބަސްވެަވޑަިއަގތީމަާ ބެހޭޮގތުންާ

ރިޕޯޓްާ ފޮނުވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަަމށްާ ފޮނުވ އިރުަގއިާ ފޮނުވ ނީ.ާ ރައީސްއަށްާ  655މަޖިލީހުެގާ

އޭގަާ ެގންނ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އޮތިއްޔ ާ ރިޔ ސީާތައްޔ ރުކޮށްފައިާ މިއީާ ލިޔ ނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިާ

ސ ފެއްނުވޭ(.ާާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ޮގތްކަމަށްާ އޮންނ ނެާ ނިޒ މެއްަގއިާ

މަޖިލީހުގައިވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ފައިެވސްާއޮންނ ނީާއެހެންާރިޔ ސީާނިޒ މެްއަގއިާ)ރެކޯޑިންަގއިާ

(.ާއެކަންާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއިނޭގޮގތަށްާލިޔުންާމުހިންމުހެނާްާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ

ހުންނ ނާެާ ހަނދުމަފުޅުާ އެބައޮތް.ާ ނުކުތ އެއްާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ ހަމަާ ދެން،ާ ހީވަނީ.ާ  660އަޅުަގނޑަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ފައިާއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީާފުރަތަމަާމ އްދ އިންާފެށިެގންާނިމޭހިސ ބަށްާތަރުތީބުާ

ނަންބަރާުާކަނޑައަޅަމުން އެާ ހުރިއިރުަގއިާ ޗެޕްޓަރތައްާ މެދުންާ ދޭތެރެާ މިހ ރުާ ެގންދަން.ާ ާްަ

ތަރުތީބުނުކޮށްާ)ރެކޯޑިންަގިއާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާމިކަހަލަާބަިއވަރުާޓެކްނިކަލްާާ

އަޅުަގނޑުމެ ވ ހަކަާ ޙ ލަތުެގާ ނުރަްއކަލުެގާ ކުއްލިާ ހުންނ ނެާ ހަނދުމަފުޅުާ އެބަހުރޭ.ާ ންާކަންތައްާ

 665ފިލްއިންކޮށްލަންޖެހޭާބައެއްާއަދިާއޮންނ ނެާއަސ ސީާޙައްޤުތަކުެގާތެރެަެއިންާކޮންާމ އްދ ތަކެްއަގިއާާ

ތަރުތީބުކޮށްފައިާ ނަންބަރުާ އެެވސްާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ހުރިާ

ނަންބަރު އެްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(ާޞަފްޙ ާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ މ އްދ ާާ)ރެކޯޑިންަގއިާ އޮންނ ނެ.ާ ކުރުންާ

ނަންބަރުކުރުންާއޮންނ ނެ.ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާއޭރުންާއަނެއްކ ާާ

މިހ ރުާ އެހެންވީަމ،ާ މިފޮނުވުނީ.ާ އެްއޗެކޭާ އޮތްާ ފުރިހަމަނުކޮށްާ ނުނިކުންނ ނެބ ޭއާ ސުވ ލެްއާ

ބޭފުޅުންނަ ހުރިހ ާ ައޅުަގނޑުާ ހުރިޮގތަށްާ ހަފްތ ާާނިންމަވ ފައިާ ިމާ އިރ ދަކުަުރެްއވިްއޔ ާ  670ށްާ
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ނިމުމުެގކުރިންާފޮނުވ ލ ނަން.ާދެން،ާމަޖިލީހުެގާރައީސްއަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނަންާމިކަންާމިޮގތަށްާ

ާކުރިއަށްެގންދ ާވ ހަކަ.ާއެހެންީވމަ،ާއެއީާއެންމެާރަނަގޅުޮގތެްއތޯ.ާ

ާ

ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ ބޭސިސްާާއ ދެ،ާ މުޅިާ ވ ހަކަދެކެވުނުާ ިމާ ާހީވަނީާ

އެާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދެންާ ފޮނުވަން.ާ ބައިާ ޙައްޤުެގާ އަސ ސީާ ވ ހަކަދެއްކީާ މެންބަރުންާ މިތ ނަގިއާ  675ެގއްލިޖެހެން.ާ

ނުކުރަންާ ޤަބޫލެްއާ އަޅުަގނޑެއްާ ޮއތީމަ.ާ އަންގަވ ފައިާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ އެއީާ ވ ހަކަދެކެވުނީާ

މިާާއަޅުަގާނ މިތ ނަގއިާ ެއއީާ ފޮނުވަން.ާ އެްއޗެއްާ ުގޅޭާ ނިޒ މަކ ާ އެްއވެސްާ އިޢުތިރ ޟްކުރަންާ ޑުާ

ވ ހަކަދެކެވުނީާމަޖިލީހުެގާރަީއސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފޮނުްއވ ފައިާއޮތީާޑިބޭޓްކުރެްއވުމަށްާއަސ ސީާާ

ށްާެގންދެވޭނެާާޙައްޤުތައްާބައިވީމަާމިާކޮމިޓީެގާމެންބަރުންާއިޢުތިރ ޟްކުރ ާޙ ލުވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަ

 680ާއެާމަސައްކަތްާއެއީާފޮނުްއވ ފައިާއޮތީމަ.ާއެހެންވީމަ،ާެއކަންތައްާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދެކެވުނު.ާާ

ާ

ނުދެންނެވުނީާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ރަނަގޅަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއއްޗެއްާ ދެންނެވިާ ައޅުަގނޑުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ

ނިޒ މުާ ވެރިކަމުެގާ ވ ހަކަައކީާާކަންނޭނެގ.ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ ބ ބެއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ާ،

ެއއޮތީާ ޑްރ ފްޓްކުރެވިފައިާ މިހ ރުާ ބ ބެއްެވސްާ އެހެންާ އަދިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޖުޑިޝަރީވެސްާ

 685ރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްވެސްާރިޔ ސީާނިޒ މެްއަގއިާމ އްދ ތަްއާހުންނ ނެޮގތަށޭ.ާބަރުލަމ ނީާނިޒ މަކަށްާ

މެންބަރާުާޤ ނޫނުއަސ  )ރެކޯޑިންަގިއާ ބައެއްކަހަލަާ މ އްދ ތަކަށްާ ބައެއްާ މީަގިއވެސްާ ބަދަލުވ އިރުާ ސީާ

ވިދ ޅުިވާާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ާ އެބަހުއްޓޭާ މިހ ރުާ އަންނ ނެ.ާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ

ފޮނުވ ލ އިރުާ ކިޔ ފަިއާ ޑްރ ފްޓޭާ މިއީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަަމކު،ާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ވަރަށްާާއެްއޗެްއާ ަގިއާ

)ރެކޯޑިންަގިއާާ އެހެންނޫނީވިްއޔ ާ އެއްޗެކޭ.ާ އޮތްާ މިހެންާ މިއީާ ނޫންތޯއޭާ ދަންނަވަންޖެހޭނެާ ސ ފުކޮށްާ

 690ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ.

ާ

ވަރަށްާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ައޅުަގނޑަށްާ ތިކަންތައްާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

ފޮނުވ ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ  އެާ ނުދެކެެވއޭާ ވ ހަކައެްއާ ކޮމިޓީަގއިާ ނުފޮނުވޭނެއޭ.ާ އެެއއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ސ ފުވެއްޖެ.ާ

ބޭފުޅުންާ ިގނަާ މިހ ރުާ ފޮނުއްވަންާ ބ ބޭާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ ހަމައެކަނިާ ޮގތަކަށް.ާ

ާާ ފ ހަަގެވސް އަދިާ ނޯޓްކުރެވިފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާާވ ހަކަދެްއކެިވކަމަށްާ އިނޭގތޯ.ާ  695ކުރެވުނީާ

ފުރަތަމާަާ އަޅުަގނޑުާ ނެތިން.ާ ތަކުރ ރުކުރ ކަށްާ ކޮންމެހެންާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ
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މެންބަރުންާތިބީާފޮނުވަންެވެގނޭ.ާދެވަނަކަމަކ12ާާާާީބަޔަށްވެސްާއިޢުތިރ ޟުކުރިން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

އިޢުތިރ ޟްކުރަމޭ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ ބ ބުާާއަޅުަގނޑުާ ޙައްޤުތަކުެގާ އަސ ސީާ ޮގތަކަށްާ ެއްއެވސްާ ާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ އަދިާ އިޢުތިރ ޟްކުރަމޭާ އަޅުަގނޑުާ ފޮނުވަން.ާ ބ ބެއްާ ެއއްވެސްާ އެހެންާ ފިޔަވ ާ

 700ާޤަބޫލެއްާނުކުރަމޭާމެންޑޭޓްާޮއތްކަމަކަށްވެސް.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ތިވިދ ޅުިވޮގތުން ެއކަމަކުާ އެްއޗެްއާާއަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ސުވ ލުކޮށްލ ނަން.ާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާ.

ާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ރައީސްާ އެއީާ ވ ހަކަދެކެވެނީާ މިާ  705ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ކުރިއަށްާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަަަސަްއކަތްާ އެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެންެގވީމަާ އެޮގތުންާ ެގންދެވޭނެ.ާ ާ

ެގންދަވަންާާ ކުރިއަށްާ އެާ ނިމިެގންާ ބަޙުސްާ ސިފަތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ އެބައޮތްާ އަންަގވ ފައިާ

ކުރިއަށްާ ެގންދިޔަީއާ ބައިާ ޙައްޤުތަކުެގާ އަސ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާ

ފެނިވަ މެންބަރުންނަށްާ ެއޮގތަށްާ ދެން،ާ އަޅުަގނޑުާާއިނޭގތޯ.ާ ވ ހަކަައކީާ ޑައިަގންނަވ ނަމަާ

)ރެކޯޑިންަގިއާ ރެކޯޑަށްޓަކައި.ާ ދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކަާ ިއޢުތިރ ޟްކުރ ާ ެއކަމަކު،ާ  710ފޮނުވ ލެވިދ ނެާ

މެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާއެކަަމކު،ާކޮމިޓީެގާމެންބަރެއްެގާހައިސިްއޔަތުންާއަޅުަގނޑުާާ

ާއިޢުތިރ ޟްކުރ ާވ ހަކަާ.

ާ

...ާހަމަާސ ފުކޮށްލަދިނީާމަޖިލީހުންާއަސ ސީާސިފަތަކުެގާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެްއޗެްއާާާާާތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަ

 715ާސ ފެއްނުވޭ(ާއެބަހުރިާކޮމިޓީައށްާފޮނުއްވ ފަިއވެސް.ާާ

ާ

ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ޖަލްސ އެްއާ މ ދަންރޭާ އޮތީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާއ ދެ،ާ ާއެބައޮތް.ާ

އިޞްލ ޙުތައްާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެަެއްކެުވންާ: އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ ަގވ އިދަށްާ މަޖިލީހުެގާ ހުރިޮގތުންާ ރޫޙުާ މަޖިލީހުެގާ

މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ވެއްޖިްއޔ ާ ފ ސްެވއްޖެކަމަށްާ އެޮގތަށްާ ނޫން.ާ ދުރުކަެމއްވެސްާ ފ ސްވުމަކީާ

ސ ފެއްނުވޭ( ެއއްޗެއްާ އިސްކަންދީެގންާާވިދ ޅުިވާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ ާ.11ާާ720 

ައޅުަގނޑަށްާާ ނަމަވެސްާ މަސަްއކަތްކުރަްއވަިއެގންާ ޮގތަށްާ މަސަްއކަތްކުރެްއވިާ ކޮމިޓީންާ މެންބަރުންެގާ

ނަމަވެސްާ މަސައްކަތްކޮށްެގންާ ބަންދުަގއިާ ހަފްތ ާ ތެރޭަގއިާ ދެތިންާދުވަހެއްެގާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ ހީވަނީާ
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( ނިންމ ލަނާްާއަޅުަގނޑުމެންާ މަަަސަްއކަތްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ރެކޯޑިންަގއިާ

މަޖިލީހުެގާރައީސްާއަރިހަށްާފޮނުވަން.ާއެހެންާނުވެާއ ދިްއތަދުވަހުާމަޖިލިސްާބ އްވ އިރުާމަޖިލީހުެގާ

 725ރައްދުވ ނެ.ާާއެޖެންޑ ަގއިާކަމެއްާނެތިއްޖިްއޔ ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީއަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާމަލ މ ތްާާ

އަދިާއަޅުަގނޑުމެންާހުރިހ ާމެންބަރުންވެސްާެއކަމަށްާޒިންމ ާނަަގންޖެހޭނެ.ާ)ރެކޯޑިންަގިއާމެންބަރުާ

މިދެންނެވީާ ވ ހަކަދައްކަވ އިރުާ ބެހޭޮގތުންާ ނިޒ މ ާ ބަރުލަމ ނީާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ

ެއއްޗެާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ނިޒ މ ބެހޭާ ރިޔ ސީާާބަރުލަމ ނީާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އްާ

އެްއވެސްާާ އެހެންާ ވ ހަކަދެްއކެވޭނީ.ާ ބެހޭޮގތުންކަމަށްާ ނިޒ މ ާ ވ ހަކަދަްއކ އިރުާ ނިޒ މ ބެހޭޮގތުންާ

މިވެނިާ ޗެޕްޓަރަކީާ މިާ ނެތްާ ިވސްނިފައެއްާ އަޅުަގނޑަަަކަށްާ އެކުލަވ ލެވުނުިއރުަގއިާ  730ޗެޕްޓަރެަެއްާ

ޅުަގނޑުެގާސަމ ލުކަމަކަށްާދެންާކޮންމެއަކަސްާާނިޒ މެއްެގާދަށުންާއެކުލަވ ލެިވފައިާއޮތްާޗެޕްޓަރެކޭ.ާއަ

އައިސްފައެއްާނެތް.ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެކަމެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ނ ދެ.ާ ހަނދ ނަކަށްާ މ ބޮޑަކަށްާ

ފ  ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ އެްއޗެްއާާވަރަށްާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ބޭނުންވަނީާ ހަަގކުރަންާ

 735ސ ފެއްނުވޭ(ާއަޅުަގނޑުމެންާައތްދޫކޮށްލަމ ހޭާއަސ ސީާޙައްޤުތަކ ބެހޭާޗެޕްޓަރުާ)ރެކޯޑިންަގިއާމެންބަރާުާ

ަގވ އިދުންާާ މަޖިލީހުެގާ ކަެމއްާ ކަންބޮޑުވ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުިވާ

ނެތިެގންާެގ ކަމެްއާ ދ ނެާ އެޖެންޑ އަށްާ މަޖިލީހުެގާ ފ ސްވެާ މަޖިލީހުންާ ކަންތައްތަްއާ ންނަންޖެހޭާ

ާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާނުބޭއްވޭާކަމަށްވެއްޖިްއޔ .ާާާ

ާ

ތ އީދުކުރެވޭާާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކައަށްާ އެދެްއކެވިާ  740ާމުޢިއްޒުާ

ޙައްޤުތަކުެގާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާ އަސ ސީާ ނަމަވެސްާ ހޭލ ތިބެެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާއިނޭގތޯ.ާ

ދެން،ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިނޭގތޯ.ާ މަޖުބޫރުވޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފޮނުވަންާ މަޖިލީހަށްާ ނިންމ ފައިާ ބ ބުާ

ވ ހަކަާާާާހަމައެޮގތަށްާޙަމްޒ ާދެއްކެިވާވ ހަކައަށްވެސްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރަންާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުެގ

ފުރަތަމަާދެއްކިއިރުވެސްާދެންނެވިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފޮނުވެންހުރިާބ ބުތަކެއްާފޮނުވަމ ާހިނގ ށޭ.ާ

ބ ބުާ ޙައްޤުތަކުެގާ ފަދައިންާއަސ ސީާ ެއވިދ ޅުިވާ ރިޔ ސަތުންވެސްާ ބަލ އިރުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ  745އެޮގތުންާ

ތި އޮތީާ ޮގތުަގއިާ ބ ބެއްެގާ ނެތްާ ުގޅުމެއްާ ނިޒ މަކ ާ އޮތީާ ދެކޭޮގތުގައި.ާާއެކަންޏޭާ މަންނަާ

ބ ބެއްާާ ުގޅޭާ ނިޒ މަކ ާ އެްއވެސްާ ފޮނުވަންޖެހޭނީ.ާ ބ ބުާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ ައސ ސީާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ާ
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ައޅުަގނޑުެގާާ އެީއާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ފޮނުވ ކަށްާ ޑްރ ފްޓްނުކޮށްާ ނިޒ މަށްާ ދެާ އޮެވއްޖިްއޔ ާ

ާށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރެވޭ.ާާނިންމުން.ާޙަމްޒ ެގާއެާޚިޔ ލަށްާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާވަރަ

ާ750 

އެާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އަދިާ ނިޒ މު،ާ ދެާ މިހ ރުާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ާއ ދެ،ާ

ކޮމަންާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ: ނިޒ މަކަށްެވސްާ ާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުެމންާ ތަފ ތުވިޔަސްާ ސިފަތަްއާ އޮންނަާ ނިޒ މުަގިއާ

އެބަހުއްޓޭ އެާޗެޕްޓަރުތަކެއްާ ފޮނުވަންޖެހޭނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޗެޕްޓަރުތަކޭާ އެާ ެއހެންވެއްޖިްއޔ ާ ާ.

އިތުރަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ފޮނުވަންޖެހޭތޯ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހުރިްއޔ ާ ލިޔެފައިާ ޗެޕްޓަރުތައްާ

ޙަްއޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ ެއއީާ ެއހެންވީމަ،ާ ފޮނުވަންވީއޭ.ާ ބަލ ލ ފައިާ ެއާ ޖެހިއްޖިއްޔ ވެސްާ  755ބަލ ލަންާ

ހީވ ޮގތުަގިއާބ ބުކަ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތަސްާ ެއޮގތަށްާ އެޖެންޑ ަގއިާ މިކުރ ާ ނޫނިްއޔ ާ މަށްވިޔަސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބ ބުތައްާ އެހެންހުރިާ އެހެންވީަމ،ާ ނޫޅޭ.ާ ަމއްސަލަެއއްާ މ ބޮޑުާ ޖުޑިޝަރީަގިއވެސްާ

އްާނިމުނީމާަާފޮނުވަމ ތޯއޭ.ާނަންބަރުާޖެހުމުަގއިާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބޭއްވިދ ނެތ ާާހުރިހ ާބ ބުތަކެ

ޮއތްާއެވެސްާާ ނަންބަރުޖަހަން.ާކުރީގައިެވސްާއެޑިޓޯރިއަލްާއިޞްލ ޙުކުރިާއެތިާތިންބ ރުާވަކިކޮށްފައިާ

 760ާއެްއކޮށްލ ފައި.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެޮގތަށްާހަމަާއެޑިޓޯރިއަލްާއިޞްލ ޙެަެއްާެގނެވިދ ނެނޫންތޯ.ާ

ާ

ކޮމިޓީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑުާ ހަމާަާއެހެންވީމަ،ާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ރެކޯޑްކޮށްލ ނަންާ ޮގތުަގއިާ ނިންމެވުމުެގާ ެގާ

އެންމެާާ ބ ބުެގާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ ކޮށްެގންާ މަސައްކަތެއްާ ހުރިހ ާ ކުރެވުނުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ހުށަހެޅުމަށް.ާ ރައީސްއަށްާ މަޖިލީހުެގާ ތައްޔ ރުކޮށްފައިާ ޑްރ ފްޓެއްާ ފައިނަލްާ

ދެއްތޯ.ާވި ނޫޅޭާ މަްއސަލަެއއްާ އެްއވެސްާ ެއއަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއއްޗެއްާ  765ދ ޅުވިާ

ައޅުަގނޑުމެންާ އެއްޗެހިާ ފޮނުވ ނެާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ

ސ ފެއް ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ބަލ ފައިާ ރަނަގޅަށްާ ނުވޭ(ާާތައްޔ ރުކޮށްފައިާ

ފ ހަަގކުރިާނުކުތ ާއިބޫާއެާިވދ ޅުވީ.ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުޭވ(.ާމ ދަމ ާާ

ޕެނަލްއަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނަންާހުރިހ ާމ އްދ ތައްާވަކިަވކިންާމިހ ރުާއައިޑެންޓިފައިކޮށްފައިާހުރިާ

މ ދަމ  ބ ބުާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ ބަލ ނީާ ެގނެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެްއޗެހިާ ެގނެސްާ ާ770 

ބޭއްވުނިއްޔ ާނިންމޭވަރަކުންާޕެނަލްއިންާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާައޅުަގނޑުާނިންމައިދޭނަން.ާ)ރެކޯޑިންަގިއާާ

ވަޙީދުާ ޢަލީާ ނިންމ ފައި.ާ އެބައިާ އެޮގތަށްާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ

ައޅުަގ އެދިވަޑަިއެގންނެވިއްޔ ވެސްާ މިއިންަްނަނީ.ާފުރުޞަތަަަކަށްާ ނ ރުވ ާ ފުރުޞަތުާ ނޑުާ
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ޮގތެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮމިޓީެގާއިދ ރީާކަންތައްތަްއާާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާއެހެންާކޮމިޓީތަކުެގާ

އިދ ރީާާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ  775ނިންމަންވެެގން،ާ

ންާތަންކޮޅެއްާބ ރަށްާމިާނިންމޭތޯާހަމައެކަނިާމެންބަރުންނަށާްާކަންތައްތަކެއްަގއިާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެ

މަސައްކަތްާާ މަޖިލީހުންާ އެނގިވަޑައިަގންނަވ ނެާ މިހ ރުާ މިެގންދަނީ.ާ އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާ

އަވަސްކުރެްއވުމަށްާވަރަށްާބ ރުާސްޕީޑެްއަގއިާމިދަނީ.ާމ ދަމ ރޭވެސްާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެްއާއެބައޮތް.ާާ

ާކަންތައްާައދިާއޮންނ ނެާޮގތެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގ.ާމިހ ރުާއެބައިާެއދ ޮގތުންާބުރ ސްފަތިދުވަހުެގ

ާާ ޖަލްސ  މ ދަމ ރޭެގާ 12:30ާާާާހަމަާ ދުވަހު ބުރ ސްފަތިާ އިޢުލ ނުކުރައްވަފ ނެާ ނިންމ އިރުާ  9ާ780ަގއިާ

ނިންމަންވެސްާ މިކަންތައްާ މިއުޅެނީާ ދަންނަަވންާ އެހެންވީމަ،ާ ވ ހަކަ.ާ އޮންނ ނެާ ޖަލްސ ާ ޖަހ އިރުާ

ބ އްވ ނެާާއަޅު ކޮމިޓީާ މިއޮތްޮގތުންާ ަވުގތުާ އިނޭގތޯ.ާ ނިންމޭނީާ ބ އްަވއިެގންާ ކޮމިޓީާ ަގނޑުމެންނަށްާ

)ރެކޯޑިންަގއިާާ ކެންސަލްކޮށްލަންޖެހުނީ.ާ ކޮމިޓީވެސްާ ރޭެގާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް،ާ ވަުގތެއްާ

ވެލަްއވ ށޭާވަުގތެއްާާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާއެހެންވީމަ،ާކޮމިޓީެގާމެންބަރުންާވިދ ޅު

 785އަޅުަގނޑުމެންާބައްދަލުވ ނެ.ާބައްދަލުެވެގންާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ހިމެނިަވޑައިަގންނަވ ާާ މަޖިލީހުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ މީަގއިާ ދެން،ާ ނެތް.ާ މައްސަލައެއްާ އަޅުަގނޑުެގާ

ާާ މިހ ރު ހަމަާ ދައްޗެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ކޮމިޓީތަކަށްާމެންބަރުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރިމަތިވޭ،ާ އެބަާ

އަޅުަގނޑުެގާާ މ ދަމ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެންާ ނުދެއްވޭ.ާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ ވަުގތެއްާ

ހުރިހ ާކޮމިޓީތަކަށްާސަލ މްާބުނެފައިވެސްާތިބޭފުޅުންާނިންަމވ ާަގޑިއަކަށްާމިާކޮމިޓީާބ ްއަވއިދޭނަން.ާ

ާާ ާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.  790ޖަހ އިރުާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސް.ާދެން،ާމ ދަމ ާއަޅުަގނޑުާހަމ1ާާާައެހެންވީަމ،

ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ ވަޑަިއެގންދެއްިވާ ތިާ މިރޭާ ކުޑަމިނުންާ ެއންމެާ އެދެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ކޯރަމްއެއްާާ ފުލްާ އެްއޮގތަށްާ ަގވ އިދ ާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޖަލްސ ަގއިާ މ ދަމ ެގާ ވަޑައިެގންދެއްވުން.ާ

ކޯރަމްއެއްާާއޮންނަންޖެހޭ ފުލްާ ފައިނަލައިޒްކުރެވޭނީ.ާ ނިންމޭނީ،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭރުންާ ނެ.ާ

ާާ މ ދަމ  އެހެންވީމަ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއއްޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ނޫނީާ 1ާާއޮެވެގންާ

 795ާޖަހ އިރަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ.

ާ

ވިދ ޅުވެއްޖެާާާޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާއަރިއަތޮ މުޤައްރިރުާ ދެންމެާ ވ ހަކަާ އުޅުނުާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

އިންނ ނެާާޙުސަަައިންާމުޙަްނމަދުާާ ކަނޑައަޅ ފަިއާ އުސޫލެއްެގޮގތުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ާކަންނޭނެގ.ާ
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ފުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ)ރެކޯޑިންަގއިާ ނިންމ ފައި.ާ ކޯރަމްާ ލްާ

މިހ ރާުާ އިތުރަށްާ ޙައްޤުތަކުެގާ އަސ ސީާ އެއްކަލަާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ  800މެންބަރުާ

)ރެކޯޑިންަގިއާާ ހުންނ ނެ.ާ އެއްޗެހިާ ައންނަާ ކަންތައްާ ނިޒ ުމެގާ ކުޑަކޮށްާ ވަރަށްާ ކަހަލަާ ޖުޑިޝަރީާ

ާާ ސ ފެއްނުވޭ(. ެއއްޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމެންބަރުާ ޮގތެްއަގިއވެސްާ ކޮންމެާ އެީއ،ާ

ޯވޓަށްާއަހ ވެސްާނިންމިދ ނެ.ާއެކަމަކު،ާވެރިކަުމެގާނިޒ މުާނުނިންމަނީހެއްާ އަަަސ ސީާޙައްޤުތަކަށްާ

ސ ފެއްނުވޭ(.ާާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ނިންމ )ރެކޯޑިންަގއިާ ވޯޓަށްައހ ާ ބ ބުތަކަކަށްާ ބައެއްާ

މަ އަޅުަގނޑުމެންާ ވޯޓުނަގ ާާއެކަމަކު،ާ ޢ ންމުާ ެވއްޖިްއޔ ާ އޮތްކަމަށްާ ެގންޮގސްފަިއާ ޑިބޭޓްާ  805ޖިލީހުަގއިާ

ދާެާ ޑިބޭޓަށްާ އެއްޗެހިތައްާ ބައެއްާ އެކަހަލަާ އެހެންވީމަ،ާ ނިންމ ލެވޭނެ.ާ އަވަހަށްާ ވަރަށްާ ނިމުނީމަާ

ާާ މިބޭފުޅުންާވިދ ޅުވ ާޮގތަށްާައޅުަގނޑަށްާާއަންޑަސްޓޭންޑިންގެއއްާވަކިންާނަމަވެސްާެގންދެިވއްޖިއްޔ 

މަސައްކަތްާާާާހީވ ޮގތުގައިާ. މަޖިލީހުެގާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ މުޢިްއޒުާ އަދިާ އިބޫއ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ

ލިބިއްޖިއްޔ ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަންާ ބައެއްެގާ ފެއިލްކުރ ާ އެކަންާ ހިނަގންފެށީމަާ ރޫޙެއްަގއިާ ރަނަގޅުާ

 810ާއެއީާދެންާވަރަށްާއެހެންކަހަލަާކަމަކަަަށްާވ ނީ.ާާ

 

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށްާދެންާމ ދަމ ރޭެގާޖަލްސ ަގއިާއެާަގވ އިދުެގާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުނީމަާ)ރެކޯޑިންަގިއާާާކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް

އަޅުަގނޑުާ ހަމަގައިުމވެސްާ އިނޭގނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ

ވިދ  މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އެބަހުރިާ އެްއޗެހިާ ބަެއއްާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާާކަންބޮޑުވ ާ އެްއޗެްއާ ޅުވިާ

ާާ މެންދުރު މ ދަމ ެގާ ބައ1ާާާާިއެަެހެންވީމަ،ާ ބ ބުެގާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ އަޅުަގނޑުެމންާ  815ޖަހ އިރުާ

މެންބަރުންވެސްާވަޑަިއެގންާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެއްޗެްއާާ ނިންމަންާބައްދަލުވ ނީ.ާހުރިހާ 

ނ ރު ފުރުޞަތެއްާ ވަޙީދަށްާ ޢަލީާ މަޢ ފްކުރަްއވ .ާާސ ފެއްނުވޭ(.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ލަސްކުރެވުނީތީާ ވ ާ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާނިންމ ލެވޭތޯާއަޅުަގނޑުމެން.ާާ

ާ

)ރެކޯޑިންަގއިާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އުފ ެވއްޖައިންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މުޤައްރިރު.ާ  820ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާޤަބޫލުކުރަންާހަމަާމިރޭެގާމައްސަލައިެގޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާާާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަަމކަށްާ މައްސަލައެއްާ އެއީާ ލަސްވުންާ ފުރުޞަތުދިނުންާ

އަޅުަގނޑުާމިރޭާމިތަނަށްާހ ޒިރުވެާއަޑުއަހ ލަންާއިނުމުެގާތެރޭަގއިާައޅުަގނޑަށްާވަރަށްާއ ދަޔ ޚިލ ފުާ

ހަމަނުޖެހުންތަކެއްާޑްރ ފްޓިންގާކޮމިޓީއ ާދޭތެރޭަގއިާއުފެދިަިއްޖެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާތިޔަބޭފުޅުންާހިތް



 33 

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އެދެން.ާ ނުކުރެްއވުންާ ހިތްބަރުާ ދޭތެރޭަގިއވެސްާ  825އަޅުަގނޑ ާ

އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަނީާާާާދަންނަވ ލ ނީާއެްއއަހަރ ާފަސްމަހ ާއަށްދުވަސްާވެއްޖެކަމަށްާމިރެއ ާހަމައަށް

ވަރަށްާހިތ މައ ެއކު.ާެއކަމަކު،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާމިދަންނަވަނީާތިބޭފުޅުންާއަދިާ

އިޢުލ ނުނުކޮށްާ ޢ ންމުކޮށްާ މިއީާ ނޫން.ާ ކަމެްއާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެާ އަޅުަގނޑަށްާ ހިތްބަރުކުރެއްިވޔަސްާ

ޮގތުަގއިާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާމަޑުކުރެވޭނެާކަމެްއވެސްާނޫން.ާމިކަމަކީާމައްސަ ލަެއްއެގާ

ބޭފުޅުނާްާ ހުރިހ ާ ނުދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ތިންވަނަކަމަކީާ ނޫން.ާ ކަމެްއެވސްާ  830އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ

ވ ހަކައަކީާާ އަޅުަގނޑުެގާ ވަޑަިއެގންނެވިއެކޭ.ާ މިއަށްާ ބައްދަލުވުނ104ާާާާްބަރ ބަރަށްާ ޖަލްސ ާ

ބަރ ާ މެންބަރުންާ ާާބޭއްވުނުއިރުާ ވަޑަިއަގންނަވ ނަމަ 7ާާާާބަރަށްާ ރުފިޔ 17ާާާލައްކަ ހަސަތޭކަާ ހ ސްާ

އިތުރުާާ ބައިާ އޮތްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ އެކުލަވ ލުމަށްާ ޑްރ ފްޓްާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގާ މިއީާ ޚަރަދުވ ނެއޭ.ާ

ާާ މިއުޅެނީ ދަންނަވ ލަންާ ނުލ .ާ ކޮމިޓީތައްާ އެހެންާ ކޮމިޓީއަށް،ާ ތިބޭފުޅުންެގާ ވަނ100ާާާާަހަމައެކަނިާ

ވަޑައިާޖަލްސ  ބޭފުޅެއްކަމުަގިއާާއަށްާ ކޮންމެާ ެއއީާ އިންނެިވކަމުަގއިވ ނަމަާ ބޭފުޅަކުާ އެއްާ  835ެގންނެވިާ

ާާ ާާވީނަމަވެސް ސ ފެއްނުވޭ( އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ެމންބަރުާ 31ާާާާ)ރެކޯޑިންަގއިާ ރުފިޔ 200ާާާާހ ސް

ެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ ވިދ ޅުވިާ ެމންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އެބޭފުޅުންތަކަކަށްެވސްާ ނުވަތަާ އެބޭފުޅަކަށްާ

ނަމަވެސްާލި މަޑުމަޑުންާ ވ ހަކަާ ޕެނަލްއެްއެގާ ދަންނަވ ލަނީާ ައޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ބިވަޑަިއެގންފައޭ.ާ

ޕެނަލްއެްއެގާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ވިދ ޅުވަމުންދ ތީވެާ

ވައްތަރެްއެގ ކޮންާ އެބޭފުޅުންނަކީާ ކޮބ ބ އޭާ މިހިތަށްއަރަނީާ ައޅުަގނޑުާ  840ބައެއްބ އޭ.ާާާާވ ހަކަދަްއކ އިރުާ

އޮންނ ނެާ ބުނެފައިާ ކެރިހުރެާ ވަރަށްާ ފ ޅުަގިއާ ވަރަށްާ ހަމަާ މަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޔަޤީނުންާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާ މިހަދ ާ މިފަހަރުާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ އެްއޗެްއާ ިވދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ

އްާސ ފެއްނުވޭ(ާކީއްކުރަންހޭާޑްރ ފްޓްކުރުމުަގއިާމީެގތެރޭަގިއާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެާ

އެަެެއްއާާ ވ ހަކައަކީާ ެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ކީްއކުރަންހޭާ ފިއްޔެްއާ

 845ނޫން.ާދީނީާޢިލްމުވެރިޔަކ ާިމހ ތަނަށްާތިބޭފުޅުންާއެއްެވސްާޙ ލެއްަގއިާފަހަރެްއަގިއވެސްާއަޅުަގނޑުާާ

ޅުަގނޑުމެންާއިޙްތިރ މްކުރ ާޝައިޚުންާފެންވަރުެގާބޭފުޅުންާނުބުނަންާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުަގއިާއަ

ނެތެކޭ.ާެއކަމަކު،ާއަޅުަގނޑުާދެއްކިާވ ހަކަަައިެގާއަލީަގއ ާއަދިާމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަދެއްކެވިާއެހެންާ

ޕެނަލްއެްއެގާ ކޮންާ ނޭނެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ޕެނަލް،ާ ތިވިދ ޅުވ ާ ތިޔަބޭފުޅުންާ އަލީަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ

ތި ނަޝީދާުާވ ހަކަކަެމއްާ މުޙަންމަދުާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ދައްކަވަނީ.ާ

ކަުމަގިއވ ނަމަާ ޕެނަލްއެއްާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ ަވޒީރުކަމުެގާ  850ރަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ،ާ
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)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާވ ންޖެހޭނެއޭ.ާއެހެންކަމުަގިއވ ނަމަާޕެނަލްަގއިާާ

މެންބަރާުާތިއްބަވަ )ރެކޯޑިންަގއިާ ޢިލްމުވެރިއެއްާ ެއއްވެސްާ ދީނީާ އޭަގއިާ ބޭފުޅުންނެްއތޯ.ާ ކޮންާ ނީާ

ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބަވ ާ ޙ ސިލްކުރަްއވަިއެގންާ ތަޢުލީމުާ އިސްލ މީާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ

ާާ ވިދ ޅުިވ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެއްޗެއްާާޚ އްޞަޮގތެްއަގއި.ާ

 855ސ ފެއްނުވޭ(ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާދީނީާޢިލްމުވެރިންެގާވ ހަކަ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

ހުށައޭާ އަވަހަށްާ ނޫންާ ފޮނުްއވައިދެއްވަންވީކީާ އަވަހަށްާ ނިންމ ފައިވ ނަމަާ ޑްރ ފްޓެއްާ ބޭނުންވަނީާ

ާނޫންާނޫނީާދެކަމެއްވެސްާނޫން.ާމިތަނަށްާއަޅުއްަވއިދެްއވަންީވ.ާމިއީާއެަެއްކަެމއް.ާމިއީާތިންކަމެއް

މިއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލިސްކުރ ާޭގަގއިާޖ ަގާނެތުމުެގާސަބަބުންާވެލ ނ ެގއޭާކިޔ ާތަނެއްަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާމަޑުކޮށްލަިއެގންާމިތިބެނީ.ާއެއްވެސްާޙ ލެއްަގއިާފޮނުވ ނެާކަމެއްާނެތް.ާހަމަާނަގ ފަިއާާ

އެ މިއީާ އެއްތަނެއް.ާ މިއީާ ޕޯސްޓްކުރަންާބ އްވަންވީ.ާ ފޮނުވަންާ ޙ ލެއްަގއިާ ެއއްވެސްާ  860އްބަެއއް.ާ

މަޖިލީހުގާެާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހޭ،ާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންެގާ މިީއާ ނުކުރައްވ ށޭާ ޚިޔ ލުފުޅުާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެން،ާ އެއްތަނެކޭ.ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ކޮމިޓީއޭ.ާ

)ރެކޯޑިންަގ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާދަންނަވ ލަންާ މުޅިާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ އިާ

ޑްރ ފްޓިންގާނިންމ ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާައޅުަގނޑުާހައިރ ންވިާާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ މިހ ރުާ ފަހަރެއްަގއިެވސްާ ހިއެއްނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ  865ވ ހަކަާ

ޤ  ވިދ ޅުވިާާތިބޭފުޅުންނަށްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ބޭނުންވ ނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ނޫނުއަސ ސީާ

ތިބޭފުޅުންނަށްާ އުފެދޭނެކަމަށްާ ސުވ ލެއްާ ނެތްކަމަށްާ އެކުލަވ ލެވިފައިާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އެްއޗެއްާ

ބަރުލަމ ނީއ ާ މިާ ރިޔ ސީއ .ާ ބަރުލަމ ނީއ ާ އޮތީާ ހީކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލައަކަށްވ ނެކަމަށްާ

ފަހަރެއްަގއިެވސްާާ) އެތަންކޮޅުަގއިާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ރެކޯޑިންަގއިާ

އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ނުބުނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ  870އަޅައިނުަގންނ ނެއެކޭާ

ާާ )ރ100ާާެމި މެންބަރެްއވިްއޔަ.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ބޭއްވުނުއިރުަގއިާ ބައްދަލުވުންާ ކޯޑިންަގިއާދުވަހުާ

މެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަންާއެ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

ތިބޭފުޅުންާ ޑްރ ފްޓްކުރަންވެސްާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އޮތްކަމަކީާ

ާާ އެްއއަހަރ  ނަންގަވ ނެތޯޭއ.ާ ދުވަހެއްާ 5ާާާާކިހ ާ ދުވަހެްއާާދުވ8ާާަމަހ  ކިހ ާ އަދިާ ސްީވއިރުަގއިާ

ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގިއާ އެކައްޗެްއެގާ އެންމެފަހުާ ދެން،ާ  875ނަންގަވ ނެތޯއޭ.ާ
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މުޤައްރިރުާ ހުށަހަޅުއްވަން.ާ ރަސްމީކޮށްާ މަޖިލީހަށްާ އެދެމޭާ އަޅުަގނޑުާ ހ ޒިރުނުވ ނަމަާ މެންބަރުންާ

ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިމުނީ.ާ

ާ

ނ ރުވ ނަން.ާާާާހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ  ޖަވ ބެއްާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކައަށްާ ހުރިހ ާ ތިދެއްކެވިާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ އ ދެ،ާ

މިާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ކަންތަކުަގިއާ ކުރެއްިވާ ސުވ ލެްއާ ައރުވަންާ ޖަވ ބެްއާ  880އެހެންނަމަވެސް،ާ

ިއސްލ މްދީނުގައި ދިޔައިރުަގއިާ ޑްރ ފްޓްކުރަމުންާ އުފެދިާާާކޮމިޓީއަށްާ ސުވ ލުާ އޮތްޮގތ މެދުާ ވަކިކަެމއްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަމިއްލައަށްާނިންމަންާދަތިވިހިނދުާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާތިއްބެވިާދީނީާޢިލްމުވެރިންެގާާ

ތެރެއިންާތިންާބޭފުޅުންެގާމަްއޗަށްާހިމެނޭާޕެނަލްއެަެއްާހ ޒިރުކޮށްާއެބޭފުޅުންެގާމަޝްވަރ އ ެއކުަގއިާާ

ނި އަޅުަގނޑުމެންާ މިާާއެކަންާ މައްސަލައެއްާ އިސްލ މްދީނ ބެހޭާ އެނޫނިއްޔ ާ އޮންނ ނީ.ާ ންމ ފައިާ

 885ޑްރ ފްޓްަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާސުވ ލުާއުފެދޭކަހަލަާކަމަކ ާދިމައެއްނުވޭ.ާދެން،ާތިދެއްކެިވާއެހެންާ

ާާވ ހަކަފުޅުތަކަށްާއަޅުަގނޑުާކޮންމެހެންާމިތ ކުާޖަވ ބެއްާނ ރުވ ނަން.ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާ

އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާޢަލީާަވޙީދުާވަޑައިެގންާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެއްވީތީާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާއުފ ކުރަން.ާާ

މެންބަރާުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ޑްރ ފްޓްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ އްދ ތައްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ

)ރެ މެންބަރުންވެސްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ އެްއޗެއްާ މަރުޙަބާ ވިދ ޅުވިާ ކޯޑިންަގއިާ

މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ މެންބަރުންާ ފަހިވ ނެޮގތަށްާ މަސައްކަތަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  890ދަންނަވަން.ާ

ބައްދަލުވުންާާ މިރޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ހިސ ބުންާ އެހެންވީމަ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ

ާނިންމ ލ ނީ.ާާ
ާ

ާ

______________ 895 


