
 1 

ާޔައުމިއްޔ ާ
ާ

ވަނަާބަްއދަލުވުން.ާއެންމެާފަހުންާައޅުަގނޑުމެނ106ާާާް`ާދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެއީާާ ޑްރ ފްޓްާ އެާ ޑްރ ފްޓްާ ފަހުާ އެންމެާ ބ ބުެގާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީީީާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ ބޭއްވިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށ13ާާާްާމުެގާާޑްރ ފްޓްތަކުެގާތެރެއިން.ާތަޙްލީލުކުރު  5ވަނަާމ އްދ އ ިއާހަމައަށްާދިޔަތަނާ 

ެގންދެވޭނީާާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބ ބުާ އެާ ދެންާ ޖެހުނީ.ާ ހުއްޓ ލަންާ ބައްދަލުވުންާ އެދުވަހުާ

ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ބުނ ާ ަގވ އިދުަގއިާ ހަމަާ އަދިވެސްާ

މީެގާާއަޅުަގނޑުމެން ފަހަރެްއަގިއާ އެބައޮތް.ާ ކަމެއްާ މުހިންމުާ ފެށިދ ނެާ މަޝްވަރ ކޮށްލަންާ ނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ހުންނ ނެާ ހަނަދުމަފުޅުާ ެއކަށީެގންވޭ.ާ ހަމަވުންވެސްާ ކޯރަމްާ ދ ތަނ ާ މިހިސ ބަީަށްާ

އެާާ ފެށުމުަގއިާ ޢަމަލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ އ ާ ވ ހަކަެއއްާ  10ދައްކަމުންދ ާ

ކަންތައްތައްާާޓްރ ންސި ޓްރ ންސިޝަންާ އެބަޖެހޭާ އޮންނަންާ ބ ބެއްާ ހުންނ ނެާ ކަންތައްތަކެްއާ ޝަންާ

ޮގތުެގ.ާއެާޕްރޮފެސަރވެސްާޑްރ ފްޓްކުރަްއވ ފައިާއެާބ ބުަގއިާމ އްދ ތަކެްއާޑްރ ފްޓްާ ހެންޑްލްކުރ ނެާ

ެއއްޗެއް ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ނެތް.ާ ފެށޭކަށްާ ޕެނަލަކަށްވެސްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާާާާކުރ ކަށްާ

ާާ ފޮނުްއވ ފަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެބައޮތްާ ޕްރޮފެސަރާ މިވެނ13ާާާާިދެންާ އޮނިަގނޑެއްާ ބ ބުެގާ ވަނަާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުިވާ ެމންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ޖެހެއޭާ ނިންމަންާ ކަންތައްތައްާ  15މިވެނިާ

ބޭފުޅުން ހުރިހާ  މިހ ރުާ ކޮބައިހޭ.ާ މީެގާޑިސިޝްންތަކަކީީީާ ހިތުނާްާއެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑުާ ނަށްވެސްާ

)ރިކޯޑިންގަގިއާާ ވ ސިލުވުމުަގއިާ ޤ ނޫނުއަީަސ ސީއަށްާ އ ާ ޮއންނަންވ ނެާ ލިބިވަޑައިެގންފައިާ މިހ ރުާ

ިވސްނ ލެއްވީމަާާ ކަންތައްތަކަށްާ މިހިރަާ މީަގިއާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ

ޤަބޫލުކުރަ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ޙަޤީޤަތުަގިއާާމެންބަރުންނަށްވެސްާ އަޅުަގނޑު....ާ ދެންާ ްއވ ނެކަމަށްާ

މިީއާ ނިންމ ކަށެއް.ާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ ނޫންާ ކަންތައްތަކެއްާ އޮތްާ މެންޑޭޓްާ ކޮމިޓީއަށްވެސްާ މިާ  20މިކީާ

ދެއްވީމަާ ޑިރެކްޝަންާ މަޖިލީހުންާ ކަންތަްއތަކެއް.ާ ދެއްވަންޖެހޭާ ޑިރެކްޝަންާ ކޮމިޓީއަށްާ މަޖިލީހުންާ

ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއިދ ރީާކޮމިޓީންާމިހ ރުާބައްލަވ ފަިއާެއއޮތީާއަސ ސީާާކޮމިޓީންވެސްާޑްރ ފްޓްާކުރެވޭާ

ޑިސްކަސްކުރަންާާ ޑްރ ފްޓްތަކަށްާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ނިމިފައޭ.ާ އެއޮތީާ ބަޙުސްާ ސިފަތަކުެގާ

ކޮމިޓީއަށްާާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންދަވަނީ.ާ ކުރައްވަކުންާ ޕްލޭންާ ެއާ އެބޭފުޅުންާ ފައްީްޓަވަންާ

 25ޅުަގނޑުާހިތަށްއަރައިެގންާމިހުރީާހަމަާޕްރޮފެސަރާއަީަޅުަގނޑުމެންނަށްާމާިާފެނިވަޑަިއަގންނަވަންޏ ާއަ

ރައީސްއަށްާާ މަޖިލީހުެގާ ކޮމިޓީންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުރިޮގތަށްާ މިާ ހަމަާ ެގންނަން.ާ ސުވ ލުާ ދެއްވިާ
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ޮގތްތަކެްއާާ ދޭތެރޭަގިއާ މިކަންކަމ ާ ދޭތެީެރޭަގއިާ މިއ އިާ ހުށަހަޅުއްަވއިެގންާ މަޖިލީހަށްާ ފޮނުވަންވީއޭާ

ހަަމާާނިން ނެތިއެއްާ މިބައިާ ޑްރ ފްޓްކޮށްލެވޭނީ.ާ މިބައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭރުންނޭާ މަވައިދެްއވ ށޭ.ާ

ގައިުމވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާހިންަގންފަށަންާވަރަށްާބޮޑެތިާދަތިތަކަކ ާކުރިމަތިވ ނެ.ާ

އެހެ ކަމެއް.ާ ނިންމަންޖެހޭާ ފ ސްވެެގންާ މިާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭާ މިާ ކޮބައިތޯާއެހެންވީމ ،ާ  30ންވީމ ،ާ

ކިހިނެއްތޯާ ނ ޅަންެވެގން.ާ ފިޔަވަޅެއްާ އަޅުަގނޑުާ ނޫނީާ ބަލ ލ ފައިާ ޮގތެއްާ ޚިޔ ލުކުރައްވ ާ މެންބަރުންާ

ާފެނިވަޑަިއަގންވަނީ.ާާ

ާ

ޮގތަކަށްާމ ޅޮީަސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ ަވކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީަގިއާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާއ ދެ،ާ

ބެހޭޮގތުންާާއްކެުވްނާ:އިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެާ ިމއ ިއާ ފަދައިންާ ކުރެްއވިާ އިޝ ރ ތްާ މުޤައްރިރުވެސްާ ދެންމެާ ކުރީަގއިާ  35ވ ހަކަދެްއކުމުެގާ

ބަލ ފައިާ ހުރިޮގތަކަށްާ ޚިޔ ލުާ ަމޖިލީހުެގާ ފަހުަގއިާ އޭެގާ ހޯދ ލަން.ާ ޚިޔ ލެއްާ ޢ ންމުާ މަޖިލީހުެގާ

ފެ އަޅުަގނޑަށްާ ފެށިދ ނެކަމަށްާ ޑްރ ފްޓްކުރަންާ މިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ންނަނީ.ާ

މިއޮތްޮގތަށްާހަމަާމިކަންތައްތައްާއެޖެންޑ ކޮށްފައިާމިކަމ ާބެހޭޮގތުންާމަޖިލީހުެގާރަޢުޔުއެއްާހޯދުމަށާްާ

ާމަޖިލީހަށްާފޮނުވަންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާާ

ާ40 

ކޮމިޓީންާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފެންނަނީާ ައޅުަގނޑަށްވެސްާ ާއ ދެ،ާ ާއިތުރަށްާާ

މިހ ހިސ ބުންާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޑްރ ފްޓިންގެގާ ދަންނަވަންާ ފޮނުވ ާ މަޖިލީހަށްާ ކުރީަގއިާ ެގންދިއުމުެގާ ކުރިއަށްާ

ކޮމިޓީންާ އެހެންވީމ ،ާ ފޮނުއްވައިފިޭއ.ާ ކޮމިޓީއަށްާ މިާ ސުވ ލުތައްާ މިާ ޝްމައިޒަރާ ޕްރޮފެސަރާ

ނިން ނިންމުމެއްާ މީަގިއާ ކޮމިޓީންާ އޮތީ.ާާދެކޭޮގތުަގއިާ ބޭނުމެީެއްާ މަޖިލީހުެގާ ކުރިންާ މުމުެގާ

 45ާއަީަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާއެޮގތަށްާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުވެސްާހަމަާވަރަށްާތ އީދުކުރ ކަމެއް.ާ

ާ

ބަލަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ލަންވެެގން.ާ ވ ހަކައެއްާ ކުރިންާ ދިނުމުެގާ ފުރުޞަތެއްާ ޢަފީފަށްާ

އެބަހުރިކަމަށްާމިދެން ކަންތައްތަކެއްާ ނިންމަންޖެހޭާ ސެކްޓަރަގއިާ ޓަރ ންސިޝަންާ މިާ ނެވީާ

ޚިޔ ލާުާ މިާ މިހ ރުާ އެއްޗެއް.ާ އޮތްާ ދެއްވ ފަިއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޕްރޮފެސަރާ ފ ހަަގކުރަްއވ ާ

މަޖިލީހުެގާ މީަގިއާ ނޫނޭ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ނިންމޭނެާ އަސްލުަގއިާ ކޮމިޓީންެވސްާ މިާ  50ބަދަލުކުރެވެނީާ

ނެތޭ.ާނިން ކުރެވޭނެކަމެީެްއާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްވެސްާ މިއަކަށްާ ނޫނީާ ލިބިެގންާ މުންތަކެއްާ
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)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާނިންމަވައިދެްއވުމަށްާދަންނަވަން.ާިމކަމ މެދުާ

ާކޮމިޓީެގާޚިޔ ލެއްާހޯދ ލަންވެެގން.ާ

ާ

އަާމިލަދުްނމަޑުލުާދެކުުނބުރީާމެންބަރުާ ދައްކަމުންާއ ދެ،ާ އަބަދުާ ވ ހަކަާ ނުރަސްމީާ މިހ ރުާ ފެންނަނީާ  55ާޅުަގނޑަށްާ

ދ އިރުާނުރަސްމީޮގތުންާމެންބަރުންނަށްާހަމަާކޮންާކަމަކ ކަންާމިާނުރަސްމީާބައްދަލުވުންާބ އްވަނީާާާމުޙަްނމަދުާތ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ހަމަ ބ ްއވ ފައިާ ބައްދަލުވުންތަކެއްާ ެއކަހަލަާ އެނިގެގންާ ެއާާކަނޑައެޅިެގންާ ހަދ ފައިާ ޑްރ ފްޓެއްާ ާ

ދިުގލަިއާާ ވަރަށްާ މަޝްވަރ ކޮށްެގންާ މަޖިލީހަުގއިާ ކުރިންާ އޭެގާ ގެންދަންާ މަޖިލީހަށްާ ހަމަާ ޑްރ ފްޓްާ

ާޮގސްފ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުރެވޭތީާެއޮގތަށްާައޅުަގނޑަށްާބުރަވެވެނީ.ާާ

ާ60 

ދެތިާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ އެކަމަކު،ާ ނޫން.ާ ޯގހެއްާ މިާއުސޫލުާ ސުވ ލެއްާ ކުޑަާ އަޅުަގނޑަށްާ ާންާ

އ ާާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާާ ކުރ ކަމަކީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިނޭގތޯ.ާ ާކުރިމަތިވަނީާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެއއްާލިއުންތޯާނޫނުއްީްޔ ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާއިޞްލ ޙުާެގންނަނީތޯ.ާއެއީާީމަގިއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބ ތިލުކު ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އޮތްާ މިހ ރުާ ޤ ނޫނުައސ ސީއަށްާާއެބައ ދޭާ އ ާ ކަނޑައެޅުން.ާ ތ ރީޚެއްާ ރ ނެާ

ވަންޏާ  އެހެންކަމަށްާ އިނޭގތޯ.ާ ނިކުންނަނީާ ސުވ ލުާ ދެާ މިާ ކަނޑައެޅުން.ާ ތ ރީޚެއްާ  65ޢަމަލުކުރ ނެާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ ކޮންމެހެންާ ވަންޏ ާ ެގންނަކަމަށްާ އިޞްލ ޙުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އިޞްލ ޙު އެާ ހަމަާ ނުޖެހޭނެ.ާ ެގންދަންވީ.ާބ ތިލުކުރ ކަށްާ ކުރިއަށްާ ޢަމަލުކުރަމުންާ އެައށްާ ެގނައީމަާ ާ

ކަންތައްތަްއާާ މިއޮތްާ މީަގއިާ އަނެއްހެންާ އިނޭގތޯ.ާ ކުރިމަތިވަނީާ މިާ ސުވ ލުތަކެއްާ އެކަހަލަާ ދެންާ

ނިންމުން.ާާ ޮގތެއްާ ެގންޮގސްެގންާ ފްލޯއަށްާ ޮގތަކީާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ކުރަންާ ވަންޏ ާ ކުރ ކަމަށްާ

 70ާވ ލުާއެފެދެނީާއަޅުަގނޑުެގ.ާައޅުަގނޑުމެންާމިާކުރަނީާކީއްތޯ.ާއެކަމަކު،ާޭއެގާކުރިންާމިާސުާ

ާ

ފަހަރަށާްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ިގނަާ ވަރަށްާ ފްލޯަގިއވެސްާ މަޖިލީހުެގާ ސުވ ލެއްާ އުފެދޭާ ައސްލުަގއިެވސްާ ތީާ އ ދެ،ާ

އް.ާމީަގއިާމިާމެންބަރުންާކުރައްވ ާސުވ ލެއް.ާއެކަމަކު،ާެއްއވެސްާދިމ ލަކުންާޖަވ ބުާނ ންނަާސުވ ލެ

ވިދ ޅުވިާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ބ ތިލުކުރިއޭާ އެތިާ ކުރީެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެކޭާ އ ާ އަދިާ ވ ޮގތަކީާ

ފެށުމުަގއިާ ޢަީަމަލުކުރަންާ އެއްޗަށްާ ެގންދ ާ މިާ ޑްރ ފްޓްކޮށްެގންާ މިާ މިހ ރުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ  75އެްއޗެއްާ

ިމކަން ނިންމިެގންާ ޮގތެއްާ ހަމަާ ކަންތައްތަކަށްާ މިހިރަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާާާމީަގއިާ ެއވަރަށްާ ހިންޭގނީ.ާ

އަނެްއާާ މުޅިންާ ހަމަާ މަފްޙޫމްތައްާ ަމއިަގނޑުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އޮތްާ މިހ ރުާ މިއޮތީ.ާ ބަދަލުވެފައިާ
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ކޮޅަށްާޖެހިފައިާމިއޮތީާކަންތަްއތައް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާއުސޫލުާމިާއޮންނަނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑަކަށްވެސްާާ

ާކިހިނެްއކަމެއްާމިަވނީކީ.ާއިބޫާނޭނޭގާހަމަާސ ފުކޮށްާދަންނަވ ކަށްާ

ާ80 

ހަމަާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ެއއީާ ކިޔ ކަށް.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެކޭާ އ ާ މިއީާ ނުފެނޭާ ާއަޅުަގނޑަކަށްާ

ކުރީަގއިވެސްާިމއަށްެވސްާމިޮއތީާހަމަާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާިއޞްލ ޙުކުރީކަމަށްާކިޔ ފައި.ާދެންާފަހުނާްާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ީމަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާއެޮގތަކަށްާނޫންާހަމާަާއައިސްާޤ  ުއވ ލީކަމަށްެވސްާއެބަާކިޔ ާ ނޫނުައސ ސީެއއްާ

މިީއާާ ކުރެވެނީާ ިއޞްލ ޙުާ މިާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ ިމއޮތްާ ޤ ނޫނުައސ ސީއަށްާ ޮގތެްއަގިއާ އ ދަިއެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިއެއްނުވޭާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ެގނަީއއެކޭާ ޤ ނޫނުައސ ސީެއއްާ އ ާ  85ާއެްއޮގތަކަށްވެސްާ

ަވޒީރުންެގާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އެބަޮއތްާ ހަމަާ މީަގއިާ ކަމަކީާ ދެަވނަާ ދެންާ ބުނެވިދ ނެހެންނެއް.ާ

މަޖިލިސްާއެޮގތަށްާކިޔަިއެގންާވ ހަކަތަކެއްާދެކެވިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިާމަޖިލީހުެގާފްލޯއަށްާޮގސްެގންާ

އިންސްޓިޓިއުޝަ މިާ ޖެހިއްޖިއްޔ ާ ދަްއކަންާ ވ ހަކަތަކެއްާ މީެގާ ދައްކަނީާމިހ ރުާ ިމާ ކިޔ ފައިާ ންސްއޭާ

ކަމަށްވެސްާ އިސްންސްޓިޓިއުޝަންސްާ ނުހުރެދ ނެާ އިންސްޓިޓިއުޝަންސްެއއްާ އެާ ހަމަާ ކޮންމެހެންާ

ޮގތަކުން.ާާ އަންނަާ އަނބުރ ާ ވޯޓުާ ރަްއޔިތުންެގާ ެއއީާ ތަފ ތުވ ނެާ ރޯލްތައްާ އޭެގާ ެއއީާ  90ބެލެވިދ ނެ.ާ

ތެރޭަގިއވެސްާވ ހަކަާދެކެވޭނީާައޅުަގނޑަށްާާއެހެންވީމ ،ާމިާޓްރ ންސިޝަނަލްާއެރޭންޖްމަންޓްސްއ އިާދޭ

ދިުއމުންހެން.ާާ އެކަންތައްާ ޮގތަކަށްާ ެއކަހަލަާ ނަގ ާ ވޯޓުާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހީވަނީާ

ބޮޑުަވޒީރުެގާާ ހަމަާ ެގންދަންޖެހޭނެާ ގައިމުެވސްާ ހަމަާ ެގންދަންޏ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ

ެއއްޗެހި އެކަހަލަާ ރޯލ އިާ ޑްރ ފްޓެްއާާއޮންނ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ެއއްޗެއްވެސްާ އެާ އަީަދިާ ެވސް.ާ

 95ނުކުރެވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިާކ ޓްާބިފޯރާދަާހޯސް،ާހޯސްާބިފޯރާދަާކ ޓްާކަހަލަާ

ޓްރ ންސިޝަނަލްާ މީހަކަށްާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިއެއްނުޭވާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަމެއްހެން.ާ

ދޭ އިންޓްރޭސްާާއެރޭންޖްމަންޓްސްއ އިާ ހުރިހ ކަމެއްާ އެނޭގނެހެންނެއްާ ވ ހަކަދައްކަންާ ތެީެރޭަގއިާ

ނުވަނީހެއް.ާދަތިާކަމަކަށްާވ ނެާަގއިމުވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާެއޮގތުންާބަލައިފިކަމަށްާ

ެގންޮގސްފިކަމަށްާ މިހ ރުާ ފްލޯއަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ބޭކ ރުވ ނީހެންާ ވަުގތުތަކެއްާ މަޖިލީހުެގާ ވަންޏ ާ

 100ާވަންޏ .ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާމީަގއިާމިާއޮންނަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނިޒ މެއްާ ެއާ ދިޔަޔަސްާ ނިޒ މަކަށްާ ކޮންމެާ ޙ ލަތުަގއިާ ތިބުނ ާ އެީއާ މަޖިލިސްާ ވަޒީރުންެގާ
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މިާ ފެށެންދެންާ ވ ނީާއޮޕަރޭޓްކުރަންާ މަޖިލީހަށްާ ަވޒީރުންެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ އޮތްާ ހ ރުާ

 105ކިހިނެއްހޭ.ާެއއީާމިާކުރެޭވާސުވ ލަކީ.ާމީަގއިާއަނެއްހެންާސްޕެސިފިކްކޮށްާދެންާއަންނަާނިޒ މުަގއިާާ

ާކަމެއްާނެތް.ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

ާދެންާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ާާ އޭރުާ ކިޔ ލަންާ ހަމަާ 5ާއަޅުަގނޑަށްާ އޮންނަނާީާާ މިާ ނަންބަރުަގއިާ ާވަނަާ

އެންމެހ ާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދައުލަތުެގާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އެާ ފެށުމ ާ އަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ އ ާ

ހިންގ ނެ މުޢައްސަސ ތައްާ އެާ ދެމެދުާ ހިމެނުމ ާ ެއކުލަވ ލެްއުވމ ާ ީމެގތެރޭަގއިާާމުޢައްސަސ ތައްާ  110ޮގތްާ

ެއާާ މުޢަްއސަސ ތައްާ އެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ހިމެނެއޭ.ާ މުޢައްސަސ ތައްާ އަންނަނިވިާ

ދެންާ އެީެައީއ.ާ ކޮންފިއުޝަންާ އެާ ެއބަާ އަޅުަގނޑަށްާ އައީމަާ އެހެންާ ކިޔައިެގންާ އެހެންާ ދައުލަތުެގާ

އްވެސްާވ ނީާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާއެހެންނޫނަސްާހަމަާގައިމުވެސްާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިާހުރިހ ާކަމެ

ޓްރ ންސިޝަނަލްާ ހަމަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހުންނ ނީ.ާ ުގޅިފަހެންާ ނިޒ މ ާ

ދަތިތަކަކާ  ބޮޑުާ ވަރަށްާ ދައްކައިފިއްޔ ާ ެއވ ހަކަާ ހައިޕޮތިޓިކަލްކޮށްާ ެއީއާ  115އެރޭންޖްމަންޓްސްއެއްހެންާ

މޭާގޮތަކުންާޓްރ ންސިޝަނަލީާއަޅުަގނޑުމެންާދިމ ވ ނެހެން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާނިން

ިވސްނ ލަންާ އެްއޗެހިވެސްާ ުމއްދަތުތަކަކ ާ ނަގ ނެާ އެާ ެގންުގޅޭނެޮގތަކ ާ ކަންތައްތަކެއްާ ެގންުގޅޭނެާ

ާއެނޭގނެކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ބޭާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މިހ ރާުާއ ދެ،ާ  120ާނުންވަނީާ

ނޫންާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ހަދ ޮގތަކަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާ އ ާ އިޞްލ ޙުކުރަނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެގންޮގސްފިއްޔ ާާ ފްލޯއަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ މިހ ރުާ ދެންާ މިއޮތީ.ާ ފަށ ފައިާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މ ރިޔ  ދެންމެާ މައްސަލަތަކެްއާ ހަމައެކަނިާާާނިކުންނ ނެާ ކީްއވެެގންހޭާ ެއއީާ ވިދ ޅުވީ.ާ އެާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހުެގާވ ހަކަ.ާދެންާރިޔ ސަތުންާތިާވިދ ޅުވީާއެއީާމިހ ރުާާ

ަވޒީރުންެގާމަޖިލީހަށްާވ ނެޮގތެއް.ާާ  125މިތިބީާމިހ ރުާމިާހުންނެވިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިހ ރުާމިއޮތްާ

ޤ ނޫނުއަ އެާ އެކަމެއްާާއެހެންވީމ ،ާ ދަށުންާ ނިޒ މެްއެގާ އަންނަާ އެާ ޭއަގއިާ އިޞްލ ޙުެވެގންާ ސ ސީާ

ހަމަޖެހޭނީ.ާބަރުލަމ ނީާނިޒ މަކަށްާހިނގައްޖިްއޔ ާދެންާމިހ ރުާމިާހުރިާރަީައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަކަށްާާ

އޮންނަާާ އެާ އޮންނަޮގތަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އެާ އަލުންާ ދ ންޖެހޭނީާ ނުހުރެވޭނެ.ާ މަޤ މެްއަގެއއްާ އެާ

މުއްދަތުެގާާއިންތި އެާ އޮންނ ނީ.ާ މުއްދަތެއްާ ކަނޑަައޅ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރަންާ އެކަންތައްާ ޚ ބަކަށް.ާ
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ދެންާ ޕީރިއެޑަކީ.ާ ޓްރ ންސިޝަނަލްާ އެާ އެއީާ މިއުޅެނީ.ާ ބުނަންާ މިާ ީމަގިއާ ކަންނޭނެގާ  130ވ ހަކަެއއްާ

މަޖިލީހުެގާާާވަޒީރުންެގާމަޖިލިސްވެސްާހަމަާއެޮގތަށްާވ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާރައްޔިތުންެގާޚ އްޞަ

ނިމުމ ާާ އިޞްލ ޙުވެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ވ ނެޮގތް.ާ މަޖިލީހަށްާ ޚ އްޞަާ އެބަބުނޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިާ

އެްއކޮށްާެއއީާތަޞްދީޤްާކުރުމ ާއެްއކޮށްާމިހ ރުާމިއޮތްާޚ އްޞަާމަޖިލިސްާއުވ ލެވޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ެގާނިޒ މުާއެއީާހަމަާމީަގއިާމިާާއޭެގާމ ާބޮޑުާމައްސަލަެއއްާނެތް.ާދެންާޢަދުލުއިންސ ފުާޤ ިއމްކުރުމު

 135އޮންނަާޮގތުންާދެންާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާފ ސްވުމ އެކުާީމަގއިާަވކިާތ ރީޚްތަކެއްާެއކިެއކިާބ ބުތަކަށްާ

ޢަމަލުކުރަންާނުދީފިކަމަށްާވަންޏ މުންާވަުގތުންާޖެހޭނީާއެާބ ބަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށަން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ފުރިހަމައަށްާމިކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޮގތެއްާނިންމޭނީާމާިާާާމީަގއިާައޅުަގނޑުެވސްާދެކޭޮގތުަގއިާމި

މަޖިލީހަށް.ާާ ެގންދަންޖެހޭާ މީތިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ނިމިެގން.ާ ކަނޑައަޅ ާ ނިޒ މްާ ވެރިކަމުެގާ

އަދިާާ މައްސަލަތައްާ ނިކުންނ ނެާ ފުރަތަމައިނުންވެސްާ ހަމަާ ެގންޮގސްފިއްޔ ުމންާ މަޖިލީހަށްާ

މުޤައްރިރު މިހިރާަާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ މިހިރިާ މިހ ރުާ  140ވިދ ޅުވެދ ނެާ

ވަޒީރުންެގާމަޖިލީހަށްާވ ނެޮގތެކޭާމިާބުނަނީ.ާާާެއކަމަކު،ާމަޖިލީހުެގާފްލޯަގއިާހަމަާޔަޤީނުންވެސްާ

ޭގަގިއާާ ދަރުބ ރުާ ޝްމައިޒަރާ ޕްރޮފެސަރާ މިއޮންނަނީާ މިހ ރުވެސްާ އަންނަނ ނެ.ާ

ާާ ެއހެންވީމ ،ާބައްދަލުކުރިއިރުަގިއވެސް މިއޮތީ.ާ ޮގސްފައިާ ދަްއކައިެގންާ ވ ހަކަާ ނިޒ މެއްެގާ ރިޔ ސީާ

އެްއޮގތަކީާާ ފެންނަނީާ އަީަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނިކުންނ ނެ.ާ މައްސަލަތައްާ މިާ ކުއްލިައކަށްާ

 145ާއަީަޅުަގނޑުމެންާމިއަށްާޑްރ ފްޓެއްާހަދ ފައިާދެންާއެާޑްރ ފްޓްާެގންނ ނީާމަޖިލީހަށް....ާާ

ާ

ފ ހަަގކުރެްއިވާާާބުރީާމެންބަރުާތިލަދުންމަތީާއުތުރުާ ކަނޑައަޅ ާ އުސޫލުތައްާ ސިފަތަކ ާ އަސ ސީާ ާމަޖިލީހުންާ

މިންަގނޑެްއާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ެއކުލަވ ލައިފިން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބ ބުތައްާ

ާޖެހޭނީާމަޖިލީހުންާއަސ ސީާސިފަތަކާ ެގންުގޅެންޖެހޭނީ.ާއަޅުަގނޑުެމންާއުސޫލެއްެގާޮގތުންާެގންދަން

ކޮމިޓީން.ާ މިާ ނިންމިދ ނެކަމަށްާ ޮގތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބ ބުތަކ މެދުާ ފ ސްނުކުރ ާ  150އުސޫލުތަކަށްާ

ެއީއާާ ނެުގންާ ލޯނުާ ހަވ ލުކުރުން،ާ ފައިސ ާ މ ލިއްޔަށްާ މިސ ލަކަށްާ ކަމެްއެވސްާ ހުރިހ ާ އެާ ނޫނިއްޔ ާ

ވޭނެާކަންތައްތަކެއްާނޫން.ާެއކަމަކު،ާއަޅުަގނޑުމެންާެއާއަސ ސީާސިފަތަކެއްާއުސޫލުތަކެއްާފ ސްކުރެާ

ކޮމިޓީންާ ޑްރ ފްޓިންގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖެހުނީމަާ ބ ބ އިާ މިާ ހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމައިފިން.ާ ބ ބުާ

ާާ ބ ބުތަކެްއޮގތަށްާނިންމ ާކޮންމެީެވެސްާެއްއމިންަގނޑަކުންހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާހުށަހަޅ ފައިާވަކި

އޭާ އ ާާވިސްނަންޖެހޭނި.ާ މިާ ދ ކަށްނެތިން.ާ ބަޙުސަކަށްާ އަނެްއހެންާ އަޅުަގނޑުާ ުއސޫލެއްެގޮގތުންާ  155ެގާ
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ޤ ނޫނުއަސ ސީެއއްތޯާނޫނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާއިޞްލ ޙެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑުާޖުމްލަޮގތެްއަގއިާދަންނަވ ލަންާ

ާާ ަގވ އިދުެގ ނިމޭއިރުަގިއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވަރަކަށ10ާާާާްބޭނުންވަނީާ

ހަމައަށްާމ  މ އްދ އ އިާ އެންމެފަހުާ ފެށިެގންޮގސްާ ބ ބުންާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ ނޫނިއްޔ ާ އްދ ާ

ބަދަލުވެ،ާާ ނިޒ މުާ ވެރިކަުމެގާ އޮންނ ނެހެއްނެއް.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ިމާ މ އްދ އެްއާ އިޞްލ ޙުނުކުރ ާ

އެ އެތިާ މުޅިާ ބަދަލުވެ،ާ އޮނިަގނޑުާ ފަރ ތުެގާ ބަދަލުވެާޝަރީޢަތްކުރ ާ އޮނިަގނޑުާ  160ހެންޮގތަކަށްާާމުޅިާ

ހުރިހާ  ޢިބ ރ ތްތަކ ާ މިއޮންނަނީާ ޖަހ ފައިާ އަނެއްފުށަށްާ އެއްފުށުންާ މުޅިންާ އެއ ޚިލ ފަށްާ ބުނ ނަމަާ

ޑޯޒެްއާާ އެކޮނޮމިކްާ ކޮންމެީެހެންާ އެދެންާ އެބަޮއވޭ.ާ އޮތްޮގތަށްާ ޤައުމުާ ދިވެހިާ ދެން،ާ އެްއޗެއް.ާ

އަޅުަގނޑު އެކުލެވުނުކަމުަގއި....ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާ އ ާ މިއުޅެނީާކަންނޭނެގާ ދަންނަވަންާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާއަސ ސީާސިފަތަކ ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާބައެއްާކަންތައްތަކުެގާއިޞްލ ޙުވެެގންނޭާާ

 165އަސ ސީާސިފަތަކ އިާޙައްޤުތަްއާފ ސްކުރީ.ާއެޮގތަށްާއަސ ސީާސިފަތަކ އި،ާއުސޫލުތައްާފ ސްނުކުރ ާ

އެކުލަވ ލަިއެގންނޭ. އަޅުަގނޑުެމންާ މިާާާާކަންތަކ މެދުވެސްާ ނިންމަންވީއޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ

ޗެޕްޓަރުތައްވެސްާާ މިާ ނޫނިއްޔ ާ ނިންމީމަތޯ.ާ ޮގތެއްާ މަޖިލީހުންާ ފޮނުވ ނީާ ޗެޕްޓަރުތަްއވެސްާ

ރަނަގޅުވ ނެާާ ެގންުގޅުނީމަާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެްއޮގތަކަށްާ ފޮނުވ ލ ނީތޯ.ާ އެކުލަވ ލ ފައިާ

ާކަންނޭނެގ.ާާ

ާ170 

މުހިންމު.ާާާމެންބަރުާާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީ ޢަމަލުކުރުންާ އުސޫލަކުންާ އެއްާ ވިދ ޅުވ ހެންާ މުޢިއްޒުާ ާއ ދެ،ާ

މިާާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެީއ،ާ ތަފ ތު.ާ މިއ ާ ބ ބުތަކ ާ އެހެންާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ސަބަބުތަކެއް އޭެގާ ބ ރުތަކަށްވުރެ.ާ އެހެންާ ބޮޑުާ ވިދ ޅުވ ާާާއަސ ސީކަންާ ެއާ ދެން،ާ އެބަހުރި.ާ

ައޅުަގނޑަށްާާ އަނެއްހެންާ ެއއީާ ތެދުފުޅެއް،ާ އޮތުމުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އ ާ މީަގާ މިސ ލުތައްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެއީ،ާ ނޫން.ާ މައްސަލަެއއްާ އެހ ބޮޑުާ މިއީކީާ މިހެންއޮތުމުންާ  175ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ

ެއއްާ ައޅުަގނޑަށްާާވިސްނ ޮގތަކީާމިސ ލަކަށް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާިއޞްލ ޙުކުރީމ ާއ ާ ޗެއްސަށްވީ.ާއެީއ،ާ

ނުވ ނެ.ާ އެއްޗަކަށްާ ކުރީާ ިއޞްލ ޙުކުރީމ ާ ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާ އެްއޗަކީ.ާ ވިސްނިފައިހުރިާ

އަލަށްާ އެީއާ ވިސްނޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެްއޗަކަށްވީ.ާ އ ާ އެީެހެންވެއްޖިއްޔ ާ

ނޫނުއަސ ސީ.ާއެއަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ނާެާއިޞްލ ޙުކުރެވޭ......ާމިސ ލަކަށް،ާއިޞްލ ޙުކުރެވިފަިއވ ާޤ 

ބަދަލުވެދ ނެ.ާ ޮގތަކަށްާ އެކަހަލަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކުރީެގާ ދެންާ ތ ރީޚަށްާ އޮތްާ އޭަގއިާ ނުވަތަާ  180ތ ރީޚުާ

ދެން،ާޢަފީފްާއެާވިދ ޅުވިހެންާއަޅުަގނޑަށްވެސްާހީވަނީާމީަގާވަރަށްާމައްސަލަތަކ ާކުރިމަތިވ ނެހެންާ
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މި އެހެންވީމ ،ާ އެހެންާޙަޤީޤަތުަގިއވެސް.ާ ހަމަާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާ

ައޅުަގނޑަށްާާ އޮވެދ ނެކަމަކަށް.ާ ނިންމ ފައިާ ނިންމުންާ މިކަމުަގއިާ އަޅުަގނޑުެމންާ ޮގތަށްާ ބ ބުތައްާ

ާޤަބޫލުކުރެވެނީާހަމަާމީތިާފޮނުވަންޖެހޭނެއޭ.ާ

ާ185 

ޤ ނޫާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އ ާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާއ ދެ،ާ ދެންާ އޭަގާ އިޞްލ ޙުކުރެވޭނީ.ާ ނުއަސ ސީެއއްތޯާ

ޤ ނޫނުައސ ސީއަށޭ.ާާ އިޞްލ ޙުކުރެވޭާ ބަދަލުކޮށްލެވިދ ނެާ މިާ ބޭނުމިއްޔ ާ ައޅުަގނޑުާ ކޮންމެހެން.،.....ާ

ާއެހިސ ބުންާހަމަާއެާއިޝޫާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއަނެްއކ ވެސްާފޮނުވިދ ނެ.

ާ

ބަޙުސްކުރެވިފަިއތޯާާބައެއްާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ މިކަމ މެދުާ މިސ ލަކަށް،ާ ވިދ ޅުވ ހެންާ ބޭފުޅުންާ ާާ190 

ވިސްނިދ ނެ.ާާޙުސައިންާއިބްރ ހީމްާާ ވިސްނަންޏ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއ މެދުާ ދެން،ާ ނޫންތޯ.ާ ާއޮތީާ

އަޅުަގނޑުމެންާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ މިހ ރުާ ަމއްސަލަައކީާ ޓޭބަލްކުރެްއވިާ މީަގާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިާއެކަމަކު،ާ

މިއުޅެނީ.ާ ކޮންސިޓްއެންސީއެއްހެންާ ކުރިމަތިވ ނެާ ނަތީޖ އެއްެގޮގތުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އިޞްލ ޙުކުރ ާ

އެީއވެސްާާ ބަދަލުވެއްޖިއްޔ ާ ނިޒ މުާ ވެރިކަުމެގާ އަމުދުންާ އަދިާ ެއޑްރެސްކުރަންހެން.ާ އެއަށްާ

ައޅުަގނޑުމެ ުގޅިެގންާ މިކަމ ާ އެހެންވީމ ،ާ އެްއޗެްއ.ާ ބޭސްކުރަންޖެހޭާ މިާއަޅުަގނޑުމެންާ މިހުރީއޭާ  195ންާ

ފްލޯރއަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިތަނުންާ ކިޔ ފައި.ާ ނިންމަންޖެހޭނެއޭާ ޮގތެއްާ ފޭސްކުރަންޖެހޭނެާ އިޝޫތައްާ

ކިޔ ފަިއާާ ސިފަތަކޭާ އަސ ސީާ ދަންނަވަިއެގންާ ރައީސްއަށްާ މަޖިލީހުެގާ ނޫނިއްޔ ާ ފޮނުވ ނީތޯާ

ޑިސައިޑްކުރެވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިދެންާ ެގންނ ނީތޯއޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާާޑިބޭޓްކުރުމަށްާ ީމަގ.ާ ނެާ

ެވއްޖިއްޔ ާާ ޑްރ ފްޓްކުރެިވއްޖެކަމަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މ އްދ ތައްާ އަނެއްާ ެވއްޖިްއޔ ާ ހީވ ޮގތުަގިއާ

ބަެއއްާ ކަންނޭނެގާ އެކުލަވ ލެވިދ ނެާ ޑްރ ފްޓެއްާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެޓްލީސްޓްާ  200މިއ މެދުާ

މެންާކުރިއަށްާހިނގައްޖެއްޔ މު.ާއެހެންވީމ ،ާމީަގާާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވިހެންާބަެއއްާކަންކަންާއަޅުަގނޑު

ތިވިދ ޅުވ ޮގތަށްާ އަދިާ ިވސްނަންވީ.ާ ކަންނޭނެގާ އަަވސްވ ނެޮގތެއްާ ހުރިޮގތަކ ާ މަޞްލަޙަތުާ ދެންާ

ާއުސޫލުތަކަށ .ާާ

ާ

އިޝޫސްތަްއާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ބަެއއްާ މެންޑޭޓްެގާ ކޮމިޓީެގާ މިާ ދެކޭޮގތުަގިއާ  205ާއަޅުަގނޑުާ

އޭެގާާާމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްާ ދެންާ ކުރެވިފައި.ާ އަިއޑަންޓީފައިާ އިޝޫސްތަކެްއާ މިއޮތީާ އެީެހެންވީމ ،ާ އަިއޑަންޓީފައިކުރުމަށް.ާ

ތަފ ތުާެގނެވިދ ނެާއިޝޫއަކަށްާޑްރ ފްޓްެގާކުރިން.ާދެންާމިާކޮމިޓީއަށްާފެންނަާބައެއްާިއޝޫސްކަމަށްާ



 9 

ދެންާއަދިާހަމަެއއ އެކުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާތަފްސީލުޮގތަކަށްާާފޮނުވިދ ނެާމަޖިލީހުެގާރައީސްއަށްވެސް.ާާ

ހަމާަާ އެހެންީވމ ،ާ ފޮނުވިދ ނެ.ާ ސިފަިއަގއިވެސްާ ޑްރ ފްޓްތަކެްއެގާ ިއންާ ލިޔެވިފައިާ އިޝޫތަކަށްާ އެާ

ބައެްއާާ މީެގާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފޮނުވ ލައިފިއްޔ މުާ މިޮގތަށްާ ދަންނަވ ނީާ  210އަޅުަގނޑުާ

ައޅުަގ ފެންނަނީ.ާާކަންތައްތަކޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އެކުލަވ ީ ލަންޖެހޭކަމަށްާ ޑްރ ފްޓްަގއިާ ނޑުމެންެގާ

ދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީއަށްާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުޭވ(ާމިއަށްާ

ދެން ރަނަގޅުކަމެއްހެން.ާ ހަމަާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ފޮނުވ ލުންާ މަޖިލީހަށްާ ނިންމުމަށްާ ،ާާޮގތްތަކެއްާ

ެއޮގތަށް،ާމިހ ރުާޚ އްޞަާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެގންުގޅުމަށްޓަކ ާ ެއއްމިންަގނޑެއްާ މުޢިއްޒުާވިދ ޅުިވޮގތަށްާ

ކޮމިޓާީާ މިާ ތަނެއްކަން.ާ ނޯންނަކަންާ އެއްމިންަގނޑެްއާ އެނޭގާ ހިނގ ޮގތުންވެސްާ  215މަޖިލިސްާ

އަޅުަގނޑަ ދެން،ާ އަޅުަގނޑަކަށްާނުވިސްނޭ.ާ ހިންަގންޖެހޭާސަބަބެއްާ ފެންނަނާީާއެއްމިންަގނޑަކަށްާ ށްާ

ނެރެވޭޮގތަކަށްާމަސައްކަތްާކުރުންހެން.ާދެން،ާ މިހ ރުާމީަގާބޮޑަށްާބެލެވިފައިާމިއޮންނަނީާމީެގާނަތީޖާ 

އަޅުަގނޑަށްާފެނޭާމިހ ރުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދަްއކަނީާމަޖިލީހުންާކުރ ނެާމަސައްކަތެއްާދެންާ

ކުރ  މަޖިލީހުންާ މަސައްކަތެްއާ ބޮޑުާ މިއޮތީވެސްާ ައޅުަގނޑަށްާާނޯންނ ނެ.ާ މީތިވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެ.ާ

ވ ހަކަދައްކަންާާ މެންބަރުންނަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީ،ާ ފޮނުވ ލަން.ާ ވަުގތުންވަުގތުންެވސްާ ހަމަާ  220ފެނޭާ

ފެނާޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ދެންހަމަާ ސ ފެްއނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ވަރަށްާ

ާފޮނުވ ލަން.

ާ

އ ދެ،ާޚިޔ ލުާތަފ ތުކޮށްާމިއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާކޮމިޓީންާބުރަވެވަޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅުންގެާާންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވ

ައޅުަގނޑުމެންާ ނިންމ ލ ފައިާ ެއއްޮގތަކަށްާ ކޮންމެެވސްާ މިާ ެއހެންވީމ ،ާ ކުރެވޭނެ.ާ ނުެވއްާ  225މިކަމެއްާ

ާކުރިންާކުރަމުންދިޔަާމަސައްކަތަށްާރުޖޫޢަވުން.ާ

ާ

ހަވ ލުކުރެވުނުާާާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާތިލަދުންމަތީާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުފެނޭާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ބ ބު.ާ ާއަސ ސީާ

ފޮނުވ ކަށެއް.ާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުނިންމ ާ މަސައްކަތެއްާ އެްއވެސްާ ހަވ ލުކުރެވުނުާ ައސްލުާ ތެރެއިންާ މަސައްކަތްތަކުެގާ

 230އަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާއެކަމަކު،ާމިާމަރުޙަލ ަގއިާމިާހަފްތ ަގއިާާާާއެކަމަކު،ާަވކިހިސ ބަކުންާމީތިާފޮނުވުން

ބައެްއާާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ފޮނުވ ފައިާ ބ ބުތަކެްއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނުންތޯ.ާ މިއަދަކުާ

މުހިންމުާކަންތައްތަކ މެދުަގއިާވ ހަކަދަްއކ ލެވުނީމ ާިގނަާމެންބަރުންނަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާއޮނިަގނޑުާާ

ވ ހަކަދައްކަންާާާާއޮންނ ނެޮގތް ބެހޭޮގތުންާ މިއ ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރެވުނީމަހެންާ ތަޞަްއވަރުާ
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ެއހެންވީމ ،ާ ވ ނެހެން.ާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ެއއްޗަކަށްާ ެއކަޑަމިކްާ ތަންކޮޅެއްާ އޭރުންާ ފަސޭހަވ ނި.ާ

ވަކިހިސ ބަކުންާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އެކަމަކު،ާ ނުފެނޭ.ާ ފޮނުވ ކަށްާ މަރުޙަލ ަގިއާ މިާ  235ާއަޅުަގނޑުާ

އޭރުންާ ބައްޓަންކުރެޭވޮގތުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކޮންމެވެސްވަރެއްެގާ މެންބަރުންނަށްާ އޭރުންާ ފޮނުވަން.ާ

ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހިސ ބުންހެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއްއޗެއްާ ިވދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ

ާފޮނުވަންވީާ.

ާ

ވިާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ެއާ މުޢިއްޒުާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ތ އީދުކުރަންާއ ދެ،ާ  240ާދ ޅުިވެއއްޗަކަށްާ

އިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަސައްކަތެއްާނުކުރެޭވކަމަށްާމިހ ރުވެސްާބައެއްާމެންބަރުންާހީކުރަނީ.ާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

ސިޓީެއއްާާ ފޮނުވ ފައިާ އެތަނަށްާ އެބައޮތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަނެއްކޮޅުންާ ބ ބ7ާާާުއެީެހެންވީމ ،ާ

އެހެ މަސައްކަތެްއާާނިމިއްޖެކަމަށް.ާ ނިމިފަިއއޮތްާ ކޮށްާ މަސައްކަތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ންވީމ ،ާ

އެމީހުންނ ާހަވ ލުނުކޮށްާއަނެްއކ ާއ ާކަންތައްތަކަށްާބަޙުސްކުރަންާފޮނުވައިފިްއޔ ާއަނެއްކ ާއެވެސްާާ

އަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ފައިާ  245ާސުވ ލުތަކެއްާއުފެދޭނެކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިހ ރުާ

މިހިރަާޗެޕްޓަރުތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަވަހަށްާފަސޭހައިންާނިންމޭާޗެޕްޓަރެއްާނިންމ ލ ފައިާއޭތިާ

ފޮނުވ ލަންާމަޖިލީހަށް.ާފޮނުވ ފައިާދެންާއޭެގފަހުންާކޮންމެވެސްާދޭތެރެއަކުންާމިާމައްސަލަާމަޖިލީހަށާްާ

ާފޮނުވުން.ާ

ާ

ފެންނަާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ސިފަތަކެއްާާއަޅުަގނޑަށްާ އަސ ސީާ މިހ ރުާ މިޮގތަށްާ  250ާނީާ

އިޝޫސްތަކަށްާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ ިމާ މަޖިލީހުަގއިާ އެކަމ މެދުާ ނުވަތަާ ނޫންާ ާނިންމައިެގންނެއްާ

ައޅުަގނޑުމެންާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެހެންނަމަވެސް،ާ ފޮނުވަން.ާ މިހ ރުވެސްާ ވެއްޖިްއޔ ާ ބޭނުންވ ކަމަށްާ ބަޙުސްކުރަންާ

ނިންމުން ފޮނުވ ކަންާާމަޖިލިސްެގާ ހަދ ފައިާ ޑްރ ފްޓެްއާ ަވކިވަރެއްެގާ ބަލ ފައިާ ެއއްޗެއްސަށްާ ތަކ ާ

މަޖިލީހުެގާބޭފުޅުންާވިދ ޅުިވޮގތަށްާމިހ ރުާނިމިފައިހުރިާއެްއޗެހިތައްާފޮނުވ ފައިާކަންތައްތައްާދ ޮގތެއްާާ

 255ާބަލ ފައިާފަހުންާފޮނުވަން.ާމިއީާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަޮގތަކީ.ާާ

ާ

ފޮނުވައިފިާާާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ  މީތިާ މިހ ރުާ ވިދ ޅުވިހެންާ މުޢިއްޒުާ ހަމަާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ވެންޗްވައިލިޓީ.ާާާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިއީާ ވެއްޖިއްޔ ާ މިހެންާ ފެށޭނީ.ާ ބަޙުސެއްހެންާ އެކަޑަމިކްާ ބޮޑުާ ހަމަާ ކަމަށްވަންޏ ާ

އަޅުަގނޑުމެާ އެހެންާ ވެންޗްވައިލިޓީ.ާ އެއީާ ފަށައިފިކަމަށްވަންޏާ އެހެންވެއްޖިއްޔ ާ ވ ހަކަދައްކަންާ ންާ
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އެމަންމެންޓ ާާ ޓްރ ންސިޝަންާ މިާ ނިންމޭއިރުެވސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މުޅިާ ދެންާ  260އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ގ ތްަގނޑަކަށްާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއއްބަސްނުެވވޭނެކަމަށްާ ސިފަައކަށްވެސްާ އަސ ސީާ ބެހޭޮގތުންާ

ވ  ސިޓްއޭޝަންސްަގިއާ ހައިބަތުޓިކަލްާ އެާ ެއހެންވީމ ،ާޔަޤީން.ާ ޖެހިއްޖެއްޔ .ާ ހަކަދައްކަންާ

އަޅުަގނޑަކަށްާެއއްޮގތަކަށްވެސްާނުފެނޭާކޮންމެވެސްވަރަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާކަންތައްތައްާނިންމ ފައިާ

ނޫނިއްޔ ާމިާމަޖިލީހަށްާސުވ ލެއްވެސްާިމއ ާބެހޭޮގތުންާއިތުރަށްާކުރ ކަށް.ާެއއީާކޮންމެެވސްޮގތަކުންާާ

 265ކަންާއޮންނ ނީާއެނުގނީމަާޓްރ ންސިޝަންަގއިާދެންާކުރެވޭނީާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކިހިނެއް

ވަރަށްާ މިީއާ އެނޭގނެ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވިސްނަންާ ކަންތައްތަކ މެދުާ ކުރ ނެާ ކަންތައްތޯ،ާ ކުރ ނެާ ނުވަތަާ

ދިމ ލަކަށްާ ނިންމިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަވުގތީޮގތުންާ ެއްއޗެހިތަކެއްާ ޕްރެކްޓިކަލްާ

ނިންމުމެއްާވ ސިލުވު ޓްރ ންސިޝަނަލީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމުމެއްނެތިާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ މަށްޓަކ .ާ

ާނިމޭނެކަމަށްވ ނީާއެހެންާނިންމަންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަޮގތުަގިއާވަރަށްާދަތިވ ނެ.ާާ

ާ270 

ޤ ނޫނުއަސ ސީާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުިވާ ާާާމުޢިއްޒުާ

ފަސޭހަވ ނި.ާާަނސީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު ޑްރ ފްޓްކުރަންާ ކުރެވުނީމައޭާ ތަޞަްއވަރެއްާ މިންވަރެއްާ އޮންނ ނެާ ކޮންމެވެސްޮގތަކަށްާ

ނުލިބިެގންާ ޖަވ ބުާ އުފެދިެގންާ މ ިގނަާސުވ ލުތަކެއްާ ވިދ ޅުވ ޮގތުންާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ

ވެެގންހިނގ ދ  ޒުވ ބުކަނޑަކަށްާ މުޢިއްޒުާާބޮޑުާ ކޮންެމވެސްާ އިތުރުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނެތީވެ.ާ

 275ވިދ ޅުިވާޤ ނޫނަށްާކޮންމެެވސްާއެްއޗެއްާއިތުރުކޮށްލަން.ާައޅުަގނޑަށްާފެނޭާނިޒ މުާކަނޑަެއޅުމަށް...ާ

ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ.

ާ

މެންބަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ިގނަާ މިމައްސަލަާއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑަށްާވިސްނެނީާ ބަލައިލ ިއރުާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ރުންެގާ

މަޖިލީހަށްާއަލުންާފޮނުވ ނެކަމެއްނެތޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއިތުރުާަވުގތުާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެހެންާމިވަުގތުާާ

ތިބޭފުޅުންެގ ދެން،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގިއާ މައްސަލަާ  280ާމިާ

ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ަމޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންާ ބޭްއވިން.ާ ކޮޕީއެއްާ ައޅުަގނޑުާ މޭޒުކޮޅުމަތީަގއިާ

ރައީސްއަށްާާ މަޖިލީހުެގާ އެދިވަޑަިއެގންާ ކިބައިންާ އަޅުަގނޑުާ ދިނުމަށްާ ޖަވ ބެްއާ ފޮނުއްވިާސިޓީއަކަށްާ

ސ ފެއް އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ސިޓީއަކަށްާ ކޮންމެހެނާްާފޮނުއްވިާ އެާ ނުވޭ(ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންާ ދަންނަވ ލީ.ާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކ ާ ވ ހަކަާ ޮއންނ ނެާ ނޫން.ާ ޑިސްކަސްކުރ ކަށްާ

މެންބަރާުާ )ރިކޯޑިންގަގިއާ ނުކުތ ތަކުަގއިާ މަޝްވަރ ކުރެވުނުާ މައްސަލަިއަގއިާ  285މަޝްވަރ ކުރެވުނުާ
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ައޅުަގނޑުާާ ދެންާ އެީެހެންވީމ ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ އަސ ސީާާވިދ ޅުިވާ ކުރިއަށްެގންދ ނަންާ

ޙައްޤުތަކ ބެހޭާބ ބު.ާއެންމެފަހުާބައްދަލުވުމުަގއިާއަޅުަގނޑުެމންާމ އްދ އަކުންާނިންމަމުންާނިންމަމުނާްާ

ާާ 4ާާ27ާާާާެގންދިޔައީ.ާމިހ ރުާައޅުަގނޑުމެންާމިބަލަނީ،ާޑްރ ފްޓް ޖަހ ފައިާޮއތްާލިޔުން.2007ާާާޖޫން

ހުާެގންދެުވނީ.ާމިހ ރުާމިބަލަނީާހަމަާހަނދުމަފުޅުާށްާއެހިސ ބަށްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރީދުވ2ާާަެގ13ާާާާ

 290އ ކޮށްލުމުެގޮގތުންާދަންނަވ ލ ނަންާމީަގހުރިާއެްއވެސްާސިޓީައކަށްާކޮންމެހެންާޑިބޭޓެްއކުރަންާނުވަތަާާ

ބަދަލެއްކުރ ކަށެއްާނޫން.ާއެންމެފަހުންާކޮމިޓީންާނިންމަވ ފައިާއޮތްޮގތަށްތޯާމިހ ރުާޑްރ ފްޓްަގއިާމިއޮތީާާ

ކުރިންާބަދަލުކުރުމަ އެްއވެސްކަހަލަާ ެއޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާ ބަލަމުންެގންދިޔައީ.ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ށްޓަކ ާ

ވިދ ޅުިވާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ފ ހަަގކުރެްއީވމަާ އޮތްކަމަށްާ ތަފ ތުކޮށްާ އެއްޗެއްާ ނިންމ ފައިއޮތްާ

ާވަނަާމ އްދ .14ާާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާދެންާމިހ ރުާ

ާ295 

ެއއްޗެއްާާ ާމެންބަރުާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގިއާ ބޭނުންާ  ސ ފުކޮށްލަންާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާާ ާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:
ާ

ނޫނ14ާާާީާ ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރު.ާ ވ ހަކަދަްއކ ޮގތަށްތޯާ އަކުރަށްެވސްާ ތިންާ )ނ(ާ )ށ(،ާ )ހ(،ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާވަކިއަކުރެއް.ާއަޅުަގނ  300ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާށްާތަޢުލީމީާނިޒ މުެގާތެރެއިނ14ާާާްޑުާހަނދ ންވޭވަރަށް

ާދީނީާތަރުބިއްޔަތުެގާބަިއ،ާއެާވ ހަކަާދެކެވުނުއިރު....ާ.
ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(ާ

ާ

 305ާވިފައިާއޮތީ.ާމިހެންާހެއްޔޭާސުވ ލުކުރެއްވީަމާއަޅުަގނޑަށްާތަންކޮޅެއްާތަފ ތުާޮގތަކަށްާފ ހަަގކުރެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ވިދ ޅުވިާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ހަނދ ންވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޭރުާ ާއ ނާ

ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އިބްރ ހީމްާޢަފީފް

ާ

 310ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މެންބަރުާ ވަރަކަށްާާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ ެއއްެވސްާ ެއއްޗެއްާ ާވިދ ޅުވިާ
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ާސ ފެއްނުވޭ(ާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ 14ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ  315ާވަނަާާ

މިހ ރުާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ާ އޮތީ.ާ ޑިސްކަސްކޮށްފަިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާމ އްދ ވެސްާ

މިާާާ ފޮޅުަވތުަގއިާ ދެވަނަާ އެއްބަސްވެފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ދައުލަތުންާ މިއޮތީާ ފަށ ތަނުަގއިާ

ާއޮންނަނީާސަރުކ ރުާއެހެންވީަމާއެތަންާއަޅުަގނޑުާއޮންނ ނެާދައުލަތްާއެޮގތަށްާބަދަލުކޮށްލަން.ާ

ާ

ކޮމްޕްާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެހ ާ މީަގއިާ ވ ޮގތަކީާ މިާ )ރިކޯޑިންގަގއިާމީަގއިާ ނެތް.ާ  320ާލީޓްކޮށެއްާ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ 

ާ

ތަކުރ ރުކޮށްާާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ެއއްކަމަކީާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަެއއްާ ދެތިންާ ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން: އިބްރ ހީމްާ ޢިނަސީމްާ ތަންކޮޅެްއާާހަމަާ އޮންނަޮގތ ާ ެގނެވިފައިާ އޮބްޖެކްޓްާ ސަބްޖެކްޓްާ ބަހުެގާ ދިވެހިާ ބ ރ ތްކުރުމުަގއިާ

ތަޢުލީމް.ާއަސްލުާއޭަގިއާާ ފަށާ  ތައުލީމްާއިނޭގތޯ.ާކުދީންނަށްާ ފަށ ާ ދަޢުލަތުންާ  325ޚިލ ފު.ާމިސ ލަކަށްާ

ފޯރުކޮށްދީ ހިލޭާ ދައުލަތުންާ ތައުލީމްާ މަދަރުސީާ މެދުާ ތައުލީމ ާ ފަށާ  ެގންނަން.ާއިންނަންޖެހޭނީާ ެގންާ

ެއއްާާ އެއީާ އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ހުރިހ ާ އޮބްޖެކްޓްާ ސަބްޖެކްޓްާ

ާވ ހަކަ.ާދެންާއަނެއްާވ ހަކައަކީާމިތަނުަގއިާމިާއިންނަާފަށ ާތަޢުލީމްާދެކޭޮގތުގައި.....ާާ

ާ

ތަފ ތުާޑްރ ފްޓްާކޮންމެވެސްާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާޑިސްސެޝަނަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:  330ކަށްާނޫންާނިންމ ފައިާއޮތްޮގތ ާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ނިންމ ލަންޖެހޭ.ާ ހިސ ބެްއަގއިާ އެއްާ

ާާ ކުރީަގއިެވސްާވ ހަކަާދެއްކިފައިާއޮތްކަަމށްާވަނީ.14ާާާއެހެންވީމ ، މ އްދ ަގއިާސަރުކ ރ ވެސްާ ވަނަާ

ދެއްކިއިރުާެއހެންާކިޔ ފައިާމަޖިލިސްާމިސ ލަކަށްާމަޖިލީހުންާއެާބަޙުސްާދިނުމ ާއާެާކުރީަގއިާމިވ ހަކަާާ

އެއްޗެއްާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ މުޅިާ އެހެންވީމ ާ އެކުލެޭވނީާ ކަމެއްވެސްާ ހުރިހ ާ

ބަދަލުކޮށްލ ފައިާ ެއޮގތަށްާ ދައުލަތ ާ ސަރުކ ރ ާ ެއއޮތްާ ދެވަނައަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  335ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާމައްސަލަެއއްާއެބައޮތްތޯާއެްއެވސްާބޭފުޅަކު.ާ)ރިކޯ

ޕެީެނަލުންާވަރަށްާރަނަގޅަށްާނޯޓްކުރަްއވަްއޗޭާއިނޭގތޯ.ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެއްޗެއްާާ
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އެއްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއްއޗެްއާ ވިދ ޅުވ ާ ތިާ ޢަފީފްާ ަގއިާ )ނ(ާ ޮގތަކަށްވެސްާާސ ފެއްނުވޭ(ާ

ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ340 

ކުރިއަރުވ ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ކަންތައްތައްާ އެމީހުންެގާ ނަސްލުެގާ ދީންތަކ އިާ ތަފ ތުާ ާމިހ ރުާ

)ރިކޯާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ  ޑްރ ފްޓެްއާ އ ާ އަީަޅުަގނޑުެމންާ އޮތީމަާ އެްއޗެްއާާވ ހަކަާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ ޑިންގަގއިާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

 345ާެގާ)ނ(ާއަށް.14ާާާއެހެންވީމ ،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ކުރީެގާާާޕެނަލްެގާބޭފުޅެއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެއީާ އުނިކުރަން.ާ )ނ(ާ އޮތްާ ކޮށްފައިާ ޑްރ ފްޓްާ ކުރީެގާ އޮންނަނީާ ފ ސްކުރުމެއްާ މީަގއިާ

ންނ ނީާމައިންާބަފައިންނަށްާއެމީހުންެގާދަރިންނަށްާދޭނެާތައުލީމުެގާބ ވަތްާާޑްރ ފްޓްެގާ)ނ(ާަގއިާއޮ

އިޙްތިޔ ރުކުރުުމެގާޙައްޤުާލިބިެގންެވއޭ.ާއެާ)ނ(ާދޫކޮށްލ ފަިއާ)ށ(ާދެާއަކުރަކަށްާބަދަލުކުރަން.ާދެންާ

އެީއާާ ފ ހެއްނުވޭ.ާ އޭތިާ ބެލިއިރުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ިމއޮތީ.ާ މިހ ރުާ ހަދ ފައިާ  350އެޮގތަށްާ

ައޅުަގނޑަކަށްާާ އޮތްކަމަކަށްާ ފ ސްކޮށްފައިާ އޭތިާ އެކަަމކު،ާ ެގނައި.ާ ޑްރ ފްޓްާ އަލުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ފ ސްވެފަިއާާ ެއޮގތަށްާ ނެތްާ ހުލ ސ ަގިއވެސްާ އިދ ރީާ އަދިާ ނެތް.ާ ނޯޓްކުރެވިފަެއއްެވސްާ އެްއޮގތަކަށްާ

ާއޮތްކަމަކަށް.ާއެހެންވީމަާއެާނުހިމަނ ާއެއޮތީ.ާ

ާ

 355ވަނަާމ އްދ އަށްާއެްއެވސްާބަދަލެއްާެގންނ ކަށްާދެންާފ ހެއްނުވޭ.15ާާާާވަނަާމ އްދ .15ާާާާއެހެންވީމ ،ާާާންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވ

ާއެާއޮތްޮގތަށްާބޭްއވުމަށްާދެންާއޭރުަގއިެވސްާނިންމަވ ފައިާއޮތީ.ާ

ާ

)ރިކޯޑިާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އިޙްތިޔ ރުާ މެާ މީހަކަށްާ ކޮންމެާ ވ ހަކަދެއްކުންާ ާންގަގއިާމިހ ރުާ

)ރިކޯޑިންގަގިއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ  ކިހިނެއްތޯާ އެބައިާ ޕްރޮސްޓިޓިުއޝަންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ

 360ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

އެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސ ފެއްނުޭވ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ެގންނަވ ކަށްާާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ ބަދަލެއްާ ްއވެސްާ

ފައިނަލްާ ޮގތަށްތޯާ ނިންމެވިާ ކޮމިޓީންާ ކެއްކުރަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ނޫންާ ވިދ ޅެއްނުވޭ.ާ
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ވިދ ޅުިވާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ޕެނަލުންާ ނޫނީާ އަމިއްލައަށްާ އަީަޅުަގނޑުާ މިއޮތީާ ޑްރ ފްޓްަގއިާ

ފުރުޞަތަކަށްާއެދިވަޑަިއެގންނެވިތަންާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެާޕްރޮސެސްާމިހ ރުާމިއޮތީ.ާސަ  365މީރުާ

މެންބަރަކަށްާ ކޮމިޓީާ ޕްރޮސެސްތައްާ ހިނގ ާ މިާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފެނުނު.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

އެްއޗެްއާާ ހުރިާ ނިންމ ފައިާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ެމންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ނޫނިއްޔ ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާޗެކްކުރަނީާމި.ާ

ާ

ހީނުކުރެއްިވއްޔ ާާާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާާއަރިއަތޮޅު އެއްޗެއްާ އިނޭގތޯ.ާ ވެދ ނެާ ވ ހަކަައކަށްާ އިދ ރީާ  370ާމިއީާ

ކިޔަިއއުޅޭާާާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދު މެންބަރުންާ އެހެންާ މަޖިލީހުަގިއާ މިހ ރުވެސްާ އިނޭގތޯ.ާ ާރަނަގޅުާ

ަގވ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދަނީާ މަސަްއކަތްތައްާ ކޮިމޓީެގާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ާާދިރ ސ ކޮށްާ ނޫނޭ. ތިބެފައ8ާާާިއިދަކުންާ މީހުންާ

ާާ 4ާާާާއޭެގތެރެއިން ެއހެންވީމ ،5ާާާމީހުން ކަންތައްތައް.ާ ނިންމައޭާ އެބަާ ވޯޓުންވެސްާ މީހުންެގާ

މީަގިއާ އަހައިފިްއޔ ާ ވޯޓަށްާ ނެތިންާ މީަގއިާ ެވއްޖިްއޔ ާ އޮތްކަމަށްާ ކޯރަމްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 375މިހެންާހަދ ލުންާކިހިނެއްތޯއޭވ ނީާމިހެންާއެބަާކިޔ ާާހުއްޓަސްާމިއޮތީާމުޤައްރިރުާިމހެންާވިދ ޅުވެފައި.ާާ

ާއިނޭގތޯ.ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެްއނުވޭ(ާ

ާ

ެގންދަނީ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިާ ޕްރޮސެސްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ކިޔ .ާ އެބަާ ވ ހަކަެއއްވެސްާ ހުރިހ ާ ތިކަހަލަާ އ ދެ،ާ

ާާ ހަމައަށް ކޯރަމްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާާބަރ ބަރަށްާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ތިބެެގންާ

 380އަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާތިކަހަލަާތަފ ތުާވ ހަކަތައްާމީަގއިާއޮތްޮގތަށްާހުރީމައޭާމިާޕްރޮސެސްާމިާ

ވަނ16ާާާާަެގންދަނީ.ާމިހ ރުާކޯރަމްަގއިާޑްރ ފްޓްާކުރިމަތީަގއިާބ އްަވިއެގންާނިންމަމުންާނިންމަމުން....ާ

ދ .ާ)ރިކޯޑިންގަގިއާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެްއާސ ފެްއނުވޭ(ާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއޮތީާކޮމިޓީންާމ އް

ާނިންމެވިޮގތ ާޚިލ ފުާޮގތަކަށްާމިާޑްރ ފްޓްަގއިާއޮތްކަމަށްާފ ހަަގކުރެވެންޏ ާއެވ ހަކަެއއް.ާާ

ާ

ބ ރަާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ވަރަށްާ އިނޭގތޯ.ާ އަނެްއކ ވެސްާ ެގންދ ނަން.ާާމ ފްކުރައްވ ތިާ  385ާށްާ

ބައިާާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދު ނޫނިއްޔ ާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ ހަނިާ އޮތީާ ހީވެފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ާއެކަމަކު،ާ

އެްއޗެއްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ެވއްޖިްއޔ ާ އެްއޗެްއާ ޮއތްާ ނިންމ ފައިާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ

ނޫންކަމަީަ އެހެންނެއްާ ތިޮގތަކަށްާާސ ފެއްނުވޭ(ާ ނޫންާ މައްސަލައެއްާ ދެންާ ދެއްތޯ.ާ ވިދ ޅުވަނީާ ތިާ ށްާ

ާެގންދިޔަޔަސްާިމޒަމ ނުަގއި.ާާ
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ާ390 

ާމިާބ ބުަގއިާނޯންނ ނެާއިނޭގތޯާހަނިާއަޣްލަބިއްޔަތުންާނިންމ ފައިާއެްއވެސް....ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އަޅުަގނޑުާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ެއީއާ ާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާ ޔައުމިްއޔ އިންާާާ ވ ހަކައެއް.ާ ާނުދައްކ ާ

ާއުނިކޮށްލަދެްއވ ާ.ާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދު
 395ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އޮތްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކަނޑަައޅ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިމުނުކަމަށްާ ކޮމިޓީެއއްާ އެްއވެސްާ ހުރިާ ނިންމިފައިާ މިހ ރުާ

ާބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާއެްއވެސްާެއްއޗެްއގައިާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެން

ާ

އުފެދޭާާއަޙްމަދުާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާާ ސުވ ލުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީމަާ ޑްރ ފްޓްަގއިާ މިޮގތަށްާ މ އްދ ާ  400ާމިާ

ތުންާާއެބަާއިނޭގތޯ.ާެއއީާދައުލަތުެގާމަޤ މެއްާއަދ ކުރ ،ާއަދ ކުރ ާއޮތީމަާމިސ ލަކަށްާމިހ ރުާމިާވީޮގާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ސުލައިމ ން

ކިހިނެއްބ އޭާވ ނީ.ާއެީއާމިސ ލަކަށްާމިާޤ ނޫނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއަމަލުކުރަންާފަށައިފިްއޔ ާއިހަށްާ

އަދ ާާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ އެާ ކުރެްއވިޮގތަށްާ އިޢުލ ންާ ދުވަހުާ

ާންނަނީ.ާކުރ ާއަންނ ތީ.ާެއއީާމިއީާހިނަގާހިނގ ާހުންނަކަމަކަށްާމީަގއިާމިާއަ

ާ405 

ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ
ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާމުޢިއްޒު

ާ

ވ ހަކަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަތިންާ ފަހަރުާ ހަތަރުާ ތިންާ ދުވަހުާ އިހަށްާ ޮގތަކީާ އޮންނަާ ވެފައިާ މީަގއިާ އ ދެ،ާ

މައްދ އެްއާާދައްކަިއެގ އޮތްާ ދަތިވެފައިާ ނިންމަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫންތޯވެސްާ ބ ްއވ ނީތޯާ  410ންވެސްާ

ލިބޭޮގތަށްާ ޕެންޝަންާ މީހުންނަށްާ އަދ ކުރ ާ މަޤ މެއްީްާ ދައުލަތުެގާ ނިންމީާ ފަހުންާ އެންމެާ މިއީ.ާ

އެއްޗެާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ދެންާ ޮގތަކަށް.ާ އެކަހަލަާ ހަދައިެގންާ އްާާޑްރ ފްޓެއްާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާެއއީާހަމަާޖެނެރަލްކޮށްާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާއޮންނަާއެއްޗެކޭ.ާކޮންމެހެންާދައުލަތުެގާާ

ާމަޤ މެއްާއަދ ކުރ ާބޭފުޅަކުާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ415 

ނިާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ އެރޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބ އްވަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިމ އްދ ާ ާންމުނީާ
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ވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޞ ލިޙްާ މިހ ރާުާމުޙަްނމަދުާ އޮތީާ ކަންނޭނެގާ ނިންމ ފައިާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ މަޖިލީހުަގިއވެސްާ މިާ އޮތީާ ެއއްބަސްެވވިފައިާ

ިމާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިހ ރުެގާ އޮތީމަާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ

އޮ މިހެންާ ނިންމ ނާީާމ އްދ ާ ޮގތެއްާ މިއަށްާ ދެންާ ނިންމީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބ އްވަންާ މ ްއދ ާ ެއާ ތީމަާ

 420ާމަޖިލީހުންާފްލޯަގއި.ާާ

ާ

ާވަނަާމ އްދ ާމިހެންާބޭއްވުމަށްާއެްއެވސްާއޮބްޖެކްޝަނެއްާއެބައޮތްތޯ.16ާާާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އެއްބަިއާާމިހ ރުާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ކޯޓްާ އެބަހުރޭާ ދިމަދިމ ލުންާ ބަެއއްާ ޑްރ ފްޓިންގެގާ މީަގއިާ ާާ

)ރިކޯޑިންގަގިއާާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާޙަމްޒ  ގ ތްަގނޑަކަށްާ ކަންނޭނެގ.ާ ޮގތަކަށްާ ކޮންސިސްޓެންޓްާ ކޮންެމވެސްާ އިނޭގތޯ.ާ  425ކޯޓްާ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.......ާާ
ާ

ާވަނަާމ އްދ .18ާާާާވަނަާމ އްދ ާއެއިނީާރަނަގޅަށްކަމަށް.ާދެނ17ާާާްއެހެންވީމ ،ާާާދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާ

މެންބަރާުާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ )ރެކޯޑިންަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަންޖެހޭާ މަޢ ފ ެއކުާ  430ާއަނެއްކ ވެސްާ

ސ ފެއްނުވޭާާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާ ައމުރަކުންާވިދ ޅުވ ެއއްޗެއްާ ކޯޓުެގާ ާ... ހަނދ ންވޭާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެކަމަކުާ ާ)

ވިދ ޅުވ ެއއްޗެއްާާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އެމީހެްއެގާ މުދަލެއްާ މީހެްއެގާ ެއްއވެސްާ ނޫނިއްޔ ާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވ ޮގތުން...ާ.

ާ

 435ާރަނަގޅުާނުކުތ ެއއްހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާއެތަންކޮޅުާޑްރ ފްޓުންާއ ދެ،ާމުޢިްއޒުާއެފ ހަަގކުރެއްވީާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާބަދަލުނުކުރެވި...ާ.

ާ

ކޯޓު.ާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އަނެއްބަިއގ ާ ކޯޓުތައްާ ތަންތ ަގިއާ ބައެއްާ މިދެންނެިވޮގތަށްާ ާމީަގއިާ

އަާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާ ކޮންސިސްޓްކޮށްާ ސްޓޭޖުަގިއވެސްާާއެހެންވީމ ،ާ މިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ

 440ާއަޅުަގނޑުމެންާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ެގާ)ނ(ާަގިއާއަމުރެްއާނެރުމުެގާބ ރުާކޯޓުތަކަށްާއޮތޭ،ާއެތަންާބަދަލުވ ންާއެބަޖެހޭ.18ާާާއެހެންވީމަ،ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ޅަކަށްފަހު(ާއެހެންބޭފުޅަކުާއެޮގތަށްާއިޢުތިރ ޟްނުކުރައްވަންޏ ާއެހެންކަމަށް.ާއ ދެ.ާކުރީަގިއާާ)ވަުގތުކޮ
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ޗެކްކުރަނީ.ާާ މިާ ހުރިތޯާ ެގނެވިފައިާ އެޮގތަށްާ ޑްރ ފްޓަށްާ ކަންތައްތަްއާ ހުރިާ ނިންމަވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ

ސ  މީަގއިާ ކަމެއްާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ ކުރިންާ ބަދަލެއް.ާ އެހެންވީމަ،ާ އެާާހުރިއިރުަގއިާ ކަމެއްާ  445ފުނުވ ާ

ާފ ހަަގކުރެްއވީާ.

ާ

ޙުކުމަކަށްާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ކޯޓުެގާ ޢަމުރުާ ކޯޓުެގާ އެއަންނަާ ަގިއެވސްާ )ށ(ާ ާއ ދެ،ާ

ާަގއި.ާކަނޑައެޅިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާޙުކުެމއްެގާމަތީންާއަދިާެއކަމަށްޓަކައިާނެރ18ާާޭބަދަލުކުރަނީތޯ،ާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

 450ކޯޓުެގާޢަމުރަކުންާމެނުވީާއެްއވެސްާމީހެއްެގާމުދަލެއްާއެމީހެއްެގާރުހުންނެތިާދަޢުލަތަށްާނަަގިއެގންާާ

ާނުވ ނޭ.ާމުޢިއްޒުާެއޮގތަށްތޯ.ާާ

ާ

ަގިއާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ )ށ(ާ ހަމަާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ ހަމަޖައްސަންާ ާޢިބ ރ ތްާ

އަދިާާންާ:މުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވއަޙްމަދުާ ނުބުނ ނެ.ާ ނެރޭށެކޭާ ޙުކުެމއްެވއްޖިްއޔ ާ ޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ މިހ ރުާ ކޯޓުެގ،ާ އިންތަންކޮޅުވެސްާ

ަގިއާާ )ށ(ާ މުދަލެއްާ މީހެއްެގާ އެްއވެސްާ މެނުވީާ ޙުކުމަކުންާ ކޯޓުެގާ ކުރ ާ  455އެކަމަށްޓަކައިާ

ާމިއިންނަޮގތުން...ާ.

ާ

ަވނ19ާާާާަތަށްާބަދަލުވ ނީާމުޢިްއޒުާއެވިދ ޅުިވޮގތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާާއެހެންވީމ ،ާ)ށ(،ާ)ނ(ާވެސްާެއޮގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާމ އްދ އަށް.ާާ

ާ460 

19ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެހެންވީމ ،ާާާ އޭރު.ާ ދެކޮޅުހެދިންާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ާޖެހޭނީާ.މިހ ރުާޑްރ ފްޓްަގއިާހުށަހެޅުންާފ ސްކުރަންާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާ

ާ

އެކަނ19ާާާްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ބ އްވަން.ާ އޮތްޮގތަށްާ އޮތީާ ރެކޯޑްކުރެވިފައިާ މ އްދ ަގިއވެސްާ ވަނަާ

އެބައްދަލުވުުމެގ86ާާާާނިންމ ފައިއޮތީާާ ބައްދަލުވުމުެގ،ާ ރަޖިސްޓްރީން.15ާާާވަނަާ  465މެންބަރުންެގާ

ާާ އިތުރ19ާާުއެހެންވީމ ، މ އްދ އަށްާ އ ިއާާާާވަނަާ )ށ(ާ ޭއެގާ އެބައޮތްާ ހަމްޒ ާ އެބަޮއތްތޯ.ާ ކޮމެންޓެއްާ

ކޮމިޓިީީންާ އެހެންނަމަވެސްާ ދައްކަވ ފައި.ާ ވ ހަކަފުޅުާ އެރޭާ ުއނިކުރަންާ ދެއަކުރުވެސްާ އ އިާ )ނ(ާ

ާވަނަާމ އްދ .20ާާާާނިންމެވީާމިމ އްދ ާއޮތްޮގތަށްާބ އްވަން.ާާ

ާ
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20ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ ާ1ާ ުއސޫލުތައްާާ ....އަޙްލ ޤީާ އެބައޮތްާ  470ާަގއިާ

ާބަލ ާހިފެހެއްޓުމ ،ާމިތަންާރަނަގޅު.ާާާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާ

ާ

ދެންާހަނދުމަފުޅުާހުންނ ނެާމިބ ބުާފެށިއިރުަގިއވެސްާއަދިާ...އިމްލ ކުށްތައްާހުރިތޯާބެލުމަށްާޕެނަލ ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ކޮ ާހަވ ލުކުރުމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައި.ާ އޮތީާ ނިންމަވ ފައިާ 20ާމިޓީންާ މ އްދ އަށްާާާ ވަނަާ

 475ާވަނަާމ އްދ އަށް.21ާާާާމައްސަލަެއއްނެތްކަމަށް.ާވީމ ،ާާ

ާ

20ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ނެރާޭާާ ކޯޓުންާ ކޯޓުތަކުން،ާ އެއޮތްާ ފެށޭތަނުަގއިާ ެގާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

އޮތިްއޔ ާާހުާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާ ނިންމަވ ފަިއާ އެހެންނަމަވެސްާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އެްއޮގތްކޮށްލަންާ އަމުރު.ާ ރިހ ާ

ާވ ހަކަދަްއކަވަން.ާާ

ާ480 

ކޯޓު،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބައެއްފަހަރަށްާ އަންނަޮގތުންާ ޢިބ ރ ތްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބައެއްފަހަރަށްާ ހަމްޒ ،ާ

ންނަންާޖެހެނީހެން.ާމިތަނުަގއިާކޯޓުންާނެރޭާއެހެންާބުނެފިއްޔ ާއަނެއްބައިފަހަރަށްާކޯޓުތަްއާމިހެންާެގ

ާޢ ންމުކޮށްާބޭނުންކޮށްއުޅޭާޢިބ ރ ތަށްާބަލ އިރުާއުނދަޫގވަނީާއެާހުރިހ ާކޯޓުތަކަށްާނިސްބަތްކޮށް...ާ.

ާ

އިޞްލ ޙުކޮށްލަންޖެހޭާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ޮގތުންާ ބަހުެގާ ފޮޅުވަތުަގއިާ  485ާތިންވަނަާ

އެތަންކޮޅުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ސުލައިމ ންާ ސަބަކައްޓަކ ..ާ އިޤްތިޞ ދުާ ެއއީާ އެއީާ ފެނޭ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ އޮތްކަމަށްާ ތަންކޮޅެއްާ

"ސަބަާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ލިޔ ކަށްާ އެހެންާ ސަބައްޓަކ ާ ފެނޭ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ރަނަގޅުކޮށްލަންާ

ާބަކަށްޓ "ާއެހެންާލިޔަންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާާ

ާ

 490ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާކުރީަގިއވެސްާއޮތީާހަމަާއޮތްޮގތަށްާރަނަގޅުކަމަށްާކޮމިޓީންާނިންމަވ ފައި.20ާާާާާާާކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާާ އެހެންވީަމ، 20ާާާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މިހ ރު އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ފައިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނ21ާާާާަވަނަާ

ާާ ާާވަނަާމ އްދ ަގިއވެސްާކަެމއްާފ ހަަގކުރެވ21ާާިމ އްދ އަށްާމިއައީ. ވަނަާމ އްދ އަށ22ާާާާްފައިާނެތިްއޔ 

ާާ 22ާާާާއަޅުަގނޑު. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މ ްއދ .ާ ބޭފުޅަކ22ާާާުވަނަާ އެްއވެސްާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާާ އެހެންީވމ ، ނުދެްއވ .ާ ޢ ންމުކޮށ23ާާާްކޮމެންޓެއްާ ވ ޮގތަކީާ މީަގިއާ ނަސީމްާ އ ދެ،ާ މ އްދ .ާ ވަނަާ

މިހުރި ހަމަާ ފަހަރުެގމަތީންާ ތަފ ތުާ މިހ ރުާ އަސްލުަގިއާާހުންނ ނީާ މިހ ރުާ ދަްއކ ފައި.ާ ވ ހަކައެއްާ  495ހާ 
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މިހިރަާޢިބ ރ ތްތަކަކީާކޮމިޓީންާދެއްވިާޑިރެކްޝަނެއްެގ...ާބަދަލުކުރެވެމުންާައއިސްާހުރިާޢިބ ރ ތްތައްާ

ާމިހ ރުާމިހުރީ.ާާ

ާ

އަޅުަގނޑުާމުޙަންމަދުާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ާާާ)ރެކޯޑިންަގއިާ

އިބްރ ހީމް ވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ނަސީމްާ ފ ޑުކިޔ ނޭ.ާާާ ވަރަށްާ ނިމިެގންދ އިރުަގއިާ މީތިާ މިދެންނެީވާ ޯގހެކޭ.ާ ނިންމުންާ މިާ  500ނުދަންނަވަންާ

ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ާވަނަާމ އްދ .24ާާާވަނަާމ އްދ އަށްާއެްއވެސްާކޮމެންޓެއްާނ ދޭ.23ާާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

އެކަމަކުާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މ އްދ އެއްކަމަށް.ާ އޮތްާ ފ ސްވެފައިާ ކަންނޭނެގާ  505ާވެދ ނެާ

މެނުވީާާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާ ހުއްދަލިބިެގންާ އަމުރަކުންާ ކޯޓުެގާ މިދަންނަވ ލީ.ާ ބޮޑުކަމުންާ ފ ހަަގކުރެވޭކަމެްއާ އަޅުަގނޑަށްާ

މީހަކު އެްއވެސްާާާާއެްއވެސްާ ދުނިޔޭެގާ ހިެއއްނުޭވާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މިއީާ ހައްޔަރުކޮށްެގންނުވ ނޭ.ާ ހިފ ާ

އަުމރުނެތަކަސްާ ކޯޓެްއެގާ ހައްޔަރުކުރެވޭނެާ ޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ އުސޫލެއްހެނެއް.ާ ޢަމަލުކުރ ާ ތަނެއްަގއިާ

ހަމަާދަންނަވ ލިާާާބައެއްކަހަލަާހ ލަތްތަކުަގއި.ާެއހެންވީމ ،ާމިއ ދޭތެރޭަގއިާޚ ްއޞަޮގތެްއަގއިާއަޅުަގނޑު

މީހަކުާ ެއއްެވސްާ ނިންމ ފައިވަނީބ އޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ ހަމަާ ކަމެއްާ މިހ ބޮޑުާ ހަމަާ ީމަގއިާ  510އެްއޗެއްާ

ާހައްޔަރެއްާނުކުރެވޭނޭާކޯޓުެގާއަމުރެއްނެތި.ާާ

ާ

ާޮއވޭާމީަގއިާދެްއތޯ.ާއެހެންނެއްނޫނެއްނު.ާމުޢިއްޒުާރަނަގޅަށްާކިޔުްއވ ލަްއވ .ާތިންާހ ލަތެއްާއެބަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ދެންނެވިާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ މިވަނީ.ާ ކީފަިއާ މ އްދ ާ ނުބަިއކޮށްާ  515ާއަޅުަގނޑަށްާ

ާއެްއޗެއް...ާ.ާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނ24ާާިއެހެންވީމ ، ބައިާ އެދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރަތަމަާ ާާަގއިާ ބަލ ފައި... ވަނ25ާާާަމުނީކަމަށްާ

ާމ އްދ .ާ

ާ520 

25ާާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ ަގދަކަމުންާާާ އެްއޗެްއާ މިބުނަނީާ ފޮޅުވަތުަގިއާ ދެވަނަާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ
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ާއަތުލ ާހަދައިެގންާނުވ ނެއޭ.ާިމހަދައިެގންާމިއީާކީއްކުރ ާއެްއޗެއްތޯ.ާާަނޞީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު

ާ

ާށްފަހުާ()ވަުގތުކޮޅަކަ

ާ525 

އޮތުމުންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންާ ނަޞީމް..ާ ޮއތްޮގތްާ ނިންމަވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ މީެގކުރީަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ

މައްސަލައަކަށްވޭތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާ'ހަދައިެގން'ާއުނިކޮށްލަން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާމިހ ރުާޙުސައިންާ

ާާތިވިދ ޅުވިާެއއްޗަކަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަ ވަނަާމ ްއދ ެގާޑްރ ފްޓްާއޮތްޮގތްާނ ގ ފައިާމިހ ރ23ާާާުވ ނީ

ކޮށްެގންާ އެްއވެސްކަެމއްެވސްާ އެހެންާ މިަވއްތަރުެގާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ އޮތް...ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

 530ާނުވ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާަގދަކަމުންާއަތުލައިެގންާނުވ ނެއޭ.ާއެޮގތަށްކަމަށް....

ާ

ސ ފެްއާާާރުާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ ާ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއިންާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ ފ ސްކުރިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ މިީއާ ާނުވި(..ސީރިައސްލީ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިވިދ ޅުވަނީ.ާ އެްއޗެއްާ ދެާ ދެފަހަރަކުާ އިނޭގތޯ.ާ މިޮގތަށްާ ހުންނ ނީާ ބައްލަވ ،ާ

 535ާލަެއއްާނެތްާމެޖޯރިޓީއ ާއެްއކޮށްާދިއުމަށްާ.މައްސަ

ާ

މ ބޮޑުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެއްތޯ.ާ ދަމ ާ ކުރިއަށްާ ނިންމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއްޮގތަކަށްާ ކޮންމެެވސްާ އެހެންވީމ ،ާ

ޕެނަލްއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުކޮށްލަންާ ެއޮގތަށްާ ނުވ ނެއޭ.ާ އަތުލަިއެގީެންާ ނޫން.ާ މައްސަލަެއއްާ

ޢިބ ރ ތްާނޯޓްކޮށްލަ ެއާ ދަންނަވ ލަފ ނަންާ ައޅުަގނޑުާ ދެން،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ންާ

މީަގިއާާ ސ ފުކޮށްާ އެާ ދެން،ާ ނުވ ނެއޭ.ާ އަތުލައިެގންާ ަގދަކަމުންާ ިމހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ  540މިއަންނަޮގތް.ާ

ހުރަހެއްނ  މީަގއިާ ކުރުމަކަށްާ އެހެންކަމެއްާ އެބ ވަތުެގާ ހަމަާ ނޫނަސްާ ކަންތައްާ އެކަމުންާމިއޮތްާ ޅައޭ.ާ

ާވަނަާމ އްދ .26ާާާސަލ މަތްވ ންާހަދ ާއެއްޗެއްާެއއީ.ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ އުފެދުނީާ ސުވ ލުާ ައނެއްކ ާ މިހ ރުާ 2ާއަޅުަގނޑުާ ފޮޅުވަތުަގިއާާާ  545ާވަނަާ

ާމެދުާޢަމަލުކުރެވުމުެގތޯާއޮންނ ނީާކުރުުމެގތޯ.ާމިއޮންނަާއެމީހަކ ާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ
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ާކުރުމުެގާެވއްޖެްއޔ ާކަންާކުރ އިރުާއެހެންވީމ ..ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 550ާއެހެންވީމ ،ާތިރީަގއިާބަޔ ންވެެގންވ ،ާެއވ ޮގތުެގމަތީންނެއްާނޫންާދެއްތޯ.ާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާ

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާ
ާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާ

ާ

އެކަހަލަ...ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނެތްާ މައްސަލަެއއްާ ެއއޮތީ.ާ ނިންމަވ ފައިާ ރަނަގޅުކަމަށްާ އޮްއވ ާ މިޮގތަށްާ ކުރީަގއިާ

އެހެންާ ޮގތުެގމަތީން'ާ 'ބަޔ ންެވެގންވ ާ އޮތްތަންާ މަތީންނ 'ާ ެއވ ޮގތުެގާ 'ބަޔ ންެވެގންާ  555އެހެންވީމ ،ާ

ާބަދަލުކޮށްލަންާމިާނޯޓްކޮށްލަނީ.ާ

ާ

އެމީހަކު...)ރެކޯޑިންގަގިއާާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ފުރަތަމަާ ަގއިާ )ހ(ާ ދަންނަވ ނީާ ާއަޅުަގނޑުާ

ޙައްޔަރުާާނަޞީމްާއިބްރ ހީމްާާ އެމީހަކުާ ކަނޑ ލ ފައިާ ސ ފެއްނުވި(...ާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ާމެންބަރުާ

މެާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެމީހ .....)ރެކޯޑިންގަގއިާ ސަބަބުންާ ފުރަތަމާަާކުރެވުނުާ ސ ފެއްނުވި(..ާ ެއްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ  560ންބަރުާ

ާއެމީހަކުާއިންތަންާކަނޑ ލ ފައި.ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 27ާާާާއެއީ ެގާ)ހ(ާަގއިާއޮތީ...ާއެތަނުންާއެާކަނޑ ލައިފިްއޔ ާއެމީހަކ26ާާާުވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(...

ާޙައްޔަރުކުރެވުނުާސަބަބަށް....ާާ

ާ565 

ސަބަބުާާޙަންމަދުާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމު ޙައްޔަރުކުރަންވ ާ މީހަކުާ ކެނޑެނީ.ާ 'އ'ާ އެކަމަށްާ ާފުރަތަމަާ

ާވަުގތުން..ާ.ާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޮއތްޮގތަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިާ އަންނަންވ ނީ.ާ ޮގތަކަށްާ އެކަހަލަާ މީހަކުމެ،ާ ކޮންމެާ އަންނަންވ ނެ،ާ އެހެންވެއްޖެއްޔ ާ

 570ާވަނަާމ އްދ އަށް...26ާާާާކަނޑ ލައިފިްއޔ ާއެާފުރިހަމައެއްނުވ ނެ.ާއެހެންީވމ ،ާބ އްވ ފައިާއެ

ާ

26ާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ އެީއާާާ އަނެްއކ ެވސް.ާ ސުވ ލެއްާ އަޅުަގނޑުެގާ އެބައޮތްާ ަގިއާ )ރ(ާ ާެގާ
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26ާާާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތުތަކަކ ެއކުާނުވަތަާޝަރުތުތަކަކ ާާވަނަާފޮޅުވަތުަގއިާ'އަދިާޝަރ3ާާުެގާ)ރ(ާަގއިާމިއޮންނަނީ

ހަމަާ އެހެންީވމ ،ާ ޖަމްޢުކޮށް.ާ ިމއޮންނަނީާ ބައިާ ކުރީާ މުފްރަދުކޮށްާ ިމއަންނަނީާ ފަހަތުަގއިާ ނުލ '.ާ

 575ާއެޮގތަށްތޯއޭާއޮންނ ނީ.ާދެން،ާޝަރުތުތަކަކ ެއކުާނުވަތަާޝަރުތުތަކ ާނުލ .ާ

ާ

އަންނަާސަބަބަކީާޝަރުތެއްާލ ކަމަށްވަންޏ ާއެއްާޝަރުތެްއވުރެާިގނަާާއ ދެ،ާެއއްކަންާއެހެންާޭއަގއިާއެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޝަރުތުވެސްާލެވިދ ނެއޭ.ާނުަވތަާޝަރުތުތަކ ާނުލ ާވީމ ާއެއްވެސްާޝަރުތެއްާނުލ ވެސްާެއހެންވީމ ،ާ

ާއެޮގތަށްާހަމަާައއިސްާެއކަންާކުރެވެންވ ނެއޭ.ާާ

ާ580 

ެއްއކަލަާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ މިދަްއކަނީާ އެްއޗެްއާާމީަގއިާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ ީ ...)ރެކޯޑިންގަގިއާ ާާ

މެންބަރުާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ ބަންދުކުރ ...)ރެކޯޑިންގަގިއާ ވ ހަކަ.ާ ރައީސްެގާ ނުވި(..ާ ާސ ފެއްާ

ބަންދުކުރެވި،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ުގޅެނީާ ޚިޔ ލ ާ މިާ މީެގާ ބޮޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވި(..ާ ސ ފެއްާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ

'މީހުންގެ'ާާބަންދުކުރެވޭ މީހ '،ާ 'ބަންދުކުރެވޭާ ކުރަނީ.ާ ނޫންބ އޭާ ެއޮގތަކަށްާ ޙައްޤުތައްާ މީހ ެގާ ާ

އެްއޗެްއާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ އެދެން...)ރެކޯޑިންގަގއިާ ދޫކޮށްލުންާ ދަތިެވއްޖެްއޔ ާ އ ދެ،ާ  585ބަދަލުަގއި.ާ

ާސ ފެއްާނުވި(.ާ.

ާ

ދަންނަވ ލަާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މުޤައްރިރަށްާ ާއަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވަނީާ 26ާންާ )ރ(ާާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 24ާާާާަގއި ނޫނީ ވިދ ޅުިވ41ާާާާަގޑިއިރުތޯާ މެންބަރުާ އޮތީ....)ރެކޯޑިންގަގއިާ ނިންމ ފައިާ ަގޑިއިރުތޯާ

 590ާއެްއޗެއްާސ ފެއްާނުވި(.ާ.

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ފެށުނީއްސުރެވެސް 24ާާހަމަާ އެހެންވީމ ، މިޮގތަށް.26ާާާ.ާ ނިންމ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ ްއދ ާ ވަނަާ

27ާާ ކުރީަގއ27ާާާާި. ލ ން.ާ އެމީހަކުާ އެފެށޭތަނަށްާ އޮތީާ ނިންމ ފައިވ ާ ތިިވދ ޅުވިޮގތަށްާ ަގިއާނަޞީމްާ

ާއ މެދުާކޮމެންޓެއް.27ާާާނެތީސްާއެމީހަކަށްާއެޮގތަށް.ާެއހެންވީމ ،ާ

މެންާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ނުވި(..ތިންވަނަާ....)ރެކޯޑިންގަގއިާ ސ ފެއްާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ  595ާބަރުާ

ފޮޅުވަތުަގއި،ާދޫކޮށްލައިފިނަމަ،ާދެންާހަތަރުާވަނަާފޮޅުވަތުަގއިާމިއިންނަނީާމުޖުތަމަޢުެގާސަލ މަތަށްާާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ކޮށްލައިފިނަމަާނުރައްކަލެއްާކުރިމަތިވެދ ނެކަމަށްޓަކައި.ާމިތ ނަގއިާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލުާއުފެދެނީ،ާދޫ



 24 

ކޮންޮގތެއްތޯއޭާާ މިދެޮގތުންާ ވެދ ނެ.ާ ކުރުވ ...ާ ކުރިމަތިާ ނުރައްކަލެއްާ ސަލ މަތަށްާ އޮތްާ މިކަމަށްާ

ާރަނަގޅީ.ާމިއީާމިބަހުެގާތަންކޮޅެއް.ާ.

ާ600 

ވެސްާއެއޮތްާާނިންމ ފައިާމިއޮތީާމިދެންނެވިހެންާދެންާހަމައެކަނިާއެާފެށޭތަނަށްާއެމީހަކ މެދުާކުރީަގއިާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާޢިބ ރ ތްާމިއޮތްޮގތުންާކަނޑަެއޅިެގންާއެަމއްސަލަެއއްާނުނިކުންނަންޏ ާދެންާއަޅުަގނޑުމެން....

ާ

ޮއތްޮގތުންާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ މީަގއިާ މަްއސަލައަކީާ ެއއްާ މައްސަލައެއް.ާ އެބައޮތްާ ާމީަގއިާ

 605ާކުންާނޫންާއެއެްއޗެހިާއަންނަނީކީާބަހުެގާޮގތުންާބަލ އިރު.ާާކޮންމެހެންާއެމީހ ެގާފަރ ތަާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ކުރ ނެކަމެއްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުންނަންޏ ާ ނުރައްކަލެއްާ ސަބަބުންާ މީހެއްެގާ އެހެންާ ދެން،ާ

ާނެތެއްނޫންތޯ.

ާ

ާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ނުިވ(..މިހ ރުާ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ ސ ފެއްާ ާެއްއޗެއްާ

ތިޮގތަށްާާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދެންާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ ާ ޮގތެއްވަނީ.ާ ކަހަލަާ އެހެންާ  610މިއޮންނަޮގތުންާ

ާނިންމ ފައިާެގންދިޔައަސް.ާާ

ާ

މުޖުތަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކުށުންާ ރަނަގޅުކޮށްލުމަށްޓަކައިާ ނުވަތަާާއިތުރަށްާ އެތަނަށްާ ލެވިދ ނެާ ޢިބ ރ ތްާ ެއާ މަޢުއަށް،ާ

މެންބަރާުާ ...)ރެކޯޑިންގަގިއާ ސަލ މަތަށްާ މުޖުތަމަޢުެގާ ކުށުންާ އެމީހެއްެގާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަާ ބަންދުންާ

އެޮގތަށްާާ އެހެންވީމ ،ާ ިއތުރުކޮށްލަންވީތޯ.ާ އެތަންކޮޅުާ ކޮމިޓީންާ ނުވި(..ާ ސ ފެއްާ ެއއްޗެއްާ  615ވިދ ޅުިވާ

އެ ދެއްތޯ.ާ ާާބ އްވ ނީާ 27ާާާާހެންވީމ ، އެބައޮތ28ާާްރަނަގޅު. ބަދަލެްއާ މީަގއިާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ ާ.

ެގނެވިފައިާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލ ނަން.ާއެއީާކުރީަގއިާއޮތްާޮގތުންާދޭހަވ ކަމަށްާކޮމިޓީއަށްާ

ޖެ ކުރަންާ ދަޢުވ އެއްާ ތަޙުޤީޤުކޮށްފިއްޔ ާ މީހަކުާ ހަމަާ ފަހަރަކުވެސްާ ކޮންމެާ ހޭނެއޭ.ާފެނިވަޑަިއަގތީާ

ނުވ ޮގތަށްާާ ދޭހަާ އެހެންާ ބަދަލުކުރަންާ ޢިބ ރ ތްާ މިާ ނުވ ޮގތަށް،ާ އެހެންާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ދެން،ާ

ނުވި(..ާާ ެއއްޗެއްާސ ފެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ ކޮމިޓީއަށްާ ބަދަލުކުރަންާ  620އެޢިބ ރ ތްާ

ދަ ލިޔެޭވއިރުަގއިާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިހ ރުާ އެާ ކަނޑައަޅ ނީާާއެހެންވެެގންާ ނޫންތޯާ ޢުވ ކުރ ނީތޯާ

ޑައިރެކްޓަރާއޮފްާޕަބްލިކްާޕްީްރޮސެކިއުޝަންސްކަމަށްާމުސްތަޤިއްލުާމަޤ މަތަކ ާކޮމިޝަންތަކުަގއި...ާާ
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ބަޔ ންކުރ ށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއައށްާހަވ ލ ދީެގން...)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެްއާސ ފެއްާ

ާށްާެގނެސްފައިާެއވަނީ.ާނުވި(..ާސ ފުކުރުމަށްޓަކައިާެއޮގތަ

ާ625 

މިާާހައްީެދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ކަނޑައެޅިެގންާ ލިޔ އިރުަގއިާ ޤ ނޫނުާ މިޮގތަށްާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ބަހުަގިއާާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާ ދިވެހިާ ދެން،ާ މިޮގތަށް.ާ ކަންނޭނެގާ ނުލިޔޭާ ވަރަށްާ ނަންާ ާމަޤ މުެގާ

ކަާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ެގންުގޅެނީާ އިންނަނީާޢ ންމުކޮށްާ ފަރ ތެކޭާ އެކަމ ބެހޭާ ހިނދެއްަގއޭ.ާ ފެނިއްޖެާ ފަރ ތަށްާ މ ބެހޭާ

ާލިޔުމުަގިއވެސް.ާކަނޑަެއޅިެގން...ާޕަބްލިކްާޕްރޮސެކިއުޓަރ...ާ.

ާ630 

ާށްާމަްއސަލަެއއްާއެބައޮތްތޯ.28ާާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއޮންނ ނެާމިާބަޔ ންކޮށްފައި.ާއެހެންީވމ ،ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

މިއުޅޭާާޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާކޮޅުމަ ބުނަންާ މިާ މީަގއިާ އިނޭގތޯާ ސ ފުނުވަނީާ މީަގއިާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

އެްއޗެއް.ާމިހ ރު،ާމީހަކުާކުށެްއާކޮށްފިކަމަށްާތަޙުޤީޤުކުރ ާފަރ ތަކަށްާމައްސަލައެއްާހުށަހެޅުމުންާއަދިާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

ނިންމައި އެފަރ ތަކުންާ ކުށްވެރިވ ކަަމކަށްާ ކުށެއްާާއޭނ ާ ޭއނ ާ ތަޙުޤީޤަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވ ނެ.ާ  635ެގންާ

ކޮށްފިކަމަީަށްާސ ބިތުކުރެޭވވަރުާހެކިާހުރެއްޖިއްޔ ާއެާ..ތަޙުޤީޤަށްާހުށަހަޅ ނީ.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ

އެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާއޭެގާބަދަލުަގއިާއެާޓަރމްސްާހުރިކަމަށްވ ނަމަާއެާދަޢުވ ކުރަން...)ރެކޯޑިންގަގއިާާ

ާޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްާނުވި(..ާާމެންބަރުާވިދ 

ާ

 640މިހ ރުާމިބައިާއޮތްޮގތްާެއއްކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއެކުަގއި...ާމިފެންނަނީ.ާމިހ ރު،ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ނޯޭވާާ އޭނ ައކަށްވެސްާ އެކަަމކު،ާ އުސޫލުތަްއ...ާ ދަޢުވ ކުރުމުެގާ އެބަޮއވޭާ ޖެނެރަލްއަށްާ އެޓަރނީާ

އުސޫލުތަކ ާާއިންޑިވިޖުއަ ކަނޑައ ޅ ާ އޭނ ާ ބ ރެއް.ާ ކަނޑައެޅުުމެގާ ނޫންތޯާ ދަޢުވ އެްއކުރ ނީތޯާ ލްާ

ކަނޑައެޅިެގން.ާާ އުސޫލުތަކެއްާ ކުރ ނީާ އޭނ ާ ..ދަޢުވ ކުރަނީ.ާ ޕްރޮސެކިއުޝަންާ ޑައިރެކްޓަރާ

ޮއންނަކަމެއްާ ޗޮއިސްއެއްާ މ ބޮޑުާ އޭނ ެގެވސްާ އެއީާ ކުރުންާ ހުރިއްޔ ާ ހެކިާ އެކަށީެގންވ ާ އެހެންވީމ ،ާ

 645ާން.ާނޫ

ާ

އެާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ބޮޑުވަމުންދ ތީާ ޕްރެޝަރާ ދެންާ މަސައްކަތަށްާ ނުކުތ އެއް.ާ ާއިދ ރީާ

ާއަށްާެގންދިއުންާކިހިނެއްތޯ.10:30ާާާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ
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ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ650 

އެްއވެސްާބޭފުޅަކުާއިޢުތިރ ޟްާޔ ރަށްާދެން،ާއެހެންނަމަވެސްާާރިއަށްާެގންދަންާތައްއަޅުަގނޑުާހަމަާކުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާކުރަްއވަންޏ ާއަޅުަގނޑު..ާ.

ާ

އަޅުަގނޑުާާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލަންާ މީތިާ ާއެހެންވީމ ،ާ

 655ާތ އީދުކުރަން.ާާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއަޅުަގނޑުެވސްާދަންނަވ ލަންާއުޅުނީާއެހެން.ާއެހެންާބޭނުންާހުށަހަޅަން.ާާާތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާއަރިއަ
ާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ

 660ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއ ާހަމައަށްާެގންޮގސްފައިާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކޮމިޓީ...10:30ާާމިދ ޮގތަށްާެގންދަންޏ ...ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާއަރިއަތޮ 10:30ާއ ދެ،ާ އިންނެވިތޯ.ާާާ މެންބަރަކުާ ކުރަްއވ ާ އިޢުތިރ ޟްާ ބައްލަވ ާ ާށް.ާ

 665ާބައްލަވ ފައިާދެންާނިންމަވ ާނިންމަވ ޮގތަކަށް.ާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

10ާާކުރަްއވ ތޯާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.ާމިހ ރުާާާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާބަލައިލ ނަށްާއެޮގތަށްާއިޢުތިރ ޟްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާއ ާހަމައަށްާނުވަތަާނިމެންދެން..ާ.10:30ާއްާޖަހ ތީާޙުސައިންާއެވިދ ޅުވީ.ާ

ާ670 

12ާާމިލަދުްނމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެްނބަރުާ އެކަމަކު.ާާާ ކޮށްދީފ ނަން.ާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާޖަހަންދެންވެސްާ

ާްީ ާާލުބްނ ާމުޙަންމަދުާޒ ހިރުާޙުސައިން ދުރ ލ ާ 24ާކުރިއަށްާ ތަންކޮޅެްއާާާ އަންަގަވއިފިއްޔ ާ ކުރިންާ ާަގޑިއިރުާ

ާފަސޭހަވ ނެ.ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:
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ބޭްއވޭނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޖަލްސ ެއްއާ ނޭނޭގާ އެނޭގކަމަށްާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަންަގންވ ޮގތަކީ،ާ ކުރިއަށްާ

ކޮންއި ޖަލްސ ކުރ ނީާ ާކޮންއިރަކުކަމެްއވެސް.ާ އެހެންވީމ ،ާ ނޭނޭގ.ާ  675ަގިއ28ާާާާރަކުކަެމއްެވސްާ

ާ.29ާާރަނަގޅުކަަމށް.28ާާމައްސަލަެއއްާނެތްކަމަށް.ާއ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާ

ާ

ޮގތަކަށްާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ އެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ އްދ ާ މިާ ހަނދ ންވޭާ ައޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ންާމި...)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްާނުވި(..ކަމަށް.ާެއީއާއެއްކަލަާާޑްރ ފްޓްކުރަާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

 680ކުށެއްާކުރިކަމުެގާދަޢުވ ާއުފުލިފައިވ ާކޮންމެާމީހަކަށްާއަންނަނިވިާޙައްޤުތައްާލިބިެގންެވޭއ،ާެއޮގތަށްާ

ކޮ ކުށަކީާ ކުރެވިފަިއވ ާ ތުޙުމަތުާ މަްއޗަށްާ އެމީހެއްެގާ )ހ(،ާ ދެންާ އެމީހަކަށްާލިޔެފައިާ ބައިކަންާ

ތެރޭަގިއާާ މުއްދަތެްއެގާ އެކަށީެގންވ ާ ދެން،ާ އެންުގން.ާ ލަސްނުކޮށްާ ބަޙަކުންާ ފަޙުމްވ ނެާ ރަނަގޅަށްާ

ާއެމީހަކ މެދުާޝަރީޢަތްކޮށްާނިންމުން.ާއެޮގތަށްާބަދަލުާެގންނަން.ާ

ާ

އެއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެތިންާ ފުރަތަމަާ އެހެންާ ޢަފީފް،ާ އިބްރ ހީމްާ އެހެންާއ ދެ،ާ ބަލައިލ ފަިއާ  685ޗެްއވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެން...އިނޭގތޯ.ާެއކަމަކު،ާއޭރުާނުކުތްާައސްލުާމައްސަލަައކީވެސްާޖަމްޢުވ ާބަެއއްާައކުރުާާ

ިމއަކަށްވެސްާާ އަކުރެއްާ ހުރިހ ާ ބަދަލުކުރީމ ާ ތިވިދ ޅުވ ޮގތަށްާ ެއކަމަކު،ާ ނުުގޅޭތީ.ާ އަކުރުތަކުންާ

ވަރަށް ޕެނަލުންާ އެހެންވީމ ،ާ ކަހަލަާނުހިފެހެއްޓޭ.ާ ކުރެވޭނެީިާ އަކުރަކަށްާ މިހުރިހ ާ ބައްލަވ ފައިާ ާ

ސަޕޯއެްއާެގނެވިފައިާމިހ ރުާމިއޮތީ.ާދެން،ާކޮންސެޕްޓްތަްއާހުންނަޮގތުންާވ ޮގތަކީާމިހ ރުާހުންނ ނާީާ

 690މުޅިންވެސްާނުހިނޭގ...ާެއޮގތަށްާނުވަތަާއޮންނަންވ ނެ.ާެއާސަޕޯއ ެއކުަގއިާއަކުރުެގާދެންާއޮތްާބައިާާ

ާހަމަވ ޮގތަށްާމިހ ރު.ކީމ ާޖުމްލަާފުރި

ާ

ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ހަމަާ 29ާއަޅުަގނޑުާ ނުދިނުމ އިާާ ބަޔ ނެއްާ ޝަރީޢަތުަގއިާ ަގިއާ )ނ(ާ ާެގާ

ޮގތުންާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބަހުެގާ އަސްލުާ އެއީާ އެހެންާ ލިބިެގންެވއޭ.ާ ޙައްޤުާ ނުދިނުމުެގާ ބަހެއްާ ހެކިާ ބަސް،ާ ހެކިާ

 695.)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްާނުވި(..ާއެތަންކޮޅުާހަމަާފ ހަަގވ ތީާާހީވ ޮގތަކީާ..

ާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

ާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމަރިޔ ާާ 28ާއަޅުަގނޑުާ ހިއްލ ލީ.ާާ އަތްާ ބުނަންވެެގންާ ެއއްޗެްއާ މ އްދ އަށްާ ާވަނަާ
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އެއްާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއީ،ާ މިއުފައްދަނީާދަންނަވ ލެވިދ ނެތޯ.ާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަލަާ

 700އިންޑިޕެންޑެންޓްާޑައިރެކްޓަރާއޮފްާޕަބްލިކްާޕްރޮސެކިއުޝަނެއް.ާއެހެންކަމަށްވ އިރު،ާމީހަކުާކުށެްއާާ

ކޮށްފިކަމަށްާތަޙުޤީޤުކުރ ާފަރ ތަކަށްާމައްސަލަެއއްާހުށަހެޅުމަށްާލަސްނުކޮށްާއެާމައްސަލަާތަޙުޤީޤުކޮށްާ

އެާފަންކްޝަންސްތަކެއްެގާތެރެއިންާމިހެންާމަސްހުނިކުރެވޭހެންާހަދ ،ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާާާކިޔ ފައި

ދަޢުވ ކުރަންވެއްޖެނަަމާ މައްސަލައަކ މެދުާ ެއާ އެތަޙުޤީޤުކޮށްާ މިއޮންނަނީާ ބުނީމ ާ ތަޙުޤީޤުކުރަންވ ނެއޭާ

ފޮ ޕްރޮސެކިއުޝަންސްއަށްާ ޕަބްލިކްާ އޮފްާ އެޑައިރެކްޓަރާ ދެން،ާއެދަޢުވ ކުރުމަށްޓަކައިާ ނުވަންވ ނެއޭ.ާ

މައްޗަށްާ ދެބަެއއްެގާ ެއއީާ އުފުލަންވ ނެއޭ.ާ ދަޢުވ ާ އަވަހަށްާ ފެނިއްޖެނަމަާ ޑައިރެކްޓަރއަށްާ  705އެާ

ޮއފްާޕަބްލިކްާ މަޖުބޫރުކުރެވޭާމަޖުބޫރު،ާތަޙުޤީޤުކޮށް،ާއެހެންާކިޔ ފަިއާބުނީމ ާއަސްލުާޑައިރެކްޓަރާ

ތަޙުޤީޤު ކޮންމެހެންާ ނޫންާ ބެހޭކަމެއްާ ހަމަާޕްރޮސެކިއުޝަންއ ާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންެވެގންާ ކުރުމަކީއެއް.ާ

ާހިތަށްއެރީާހަމަާދަންނަވ ލ ނަމޭ.ާ

ާ

ަމއްސަލަެއްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުވަތަާ ޝައްކުކުރެވިާ ެއކަމެްއާ މިއިނީާ ޮގތުަގއިާ ޙައްޤެއްެގާ ައސ ސީާ  710މީަގއިާ

ާހުށަހެޅިއްޖެއްޔ ާެއކަންތައްާދެންާމުޅިާކަންތައް..ާ.

ާ

އަޅުަގނޑުާާާރުާމ ރިޔާ މ ލެއަތޮޅުާމެްނބަ އެކަަމކު،ާ އެތަން.ާ އަންޑަސްޓޭންޑްޭވާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ައވަސްކުރުމަށޭ.ާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރުވުންވެސްާ ތަޙުޤީޤުާ މައްސަލަާ މަޖުބޫރުކުރަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދަންނަވަނީާ

ދަ ދެން،ާ ކަމެކޭ.ާ އެބަޔަކަށްދޭާ ނުވަތަާ ޕޮލިސްާ މިސ ލަކަށް،ާ އެއީާާއެއީާ އަަވސްކުރުންާ  715ޢުވ ކުރުންާ

އެދޭތިާ އެހެންީވމ ،ާ މަޖުބޫރުކަމެކޭ.ާ ކުރުވ ާ މަްއޗަށްާ ޕްރޮސެކިއުޝަންެގާ ޕަބްލިކްާ އޮފްާ ޑައިރެކްޓަރާ

ބައެއްހެންނޭ.ާާ އެއްާ ތެރޭަގއިާ ޕްރޮސެސްެއއްެގާ ހީވަނީާއެއްާ ބުނީމ ާ ެއކީަގއިާ ކިޔ ފައިާއެހެންާ 'ކޮށް'ާ

މަސައްކަތްކު މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ާއެކަމަކު،ާ އެތަޙުޤީޤުާ އަސްލުާ ފަރ ތަކީާ ދަޢުވ ކުރ ާ އެާ ރަނީާ

އުފުލުމ ާ ދަޢުވ ާ އެއ ދޭތެރޭާ ޖަޖްމަންޓެއްާ އިންޑިޕެންޑެންޓްާ ހުރެެގންާ ދުރުަގިއާ ޭއަގިއާ ފަރ ތަށްވުރެާ

އިންސްޓިޓިުއޝަނެއްކަމަށޭާާ ެގންނަާ ހަދަންާ މީހެއްކަމަށްާ ނިންމ ާ ދޭތެރޭަގިއާ ނުވުމ ާ  720ނުވަތަާ

އިރެކްޓަރާއޮފްާޕަބްލިކްާޕްރޮސެކިއުޝަން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިާޑަ

މިާމ އްދ ާއެއްކޮށްލީމ ާއެޮގތަށްާދަޢުވ ކޮށްާއެހެންާހަދަންވ ނެއޭާބުނީމ ..ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާމިެގންނަންއުޅޭާސެޕަރޭޝަންާއޭެގޒ ތުަގއިާެގނެވޭތޯއޭ.ާާ

ާ
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 725ާއުނދަޫގާސިޗުއޭޝަނެއްާމ ރިޔ ާއަޅުަގނޑަށްާތި..ާ.ާތަންކޮޅެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާދޫކޮށްލ ފަިއާހިނގ ާކުރިއަށްދަމ .ާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ 
ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮންމެ އިޝޫައކީ،ާ ނުކުތްާ ކުރެވުނުއިރުަގއިާ ޑިބޭޓްާ މީެގާ ކުރީަގއިާ ދަޢުވ ކުރަންޖެހާޭާއެއީާ  730ފަހަރަކުާ

ކަހަލަާޮގތަކަށްާއޭރުާޢިބ ރ ތްާއޮެވެގންާތަޙުޤީޤުކުރެވޭާކޮންމެކަމެއްާދަޢުވ ކުރ ކަށްާއަދިާނުޖެހޭނެއޭ.ާ

އެއްކޮށް.ާާ ދެބައިާ މިާ އިނިގރޭސިވިލ ތުަގއިެވސްާ ދެން،ާ ެގންނ ށޭ.ާ ޑިސްޓިންކްޝަންތައްާ މިާ

ާންާބަދަލެއްާނުެގނޭ.ާާއެހެންވީމ ،ާކޮންސެޕްޓަކަށްާެއއަކުާދެންާއަޅުަގނޑުމެ

ާ

 735ާދޫކޮށްލީ،ާދޫކޮށްލީ.ާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ 

ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އެއްެވސްާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ހަންދ ން.ާ ހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުާ ށްާ )އ(ާ ހަނދ ންވަނީާ ާއަޅުަގނޑުާ

އޮތުމަާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއޮގތަށްާޝައްކެއްާ ކުރެވެންޏ ،ާ ސ ބިތުާ ޝަރީޢަތުަގއިާ ކޮށްފިކަންާ ކުށެްއާ އެީމހަކުާ ނުލ ާ ކ ާ

އޭެގބަދަލުަގިއާާ ޖ ަގެއއްާނެތިާ ކުރުމުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާދެން،ާމިާޝަްއކެްއާ ހުށަހެޅީ.ާ  740އަޅުަގނޑުާ

އެކަ އެކަންތަްއ...ާ ކިހިނެއްތޯާ ނުވަތަާ ެގނެވޭޮގތަށްާ އޭެގބަދަލުާ ހުށަހ ޅަފައިވަނީ.ާ ންާާއަޅުަގނޑުާ

ާސ ފުކޮށްލަން.ާ

ާ

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށްާކުރީަގއިާޑްރ ފްޓްާއަިއޮގތަށްާޝަްއކެްއާނުވަތަާވަޙުމެްއކުރުމުެގާޖ ަގއެއްާނެތި،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 745އެހެންާޮއއްވ ާކޮމިޓީންާނިންމެވީާއެާފަޙުމްެގާވ ހަކަާނަގ ށޭ.ާޝައްކުެގާވ ހަކަާބ ްއވަން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ާޑުާނޯޓްކޮށްލީ.ާއެޮގތަށްާއަޅުަގނ

ާ

މިއިންނަާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ަގއިާ )އ(ާ މީަގއިާ ދަންނަވ ލަންވެެގން.ާ ވ ހަކައެްއާ ާއެޑިޓޯރިއަލްާ

ހީވަނީާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ އަޅުަގނޑަށްާ ތ ނައިން.ާ ތިކިޖެހިާ މިއިންނަނީާ ނުކުރެވޭނަމަާ ާސ ބިތުާ

 750ރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްާނުވި(..ާާތ ރީޚަށްާޚިދުމަތްކުރ ޮގތުަގއިާާމިހ ރު...)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާއެތ ނަގއިާއިންނ ނީ..ާ.
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ާ

ދެންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިންމެވީމ ާ ބެއްލެވުންާ މިާ މިހ ރުާ އޮތީާ ނިންމަވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ކުރީދުވަހުާ މިބ ބުަގއިާ މިހ ރުާ

ެގާަމްއސަލައެއ29ާާާާް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާއެހެންވީމ ،ާާއެހެންާހުރިާޓައިޕިންގއ ާެއކަހަލަާއެްއޗެހި...

 755ާވަނަާމ އްދ .30ާާާނެތްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރ ނަން.ާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުީުރުބުރީާމެންބަރުާ މިހ ރުާ ފެށޭއިރުަގއިާ މިއޮތީާ މިހ ރުާ އެބައޮތް.ާ ާސުވ ލެއްާ

ދަންާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބެހޭޮގތުންވެސްާާޖުމްލަކޮށްާ ބަހ ާ ިގނައިންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިތ ނަގއިާ ބޭނުން،ާ ނަވ ލަންާ

މުޅި،ާއެކުާލެންުގއޭޖަށްވުރެާކޮންސެޕްޓްތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބެލީ..ާޕެނަލުންާއެކަންތައްތަްއާކުރަނީ.ާ

 760ާނުކުރަންާވަުގތުާާދެން،ާބައެއްާކަންތައްތައްާއެބަހުރިާފ ހަަގކުރެއްޭވ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއް

ހައްތަހ ެވސް.ާާ މިފ ހަަގކޮށްލެވެނީާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައޮތ30ާާާާްފ އިތުވީކަމަށް.ާ މ އްދ ަގިއާ ވަނަާ

ކަންނޭނެގާތުހުމަތުާކުރެވޭާމީހ ާބުއްދިާސަލ މަތުންާހުރެާޝަރީޢަތުަގިއވ ާއިޢުތިރ ފްާފިޔަވ ާއެހެންާާ

ެއހެންވީމ ،ާސިންިގއުލަރާޕްލޫރަލްއަށްާއެާއިޢުތިރ ފްތަކަށް،ާއެހިސ ބުންާދެންާޕްލޫރަލްާއައިސްފައި.ާާ

އޮންނަނާީާ ދެންާ އިޢުތިރ ފްާ ކުރ ާ މިއޮންނަނީާ ފުރަތަމަާ ނުވޭ.ާ ދިމައެއްާ ބެލުމަށްވެސްާ ބަލ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ަވއިސްާ ލެންގުއޭޖްާ ރަނަގޅު.ާ ވައިސްާ ކޮންސެޕްޓްާ  765އިޢުތިރ ފްތަކަށް.ާ

ހި އަޅުަގނޑުމެންާ ިމހުރިހ ،ާ މީތިާ އެއީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާހިތްހަމަނުޖެހޭ.ާ ބްލޭމްވެސްާ ތްހަމަނުޖެހޭާ

ާލިބޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާސްޓޭޖުަގއިާއަޅުަގނޑުާރެޖިސްޓަރކޮށްލަންާބެނުންވޭާމިވ ހަކަ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

އޭނ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެްއޗެއް.ާ ސިންިގއުލަރާ އިޢުތިރ ފަކީާ މަޖިލީހުގައިވ ާ ޝަރީޢަތުެގާ ޙަމްޒ ،ާ މީަގއިާ އ ދެ،ާ

 770ޙުޤީޤީީީާއެކިާއިދ ރ ތަކުެގާއެކިާއިޢުތިރ ފަށްވުރެާިގނަާިއޢުތިރ ފަށް...ާއެއީާއެާޑިސްޓިންކްޝަންާތަ

ާއެއަންނަޮގތަކީ.ާާ

ާ

30ާާهللاތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާޢަބްދު ާާ މ އްދ ެގާ 3ާވަނަާ ވިދ ޅުިވާާާ މެންބަރުާ ފޮޅުވަތް....)ރެކޯޑިންގަގއިާ ާވަނަާ

ނުވިާާނަޞީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސ ފެއްާ ނޫންބ އޭާއެްއޗެއްާ ކަންކަމެްއާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ާ...)

 775ާއެއަންނަނީ.ާ..)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްާނުވި(..ާ.

ާ

ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާރަނަގޅުާނުކުތ އެއްހެންާެއއީ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:



 31 

ާ

ހަމަާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ސެންޓެންސްަގިއާާއަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ މިހ ރުާ އިޢުތުރ ފް،ާ މިދެންނެވީާ ާ،ާ

ފިޔަވ ާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާ އިޢުތިރ ފްާ އިޢުތިރ ފްވ ާ އިނޭގތޯ.ާ އިޢުތިރ ފްވަނީާ  780ާއެއޮތީ...ާ

އެްއވެީްސާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެން،ާ އެއަންނަނީ.ާ ތަފ ތުާ އެާ ދަރެއް.ާ މަސްާ އެއީާ އިޢުތިރ ފްތަކަކީާ އެހެންާ ދެންާ

ކޮ ނެތް.ާާފަރ ތަކުންާ މައްސަލައެއްާ އިނުމަކުންާ ކަލެކްޓިވްކޮށްާ ވ ހަކައެއްާ ނޫންާ ވ ނެކަެމއްެގާ ށްެގންާ

ާކަމެއްާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭ،ާކަންކަމޭާބުނީމ ާހަޑިވ ޮގތްވަނީ.ާާ

ާ

ކަމެއްކޮށްެގންާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ޚިލ ފްާ ޤ ނޫނ ާ މީންދަާ ކުޑަކޮށް..ާ އަދިާ  785ާއަޅުަގނޑަށްާ

ޚިލ ފްކަމެއްާާދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާދީ ޤ ނޫނަކ ާ ބުނެވިދ ނެާ ހޯދުމޭާ ހެކިާ ކަމެއްކޮށްެގންާ ޚިލ ފްާ ޤ ނޫނ ާ ހޯދުމަކީއެއް.ާ ހެކިާ

ވ ހަކަީައެއް.ާާ ހޯދުމަކީާއެހެންާ ހެކިާ ޚިލ ފަށްާ ހޯދަންާއުޅޭނީެވސް.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނ ާ ހެކިާ ކުރީމ ާ

ޚި ޤ ނޫނ ާ އުޅެނީާ ެއބުނަންާ މިތ ާ ހީވަނީާ ޤ ނޫނ ާާއަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަހެން.ާ ހޯދ ާ ހެކިާ ލ ފަށްާ

ާޚިލ ފްކަމެއްާކޮށްެގންާހެކިާހޯދުމަކީއޭާބުނެފިއްޔ ާއޮޅުންާއަރ ފ ނެހެންާއަޅުަގނޑަށްެވސްާަވރަށްާހީވޭ.ާ

ާ790 

ެއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންވީމ ،ާ އެބަުއޅޭހެން....ާ މީެގެވސްާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްެވސްާ

ނޯޓްކުރައްަވްއޗޭާއިނޭގތޯ.ބަދަލުާެގންނ ނެތޯާމިކަމަާ އެހެންވީމ ،ާާާާށް،ާމިާޤ ނޫނ ާޚިލ ފަށް...ާޕެނަލްާ

30ާާާާ ވަނަާމ އްދ .ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާއަޅުަގނޑ31ާާާާުވަނަާމ އްދ ާެއާބަދަލ ެއއްކޮށްާނިންމ ލ ނީ.

ާ.ާ.ހަނދ ންވ ޮގތުަގއިާއެރޭާމ ރިޔ ާއ ިގއުކުރެއްވީާކޮންމެހެންާމ ލީާތަނަވަސްކަމެކޭވެސްާސިޔ ސަތުެގ..

ާ795 

ާއ ދެ،ާެއއަށްވުރެާފުޅ ކޮށްާދޭންާއަޅުަގނޑުާޤަސްދުކުރެްއވީ.ާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ 
ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 31ާާާާއެހެންވީމ ، ފ ހަަގކުރ ނަން. އަޅުަގނޑުާ ނެތްކަމަށްާ މައްސަލައެއްާ މ އްދ ަގއިާ ަވނ32ާާާާަވަނަާ

)ަވުގތުކޮާ ދެއްވިާާމ އްދ .ާ މަޝްވަރ ކުރަްއވ ާ އެރޭާ ކޮިމޓީަގިއާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ހަމަާ މިއީާ  800ޅ ކަށްފަހު(.ާ

ދެޭވާާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ޢަދަބަކީާ އަންނަނީާ ޑިސްޓިންކްޝަނެއްާ ޙަމްޒ ،ާ މީެގާ ޢިބ ރ ތް...ާ

ކަރ މ ތް އިންސ ނީާ މިާ މިކަހަލަާ ކަނޑައަޅ އިރުެވސްާ ޢަދަބެއްާ ޤ ނޫނުަގިއާ އެހެންވީމ ،ާ ާއެްއޗެއް.ާ

ވ ހަކައަކީ.ާާ އެބުނ ާ ައސްލުާ ނޭޅޭނެއޭާ ކަނޑަެއއްާ ޮގތުަގިއވެސްާ އަދަބެއްެގާ ެގއްލޭފަދަކަމެްއާ
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ާާ އެހެންވީމ ، ތެރޭަގއި.ާ ނެތްާދެންާއެބ ވަތުެގާކަންކަންވަނީ..ާ ަގިއ32ާާާާޤ ނޫނެއްަގިއާކަނޑައެޅިފައިާ

ނޯޓްކުރ ނަން.ާާ ައޅުަގނޑުާ ނެތްކަމަށްާ އ33ާޭމައްސަލަެއއްާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ  805ެގތެރޭަގިއާާ.ާ

ާާ 34ާާމައްސަލަެއއްާނެތްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާހ މަކޮށްލަން. ަގއިާމައްސަލައެއްާނެތްކަަމށް..ާއ ދެ،34ާާާާ.

ާާ އެހެންވީމ ، އ ދެ،ާ ނެތްކަމަށްވަނީ.ާ 34ާާާާމައްސަލަެއއްާ ކޮމިޓީނ35ާްރަނަގޅު. ކުރިންާ ހަމަާ މިީއާ ާ.

ނިންމަވ ފައި ރަނަގޅުކަމަށްާ ޮއތްޮގތަށްާ ޑްރ ފްޓްަގއިާ ައއިާ ާާކުރީަގއިާ 35ާާާާވަނީ. .36ާރަނަގޅުކަަމށް.

ނެތްކަަމށް.36ާާާާ ބައިނަލްއަޤްވ މ37ާާީަމއްސަލަެއއްާ ކުރީަގއިާ ބަދަލަކީާ ެގންނެިވާ މީަގއިާ ާ.

 810ާމުޢ ހަދ ތަކެއްާއޮތްާތަންާބައިނަލްއަޤްވ މީާޤ ނޫނަށްާބަދަލުވެެގންާދިޔައީާ.

ާ

ފޮޅުވަތުގައިާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ދެވަނަާ ފަހަތުންާ ާމުޤައްރިރުާ ކުށެްއާާާ އިމްލ ާ އިނދޭާ ާއެބަާ

ކަންނޭނެގ.ާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ ކުރުންާ ކުށެއްާ އެއީާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ ާރަނަގޅުކޮށްލިއްޔ ާ

ފ ހަަގކޮށްލިއްޔ ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނދުމެންވެސްާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ ރަނަގޅުކޮށްލުންާ ކުށްާ އިމްލ ާ އެާ އެތަންކޮޅުާ

 815ާފަސޭހަވ ނެ.ާ

ާ

ާާާާާުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެާ ކަމަށް. ަމއްސަލަެއއްނެތްާ ފިޔަވ ާ ކުށްާ ޢިމްލ ާ އެާ ކަމަށ37ާާާްއެހެންވީމަ،ާ ނެތްާ މައްސަލައެްއާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާކޮމިޓީންާދެއްވިާޑިރެކްޝަންއަކީާއެާއިސްތިޢުނ ފްެގ38ާާާއަޅުަގނޑުާނޯޓްކޮށްލ ނަން.ާާ

ާާ ޕެނަލުން ދެންާ ެގންނަން.ާ ޮގތަކަށްާ އިނޭގާ އިސްތިސްނ ކަންާ މިއިންާ ޮގތްތަކަށްާާވ ހަކަާ ތަފ ތުާ

ސ ފުކޮށްާ އެންެމާ މިާ ެގނައީމައޭާ ިމވ ހަކަާ ޮގތުަގއިާ އަކުރެއްެގާ ަވކިާ ނިންމެވީާ މިާ  820ބައްލަވ ފައިާ

ާބުނެވޭނީ.ާ

ާ

މިމ އްދ ަގިއާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ލިޔަނީާ ޢ ންމުކޮށްާ ޮގތުަގއިާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ނެފައިވ ާއުސޫލުެގާތެރެއިންނޭ.ާއެބުނ އިރުާޢ ންމުކޮށްާއޮންނަނީާބުނެފައިވ ާ)ހ(ާަގއިާބުނެފައިވ ާބުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 825ާއުސޫލީާމައްސަލަތަކެއްާބަޔ ންކޮށްފައިާ.

ާ

ބުނެފައިވ ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ަގއިާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ ބަދަލުަގއިާ އުސޫލުެގާ އެބުނ ާ ަގއިާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ އެހެންވީމަ،ާ

ާާއުސޫލު ނެތިްއޔ  ބޭފުޅެްއެގާ އެހެންާ މައްސަލައެއްާ ނޯޓްކޮށްލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އެހެންާ ާ.39ާާ.

ކުރީަގިއާާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްޮގތްާ ނިންމ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ކުރިންާ މިމ އްދ ާ އ ދެ،ާ
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ނަ އިބ ރ ތްާ ެއާ އަމުރުތަކުެގާ ނިންެމވީާ ކޮމިޓީންާ އޮށްވ ާ ވ ހަކަާ އަމުރުތަކެއްެގާ  830ގ ފަިއާާސަރުކ ރުެގާ

39ާާޢ ންމުކޮށްާރައްޔިތުންާޢަމަލުކުރަންާއަންގ ާއެންުގންތައްާެއޮގތަށްާމ ނަާދޭހަވ ޮގތަށް.ާއެހެންވީމަ،ާ

ާާ ކަމަށް. ނެތްާ މަްއސަލަެއއްާ އޮތ40ާާާާްަގއިާ ނިންމ ފައިާ ބ ްއވަންާ އޮތްޮގތަށްާ ކުރީަގިއާ ހަމަާ މިއީާ

ާމ އްދ އެއް.ާާ

ާ

ހިާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ކްލޯޒް..ާާއަޅުަގނޑުާ ހަމަހަމަކަމ ބެހޭާ އެރޭޖްމަންޓުެގާ މިާ އަރ ާ  835ާތަށްާ

)ރެކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(..ާީއކުއަލިޓީާކްލޯޒް..)ރެކޯޑިންގއިންާމެންބަރާުާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ތަފ ތުނޫންކަން ފިރިހެނުންާ ސ ފެއްނުވޭ(..އަންހެނުންނ އިާ ކަމުގެާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ ހަމަހަމަާ އިނޭގނެާ ާ

ހަމަހަމާަާ އެންމެންނަކީާ ކުރިމަތީަގއިާ ޤ ނޫނުާ ހީވަނީ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ އޮންނ ނެހެންާ މ އްދ އެއްާ

ާބަޔަކަށް..)ރެކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(..މައްސަލައެއްނޫންާއަނެއްހެން.

ާ840 

ާ.41މ އްދ ާމައްސަލަެއއްާނެތްާކަމަށް.ާވަނ40ާާާައެހެންވީމަ،ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ރ އްޖޭެގާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ހަނދ ންާ ހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުާ ހަނދ ންވ ޮގތުންާ ާއަޅުަގނޑުާ

ބައެްއާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބުނެވޭކަމަށްާ ަގވ އިދޭާ ބުނީމަާ ޤ ނޫނޭާ ހުންނަޮގތުންާ އުސޫލުތައްާ މ ނަކުރުމުެގާ

ޤ ނޫނުަގިއާާއެކްސް ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އެއީާ ެގންނަން.ާ ވ ހަކަާ ަގވ އިދުެގާ ބަލ ފ ނެތީާ  845ޕ ޓުންވެސްާ

ާމ ނަކުރ ާވ ހަކަެވސްާދެކެވުނުާކަންނޭނެގ.ާާ

ާ

އެއީާނިންމ ފައިާއޮތްާނިންމުމެއްާކޮމިޓީންާމ ނަިއަގއިާއަދިާއެޔ އެކުަގއިާޤ ނޫނުެގާމ ނަިއެގާތެރޭަގިއާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ކަމަށް.ާ ހިމެނޭނެާ ގަވ އިދުތައްާ ހެދޭާ ބ ރުލިބިެގންާ ޤ ނޫނުންާ އެާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ

ކަމަށް.ާ މައްސަލައެއްނެތްާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ތެރޭަގއި.ާ ަގވ އިދުެގާ ވަރަށްާ  850އެހ ާ

ާަގއިާަމއްސަލަެއއްާނެތްާކަމަށް.42ާާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއެހެންވީމަ،ާ

ާ

42ާާއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާނިލަންދެާ ޤ ނޫނުަގއިާާ ޢަމަލުތަކ އިާ ޤ ނޫނީާ ޣައިރުާ ެއއްޗެއް.ާ ކުޑަާ ސުރުޙީއަށްާ ާެގާ

ާއޮންނަާޢަމުރުތަކ އިާމިާއެްއޗެއްސަށްާކިޔަމަންާނުވުުމެގާޙަްއޤު.ާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ855 
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ާާމީަގއިާހަމަާއެއްާވ ހަކައެއްާޢ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކުރީަގިއ43ާާާންމުކޮށް. ަގއިާހަމައެކަނިާކޮމިޓީންާހުށަހެޅިާބަދަލަކީާ

.44ާާއިންސ ފުވެރިާބަދަލެއްާހޯދުމަށްޓަކ ާއެތަންާއިންސ ފުވެރިާބަދަލަކަށްާބަދަލުކުރުން.ާއެހެންވީމަ،ާާ

،ާާފުރަތަމަާތިންވަނަާޑްރ ފްޓްަގއިާއޮތްޮގތަށްާބޭްއވުމަށްާކޮމިޓީންާނިންމަވ ފައިާއޮތީ.ާއެހެންވީމ44ާާަ

ާމައްސަީަލަެއއްާނެތްާކަމަށްާައޅުަގނޑުާނޯޓްކުރ ނަންާ.

ާ860 

ވިދ ޅުެވދެއްިވއްޔ ާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ ބޭފުޅަކުާ ކޮންެމެވސްާ ކުށެއް.ާ ޢިމްލ ާ އެބައޮތްާ ާއޭަގއިާ

ާރަނަގޅުވ ނެ.ާާާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ާާއެާޢިމްލ ާކ44ާާާުއެހެންވީމަ، .ާމީަގއ45ާާިށްާރަނަގޅުކޮށްލުމ ާއެކުަގިއާދެންާމައްސަލައެްއާނެތް.

ެގންނަން.ާ އެޮގތަށްާ ބ ޠިލްވީއޭާ ފަހަތަށްާ އިބ ރ ތުެގާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ ބަދަލަކީާ ެގންނެިވާ  865ކޮމިޓީންާ

ާބ ތިލްވ ނެއޭާކަންނޭނެގާކުރީަގއިާއޮތްތަންާބ ޠިލްީވއޭާ.

ާ

ދަންނަާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ ހަމަާ ޓްރ ންސިޝަނަލްާއަޅުަގނޑުާ ހަމަާ މިީއވެސްާ އުޅުނީާ ާވ ލަންާ

ހަމާަާާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން: ިމހެންާ އެހެންވީމަ،ާ ވިދިެގންވ ނީ.ާ ކަމަކ ާ އަންނަާ ދެންާ ކިހިނެއްކަންާ މިެގނެވޭނީ.ާ ވ ހަކަެއކޭާ

އެހެންވީ ޮގތެއްވެސް.ާ ނިންމ ނެާ ހުށަހެޅޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނިންމަމުންދ އިރުާ މިާކަމެއްާ  870މަ،ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާާ ދަންނަވ ލީ.ާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަށްވ ނެތީާ ޮގތެއްާ ރަނަގޅުާ ެގންދެވުަމކީާ އުސޫލުންާ

ނޫން.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާނޯޓްކޮށްލީާކުރީަގއިާެއވިދ ޅުވިާކަހަލަާޓްރ ންސިޝަނަލްާއެރޭޖްމަންޓެއްެގާާ

އަޅުަގނޑުމެންާައމިއްލައަށްާާާާވ ހަކައޭާައޅުަގނޑުމެންާމިާއަސ ސީާޙައްޤުެގާބ ބުަގިއވެސްާމިެގނެވެނީ.

ެގންދ ތީާ އެހެންާ މަޖިލީހަށް،ާ ެގންދަމުއޭާ އެބަާ ރެކަމަންޑޭޝަނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިރ ސ ކޮށްފައިާ

ައޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަދެއްކީމަާ ެގންދ ާ އުސޫލަކުންާ އެއްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްެވސްާ  875އެޮގތުންާ

އްހެންާބަލ އިރު.ާައޅުަގނޑުމެންާޮގތެއްާާމިދަންނަވަނީާމިއީވެސްާހަމަާޓްރ ންސިޝަނަލްާއެްއޗެކޭާައނެ

ާނިންމީއޭާކުރީެގާކަންތައްތަކަށްާކިހިނެއްތޯވ ނީ.ާއެހެންވީމަ،ާހަމަާއެފ ހަަގކޮށްލީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ.46ާާމަްއސަލަެއއްާނެތް.45ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

 880ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ
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ާއަޅުަގނޑުެގާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ާާ މިާ ުއފެދެނީާ 46ާސުވ ލުާ އަސްލަކ ާާާ އިސްލ މްދީނުެގާ )ޅ(.ާ ާެގާ

ުއސޫލުތަކ ާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިސްލ މްދީނުެގާ ރަނަގޅުޮގތަކީާ އަސްލެއްތޯާ އިސްލ މްދީނުެގާ ޮގތަށް.ާ ޚިލ ފުނުވެވޭާ

ާޚިލ ފުނުވ ޮގތުެގާމަތިންތޯ.ާާ

ާ885 

ހަނދުމަފުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ެގނައިރުަގއިާާއެކަމަކުާ މިބައިާ ބ ބުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ކުރީަގއިާ ހުންނ ނެާ ޅުާ

ޑިބޭޓްކުރިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިުގކޮށްާ ވަރަށްާ ެއއީާ އޮތީ.ާ ބަދަލުކޮށްފައިާ ައސްލަކަށްާ އުސޫލުތައްާ

މީހުންާ ެއކިާ އިނޭގތޯ.ާ އުނދަޫގެވއޭާ ވަރަށްާ ކަނޑަައޅަންާ ކޮބައިކަންާ އުސޫލަކީާ އިސްލ މްދީނުެގާ

އެހެންވީމަ،ާާއެކިޮގ އޮންނ ނެއޭ.ާ ފެންނަންާ ސ ފުކޮށްާ ތަންކޮޅެއްާ ައސްލުތައްާ އުސޫލުތައް.ާ ތަށްާ

 890އިތުރުާމަްއސަީަލަެއްއާނެތްާކަމަށް.ާއޮތްޮގތްާރަނަގޅު.ާދެނ46ާާާާްޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި.ާއެހެންވީމަ،ާާ

47ާާާާ އްާާެވސްާއޮތްޮގތްާރަނަގޅުާކަމަށް.ާމިާބ ބުަގއިާެގނެުވނުާބައ47ާާެވަނަާމ އްދ .ާއެހެންވީަމ،

ކުށްތައް،ާާ އެކަހަލަާ ޢިމްލ ކުށްތައްާ ޕެނަލުންާ އޮތީާ ވިދ ޅުވެފައިާ ކޮމިޓީންާ ބަދަލުތައްާ ކުދިކުދިާ

އެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދެންާހަދ ނެޮގތަކީާޕެނަލުންާބެއްލެވީމަާމުޢިއްޒުާއެވިދ ޅުވިާޮގތަށްާއަރިމަތީާ

ާާ ބަދަލުތައް ެގނެޭވާ ޑޮކިއުމަންޓަށްާ މިާ ޮގތަށްާ ފެންނަާ ޗޭންޖަސްާ ޮގތަށްާާރައިޓްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ

ހުރިހ ާާ ދެންނެވިހެންާ ކުރިންާ ައޅުަގނޑުާ އޭަގއިާ އޭރުންާ ދެންާ އަރުވ ނަން.ާ  895ބޭފުޅުންނަށްާ

ާމެންބަރުންނަށްވެސްާއެނުގނިްއޔ ާރަނަގޅުވ ނީވެސް.ާ

ާ

އޮންނަނާްާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މީަގއިާ ދެންނެވިންާ ނިމެނިކޮށްާ ބ ބުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

އެއްވެސްާާާާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދު ސ ފެއްނުވޭ(..ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ މިސ ލަކަށް..)ރެކޯޑިންގއިންާ އެއީާ އެބަޖެހެއޭާ

ދެންނެވިންާ ެއވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާ ދަށުންާއަދަބެއްނުދެވޭނެއޭ.ާ  900މީހެއްާކަނޑައެޅިފައިާނެތްާޤ ނޫނެއްެގާ

)ރެކޯ ހަމަާ މިއީވެސްާ ޗެޕްޓަރުަގއި.ާ ބެހޭާ އެްއޗެްއާާމިއ ާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ޑިންގއިންާ

ެގ87ާާާާސ ފެއްނުވޭ(..މ އްދ .ާެއއްެވސްާމީހަކަށްާދެފަހަރުާދަޢުވ އެއްނުކުރެވޭނެ.ާމިހ ރުާރ އްޖޭަގއިާިމާާ

)ހ(ާެގާދަށުންާކުރ ާދަޢުވ ެގާދަށުަގއިާނޯވެާކޮބައިކަންާކުށެއްކަންާއިނޭގ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާާ

ކަނޑަެއޅިާގ ހުށަހެޅީާ ޝ އިޢުކުރެވިފަިއާާއޭރުވެސްާ ޢ ންމުކޮށްާ ނުވަތަާ ލިޔެިވާ ކުށެއްާ އެާ ންާ

ހުށަހެޅިންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ދެިވެގންނުވ ނެޭއ.ާ އަދަބެއްާ މީހަކަށްާ އެްއވެސްާ  905ނެތްކަމަކަށްާ

ނިމުނުއިރުވެސްާާ ރިަވއިސްކޮށްާ ބ ބުާ ެއާ ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރީަގއިެވސްާ ދެންާ އެމ އްދ .ާ

އެވ  ދެންނެވިންާ ާާއަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދަންނަވ ލިންާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ދެންާ ވަނ16ާާާާަހަކަ.ާ
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މިާ ދަންނަވ ލުން.ާ އެްއޗެއްާ ފަރ ތުންާ ޕެނަލުެގާ ދަންނަވ ލިން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދަށުންވެސްާ މ އްދ ެގާ

އިސްލ މްާދީނުަގއިާހިމ ޔަތްކުރަންޖެހޭާއެއްޗެހީަގއިާމިއޮންނަނީާޤ ނޫނުަގިއާކަނޑައެޅިފަިއވ ާޮގތެއްެގާާ

 910ނުވީާއެްއވެސްާމީހެއްެގާފުރ ނަެއއްާއެބައިާއެބަޮއވޭ،ާމިނިވަންކަމަށް،ާހަށިަގނޑަށްާއެބަިއާާމަތިންާމެ

އެބަޮއވޭާނުވަތަާނަމަށްާނުވަތަާއަބުރަށްާއެއީާއިސްލ މްާދީނުަގއިާހިމ ޔަތްކުރަންާމުޅިާޖިނ ޢީާނިޒ މާްާ

ނިން ކޮމިޓީންާ ކިހިނެއްތޯާ މިބައިާ އެހެންވީމަ،ާ މައްޗައް.ާ މިކަންކަމުެގާ އެވ ހަކަާާއޮންނަނީާ މެވުމުގައި.ާ

ާއަޅުަގނޑުާކުރިންވެސްާދަންނަވ ލިން.ާމިހ ރުާތިންވަނަާފަހަރުާމިދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

 915ާއެއ ާބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާޮގތެއްާނިންމިއިރުަގއިާއިތުރުާމ އްދ އެއްާހިމަނުްއވަންާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

އަޅުާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މ އްދ އެްއާާއ ދެ،ާ ދެވަނަާ އޮންނ ނީާ ހުށަހަޅ ފައިާ ކުރިންާ ާަގނޑުާ

އޮންނަން.ާފުރަތަމަާމ އްދ އަކީާއެްއވެސްާމީހަކަށްާކަނޑަެއޅިެގންާޝ އިޢުކުރެވިފައިނުވ ާޤ ނޫނެއްެގާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ އެވ ހަކަާދެކެވުނުއިރުާާދަށުންާއަދަބެއްާނުލިބޭނެއޭ.ާއެއީާެއއްކަލަާއަނެއްާމ އްދ ަގއިާއަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއީާ ލިޔެވިާޝ އިޢުކުރެވިފައި.ާ ޢ ންމުކޮށްާ އޮންނަންޖެހޭނީާ ޤ ނޫނެއްަގއިާ  920ހުރިހ ާ

ާދެކެވިފައިާއޮތްާވ ހަކަެއއްާ.

ާ

ާއެާއަޅުަގނޑުމެންާލިޔެވިފައިާއޮތްާމ އްދ ެއއްާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

އޮންނަާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ޝ އިޢުނުކުރެވިާ ދަށުންާ އޭެގާ މ އްދ އެއް.ާ އޮތްާ ލިޔެވިފައިާ  925ާއ ދެ،ާ

ާއެްއވެސްާނުވަތަާޢ ންމުކޮށްާިއނެގންާނުހުންނަާއެއްވެސްާކަމެއްެގާދަށުންާއެާއަދަބެއް.ާާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:
ާ

ނަމަވެސްާކޯޓްތަކުެގާޖުޑިޝަރީެގާބަިއަގިއާއޮންނ ނެާދެއްތޯާތިއަށްާއިންކ ރުާކުރަނީއެއްނޫން.ާއެހެންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކަނޑައެޅިެގންާލިޔެވިފައިާކޯޓްތައް..ާ)ރެކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެްއނުވޭ(ާދެންާ

ޤ ނޫނާީާ ޣައިރުާ އެާ މަތިންނޭ.ާ ޮގތެްއެގާ ކަނޑެއެޅޭާ ދަށުންާ ޤ ނޫނެއްެގާ މިއޮންނަނީާ ކުރުންާ  930ލިވ ތުާ

ާނުވުމުެގާޙަްއޤުާއެބައޮތޭ.ާއެާއެްއޗެހިންާެއާމަފްޙޫމްާކަވަރެއްނުވ ނެތޯއޭ.ާާޢަމުރަށްާކިޔަމަން

ާ

ޢަމަލުކުރަންޖެހާޭާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުީުރުބުރީާމެންބަރުާ މީހުންާ އެބައޮތޭާ ސަރުކ ރުންާ ނުކުތ ައކީާ ާއަޅުަގނޑުެގާ
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މިސ ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޝ އިޢުނުކުރެވި.ާ ޢ ންމުކޮށްާ ނެރުއްވ ފައިާަގވ އިދުތައްާ އޮފީހުންާ ފުލުސްާ ޮއންނ ނެާ ލަކަށްާ

ައޅުަގނޑުމެންާމީހުންނަށާްާ ޭއެގާދަށުންާ ަގތުން.ާއެކަމަކުާ ެއްއޗެހިާ ައުގަގއިާ  935އޮންނަާއިޢުލ ނެއްާނުާ

ެގާދަށުންާދަޢުވ ކޮށްެގންާއެބަާއަދަމު.ާެއއީާޢ ންމުކޮށްާޮއވެެގންާމީހަކުާއެމީހ ާކިތަންމެާއަުގ88ާާާާ

ާާ އޮތް ަގނެފައިާ އަެގއްަގއި.ާާބޮޑުކޮށްާ ކުޑަާ ހ ލުގައިޖެހިެގންާ ެއމީހ ާ ވިްއކަފ ނެާ ިވއަސްާ ެއްއޗެސްާ

އެކަމަކުާމިއޮންނަނީާއެސަމްޕްޝަނެއްާކުޑަާައެގްއަގއިާެއްއޗެއްާަގނެފިއްޔ ާެއއީާއޭނަާަވަގށްާނެިގާާ

އިނޭގާާ ޢ ންމުކޮށްާ އެހެންވީމަ،ާ ދަޢުވ ކުރެވޭ.ާ އެބަާ ޮގތަކަށްާ ެއކަހަލަާ ނުވަތަާ ކަމަށްާ އެްއޗެއްާ

ާާއެްއޗި ފޯނެއް މީހަކުާ މީހަކަށް،ާ 10000ާާާާއްސެއްނޫންާ ަގނެފ ނެ ފޯނެއްާ  940ރުފިޔ އަށ1000ާާާާްރުފިޔ ެގާ

ާޖެނުއިންާކޭސްެއއްާ.

ާ

އެވިދ ޅުވ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމްޒ ާ އިޢުތިރ ޒްކުރަންތޯާސްޕެސިފިކަލީާ ކޮމިޓީންާ ކުރުކޮށްލަން.ާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

ޢ ންމުކުރެ ޝ އިޢުކުރެވިާ އެްއވެސްާާޮގތަށްާ މެނުވީާ ދަށުންާ ަގވ އިދެްއެގާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނެއްާ ވިފަިއވ ާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެމ އްދ ާ އިޢުތިރ ޒްނުކުރަންޏ ާ ތިބޭފުޅުންާ ނުވ ނެއޭ.ާ އަދަބެއްދެވިެގންާ  945މީހަކަށްާ

ާޑްރ ފްޓިންގއ އެކުާހިމަނ ނަން.ާއ ދެ،ާދެންާދެވަނައަށްާޙަމްޒ ާވިދ ޅުވަނީާ.

ާ

ކަންތައްތަކުެގާާާންބަރުާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުީުރުބުރީާމެާ ހިމ ޔަތްކުރ ާ ނިޒ މްާ ޖިނ ޢީާ މުޅިާ ދީނުަގިއާ އިސްލ މްާ ާމިާ

ކަމަށްވެސްާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޔަށްާ މަދަނީާ ލިބިފައެއްނެތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތެރޭަގއިާ

 950ލ މްދީނުަގއިާޖިނ އީާމުޅިާނިޒ މުާބެލެވިދ ނެ.ާއެހެންާނަމަވެސްާނަމަށްާނުވަތަާއަބުރަށްާމިއީާއިސް

އޮންނ ނީާމިކަންާމިާފަސްކަުމެގާމަްއޗަްއާފުޅ ކޮށްާމިނިވަންކަންާހަށިަގނޑަށްާނުވަތަާނަަމށްާނުވަތަާާ

އެބަޮއޭވާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ އޮތްާ މިހ ރުާ މިބައިާ އެހެންވީމަ،ާ މުދަލަށް.ާ ނުވަތަާ އަބުރަށްާ

ނި ޝަރުޢީާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ކަންތައް.ާާކަވަރުކޮށްފައި.ާ ޤަސްތުކުރ ާ ހިމ ޔަތްކުރަންާ ޒ މުަގއިާ

އެހެންާނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުެމންާމިހ ރުާމިބަލަނީާނަމ އިާއަބުރުއެއީާމަދަނީާބައެއްާކަމަށްާބެލެވިެގންާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކަނޑައެޅިެގންާ ނިންމަަވންޖެހޭާ ކޮމިޓީންާ މިކަަމށްވެސްާ  955އެހިމ ޔަތްނުކުރަނީބ އޭާ

ކަމެއް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާސުވ ލުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަންނ ނެާކަމަށްާާާއެނިގތިބެާނިންމަވ ފައިާއޮތްާ

އަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުރެވޭ.ާއެހެންވެެގންާދަންނަވ ލީ.ާދެންާެއކަމަކުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނިގތިބެާާ

ާއެޖަވ ބުދޭންވ ނެާއަޅުަގނޑުމެންާނުހިމަނަންާވެެގންާނުހިމެނީާކަމަށް.

ާ
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ލިޔުނުާާދުާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަާ އަބުރުާ ނަމ އިާ ކަންނޭނެގ.ާ އިންނ ންާ މ އްދ ެއއްަގިއާ  960ާކޮންމެވެސްާ

ާހަނދ ނެއްވޭ.ާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

މިހ ރަކުއެްއާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޮގތުަގއެއްާ ޙައްޤެއްެގާ ައސ ސީާ އެއީާ ވ ހަކަާ އަބުރުެގާ އެނަމ އިާ ހުންނ ނެ.ާ ވަކިވަކިންާ

އެކަމ ބެހޭާާާކޮންމެހެން ތެރޭަގިއވެސްާ ކަރ މ ތުެގާ އިންސ ނީާ ޕ ސަންާ އެކަމަކުާ ލިޔެވިފައެއްނެތް.ާ

 965ާޤ ނޫނުހެދޭނެ.ާާ

ާ

ހަމާަާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ ޕްރިންސިޕަލްަގިއާ ިއސްލ މީާ ރަނަގޅަށް.ާ އެވިދ ޅުވީާ ޙަމްޒ ާ ާދެންާ

ވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިބްރ ހީމްާ ކަންތައްތަކެާނަސީމްާ ޚ އްޞަާ އެކަްއޗަކަށްާާވަކިންާ އަބުރ ާ ނަމ އިާ ދެންާ އިންނައިރުަގިއާ އިނދޭ.ާ އްާ

ވިދ ޅުވީމަާާ ވ ހަކަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ކުރީާ ދެންާ އެވިދ ޅުވީ.ާ ވ ހަކަފުޅެއްާ ރަނަގޅުާ އިންނަނީވެސް.ާ

 970ާމިފަހަރުާލ ނަންތޯާނުލ ނަންތޯާ.

ާ

ނިންމ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރުކޮށްާ ތަންކޮޅެއްާ މިކޮންސ ރންާ އަބުރުެގާާއެހެންވީމަ،ާ ނަމ ިއާ އެހެންވީމަ،ާ ލަންވީނޫންތޯ.ާ

ެއއީތޯާާ ޙަްމޒ ާ އިތުރުކުރަން.ާ މ އްދ ެއއްާ ތެރޭަގިއާ ޙައްޤުތަކުެގާ އަސ ސީާ ހޯދޭޮގތަށްާ ހިމ ޔަތްާ

ާހުށަހަޅ ޮގތަކީާ.

ާ975 

ެގނަުއން.ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުީުރުބުރީާމެންބަރުާ އެޓޭންޝަނަށްާ ކޮމިޓީެގާ ފ ހަަގކޮށްލީާ އަޅުަގނޑުާ މީަގއިާ ާދެންާ

އެއީާމިހެންާމިދަންނަވ ލީާބޮޑަށްާމިމަދަނީާބައިެގާތެރޭަގއިާެއބައިާއިންނަނީ.ާއެހެންވެެގންާއަޅުަގނޑުާާާމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްާ

ާފ ހަަގކޮށްލީ.

ާ

ބަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކަމަކަށްާ ޔޫޓިލަިއޒްކޮށްފައިާސިވިލްާ އެބައިާ އިޞްލ ޙުވެެގންާ މިޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުާ  980ދަލުވަމުންާމިހ ރުާ

ާމިއޮށްދަނީ.ާ

ާ

ލިޔުނއްވ ިއރުާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުީުރުބުރީާމެންބަރުާ ކޮމިޓީންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނަމަވެސްާ އެހެންާ ާއެހެންވެެގން.ާ

ާއެބަޖެހޭާއެލިޔުްއވ ލަންާއެހެންވެެގންާ.ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ985 
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ޅުންާޙަމްޒ ެގާހުށަހެޅުމަކީާއެހިމަނަންތޯއޭ.ާއޭރުންތ ާނިންމުމެއްާނިންމޭނާީާއ ދެ،ާއެހެންވީމަ،ާހުށަހެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާދެއްތޯ.ާ

ާ

އެްއޗެްއާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުީުރުބުރީާމެންބަރުާ ކޮންމެވެސްާ ޕެނަލުންާ ބެހޭޮގތުންާ އެކަމ ާ ފެނޭާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

މިކަމުަގާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކިހިނެއްތޯާ މިހ ރުާ ސްޓޭޖެަގިއވެސްާާދަންނަވ ލަން.ާ ފަހުެގާ ދެންާ އޮންނަނީ.ާ  990ިއާ

ކަމަށްާ ރަނަގޅުާ ފޮނުވަންާ ސްޓޭޖުަގއިާ މިާ ނަމަވެސްާ އެހެންާ ފޮނުވިދ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާހުށަހެޅިވެސްދ ނެ.ާ

ާ

އެްގޒޯސްޓިވްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވަރަށްާ ޕެނެލުންާ އަރުވަފ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޖަވ ބެްއާ މިހ ރުވެސްާ ހަމަާއެބަޔަށްާ ކޮށްާ

ހުރިހ ާާ އެްއޗިއްސަށްާ އެާ މުޢ ހަދ ތަކ އިާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ޤައުމުތަކ އިާ ިގނަާ ވަރަށްާ  995ދުނިޔޭަގއިާ

ދެންާ މިއޮންނަނީ.ާ ވަރަށްާ އިންކްލޫސިްވކޮށްާ ވަރަށްާ ޝަރީޢަތުަގިއާ އިސްލ ީމާ ބަލ ާ އެްއޗަކަށްވެސްާ

ތެ ެއއްޗެހީެގާ ހުރިާ ތަންތަނުަގއިާ އެހެންާ މިހ ރުާ ެއއްޗެކުންާ އަދިާާމައިަގނޑުާ އޮންނ ނެ.ާ ރޭަގއިާ

ހުރިާާ އެއްބަސްވެފައިާ ޢަމަލުކުރަންާ ރ އްޖޭންާ ތެރެއިންވެސްާ މުޢ ހަދ ތަކުެގާ ބައިނަލްއަޤްވ ީމާ

މެންބަރާުާ )ރިކޯޑިންގއިންާ މިއަށް..ާ ކޮންމެހެންާ އެއީކީާ ދެންާ ހިމަނ ފައެއްނޯންނ ނެ.ާ އެްއޗެހިތައްާ

އެބަާ އެޮގތަށްާ ސ ފެއްނުވޭ(..އެހެންވީމަ،ާ ެއހެންވީމަ،ާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ ހީވަނީ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ  1000އިބައިާ

ާއަދިވެސްާދެންާދެބައިާއެްއޮގތްކުރަންާބޭނުމިއްޔ ާހަމަާކޮމިޓީެގާމެންބަރުންާއެްއޮގތްކުރަންީވ.

ާ

ަމއްސަލަތަްއާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އިބ ރ ތުެގާ މިހ ރުާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

އަޅުަގނޑުާާާކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަ ހުށަހަޅަން.ާ ޑްރ ފްޓެއްާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ބޭނުންާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީަމ،ާ ފ ހަަގކުރަްއވ .ާ

އިތުރަށްާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ ކޮމިޓީެގާ ޑްރ ފްޓިންގާ މިާ އަދިާ މަޞީހ އިާ  1005ހުށަހަޅ ންާ

ޑް ބޭފުޅުންެގާ ޕެނަލްެގާ ހިމަނައިެގންާ ބޭފުޅުންާ ފުރިހަމާަާބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވ ާ ހަމަާ ރ ފްޓްާ

ެގންނަވަން.ާ އެކީަގއިާ ފެކްޓްސްއ ާ އެާ ފުރިހަމަކުރައްވ ފަިއާ ހަމަާ އޮތިްއޔ ާ ތަނެއްާ ކުރެްއވުމުެގާ

އެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާއިބ ރ ތުެގާސެންޓްރަލްާސްޓްރަކްޗަރެގާވަރަށްާބޮޑަށްާމައްސަލަާ

ރަނަގޅެއްނޫާ އެާ ފ ހަަގކުރަްއވައިފިާ މަޞީހްާ ކަމަށްާ ކުރަންާހުރިާ އެފުރިހަމަާ އެހެންވީމަ،ާ ނޭ.ާ

 1010ާއެފަޓްލ ންާއަޅުަގނޑަށްާއަދިެވސްާފެނޭާހަމަާ.

ާ
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ެއހެންވީމަ،ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސ ފެއްނުޭވ(...ާ ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގއިންާ ކުޑަކޮށްާ މުޢިއްޒުާ އ ދެ،ާ

ނިންމޭ މިކަންާ ބ ްއވަންާ އެޮގތަކަށްާ މުޢިއްޒުާ ެއޮގތަށްާ އަސ ސީާާޙަމްޒ ާ ިމާ އެބައިާ އެހެންވީމަ،ާ ތޯ.ާ

ާޙައްޤުެގާބައިާހުށަހަީަޅުއްވަނީާ.

ާ1015 

ފަސްމިނެޓްވެސްާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އަދިވެސްާ ދަންނަވަންާ ކުރުކޮށްާ ވަރަށްާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާދެާޖަލްސ ެގާަވުގތުާހޭދަކުރީމޭާހިނގައިފި.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކޮމިޓީަގއިާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވަނީާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެކެމ ާާ ެއކަމަކުާ ކަމަށް.ާ ކަނޑައެޅޭާ އުމުރެްއާ ަވކިާ ބެހޭޮގތުންާ އިނުމ ާ މިާ ދީނުަގއިާ އިސްލ މްާ

ބެހޭޮގތުންާބޭފުޅުންާދެންނެވީމަާއަޅުަގނޑަށްާއެނުގނުާއެއީާހަމަާހިނގ ާކަމެއްކަންާމިހ ރުާއުމުރު،ާ

ެއކަމަކުވެސްާވަރަ ތަންތަން.ާ ޤަުއމުތަކަކީާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާސައުދީއަރަބިއްޔ ާ ިގނަާ  1020ށްާ

މެންބަރާުާ މަޢުލޫމ ތުތައްވެސް..)ރިކޯޑިންގއިންާ ލިބޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަހަރުާ ބައެއްާ ބޭނުންވަނީާ

ކަމަށްވަންޏ ާ ހުރަސްެއޅޭާ މިމަސައްކަތަށްާ މީަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(..ާ ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ

ައޅުަގނޑުމެންނަާ ވަުގތެްއަގިއވެސްާާފޮނުވިއަސްާ ފަހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރަނަގޅޭ.ާ އެންމެާ ށްާ

ައޅުަގނޑަށްާާ ބަލައިލަންާ އެކަންާ އެހެންވީމަ،ާ ހުށަހެޅިދ ނެއޭ.ާ ބައިާ މިދެންނެވިާ ދިރ ސ ކޮށްފައިެވސްާ

 1025ާފެނޭ.ާކޮންމެހެންާސްޓްރެސްކުރަނީކީއެއްނޫން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ޑުާލަފ ކުރިާަގޑިއަށްވުރެވެސްާފަސްާމިނެޓްާއިތުރުެވއްޖެ.ާއ ދެ،ާނަސީމްާއެްއޗެްއާާއ ދެ،ާމިާައޅުަގނާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާވިދ ޅުވ ންާފުރުޞަތުާއަރުވ ފައިާނިންމ ލ ނަން.

ާ

މާިާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ މިހ ރުާ ޝަރީޢަތުަގއިާ އިސްލ މީާ ތަފ ތަކީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ  1030ާއޭަގއިާ

ިއންޑިވިޖުއަލްާރައިޓެްއެގާޮގތުަގއިާއިންނަނީ.ާމިހ ރުާމިބ ބުަގއިާމިއިންނަނީާކަލެކްޓިްވކޮށްާމީހަކަށްާްނ:ނަސީމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވ

ައޅުަގނޑުމެންާމިކޮމިޓީންާ ެއޮގތަށްާ ލިބެންޖެހޭާޙައްޤުތަކެއްެގާވ ހަކަާމިއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެއީާ

ކަނޑައަޅަިއފިއް ކަމަށްާ ޙައްޤެއްާ ފަރުދީާ މީހެއްެގާ ޙަމްޒާ ވ ހަކަައކީާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ޔ ާ

އެވިދ ޅުވ ާޮގތަށްާކޮންމެާމީހަކަށްމެާއެމީހެއްެގާނަމ އިާއަބުރުާހިމ ޔަތްކުރުމުެގާހައްޤުާލިބިެގންެވއޭ.ާާ

އަޅުަގނޑަށްވެސްާާ އިބ ރ ތަކުންާ އެކަހަލަާ ހޯދުމަށްާ ބަދަލުާ އަީަރައިެގންފިނަމަާ އަބުރަށްާ ނަމ އިާ  1035އަދިާ

ާާައޅުަގނޑުެވސްާތ އީދުކުރަމޭ.ާފެނޭ.ާމިކަންާކަނޑައަޅުއްަވއިފިއްޔ 

ާ
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ނެތިއްޔ ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އިންނެވިތޯ.ާ އެބަާ ބޭފުޅަކުާ އޮބްޖެކްޓްކުރަްއވ ާ ހިމެނުމަށްާ މ އްދ ެއއްާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ

ެއޑިޝަނެްއެގާާ އެތީެގާ އަންނަާ ދެންާ ޑްރ ފްޓްކޮށްލަްއވަިއެގންާ ދަންނަވ ލ ނަންާ ޕެނަލަށްާ އަޅުަގނޑުާ

 1040ާއިާހިމަނުއްަވިއެގން.ާޙުސައިންާ.ޮގތުގަާ

ާ

ނަމަވެސްާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އެހެންާ އިޙްތިރ މްކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ެއްއޗަކަށްާ ވިދ ޅުވިާ ާމުޢިއްޒުާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން: މުޙަްނމަދުާ އެއީާާޙުސައިންާ ނިންމުމަކަށޭ.ާ ނިންމުންވ ނީާ ނިންމިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވަންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ވަރަކަށްާާ އަިއާ އިމްޕްރޫވްކުރެވެމުންާ ބަސްވެސްާ ދުވަހަކުްއސުރެާ އެތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިާ ވ ހަކަެއއް.ާ ދަންނަވ ލ ނަންާ ައޅުަގނޑުާ ދެންާ އެހެންވީމަ،ާ މިެގންދިޔައީ.ާ  1045އިމްޕްރޫވްކުރަމުންާ

އިބ ރ ތްކުރެ އެާ ބަދަލުކޮށްެގންާ ޮގތަކަށްާ ފުރިހަމަވ ާ ތަންކޮޅެއްާ އޭތިާ ބޭފުޅަކަށްާ ވޭނެާާއެްއވެސްާ

ޮގތްޮގތަށްާާ ތަފ ތުާ ދިވެހިބަސްާ ވ ހަކައަކީާ އިނޭގތޯ.ާ ދިވެހިރ އްޖެއަކުންނޭާ ނުނެރެވޭނެާ ބޭފުޅުންނެއްާ

ކޮންމެވެސްާ ކޮމިޓީންާ އެކަމަކުާ ެއްއޗަކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އެހެންވީމަ،ާ އިބ ރ ތްކުރެވޭނެ.ާ

މައްސަލަ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީަމ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ނިންމަންޖެހޭނެާ އިބްރ ާމަރުހަލ އެއްަގއިާ ނަސީމްާ ެއއްާ

ނަމަވެސްާ އެހެންާ ޮގސްެގން.ާ ކޮމިޓީއަކަށްާ އެހެންާ އޭތިާ އަނެއްކ ާ ނަމަވެސްާ ދީެގންާ  1050އަތަށްާ

ހަތަރުވަނަާ ިމއުޅެނީާ އަނެއްކ ާ ބަލަންޖެހޭނެ.ާ މަރުހަލ އެްއާ ކޮންމެވެސްާ ނިންމ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޤަތުަގއިާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާޑްރ ފްޓްާކަންނޭނެގާފަސްވަނަާޑްރ ފްޓްާކަންނޭނެގ.ާއެހެންވީމަ،ާޙަޤީ

ނިންމ ނީާފަސްވަނަާޑްރ ފްޓްާކަންނޭނެގ.ާއެހެންޮގސްާކޮންާސްޓޭޖެއްަގއިތޯާނިންމަނީާެއާނިންމ ނާެާ

ޮގތެއްާކަނޑައެޅުުމަގއިާައޅުަގނޑުެގާމައްސަލަެއއްާނެތް.ާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެްއާާ

މެންބަރަކުާާ ކޮންމެާ އަނެއްހެންާ ވަރަށްާސ ފެއްނުވޭ(..ާ ައޅުަގނޑުާ ެގނެސްފިްއޔ ާ  1055ޑްރ ފްޓެއްާ

ހުރިާ ޗ ޕްކުރެވިފައިާ ބަހުންާ ދިވެހިާ ހިެއއްނުޭވާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ނަމަވެސްާ އެހެންާ ހިތްހަމަޖެހޭނެާ

ވަރުެގާާ ކޮމެންޓްނުކުރެވޭނެާ ބެލިއަސްެވސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ކުރީެގާ އަދިާ ބެލިއަސްާ ފޮތްތަކަށްާ

އިންޕްރޫވްނު ެއާ ހުރިހެންނެއް.ާ އަޅުަގނޑުާާއެްއޗެއްާ އެކަމަކުާ މިދެންނެވީ.ާ ނޫންާ ކުރެވޭނެއެކޭާ

ާމިދެންނެވީާމީތިާނިންމ ނެާކޮންމެވެސްާސްޓޭޖެއްާކަނޑައަޅަންޖެހޭނެއޭާމިސްރ ބަކަށްާދަތުރުކުރ އިރުާ.

ާ1060 

ެއކީވެާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޚިޔ ލުފުޅުތަކ ާ ހުރިހ ާ މިައއީާ މިމަސައްކަތްކުރަމުންާ މިހ ތަނަށްާ ހަމަާ މީެގާާއަޅުަގނޑުާ ސްާ

ޔައުމިއްޔ ތައްާާ މިހ ރުވެސްާ ދެންނެވިއަސްާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ ނީާ އެހެންވީމަ،ާ މަފްޙޫމްއަށޭާ

ވަުގތެްއކަންާ ކިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިބ ރ ތުަގިއާ މިާ ހުންނ ނެާ ފެނިވަޑަިއަގންނަަވންާ ބެއްލެވީމަާ
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މެންބަރު އެކިާ ކޮމިޓީެގާ ކުރީަގއިވެސްާ މީެގާ ހުރީ.ާ ދެއްވުމަށްާާހޭދަކުރެވިފައިާ ޑްރ ފްޓެއްާ ންނަށްާ

ނިމާޭާ އެކަންާ އެހިސ ބުންާ ނެތް.ާ ހިނގ ފައެއްާ ެއކަންާ ދައުވަތުއެރުވުނީމަެވސްާ ދެއްވުމަށްާ  1065ވަޑައިެގންާ

ާކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިކަންާނިންމަން.ާއެހެންވީމަ،.ާ.

ާ

އުޅުާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ ދަންނަވަންާ ޙުސައިންާއަޅުަގނޑުާ އެބަހުއްޓޭ.ާ ކުށްާ މޭޖަރާ ާނީާ

ާއެިވދ ޅުވ ާވ ހަކަވެސްާރަނަގޅު.ާއެހެންާނަމަވެސްާމުޢިއްޒުވެސްާލިޔުމުެގާއެބަހުރިާބަިއވަރުާ.ނަސީމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ1070 

މިހ ރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެްއވ ހަކައަކީާ އުޅުނުާ ދަންނަވ ލަންާ މިރޭާ ކޮމިޓީންާ ޕެނަލްަގއިާާާާއަޅުަގނޑުާ މިީިވ ޮގތަކީާ

ވަުގތުާާ ިގނަާ ވަރަށްާ އެކީަގއިާ އެބޭފުޅުންނ ާ ދެންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ވަޙީދުާ ދެންާ ބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިާ

ތަކުރ ރުކޮށްާާ ބޭފުޅުންާ ަމސައްކަތްކުރަްއވ ާ ޕެނަލްަގއިާ ވަރަކުން.ާ ލިބުނުާ ވަުގތުީުާ މަސައްކަތްކުރަންާ

ާދިމ ވ ކަމެއްާއެބަާދިމ ވޭ.ާއެބޭފުޅުންނަށްާދެނާްާބައްލަވ ާމިހ ރުާވަރަށްާިގނަިއންާލިޔުމުެގާތެރޭގައި

 1075އިތުރަށްާމިއިންާކަންތައްތައްާހޯއްދަވަންާދަތިވަނީާއެްއޯގސްވ ާކަހަލަާޮގތްވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާކޮމިޓީންާ

އިޒުނަދެްއަވއިފިއްޔ ާފްރެޝްާޕެއަރާއޮފްާއަިއޒްާމިބައްލަަވން.ާދެންާހުރިާބައިތައްެވސްާބައްލަވ ފައިާާ

ޓައި ޢިމްލ ާ މީތާިާމިާ ބޭފުޅުންނަށްާ ތިއްބެވިާ މިހ ރުާ ވަރަށްާ ައޅައިނުަގންނަާ އެރަރވެސްާ ޕިންގާ

ބެއްލެިވއްޖެާއިނޭގތޯ.ާއެހެންީވމަ،ާއެްއޮގތަކަށްވެސްާއަދިާނުބައްވަލ ާބޭފުޅަކުާބަހުެގާބޭފުޅެއްިވއަސްާާ

ކޮމިޓީެގ ދޭތެރޭަގިއާ އެއ ާ އެހެންވީމަ،ާ ހުންނ ނެ.ާ އެްއޗެހިތަކެއްާ ފެންނ ނެާ ާބައްލަވ ލެއްވީމަާ

 1080ާޚިޔ ލުފުޅަކީކޮބ ތޯާ.

ާ

މެންބަރާުާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގއިންާ މ ހިރުން.ާ ފަންނީާ ފެނޭ.ާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

އެކީަގއިާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެބޭފުޅުންނ ާ ވ ހަކައަކީާ ދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ ސ ފެއްނުޭވ(..ާ ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ

ކޮމިޓީ ބައިވެރިެވވަޑައިަގތުުމެގާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭފުޅުންވެސްާ ޝަޢުޤުވެރިެވވަޑަިއަގންނަވ ާ ންާ

 1085ފުރުޞަތުދެއްވ ށޭާއަޅުަގނޑުެމންާޙަޤީޤަތުަގއިާއަކުރުންާައކުރަކަށްާމިާއިބ ރ ތަށްާބަލައިެގންާއަދިާމާިާ

ބަހުެގާާޑްރ ފްޓްާނުނިންމަމޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމަފްޙޫމަށްާވ ހަކަދެއްކީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާބޭނުންވޭާއެ

ލައިެގންާާ އެކްސްޕ ޓުންާ ބަހުެގާ ނުފެނުނުާ މަޖިލީހަކުންާ އޮތްާ ނޫނިއްޔ ާ މިފަހަރުާ ޮގތުންވެސްާ

ައޅުަގނޑުމެންާާ އެހެންވީމަ،ާ ފެއްޓީ.ާ މަސައްކަތްެވސްާ މަރުހަލ ެގާ ފުރަތަމަާ ޑްރ ފްޓްކުރުމުެގާ

ބަހުގެާ އެކްސްޕ ޓަކ އިާ ލީަގލްާ ފެށީާ މަސަްއކަތްާ ލައިެގންާ ެއކްސްޕ ޓުންާ ބޭފުޅުންާއެފަހަރުވެސްާ ާ
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 1090ލައިެގން.ާދެންާފަށަިއެގންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާވީހ ވެސްާފުރިހަމައަށްާއަދިާމަސްދުވަސްާލަސްވިާާ

ާކަމުަގިއިވއަސްާައޅުަގނޑުާމިހިރީާމިއަށްވުރެާރަނަގޅުާޑްރ ފްޓެއްާފޮނުވުމަށްާއެދެންާ.

ާ

ރައީސަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާ ރީޑިންގޮގތަށްާއެހެންވީމަ،ާ ޕްރޫފްާ ޕެނަލްަގއިާ ދަންނަވަިއެގންާ ށްާ

އެްއވެސްާާ ދެންާ ެގންނ ނީ.ާ ެގންޮގީޮސްެގންާ ކުރިއަށްާ އެމަސަްއކަތްާ ހޯދަިއެގންާ ބޭފުޅަކުާ ބައްލަވ ނެާ

މަސަްއކަތްކުރަްއވ އިރުަގއިާާ ޕެނަލްަގއިާ ބަންދެއްނޫންާ މެންބަރުންނަކަށްާ ކޮމިޓީެގާ  1095އިރެްއަގއިާ

ާާ ފުރުޞަތުާހަމަާހުޅުވިފައިާއޮތީ،ާއެހެންާނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުެމންާހުރިހ ާާބައިވެރިެވވަޑަިއަގތުން.ާއެ

މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ ހުންނަޮގތުންާ މަސައްކަތްތައްާ މަޖިލީހުަގއިާ މީހުންވެސްާ

ޕެނަލްަގިއާާ އިތުރަށްާ އޮންނަޮގތުންާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ ދެާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ

ނަމަވެސްާބޭ އެހެންާ ދެންާ އޮތްހެންނެއް.ާ ހިއެއްނުޭވާ ވަުގތެއްާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ފުޅުންނ އެކުާ

ާާ 8ާާާާއެދޮރުާހުޅުވިފައިާއޮތީ.ާކޮންެމާދުވަހަކުާހެނދުނު  1100ށްާޢ ންމުާޮގތެްއަގިއާޕެނަލުނ5ާާާްާންާހަވީރު

އިރުއޮށްސިާާ ހަމަާ ރޭރޭާ ިގނަާ ވަރަށްާ މަސައ8ާާްމަސައްކަތްކުރ ނެާ ކަތްކުރޭ.ާާޖަހަންދެންވެސްާ

ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ ދަންނަވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ނިންމ ލުމުެގާ ނިންމ ލަނީ.ާ ދެންާ އެހެންވީމަ،ާ

ކޮމިޓީެގާާ ޕެނަލަށްާ ކުރަްއވަންޏ ާ ކޮންޓްރިބިުއޓްާ ބޭފުޅުންވެސްާ އެހެންާ އަދިާ ދެންާ ބަލ ފައިާ

ބަދަ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ެގންނަވަންާ ބައްލަވ ފައިާ ވަޑަިއެގންާ ފ ހަަގކުރީމަާބޭފުޅުންވެސްާ ލެއްާ

ެގންނ ނީތޯާ އެބަދަލެއްާ ެގންނ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެފަހަރުާ ދެންާ ެގންނ ނަމޭ.ާ ކޮމިޓީއަށްާ  1105އަޅުަގނޑުާ
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