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ާޔައުމިއްޔ ާ
ާ

ވަނަާބަްއދަލުވުން.ާމިރޭާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ލަނ107ާާާްާ`ާދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މީެގާ ހުންނ ނެާ ހަނދުމަފުޅުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ މިއޮތީާ

އޮތް ނިންމ ފައިާ ބަލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފައިނަލާްާކުރީަގއިާ އެންމެާ ހަމަާ މީެގާ މިހ ރުާ ދެންާ ބ ބެއް.ާ ާ5 

ޑެސްޓިނޭޝަންާކަމަށްާމިެގންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިލްކުވެރިކަމ ،ާދަރަންޏ ،ާދައުވ ތައްާނޫންާއެހެންާ

ާއެްއޗެއްާލިބިވަޑައިެގންފަިއވޭތޯ.ާާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާިވދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

އަސ ސީާާާީީާމެންބަރުާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީ މިއަީއާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާމިހ ރުާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ނިންމ ފައިާ ެއއްކޮށްާ ބ ބުާ  10ޙައްޤުތަކުެގާ

)ރިކޯޑިންގަގ އޮތީ.ާ ވެފައިާ ކިހިނެއްތޯާ އެކަންާ ފެނޭާ އެއްޗެއްާާއަޅުަގނޑަށްާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ އިާ

ޙައްޤުތައްާާ އަސ ސީާ ހިސ ބަކަށްތޯާ ކިހ ާ މިރޭާ ފެނޭާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ނިންމ ފައިާ މިރޭެވސްާ ެއއީާ ސ ފެްއނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ

ވިދ ޅު މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ހުީުރިްއޔ ާ މިއަދުާާކޮންސަރންސްތަކެއްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިާ

 15ކޮންާމަސައްކަތެއްތޯާއެާބ ބުާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުެމންާހުށަހެޅިާކަންތަކުންާވީ.ާއެހެންވީމ ،ާ

އެާ ނުކުރައްަވންޏ ާ އިޢުތިރ ޟްާ މެންބަރުންާ ފެނޭާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑަށްާ ދޫކޮށްލެވޭތޯާ އަތްާ އެކަމުންާ

ާމަސައްކަތްާނިންމަން.ާ

ާ

ބަދަލ އިާާދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ ކުދިކުދިާ ބަެއއްާ އައިާ ބަލ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރޭަގއިާ ނުެގނެވުނީާ މިރޭާ އެކަންތައްާ އ ދެ،ާ

 20އަދިާއިތުރުާދެާމ އްދ އެއްާޑްރ ފްޓްކުރ ށ އިާއަދިާއޮންނ ނެާއޭެގާހުރިހ ާޢިމްލ ާކުށްތަކ ާޢިބ ރ ތ ާެއާ

ނި އެކަންތައްާ އެހެންވީމ ،ާ ޗެކްކުރަން.ާ އެއްޗެހިާ އެްއކޮށްާހުރިހ ާ އެބަިއާ އަދިާ ެގންނަންާ ންަމއިެގންާ

މާިާ އަީަޅުަގނޑުާ އެއްޗެހިާ ހުރިާ ނިމިފައިާ މިހ ރުާ އެއްޗެހިތައްާ މިާ ނުނިމޭތީާ މަސައްކަތްާ ޕެނަލްެގާ

ެގނައީ.ާމިހ ރުާމިާވ ޮގތަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮމިޓީާބ ްއވަންާލިބޭާވަުގތުކޮޅުާމަދުެވެގންާމިހ ރާުާ

ޖަ އަނެްއކ ާ ރޭެވސްާ މިރޭާބުދަދުވެހުެގާ ކިޔ ފައިާ ނުނިމޭތީއޭާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައޮތް.ާ ލްސ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ުއސޫލެްއކަމަށްާ އެއީާ ކޮންެމހެންާ ެއއީާ ދޫކޮށްލުންާ މިަވުގތުާ އަނެްއކ ާ  25އަޅުަގނޑުމެންާ
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ހަމާަާ އެހެންީވމ ،ާ އެއްޗެހި.ާ ނިންމަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ މިވެސްާ އެހެންވީމަާ ނުދެކެން.ާ

ާދެވޭތޯާބަލަންެވެގންާމިާކުރިއަށްާެގންދަނީާއިނޭގތޯ.ާާނިންމަމުންާނިންމަމުންާެގން

ާ

ހަވ ލުކުރިާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީީީާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ނުކުރެވޭާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ާމިހ ރުާ

 30ުގތުާލިބުނުކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާފެނޭާމަސައްކަތްާއަދިާނުކުރެވޭވަރުާަވުގތުާނުލިބޭނެކަމެއް.ާިމއަދުާވަާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޕެނަލަށް.ާދެންާއެާވ ޮގތެްއަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާއަނެއްާމަސައްކަތަށްާރުޖޫޢަވަމުންާއަންނަިއރުާކުރީާާ

ާމަސައްކަތްާއަންނަނީ.ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

އަދިާނުނިމެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާމިރޭާބައްދަލުވުންާހުއްޓ ލަންތޯާޙަމްޒާ ާާއަޅުަގނޑުާމިާދެންނެވީާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 35ާބޭނުންފުޅުވަނީ.ާއެއީާނުނިމެންޏަކ ާއަޅުަގނޑަކަށްާނުެއއްާެގނެވޭނެާމިކަމެއް.ާާ

ާ

ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީީީާމެންބަރުާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ މުޤައްރިރަށްވެސްާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ 11ާާދެންާ

ކޮމިޓީތަކެކޭާާާދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަ އެހެންާ ހަމަާ ކޮމިޓީވެސްާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ ައދިާ ކޮމިޓީވެސްާ މެންބަރުންެގާ

އެްއޮގތަށްާބ ރަށްާމަސަްއކަތްާއެބަާެގންދަންޖެހޭ.ާެއކަމަކު،ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާމިތ ާކޮންސެންސަސްާ

 40ކީާމީކަމަށްާއެކަންާޔަޤީން.ާެއްއވެސްާބަޔަކުާއޭެގާާއެބައޮތްާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފޮނުވޭނެާބ ބަ

ޑިސްޕިއުޓެއްާނެތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެހެންާބ ބުތަކ ާބެހޭޮގތުންާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާާ

ުމހިންމުހެނާްާ ވަރަށްާ ނިންމ ލަންާ ކަންތަްއތައްާ ބ ބުެގާ ކުރީާ އެހެންވީމ ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެްއާ

ާާނުނިމޭކަމަށްާވަންޏ ާހަމަާމީެގާދެންާބ ކީބައިާޕްރޮސީޑްކުރަން.ާާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާދެން

ާ

 45އ ދެ،ާއެހެންކަމަށްާނިންމ އިރުާއަޅުަގނޑުާމިާދެންނެވީާއެާހުރިހ ާއެއްޗެހިާހަމަާފައިނަލްާކުރުމަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދެން ނުެގނެވުނީ.ާ އޭތިާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުނިންމެވޭތީއޭާ ޕެނަލުންާ މިއަދުާ ނޭނޭގާއޭތިާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ާ

ދެންާއެހެންވީމ ،ާއެހެންާއެްއޗެއްާބެލުންާނޫންާއެހެންާޮގތަކަށްާދެންާކުރިއަށްާދ ނީާކިހިނެއްކަމެއް.ާާ

ދެއްވ ާ ތިާ ހަމަާ މެންބަރުންާ އަރިހުންާ މެންބަރުންެގާ ހަމަާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ބަލަނީ ހަމަާ ޕެނަލުންވެސްާ ކުރެވޭތޯާ މަސަްއކަތްާ ހަމަާޑިރެކްޝަނަށްާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ އަދިާ ާ.

މިކަމެއްާާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ލެވަލްައކަށްވެސްާ ރީޒަނަބަލްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެޮގތަށް.ާ  50ެގންދެވޭނީާ

ާާ ހަމަ އަނެއްކ 47ާާާާނުެގންދެވޭނެ.ާ ހަމަާ ކުށ އިާ އިމްލ ާ ޢިބ ރ ތ ާ ހުރިހ ާ ޭއަގއިާ ވަކިަވކީންާ މ ްއދ ާ



 3 

)ރިކޯ ހަމަާ މިސްޓޭކްތަްއެވސްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާާެގންނައިރުަގއިާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ޑިންގަގއިާ

ާއަވަސްކުރުމަށްވެސްާކުރެވޭނެާކޮންމެވެސްާމިންވަރެއްާއޮންނ ނެ.ާ

ާ

އެާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ އަދިާ ވެރިކަމ ިއާ ދައުލަތ އި،ީ ާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ  55ާއަޅުަގނޑުާ

ބަދަލުާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިާބ ބުެގާ ދައުވ ތައްާ ދަރަންޏ ާ މިލްކުވެރިކަމ ާ ދައުލަތުެގާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުެމންާ ަގިއާ

ނުފޮނުވޭނެާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދޭާ އެބަާ ބ ބުަގއިާ ވެރިކަމުެގާ އެއީާ ބަލަމ ތޯއޭ.ާ ޗެޕްޓަރަށްާ

ެއއީާެއްގޒެކެޓިވްާޕަވަރާވެރިކަންާހިންގ ާފަރ ތްާއެއީާއަޅުަގނޑުމެ ންނަކަށްާއަދިާބައެއްާއެބައޮތް.ާ

ާވެރިކަމުެގާނިޒ މްާކަނޑައެޅިެގންާނޫނިއްޔަކ ާނުެއއްާނިންމޭނެ.ާމަޖިލީހަށްާފޮނުވޭނީ.ާ

ާ60 

އ ދެ،ާައޅުަގނޑުާތިާވިދ ޅުިވޮގތަށްާނިންމަންވެެގންާއެންމެާފުރަތަމަާޑިސްޓްރިީިބިއުޓްާކޮށްލިއިރުަގިއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ އަތްޕުޅަށްާާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ ތިބޭފުޅުންެގާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ

ލިބިވަޑަިއެގންނެވިާ)ރިކޯޑިންގަގިއާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާާ

ކުރިއަށްާ ބ ބުާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ދައުވ ތައް.ާ ދަރަންޏ ާ މިލްކުރެވެރިކަމ ާ ދައުލަތުެގާ މިއޮތީާ ލިބިފައިާ

 65ާންެވެގންާފަށަންކަމަށް.ާއ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާފަށަިއަގތުމުެގާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑު....ާ.ެގންދަ

ާ

ޖަލްސާ ާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ިމާ ފަހަރެއްަގިއވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އިނޭގތޯ.ާ ާމަޢ ފްކުރައްވ ތިާ

އެހެންނަާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނޫން.ާ ބ ރުައޅ ކަށްާ ނުެގންދަންާ ބޭނުންވަނީާކުރިއަށްާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މަވެސް،ާ

ދެންމެާޙަމްޒ ެގާވ ހަކ ަގއިާިއޝ ރ ތްކުރެްއވިާޕެނަލްާތަންކޮޅެއްާބ ރަށްާމަސައްކަތްކުރަމުންާކުރިއަށްާ

 70ާެގންދަން.ާ

ާ

އްޗެހިާއަލުންާެއާާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(ާހަމަާރޭަގއިާނިންެމވިާއެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މ އްދ ާނުނިންމުމުންާއަޅުަގނޑުާނުދެކެނ47ާާާްޗެކްކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާެއއްދުވަހުެގާތެރޭަގއިާއެާާ

ތަންތަނުެގާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމަކަށެއް.ާ ނުކުރެުވނީާ މަސައްކަތްާ ޕެނަލުންާ

ާާ ކޮޕީ ބ ބުެގާ ބެހޭާ ދައުވ ތަކ ާ ދަރަންޏ ،ާ ިމާމިލްކުވެރިކަމ ،ާ އަތްޕުޅުަގިއވެސްާ ބޭފުޅުންެގާ  75ހުރިހ ާ

ާަގިއާއޮތްާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުޭވ(2007ާާާޖޫނ30ާާްޑްރ ފްޓްާ

ާ
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ދަީަތިާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ދެންާ އިނޭގތޯ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ެއއްޗެއްާ ކުޑަާ ކުރިންާ ާފެއްޓުމުެގާ

ނުވ ކަާމުޙަްނމަދުާޞ ލިހްާ ބައްދަލުވުމަށްާކަމަކަށްާ އެރޭާ ފެނޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ަވންޏ ާ ާމަށްާ

ވަރަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑަށްާ އޮތުމުންާ ލިޔެލ ފައިާ ބ ބެއްކަންާ މިވެނިާ އޮންނ ނީާ އެރެައކުާ  80އަންގ އިރުަގއިާ

ިއާާފަސޭހަވ ނެާއިނޭގތޯ.ާމިހ ރުާފައިނަލްކުރަމުންާެގންދ އިރުަގިއާމިރޭާމިއީާދައުލަތުެގާމިލްކުވެރިކަމ 

ހިފައިެގންާ އެްއޗެހިވެސްާ ނޯޓްސްތަކ އިާ ހުރިާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެްއޗެހި.ާ ދަރަންޏ އިާ

މިކަންާ ެގންދެވިއްޖިްއޔ ާ ރ ވ ލަިއެގންާ ޮގތަކަށްާ ެއކަހަލަާ އިނޭގތޯ.ާ ފަސޭހަވ ނީާ އަންނަންާ

ކުރީ މިައއީާ ތައްޔ ރުެވެގންާ މިރޭާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ބުނިާހައްލުވ ނެހެންާ ރޭާ

އެާ ދެންާ ފައްޓ ނީ.ާ ދެންާ ބ ބޭާ އެާ ހިންުގންާ އަތޮޅުތައްާ ފައްޓަން.ާ ބައިންާ ހިންުގމުެގާ  85އަތޮޅުތައްާ

ާހިފައިެގންާމިާއަީއވެސްާދެން.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާދަތިތަކެއްާއެބައ ދޭ.ާ

ާ

ވިދ ޅުވިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ވ ޮގތަކީާ މިާ އެއީާ އަސ ސީާާާއ ދެ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ

ޙައްޤުތަކުެގާބ ބުާނިންމ ފައިާމަޖިލީހަށްާފޮނުވ ނީއޭ.ާފޮނުވ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާާ

 90ެގންދ ނީއޭ.ާއަނެްއކ ާރޭަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެއްބަސްެވުވނީާދެންާމިހ ރުާނިންމ ފައިާހުރިާހުރިހ ާާ

އޭ.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާހަމަާމިއަދުާތައްީްޔ ރުކުރެވުނުާެއއްޗެހިާމިއީާއެްއޗެހިާއެއްކޮށްާއަތްދޫކޮށްލަންވީ

ކޮމިޓީންާ އެހެންވީމ ،ާ މެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ެގނައީ.ާ މިާ މިއަދުާ

ދެއްވ ާޑިރެކްޝަނަށްާެގންދެޭވތޯާހައްތަހ ވެސްާމިާމަސައްކަތްކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިާ

ތްޮގތުންާދެންާާއަީަޅުަގނޑުާމިާބަލަނީާނިންމ ފައިާހުރިާއެްއޗެހިާއެކުަގއިާހަމަާއަތްދޫކޮށްލ ފައިާއޮ

މ އްދ .ާ އެްއވަނަާ ބ ބުެގާ މިާ ެއހެންވީމ ،ާ އ ދެ،ާ ފަށަންކަމަށް.ާ އެއްޗެހިާ ހުރިާ ފަށަންާ އަލުންާ  95ދެންާ

ކޮ އިނިގރޭސިާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ މާިާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ މިހ ރުާ ޕީއަށްާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ކޮޕީންވެސްާ ިއނިގރޭސިާ ެއއީާ އެްއޗަށްާ ދިވެހިާ ރިފަރކުރުމަށްވުރެންާ ސްޓޭޖްަގއިާ

ާއެބަޖެހޭާބައެއްާެއްއޗެހިާބަދަލުކުރަން.ާ

ާ

ެއސެޓްެގާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީީީާމެންބަރުާ ެއއީާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ  100ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާާދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ އެއީާ މ ނައަކީާ އެސެޓްެގާ ޮގތުަގއި.ާ

ފައިސ .ާާ ތަކެްއޗ ިއާ ތަންތަނަށްާ މުދަލ އިާ ާއެހެންވީމ ،ާ

ާ
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ާދެންާކުރީަގއިާމިާނިންމަވ ފަިއާއޮތްޮގތްކަމަށް.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ105 

ާާާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާތިލަދުންމަތީ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ 138ާމިހ ރުެގާ އޮންނަނީާާާ ިމާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ެމންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ކުރެޭވއިރުާ އިޢުލ ންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ

ާއިާމެންބަރުާިވދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާތަންތަނ ،ާތަކެއްޗ ،ާފައިސ ައކީާ)ރިކޯޑިންގގަާ

ާ

 110އ ދެ،ާއަސްލުަގއިާތިާޑްރ ފްޓްަގއިާތިއޮތީާކޮމިޓީންާއެންމެާފަހުންާނިންމެވިޮގތް.ާދެންާައނެއްކ ެވސްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާޑިބޭޓްާހުޅުވ ނުލ ާޑިބޭޓަކަށްާނުޮގސްާެގނެވެންާއޮތްާބަދަލެއްިވއްޔ ާނުެގންނ ކަށެއް

މެންބަރާުާ )ރިކޯޑިންގަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ދެންާ ބަދަލުކުރ ކަށްާ މައިަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ީމަގިއާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީީީާމެންބަރުާ މިހ ރުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ  115ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ

ކޯރަމްަގިއާާާދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަ އަޅުަގނޑުމެންާ މ އްދ ތަކަކީާ ބައެްއާ މިެގތެރެއިންާ މިހ ރުާ ފ ހަަގކުރެއްވޭނެާ މުޤައްރިރަށްާ

މ އްދ ތަކެއް.ާާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ ނެތިާ ކޯރަމްާ މ އްދ ތަކަކީާ އަނެއްބައިާ މ އްދ ތަކެއް.ާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ

ާވިދ ޅުވިާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާދެންާއެކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރު

ާ

ބަލ ފައިހުރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންީްމ ފައިކަމަށްާ މިހ ތަނަށްާ އިނޭގތޯ.ާ ވ ނެާ އަިއޑެންޓިފައިާ  120އ ދެ،ާ

ދެނާްާ އޮވެެގން.ާ ކޯރަމްާ ހުންނ ނީާ ނިންމ ފައިާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ ފަހުެގާ އެންމެާ އެއްޗެްއވެސްާ ހުރިހ ާ

ވިދ ޅުވިާާބޭނުންފުޅި މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ މިވެނިާ ހަމަާ ރިފަރކޮށްލ ނަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އްޔ ާ

އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެކަަމކު،ާއަޅުަގނޑުާކުޑަކުޑަާަވުގތުކޮޅެއްާނަގ ނެާއެާބަލ ލަން.ާއެހެންވީމ ،ާ

ދ ނަާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ އަށްާ ދެވަނަާ ބަލ ފައިާ ނެތްކަމަށްާ އިޝޫެއްއާ މ އްދ ަގއިާ ދެވަނަާއެްއވަނަާ ން.ާ

ާާ ެއްއވެސްާާބޭފުޅެއްާމ އްދ އަށްާއެްއވެސްާކޮމެންޓެއްާނެތީމަާއެހެންވީމ ،ާތިންަވނަ  125މ އްދ އަށްވެސްާ

ާާ ރަނަގޅުކަމަށްބަލ ފައި ނެތިްއޔ ާ ިމ4ާާާާކޮމެންޓެއްާ އެނުކުތ ަގއިާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މ އްދ .ާ ވަނަާ

މީގަާ ދެއްތޯާ ވ ހަކަދެއްކުނުާ ވ ހަކަދެއްކިއިރުަގިއާ ދެންާމ އްދ ަގިއާ ބ ްއވަންޏ ާ އެކަންާ ެއޮގތަށްާ އިާ

ާޤ ނޫނަކުންާއެާދައުލަތުެގާތެރެއިންާބައެއްާޤ ނޫނަކުންާހެދުމަށްވެސްާހުރަހެއްނ ޅ ާ.

ާ
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ާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ ކޮންނަނިކޮށ3ާާާްއ ދެ، ބިންާ ތެރެއިންާ ސަރަހައްދުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ަގއިާ  130ާވަނަާ

ފެންނަާޤ ނޫނީާހަމަތަކުެގާތެރެއިންާފެންނަާރަނ ާރިއްސ ،ާަގހަނ އައިާފައިސ އ އިާއ ސ ރީާތަކެއްޗ ،ާާާާާކެުވން:ސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއް

ހަމައެކަނިާ އެއީާ އެއްޗެއް.ާ ކޮންމެާ އަުގހުރިާ މިނޫނަސްާ ިއތުރުކޮށްލަންާ މިއަށްާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާާ ފެންނަ ކޮންނަނިކޮށްާ މިހެންާ މިއޮތީ.ާ މިހ ރުާ ެއކަނިާ ނެތް.ާާމިއެއްޗިއްސަށްާ އެއްޗަކަށްާ އަުގހުރިާ

ހިސ ބަށްާ އޮތްާ ދޫކޮށްލ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ހަމަާ ނުހިފ ނަން.ާ މިއަކުާ މ ބޮޑަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ

 135ާދޫކޮށްލ ނަން.ާ

ާ

ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ 3ާއ ދެ،ާ މިހ ރުާާ މުދ ާ މިލްކުރެވިޔަކުނުވ ާ އޮތްޮގތްާ ޤ ނޫނުަގއިާ ބ ބުެގާ ާވަނަާ

މ އްދ އަކީާާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޢިއްޒުއަޙްމަދުާ ެއކަމ ބެހޭާ ބުނ ޮގތުނ140ާާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ނަންބަރުާ އެްއވަނަާ މ އްދ ،ާ ވަނަާ

ކަނޑުންާ ނުވަތަާ ކަނޑުއަޑީަގިއވ ާ ތެރެއިންނ އިާ ހޮވ ތަކެތީެގާ ތެރެއިންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާސަރަހައްދުެގާ

ތަކެ އެހެންާ ފިޔަވ ާ އެްއޗެްއާ އެްއވެސްާ އުފެދޭާ ކަނޑުަގިއާ ޤ ނޫނުނާްާނަުގވ ާ ތެރެއިންާ  140ތީެގާ

މިވަނީާ ތަކެތިާ އުފެދެާ ކަނޑުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ތަކެއްޗޭ.ާ ދަޢުލަތުެގާ ތަކެއްޗަކީާ ނުވ ާ މިލްކުރެވިޔަކުާ

އިސްތިސްނ ކޮށްފައި.ާދެންާައޅުަގނޑުާމ ރަނަގޅަކަށްާހަނދ ނެއްނެތްާޕްރޮފެސަރާމިމ އްދ ާމިޮގތަށްާ

ރަނަގޅު ކޮންމެވެސްާ ކީްއވެެގންކަމެއް.ާ އެކަށީެގންވ ކަމެްއާާއެކުލަވ ލީާ ހަމަާ ވުމަކީވެސްާ ސަބަބެއްާ ާ

ާއަޅުަގނޑަށްާވިސްނޭ.ާކޮންމެެވސްާވަރަކަށްާމިވ ހަކަާދެކެވުނުާހަނދ ންވެސްާއަޅުަގނޑުވޭ.ާާ

ާ145 

އަސްލުާމިހ ރުާމިމ އްދ ާއޮތްޮގތުންާހަމަާމިާފެކްޓްާއެބަާއ ދޭާއިނޭގތޯ.ާީމަގއިާމިބުނަނީާކަނޑުެގާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އެހެންވީމ ،ާާއަޑީާ އެކުލެވިެގންވ .ާ ޤ ނޫނުަގއިާ ތެރެއިންާ ތަކެތީެގާ ނަުގވ ާ ކަނޑުންާ ނުވަތަާ ަގިއވ ާ

ނުހިމެނޭ.ާާ ިމއަކުާ އެްއޗިްއސެއްާ ހުންނަާ އަރ ފައިާ މައްޗަށްާ ކަނޑުެގާ އުފެދި،ާ ކަނޑުގ ާ

އެބައިާ ފެއްޓުނުއިރުަގިއާ މީަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ކުރީެގާ ކޮންމެއަކަސްާ ދެންާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

 150ާމެހެން.....ކޮން

ާ

ފ ހަަގކުރެްއވެިވާާާމިލަދުްނމަޑުލުާދެކުުނބުރީާމެންބަރުާ ސުލައިމ ނުާ އަޙްމަދުާ ހަމަާ ފ ހަަގކޮށްލަނީާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

މިހ ރާުާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤަބޫލުކުރެވެނީާ ައޅުަގނޑަށްވެސްާ ތަކެތި،ާ އ ސ ރީާ ފައިސ އ ިއާ ެއއީާ ނުކުތ .ާ

މިއޮ ރ އްޖޭެގާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިހ ރުާ ބޭނުންކުރަމުންދ .ާ މިހ ރުާ ންނަޮގތް،ާ

 155ަގހަނ ،ާފައިސ ،ާެގވެހިާކަންވ ރުާާާާ،ރިހި،  ބިންކޮންނަނިކޮށްާފެންނަާޤ ނޫނީާމިލްކުރެވިޔަކުނުވ ާރަން
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ާާ މީެގ ތަކެތި.ާ ފަދަާ އެްއޗިހިާ އޮޭވ.5ާާާާއަދިާއ ސ ރީާ މިންަގނޑުތަކެއްާ މިނ ާ އެްއޗިހިާ ަގއިާއ ސ ރީާ

އަލަށްާާއެހެ އޮފީސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިސ ލަކަށްާ ޭއަގއިާ ންވީމ ،ާ

އެާާ ފަހަރެއްަގއިާ ފެނިފައި.ާ އެއްޗިހިާ ކަންވ ރުާ ގެވެހިާ ތައްޓ އިާ ބަިއވަރުާ ވަރަށްާ ޢިމ ރ ތްކުރިއިރުާ

ނެ ސިފަތަކެްއާ ވަކިާ އޭެގާ ހިނަގިއދ ނެ.ާ ނުވެާ ތަކެއްޗަށްާ ެއކިކަހަލަާ އ ސ ރީާ ތިއްޔ .ާއެްއޗިއްސަކީާ

 160ސިފަތަކޭާމިދެންނެވީާއެާއެްއޗެއްާބޭނުންކުރެވިފައިާހުންނަޮގތ ާނޫނީާއެާއެއްޗިހިާއުފައްދ ފައިާހުރިާ

ބަލ ަގންނަން.ާ ެއއްޗެއްާ ހުރިާ ސިފަތަކެއްާ މިކަހަލަާ ކުރެހުމަކ ާ ހުރިާ އޭަގއިާ ނޫނީާ މައުދަނަކަށްާ

ހަލަާކޮންެމވެސްާބައެްއާމީަގިއާާއެހެންނަމަވެސްާއެާެއްއޗިއްސަކީާައުގހުރިާތަކެތި.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަ

ޮގތަކަށްާާ މިއޮތްކަހަލަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިހ ރުާ ފެނޭ.ާ ަވރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ އިނުމަށްާ

ާއެހުރިހ ާއެްއޗެްއވެސްާހިމެނޭކަހަލަާޮގތަކަށްވ ން.ާާ

ާ165 

ނިންމ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކުރިއަށްެގންދަނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަސްލުަގއިާ އެހެންނަމަވެސ1ާާ،2ާްފައިާާމީަގއިާ ާ.

ބައިާާ ކަންވ ރުެގާ ެގވެހިާ އެހެންވީމ ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ިވދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ

ާާ ޯވޓެއް ބޭފުޅުންާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ އިތުރުކުރަންާ 3ާާާާމީެގތެރޭަގއިާ ދެން އަށް.ާ )ށ(ާ ަގއ3ާާާިެގާ

ާނަސީރުާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވ ނަންތޯ.ާ

ާ170 

ައޅުަގނޑުމެންާާާބުރީާމެްނބަރުާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރު ދޭތެރޭަގއިާ ވ ހަކައ ިއާ އެވިދ ޅުވިާ ނަސީރުާ ާއ ދެ،ާ

ާާާޖ ބިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު މިހ ރު މީެގާ އެްއޗެއ3ާާާާްވިސްނ ލަންޖެހޭނެ.ާ ހުރިހ ާ އޮތްޮގތުންވެއްޖިއްޔ މުންާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ަގއިާ

ާްއޗެސްވިޔަސް،ާމަސްެވސް...ާ.މިލްކުވެެގންވަނީާސަރުކ ރަށް.ާމ ވަހަރެއްިވއަސްާއެހެންާއެ

ާ

 175ާމިހ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންާެއބަާތަފ ތުކުރަންާސަރުކ ރ އިާދަޢުލަތ .ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ދަޢުލަތާ ާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެްނބަރުާ މިތ ނަގިއ.ާ ސަރުކ ރޭާ ދަޢުލަތަކީާ މިކިޔަނީ.ާ ާދަޢުލަތަށްވ ހެންާ

ސަރުކ ރުެގާާާޖ ބިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާބްދުޢަ މިލްކިްއޔ ާ ދަޢުލަތުެގާ ތަފ ތެއްނުވޭ.ާ ވިދ ޅުވިޔަސްާ ތިހެންާ މަނިކުފ ނުާ ސަރުކ ރ ާ

މިހ ރުވެސްާ ކަމަކަށް.ާ ނުހިނގ ނޫންތޯާ ބ ރެްއާ ރަްއޔިތުންެގާ އަމުރުދ ެވރިވަނީ.ާ އެާ އެންމެންނޫންތޯާ

އޮން ކޮންޮގތަކަށްތޯާ ދެންާ އެހެންނޫންތޯ.ާ މީހަކީވެސްާާއޮންނަނީާ ހުންނަާ ވެރިއަކަށްާ ދަޢުލަތުެގާ  180ނަނީ.ާ

ރައްޔިތުންގެވެސްާާ ވެރިމީހ ،ާ މިޤައުމުެގާ ވެރިމީހ ،ާ ސިފައިންެގވެސްާ ވެރިމީހ ،ާ ސަރުކ ރުެގވެސްާ
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ެއހެންކަމަކުާ ދޭންވީ.ާ އެމީހ އަށްާ މ ވަހަރުަގނޑުެވސްާ ލިބޭާ މިހެންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ވެރިމީހ .ާ

ބޫލެއްނޫން.ާމަހަކީެވސްާބައެްއެގާމިލްކިއްޔ ތެްއވީމަ،ާމަސްބ ނާ ނުދ ނެނޫންތޯ.ާއެހެނެއްާއަޅުަގނޑުާޤަ

ާމީހ ެގާއެްއޗެއްާއެއީ.ާާ

ާ185 

މިހ ރުާމިވ ހަކަާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާކުރީަގއިާބަޙުސްކޮށްާނިންމ ފައިާހުރިާބ ބުތައް.ާއަޅުަގނޑުމެންާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާމިހ ރުާމިޗެކްކޮށްލަނީ....

ާ

މިއިނީާާބުރީާމެްނބަރުާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރު މެންބަރެްއވީމަާ ކޮމިޓީެގާ އަޅުަގނޑުާ އިނޭގތޯ.ާ ނުނިމޭާ ާއަޅުަގނޑެއްާ

 190ާއައިސް.ާއައިދުވަހުާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާއެއްޗެއްާކިޔަންވީނުންތޯ.ާާޖ ބިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު

ާ

ާާނިލަންދެއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ ކުރީެގާ މީަގއިާ ހަމައެކަނިާ 3ާއަޅުަގނޑުާ ާގެާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާ ކުރީެގާ ާ)ހ(،ާ

ވަނަާމ އްދ .ާދެންާކުރީަގއިާމިއޮންނަނީާއުފެދޭާތަކެތިާފިޔަވ ާއެހެންާތަކެތީެގާތެރެިއންާޤ ނޫނ140ާާާީާާއަޙްމަދުާނ ޝިދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ތަކެތީެގާާ އުފެދޭާ އިނދޭ.ާ އެބަާ ލިޔެފައިާ މީަގއިާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ތަކެތިާ އުފެދޭާ މިލްކުވެރިކަން.ާ

 195ާމިވަނީާމަހ އިާމ ވަހަރ އިާމިބ ވަތުެގާެއއްޗިހި.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާމިޮގތަށްާޕްރޮފެޝަނަލް،ާތެރޭގައި

ދެންާ އިނިން.ާ ައޅުަގނޑުާ ބަހުސްކުރިދުވަހުާ މިމ އްދ އަށްާ އަޔަސްާ މަދުންާ ކިތަންމެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ދަޢުލަތު ސަރުކ ރުެގާ މިހ ރުާ ެއއްޗިހިާ މަހ ާ ިމބ ވަތުެގާ މ ވަހަރ އިާ މީަގއިާ އެްއޗިއްސަށްާާފަހުންާ ެގާ

މިވަނީ.ާމިޮގތަށްާއިނީމަާކިހިނެއްތޯާއޭެގާމިލްކުވެރިންާމަސްބ ނ ާމީހުންެގާމަސްާއަނެއްކ ާދައުލަތުެގާާ

ާއެްއޗިހިާނެިގެގންާކިހިނެއްތޯާއެކަންާވަނީ.ާއިތުރަށްާއަޅުަގނޑުާބޭނުންާއެވ ޮގތެއްާސ ފުކޮށްލަން.ާ

ާ200 

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވ ނީާމިހެންނެކޭާދަންނަވ ކަށްާނޭނެގ.ާދަޢުލަތުެގާމިލްކިއްޔ ތުެގާތެރޭަގއިާހުރިާާއަޅުަގނޑަކަށްވެސް

އެްއޮގތަށްާާ ރިސޯސްެއކޭާ އެހެންވެސްާ ދަޢުލަތުގެާ ހަމަާ ދެންާ އޮތްޮގތުން.ާ މިމ އްދ ަގއިާ އެްއޗެކޭާ

ާޤ ނޫނުތަކެއްެގާތެރެއިންާއެހުރިހ ާރިސޯސްތައްާހުރިހ ާމީހުންވެސްާބޭނުންކުރ ނީ.ާާ

ާ

ތަކެތިާާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާނިލަންދެއަތޮޅު އުފެދޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ގައިުމވެސްާ މިއިންނަނީާ  205ާކުރިންާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާއަޙްމަދުާނ ޝިދުާވ ހަކަދެީެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ އ ެއއްކޮށްާ ތަކެތިާ އުފެދޭާ އެާ މިހ ރުާ ކަނޑ ލ ފައި.ާ

ާކޮބައިބ އޭާޭއެގާމަތުލަބަކީ.ާާާާޑްރ ފްޓްކުރ އިރުަގއިާއެބައިާލ ފައިާމިއިނީާކީްއެވެގންބ އޭ،
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ާ

ނޭނެގ.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދަންނަވ ކަށްާ މިހ ރުާ މިހެންވެެގންނޭާ ަވކިާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ ނ ޝިދުާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ހުރިހ ާާ ދެއްކުނުާ ބަޙުސްކުރެވުނުއިރުަގއިާ މިމ އްދ ަގއިާ ހަނދ ނެއްނެތްާ ތަފްސީލުކޮށްާ  210އަޅުަގނޑުެވސްާ

ާާ ެގންދިޔަީއާާވ ހަކަެއއް. މިމ އްދ ާ ދެންނެވޭނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އެކަމަކުާ ބަލަންޖެހޭނީ.ާ ޔައުިމއްޔ ތަކުންާ

ާހަމަާމިޮގތަށްާއޮވެެގންާމިތ ަގިއާބަޙުސްކޮށްާބ އްވަންާނިންމަވ ފައިާއޮތީމަާމިޮގތަށްާމިއޮތީ.ާާ

ާ

މިހ ާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެއީާ އެބައޮތް.ާ ސަޖެޝަނެއްާ ެގާ )ނ(ާ ވ ޮގތަކީާާއަޅުަގނޑުާ މީަގިއާ ާރުާ

މަސައްކަތްތަްއާާާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާ ބައެއްާ އޭެގތެރޭަގއިާ ކޮށްފީމު.ާ މަސައްކަތްކަތެއްާ ކުރިައށްާ ވަރަށްާ  215އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ)ރެކޯޑިންގަގިއާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާ

ާާ މެންބަރުން އެާފެނޭާ ޕެނަލުންާ މަސަްއކަތްކުރަްއވަމުންދ އިރުަގއިާ އިންޓެންސިވްކޮށްާ މިާ މިހ ރުާ

ކިޔ ލަދެވޭކަހަލަާާ ހިނގ ދިޔަޮގތްާ ޑިސްކަޝަންާ ސުވ ލުތަކަށްާ ނިންމަވ ފަިއވ ާ ސަރީޢަތްކުރައްަވިއެގންާ

އޭރުންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ސ ފުވެވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ މެންބަރުންނ ާ އޭރުންާ ތިއްބެވުން.ާ ޮގތަކަށްާ

ޕްރިލިމިނަރީަގިއވ ާާ ބޭފުޅަކުވެސްާ ކޮންމެާ ޕްރިލިމިނަރީވ ން.ާ ކަންނޭނެގާ ފަސޭހަވ ނެާ  220ތަންކޮޅެއްާ

ާޮގތުެގތެރެއިން.ާއެހެންވީަމ،ާައޅުަގނޑުާއެޮގތަށްާފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާ

އެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ރިކްއެސްޓަކަށްވެސްާ ހުރިހ ާ ހަމަާ މެންބަރުންެގާ އެކަމަށްާ ބަލަމުނާްާޙަމްޒ ާ ކޮޮމޑޭޓްކޮށްދެވޭތޯާ

އެއީާާ އިނޭގތޯ.ާ ެއކޮމިޑޭޓްކޮށެއްނުދެވޭާ ރިކުއެސްޓަކަށްާ ތިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިެގންދަނީ.ާ

ކޮންވ ހަކަެއއްކަމެްއާާ ދެއްކެވީާ ބޭފުޅުންާ ބަޙުސްަގިއާ މ އްދ އެްއެގާ ކޮންމެާ މިއިންާ  225ޕެނަލަކަށްވެސްާ

ނުތިބެވޭނެ ތައްޔ ރުވެެގންާ ދެންނެޭވވަރަށްާ އެހ ާޓަސްލ ފައެއްާ އިތުީުކޮށްފައިާ އެއްޗިހިާ ހަމަާ ާ.

ތަފްސީލުކޮށްާއެްއޗެްއާނުދެންނެވޭނެ.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިޮގތަށްާ

އަތްޕުޅަށްާާ ތިބޭފުޅުންެގާ ނިންމ ލ ނަން.ާ މައްސަލަތަްއާ މިރޭާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ކުރިއަށްނުެގންދެވެންޏ ާ

މ އްދ އެ ކޮންމެާ މިއިންާ ކޮންބައްދަލުުވމެއްަގއިކަމ ާާއަރުވ ނަންާ އޮތީާ ފައިނަލައިޒްކޮށްފައިާ އްާ

ހުރިޮގތްކަމަށްާާ ނިންމިފައިާ ކޮންބޭފުޅުންނެއްކަމ ާ ތިއްބެވީާ ހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާ  230އެބައްދަލުވުުމަގިއާ

ކޮމިޓީންާ އޮތީާ ޑްރ ފްޓްަގިއާ މިހ ރުާ އެހިސ ބުންާ ދެންާ ޔަުއމިއްޔ ތަކ .ާ ހުރިޮގތ ،ާ އޮންކުރެވިފައިާ

ންކަމަށްާވިދ ޅުވ ާބޭފުޅެްއެގާ)ރެކޯޑިންގަގއިާމެމްބަރުާވިދ ޅުވ ާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާނިންމެވިޮގތްާނޫ

ކުރިއަށްާާ އެޮގތަށްާ އެކަންާ އޮންނ ނެާ ބޯނަސްއެްއާ ެގންދަވަންޏ ާ މިޮގތަށްާ ހަމަާ މެންބަރުންވެސްާ
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އެާ މެންބަރުންެގާ ނެންގެވިޔަސްާ ޕްރިޕަރޭޝަނެއްާ ހުރިހ ާ ިއދ ރ އިންާ ޕެނަލ އިާ ާވަޑައިަގތުމަށް.ާ

 235ާޕްރިޕަރޭޝަންާނެތިއްޔ ާެއވ ހަކަެއއްާނުދެއްކޭނެ.ާާ

ާ

ރިޔ ސަތުންާާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ ެއްއޗަކ ާ ވިދ ޅުވިާ ދެންމެާ ޙަމްޒ ާ ހަމަާ ދެންާ ާއަޅުަގނޑުާ

ވ ހަކައެްއާާާهللاޢަބްދުލްމުޙުސިންާޢަބްދު ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއްއޗަކަށްާ ާވިދ ޅުވ ާ

ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާދަންނަވ ލ ނަން.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ240 

މިބައިާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ސ ފެއްނުޭވ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންާ އެހެންާ

ހިނިގޮގތަކ  ބަހުސްާ ދެންނެވޭނީާ އެްއޗެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއައށްާ ކީއްވެތޯ.ާ އޮތީާ އެއަށްފަހުާނުހިމެނިާ ާ

ައޅުަގނޑަށްާާ މިާ މ އްދ އަކަށް،ާ ކޮންމެާ ތަފްސީލުތަކެއްާ މިހުރިހ ާ ބަލ ފައިާ ނިންމެވިޮގތެއްާ ކޮމިޓީންާ

މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ އިނޭގތޯ.ާ ނުހުީުންނ ނެހެންާ ހަނދ ނެއްާ ބޭފުޅަކަށްެވސްާ ޕެނަލުެގާ ހީވަނީާ

 245ާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ބަޙުސްާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މީެގާ ހަނދ ނެއްނެތްާ ބުންނަންޏާ  ދެތުތެދަށްާ ާއަޅުަގނޑުެވސްާ

މިއުޅެނީާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ ކަންބޮޑުވުންާ މެންބަރުންެގާ މިހ ރުާ ެއކަމަކުާ ދެންާ ާދިޔަޮގތެްއ.ާ

މިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުރަސްއެޅިދ ނެތީ.ާ ތަކެްއޗަށްާ ބަެއއްާ ދިވެހިާ ކުރީއްސުރެާ އ ދަކ ދަިއެގމަތިންާ ސ ލަކަށްާރ އްޖޭެގާ

 250މ ވަހަރުާއެއީާހޮވ ާމީހަކަށްލިބޭާއެއްޗެއް.ާބޮޑުމަހެއްާހޮިވޔަސްާލިބޭާއެއްޗެއް.ާައއިނުންާމަސްބޭނުންާ

ބަޔ ންާާ މީަގއިާ މިއީ.ާ ޚިޔ ލުާ ައޅުަގނޑުެގާ ދެންާ ހީވަނީ،ާ ައޅުަގނޑަށްާ އެކަަމކުާ ދެންާ ހުއްދައޮވޭ.ާ

ދަ ރިސޯސް،ާ ދަޢުލަތުެގާ މިދެންނެވީާ ރިސޯސް.ާ ދަޢުލަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާމިކުރަނީާ ޢުލަތްކަމަށްާ

މިބަލަނީާމީަގއިާމިބުނަނީާރ ްއޖޭެގާކަނޑ ،ާވަޔ އިާމިހުރިހ ާތަނެއް.ާއެހެންކަމަށްވެއްޖިްއޔ ާމިތ ަގިއާާ

ބަޔ ންކުރުމުންާ މިޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ރައްޔިތުންވެސް.ާ ހިމެނޭާ ދަޢުލަތުަގއިާ ވަސީލަތްތައްާ ހިމެނޭާ

މިތަ އ ހިރުަގއިާ ހުރަސްއެޅޭތޯއޭ.ާ މިކަންކަންާއެކަމަށްާ ވިްއކ ާ ަގނެ،ާ ހިފ ،ާ ބޭނުންކުރެވޭނީާ  255ކެތިާ

ކުރެވޭނީާހެދޭާޤ ނޫނުތަކެއްެގާދަށުންނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހިތަކަށްނ ރ ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރީަގިއާާ

ކަންތައްތަކަކަށް އެހެންާާާމިކުރިާ ދެން،ާ މިއޮތީ.ާ ޮގތަކަށްބ ަވއޭާ ެއޅޭކަހަލަާ ހުރަސްތަކެއްާ މ ބޮޑުާ

ާޔ ާައޅުަގނޑުވެސްާމިބޭފުޅުންނ ާބައިވެރިަވން.އެޅޭކަމަށްވެއްޖެއްާ

ާ
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 260ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮތީ ނިންމ ފައިާ މ އްދ ާ މިާ 11ާާާާއެހެންވީމ ،ާ 2007ާާާާމ ރޗް މިކޮމިޓީެގ ބޭްއވުނުާ ވަނ45ާާާާަަގއިާ

ޢިްއޒުއ ާޙަސަންާޢަފީފް.ާާބައްދަލުވުމުަގއި.ާއެބައްދަލުވުުމަގއިާމިާމ އްދ އ މެދުާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވީާމު

މުޢިއްޒުާފ ޅުކުރައްވ ފައިާއޮތްާނުކުތ އަކީާ...)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުިވާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވި(..ާއޮންނަާ

 265ބޭނުންާނުވ ާއެއްޗެއްާދަޢުލަތުެގާމިލްކަކަށްާވ ނެހެްއޔޭ.ާޙަސަންާޢަފީފްާވިދ ޅުވެފައިާއޮތީާދަޢުލަތުގެާ

މީ ހޮވ ާ ތަކެތިާ ހޮވ ާ އޮތީމ ާ ުއފެދިފައި..ާތަކެއްޗޭާ ސުވ ލުާ އެާ ލިބޭނެހެއްޔޭ،ާ ހ އަށްާ

އޮތްޮގތަށްާާ ޑްރ ފްޓްަގއިާ ނިންމެވީާ ސ ފެއްނުވި(..ާ ެއއްޗެއްާ ިވދ ޅުވިާ ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ ދެން،ާ

ާބ އްވަން.ާާ

ާ

މިމ އްދ ާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ެއރޭާ ބޭނުންވަނީާ އޮޅުންފިލުވ ލަންާ ފުރަތަަމާ  270ާއަޅުަގނޑުާ

އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏ ާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާ އަޣްލަބިއްޔަތުންތޯ.ާ ކޮމިޓީެގާ އޮތީާ ާނިންމ ފައިާ

އަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިހ ރުާއެމ އްދ ާއޮތްޮގތަށް،ާމިހ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީާއޮތްޮގތަށްާބަދަލުކޮށްލަން.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާއޭރަށްާނ ޝިދުެގ..ާ.

ާ

އޮތަސްާާ:ވ ހަކަދެއްކެުވންާރިޔ ސަތުން ނިންމ ފައިާ ނިންމެވިދ ނެ.ާާާކޯޓުންާ ކޮމިޓީންާ ހަމަާ ރިޕްލޭސްކުރަންާ ޓެކްސްޓެއްާ  275ސްޓޭންޑަޑްާ

އަޅުަގނޑުާހިފަހައްޓަންާމިއުޅެނީާއަނެއްކ ާމީެގާމަފްޙޫމްތަކަށްާޑިބޭޓްކޮށްެގންާއަލުންާޢިބ ރ ތްކޮށްެގންާާ

ދުަވހަކުވެސްާާ އެހެންނޫނިއްޔަކ ާ ޮގސްފަިއ...ާ ޕެނަލަށްާ ައނެއްކ ާ ނިމެންވ ނެއޭ.ާ އެކަމެއްާ

އެކިާާއަޅުަގާނ ދިޔަިއރުާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީެގާ އިނޭގތޯ.ާ މިނުނިންމޭނެާ ޑުމެންނަކަށްާ

ބަްއދަލުވުންތަކަށްާ ބައިވެރިެވވަޑައިެގންނެވީ.ހުރިހ ާ ބޭފުޅުންާ ެއކިާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ

ެގންދިޔައިންާ ދަންނަވަމުންާ އޭރުވެސްާ އެނޭގ،ާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުވޭ.ާ  280ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންފަެއއްާ

އިާދެންާވަޑަިއެގންފައިާއަނެއްކ ވެސްާމިާޑިބޭޓްާހުޅުވ ލ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް...ާއެހެންާމިސްޓޭޖުަގ

ވަޑައިާނުަގންނަވ ާބޭފުޅުންާއެބަތިވި.ާާ ފަރ ތްތަކުންާއެާކޮންއިރަކުންތޯާނިންމ ނީ.ާމިސ ލަކަށްާމިރޭާ

އަޅުަގނޑުމެން އަނެއްކ ާ ެގނެސްފިއްޔ ާ ބަދަލެއްާ ބޮޑުާ މިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޭތިާމިރޭާ ޖެހޭނެާ ާ

އިންނެވިްއޔ ާ ބޭފުޅަކުާ ަވޑައިނުަގންނަވ ާ މިރޭާ އަނެްއކ ާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ ފައިނަލައިޒްކުރަން.ާ
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މިއަންނަނީާ ޕްރެޝަރާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމަާ މަޖިލީހުންާ މިހ ރުާ މިބޭފުޅ އަށް.ާ  285އަނެއްކ ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާއެްއޗެހިތަކެއްާނިންމ ފައިާފޮނުވަން.ާ

ާ

ާހުާ()ވަުގތުކޮޅަކަށްފަ

ާ

މިހ ރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެން.ާ ކުރީަގިއެވސްާ ދެންނެވީާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުވެސްާ މީަގއިާ  290އ ދެ،ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއޮތްާޢިބ ރ ތްާނަގ ާމިާރިޕްލޭސްކުރަންކަމަށްވަންޏ ާއެހެންާހެދިދ ނެއޭ.ާއެކަމަކު،ާާ

ާ މީެގތެރެއަށްާ އަނެއްކ ާ މިތަނަށް....ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެބޭފުޅުންާ ލ ނީތޯ،ާ އެބަިއާ

މަސްވެރިކަމުެގ،ާާ ހެދޭނެތޯއޭާ ޤަނޫނުާ ދަޢުލަތުންާ ލައިފީިވއްޔ ާ އެޮގތަީަީަށްާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ

މިސ ލަކަށްާކަންކަމ ާބެހޭޮގތުން.ާއ ދެ،ާމަސްާބޭނުމުެގާރެިގއުލޭޝަންތަކ ...)ރެކޯޑިންގަގިއާވިދ ޅުވިާާ

 295ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(..ާާ

ާ

ހަދައިެގންާާންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާހައްދުާ އެޤ ނޫނެްއާ ކަންބޮޑުވޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ާއެކަމަކު،ާ

މިހ ރުާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާ ހަދ ފައި.ާ ޮގތްާ ނުބޭނޭާ މަސްާ މީހުންނަށްާ ާކޮންޓްރޯލްކޮށްފ ނެތީ،ާ

....)ރެކޯާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކަނޑުންާ އިންނަނީާ ކޮލިފަިއކޮށްފައިާ މުޤައްރަރުާ އެއްޗެްއާާމީަގއިާ ވިދ ޅުިވާ ޑިންގަގއިާ

ޭއެގާާ އެހެންވީމ ،ާ ފިޔަވ ތޯ.ާ ތަކެތިާ އުފެދޭާ ކަނޑުަގއިާ ތެރެއިންާ ތަކެތީެގާ  300ސ ފެއްނުވި(..ާ

ކަހަލަާ މ ވަހަރުާ ސްޕެސިފިކަލީާ އެހެންވީމ ،ާ މިއޮންނަނީ.ާ ނޫންާ ވ ހ ކައެއްާ މަސްމަހ މެހީެގާ

ވ ހަ ބަދަލުކުރ ާ އެޮގތަށްާ ެއހެންވީމ ،ާ އެއިންނަނީ.ާ ސަޖެސްޓްާއެްއޗެއްސަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަާ

ާމިކުރަނީ.

ާ

އ ދެ،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތެރެއިން،ާ ތަކެތީެގާ އުފެދޭާ ކަނޑުަގއިާ ނުވަތަާ މިހެންތޯ،ާ ބަދަލުވ ނީާ މިާ މިހ ރުާ  305އެހެންވީމ ،ާ

ާކަނޑުަގއިާއުފެދޭާތަކެތިާފިޔަވ ާއެޮގތަށް.ާާާ

ާ

ާ.ާާއެތަނަށްާއެާެއޑްވ ނެާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ
ާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާާ

 310ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(
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ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިދަންނަވ ލަނީ އަޅުަގނޑުާ ރެކޯޑަށްޓަކައިާ ޢިބ ރ ތުގ3ާާާެއ ދެ،ާ އޮތްާ މިހ ރުާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މިހ ރުާ ލިޔަންވީާ ައޅުަގނޑުމެންާ 140ާާާާބަދަލުަގއިާ މ އްދ ެގ ވަނ1ާާާާަވަނަާ

 315ނަންބަރުަގއިާޢިބ ރ ތަކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަރަޙައްދުެގާތެރެިއން،ާހޮވ ާތަކެތީެގާތެރެއިންނ އިާކަނޑުެގާާ

ތެރެއިންާ ތަކެތީެގާ އެހެންާ ފިޔަވ ާ ތަކެތިާ އުފެދޭާ ކަނޑުަގއިާ ލަުގވ ާ ކަނޑުންާ ނުވަތަާ އަޑީަގިއވ ާ

ސ ފެ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ..)ރެކޯޑިންގަގއިާ މިލްކުވެރިައކަށްާ ތަކެއްޗަކީާާޤ ނޫނުެގާ އްނުިވ(...ނުވ ާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގ3ާާާާދަޢުލަތުެގާތަކެްއޗޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއޮގތަށްާމިޢިބ ރ ތްާއަޅުަގނޑުމެންާބަދަލުކޮށްލީ

ާ)ހ(ާށް.

ާ320 

ނުކުރެވޭާާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ފ ސްކުރެޭވާ މިއީާ މިހ ރުވެސްާ އެްއކަލަ،ާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ސުވ ާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ މާިާމިކަހަލަާ ދެން،ާ އެބައުފެދޭ.ާ ާލެީެއްާ

ަމއްސަލަެއއްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުެގާ އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(..ާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ..)ރެކޯޑިންގަގއިާ ދ އިރުަގއިާ

ާނެތްާއިޢުތިރ ޟްާކުރަނީކީާނޫން.ާ
ާ325 

ޑިަވއިޑެޑްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިބަލަކީާ ކޮމިޓީަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަހަނީ.ާއ ދެ،ާ ވޯޓަށްާ ހުރިއްޔ ާ ވ ހަކަތައްާ ކޮށްާ

ާއެހެންނޫނީ....)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(..

ާ

ސ ފެއްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާ ެއޮގތަކަށްެވސްާ ެއްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ާ)ރެކޯޑިންގަގއިާ

 330ާނުވި(..ާ.ާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

އ ދެ،ާޙަމްޒ އަށްާރިކުއެސްޓެްއާމިކުރަްއވަނީާމިާބަދަލުާެގނައިމ ާނުކުމެދ ނެާއިމްޕްލިކޭޝަންާއޮތްތޯާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ 

ޕެނަލުންވެސްާ އަދިާ ނުވި(..ާ ސ ފެއްާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ރެކޯޑިންގަގއިާ ކޮންސަލްޓް...)ާ

އަޅުަގނޑަށް ެގނެސްދޭނެ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ިމާާާާރިސަރޗްކޮށްލ ފައިާ ހަީަނދ ންވ ޮގތުަގއިާ

ނުވި(..ާާ ސ ފެއްާ ެއްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ރެކޯޑިންގަގއިާ އިނޭގތޯ...)ާ ބަޙުސްކުރެވުނުއިރުާ  335މ އްދ އ އިމެދުާ

ާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަދެްއކިން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަމ މެދުަގިއާ 3ާފުދޭވަރަކަށްާ މ އްދ ާާާ ަވނަާ

ާާ ވިދ ޅުވި ރެކޯޑިންގަގއިާ ާ(... )ށ(ާ މިހ ރުާ ާާއެބަދަލ އެކުަގއިާ ނުވި(.. ސ ފެއްާ ވަނ3ާާާައެްއޗެއްާ
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އަސ ރީ.ާ މިއޮތީާ އޮތްތަނުަގއިާ ލިޔަންާ އ ސ ރީާ ފޮޅުވަތުަގއިާ ދެވަނަާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ

ާވަނަާމ ްއދ .4ާާާއެހެންވީމ ،ާ...އ ސ ރީއަށްާބަދަލުކޮށްލަން.ާއ ދެ،ާ

ާ340 

އެާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ ވިދ ޅުވިާ ހަނދ ންވޭ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ ސ ފެްއާާއަޅުަގނޑުާ ާްއޗެްއާ

ާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާާ އެއީާ ާ އިނޭގތޯ.ާ ހަނދ ންާ ކުރިާ ތަކުރ ރުާ 4ާނުވި(..ާ މ އްދ ެގާާ ާވަނަާ

ދެވަނަާފޮޅުވަތުެގާނިމޭތަނުަގިއާމިއިންނަާމިޢިބ ރ ތްާކުރެވިފައިާމިއިންނަޮގތުންާނުވަތަާމިނޫންވެސްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މި ފުރަތަމަާ ވ ޮގތަކީާ އެއްބަސްވުެމއްަގއި.ާ ކިޔ ފަިއާާމިފަދަާ ވ ނީޭއާ ދޭންވ ނީ...ާ މުދައްލަށްާ ދައްކަނީާ

 345މިފަދަާއެއްބަސްވުމަކަށްާެގނަިއމ ާއަޅުަގނޑުާސަޖެސްޓްކުރީާކުޑަކުޑަާޢިބ ރ ތުެގާބަދަލެއްާައޅުަގނޑުާާ

ބަދަލާުާ މަފްޙޫމަށްާ އަނެއްހެންާ ކިޔ ލަދީފ ނަން.ާ ޮގތްާ ސަޖެސްޓްކުރިާ އަޅުަގނޑުާ ހަނދ ންވަނީ.ާ

އެހެންނަ ނޫން....ާ ދަންނަވ ފަިއާއަންނަނީކީާ އަޅުަގނޑުާ ެގންނަންެވެގންާ ޢިބ ރ ތުގައި...ާ މަވެސް،ާ

ދޭވ ހަކަާާ ެއއްޗެްއާ ިމވ ޮގތަކީާ މިއިންނައިރުަގއިާ ކުރެވިފަިއާ ޢިބ ރ ތްާ މިާ މިދެންނެވީާ އިންނ ނީ.ާ

މިދައްކަނީ.ާދައްކ ފައިާފަހުންާކުއްލިައކަށްާބަދަލުވޭާމިފަދަާެއއްބަސްވުަމކަށްާސޮއިކުރ ޮގތަށް.ާއޭެގންާާ

 350ާސެޝަނަކަށްާެގންނަވަިއެގންާއަޅުަގނޑުާއިންނ ނެާސަޖެސްޓްކޮށްފައި..ާ.ކޮން

ާ

އޭރުެގ4ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފ ހަަގކުރެްއިވާ ނަސީމްާ އޭރުާ ބަީަދަލުަގއިާ ބަޙުސްކުރިއިރުގައި...ާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާާ ޢިބ ރ ތެއް. އޮތްާ އިޝ ރ ތްކޮށްފައިާ ފަރ ތަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ އޮތްާ ކުރ ާާޑްރ ފްޓްަގއިާ ވެރިކަންާ ެއާ

ފަރ ތުެގާވ ހަކަާކޮންމެހެންާޮއންނ ކަށްާބޭނުމެއްާނޫން.ާއެީއާދަޢުލަތުެގާފަރ ތުން...)ާރެކޯޑިންގަގިއާާ

 355ާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްާނުިވ(...

ާ

ާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވ ޮގތުންާދަންނަވ ލ ނަން.ާއޭރުންާއަޅުަގނޑު..ާ.ާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ
ާހީމްާާނަސީމްާއިބްރ 
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ360 

އ ދެ،ާައޅުަގނޑުާމިާބަލައިލަނީާއެބައްދަލުވުުމެގާއިދ ރީާޚުލ ސ .ާއިދ ރީާޚުލ ސ ަގއިާމިާމ އްދ އ ިއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެއްޗެްއާާ ...ޮގތުަގިއާ ރަޙުނުކުރުމ ާ ބަދަލުަގއިާ ލަފްޒުެގާ އެާ މޯޭގޖް،ާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ ބެހޭޮގތުންާ

ެއޮގ ބަދަލުކުރަން.ާބޭނުންކުރެވޭ،ާ އެތަންާ އެއްބަސްވުެމއް،ާ އެހެންވެސްާ ެގނައުމ އެކުަގއިާ އެބަިއާ ތަށްާ

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެނިމުނީނުންތޯ.ާ މިއޮންނަނީާާާއޭރުންާ މިހ ރުާ އޮންނަންވ ނެ.ާ އެއްބަސްވުެމއްާ
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ވަ އޮންނަންވ ނީާ އެބައިބައިާ އެހެންވީމ ،ާ ނުންތޯ.ާ ނުދެވޭޮގތަކަށްާ އެްއޗެއްާ ހުރިހ ާ  365ރަށްާވެރިޔ އަށްާ

)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާމިހ ރުާއެކަމުެގާހިތިނަތީޖ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކަމެއްާއެމީހަކަށްާ ރައްޔިތުންާމިދަނީާތަޙައްމަލުކުރަމުން.ާޯގތިވެސްާދީ.ާރިސޯޓްވެސްާދީ.ާދެންާހުރިހާ 

ދަށުން މީެގާ ފެނިފައި.ާ މިއޮތީާ ވ ނެޮގތްާ ބ ރުދިނީމ ާ ނޭޅޭޮގތަށްާާދެވޭޮގތަށްާ ފިޔަވަޅެއްާ އެކަހަލަާ ވެސްާ

ުގޅުމެއްހުރިާ މިހ ރުާ އަދިާ އެނޫންވެސް،ާ އިންނަންވ ނީ.ާ ސ ފުސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މީތިާ

ވ ނެޮގތަކީާއެްއވެސްކަެމއްވެާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ފ ސްެވެގންނޭ.ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރެވޭނީާ  370ސްާ

ރަނަގޅަށްާ ނޭނެގ.ާ މިހ ރުވެސްާ ނޭނެގ.ާ އޮތީކަމެްއވެސްާ ވިްއކ ފައިާ މިހ ރުާ ޤައުމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާބަލައިލ ންޖެހޭނި.ާމިކަންތަކަށްާސަމ ލުވެަވޑަިއަގންނަވ ނެކަމަށްާއަޅުަގޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާާ

ާ

ބަްއދަލުވުމުަގިއާާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރި ސަމ ލުކަންދެއްިވއްޔ .ާ ދ ޮގތަށްާ ކޮމިޓީާ އިނޭގތޯާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ނިންމެވީމ ާާ ެގންނެވީމ 47ާާާާއެޮގތަށްާ ޢިބ ރ ތްކުރަްއވަިއެގންާ ެއޮގތަށްާ ބައްދަލުވުމަށްާ  375ވަނަާ

ާާ އެާހުށަހެޅިާދެވަނަާޢިބ ރ ތުަގއިާދޫކޮށްލުމ ާ)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(

ާާ ނިންމަވ ފައިއޮތީ ކޮމިޓީންާ ޢިބ ރ ތްކަމަށްާ ފައިނަލްާ ެއއީ،ާ އިތުރުކުރަން.ާ ވަނ47ާާާާަނައްތ ލުންާ

ާ އެހެންވީމ ،ާ 4ާބައްދަލުވުމުަގއި.ާ މެންބަރުާާ )ރެކޯޑިންގަގިއާ މިއ ދޭތެރޭަގއިާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ380 

އެާާާތީާއުތުރުީުބުރީާމެންބަރުާތިލަދުންމަ ނަސީމްާ ެއކަމަކު،ާ ބަދަލުެވފައި.ާ އެއޮތީާ ޢިބ ރ ތްާ މިހ ރުާ ާތެދުފުޅެއް.ާ

އެވިދ ޅުވ ާާާއަޙްމަދުާސަމީރުާާ ނަސީމްާ ވިދ ޅުވީާ ޖަލްސ ގައިވެސްާ އެާ ނުވަތަާ ާމީޓީންގަގއިވެސްާ

ބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާނަސީމްާވިދ ޅުނުއްވަސްާާމ ނ ަގއި.ާއެީއ،ާމިތ ނަގއިާިމއޮންނަޮގތުންާައޅުަގނޑަށްާޤަާވ ހަކަފުޅުދެއްކެުވްނާ:

ާބަހުެގޮގތުންާއެބަދަލުާމިތަނަށްާއަންނަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލީާރެކޯޑަށްޓަކ .ާ

 385ނަސްާާއ ީ ދެ،ާއަޙްމަދު.ާނަސީމްާކުރީަގިއވެސްާއެވ ހަކަދެއްކި.ާދައްކަވ ފައިާޢިބ ރ ތްާބަދަލުކޮށްެގންެގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނިންމަވަންޏ ާ ކޮމިޓީންާ ހަމަާ އަދިވެސްާ މިއޮތީ.ާ މީަގިއާ ޢިބ ރ ތްާ ނިންމަވ ާ ކޮމިޓީންާ އަނެއްކ ާ

މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގިއާ ނިންމ ނީ.ާ ކޮންހިސ ބަކުންތޯއޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުކުރަންވީާ

ާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

5ާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ )ށާ މ އްދ ެގާ އިންކ ރުކުރަން.ާާވަީަނަާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ށްާ ާ)ާ390 
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ާއަޅުަގނޑުެގާއިޢުތިރ ޟ ެއކީާފ ސްކުރަންޏ ާފ ސްކުރަންޖެހޭނި.ާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ
ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ 5ާއަޅުަގނޑުާ ާާ )ށ(ެގާ މ އްދ ެގާ 90ާވަނަާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާާ އަހަރުންާ ާވަނަާ

ތިއްބެިވާާާދުާމުޢިއްޒުާާއަޙްމަ އެޖަލްސ ަގިއާ އެދުވަހުާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ  395ާއެއީާ

މެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއެގންާފ ސްނުވޭ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގާއެާޖަލްސ ަގއިާކޯރަމްާހަމަވ ވަރަށްާާާވ ހަީަކަދެއްކެުވންާ:

ޔަޤީނެއް އަޅުަގނޑަށްާ ެއކަންާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްީވއޭ.ާ މ ބޮޑުކަމެއްާ )ރެކޯޑިންގަގިއާާާާތިބެެގންާ ނޫން.ާ

ާށްާއިޢުތިރ ޟްކުރަން.99ާާާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާއަޅުަގނޑުވެސްާ

ާ

 400ވަނަާބައްދަލުވުުމަގއިާމިާމ އްދ ާނިންމ ފައިއޮތީާ)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެްއ47ާާާާއ ދެ،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަީަކަދެއްކެުވންާ:

99ާާާާފީފްާހުށަހެޅުއްވީާާސ ފެއްނުވޭ(.ާއޭަގއިާޙަސަންާޢަ އަހަރަށް.50ާާާއަހަރަށް.ާމުޢިއްޒުާހުށަހެޅުއްވީ

ބަޙުސްކުރުމަށްފަހުާާ ހަނދުމަފުޅުހުންނ ނ99ާާާެާދެންާ ކަނޑައެޅީ.ާ ކޮމިޓީންާ ކަމަށްާ އަހަރަށްާ

ިގނަވެެގންނެއްާާ ހަމަާ ކޯރަމްާ ާ މަސަްއކަތްކުރަުމންދިޔައީާ ތެރޭަގއިާ މަރޗްަމހުާ އޭރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާތެރޭަގއިާއެއްބަސްެވވިފައިއޮތްާމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަާޮގތެްއ،ާދެންމެާހަމަނުވޭ.ާއޭރުާާ

އަދިވެސްާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިޢުތިރ ޟްކުރައްަވންޏ ާ ކަމަކ ާ މިސ ލަކަށްާ  405މެންބަރަކުާ

ވިދ ޅުީވާާ ބޭފުޅުންާ އޭރުަގއިާ އިންކ ރުކުރައްވަނީތޯ.ާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ ކޮންސަންސަސްލިބޭތޯ.ާ

މެންާރިޒަވޭޝަނެއްާއެބައޮތޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮމިޓީންާމިޮގތަށްާނިންމ އިފިާކަމަށްވަންޏާ ތިމަންނަ

ތިމަންނ ާއެޮގތަށްާދޫކޮށްލަވަނީއޭ.ާމިހެންާހަދަމުންާއައިސްޮއތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަށީެގންވޭާމުޢިއްޒުެގާާ

ލިބިފައެއް ނޯޓެއްާ އެހެންވެސްާ ނެތްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ މިއަކުާ ހަމަ.ާ ބެލީމ ާާރިޒަވޭޝަންާ ޔައުމިްއޔ ާ ާ.

 410ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގނީާއިތުރަށްާނަގ ަގންނަން.ާޙުސައިންާ.

ކޯރަމްަގއިާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ފުލްާ ފަހުންާ ެއޑްވަިއޒް.ާ ިގނަާ ވަރަށްާ ހުންނ ނެާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ ކަނޑައެޅިެގންާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ 12ާނިންމ ޮގތ .ާ ލިބިެގންާާ ާާވޯޓުާ

ދަންނަވ ލަންވީނުންތޯއޭ.ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވޯޓަށްާ ބުނަންޏ ާ ރަނަގޅުވީމ ާޝައްކޭާ ޔަޤީންނުވ ކަމަށްިވއްޔ ާ ފ ސްވިކަންާ

ވޯޓަށްާާ މިރޭާ އެހެންވީމ ،ާ ހަވ ލުކޮށްފި.ާ ރިޒަވޭޝަނެއްާ ސްޓްރޯންގާ ވަރަށްާ ބޭފުޅެއްާ ހަތަރުާ ދެތިންާ

 415ާދަންނަވ ލަންވީނުންތޯއޭ.ާާ

ާ
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އ ދެ،ާމަްއސަލަެއއްނެތް.ާއެީެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާތިހެންެވސްާނުހަދ ކަށްނެތިން.ާމީަގއިާމަސައްކަތްާާާންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވ

ކޮންމެީެހެނެއްާ އަޅުަގނޑުާ ައއީ.ާ ހަދަމުންވެސްާ އެހެންާ އޭރުވެސްާ ނިންމޭތޯާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާ ޭއަގއިާ ހުޅުވ ލ ކަށް.ާ ބަޙުސަށްވެސްާ ބޭނުންފުޅުވަންޏ ާ މެންބަރުންާ ަވކިހިސ ބަކުންާކޮމިޓީެގާ

ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ޙުސައިންާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަންޖެހޭ.ާ  420އަޅުަގނޑުމެންާ

ތަފްސީލުކޮށް.ާ އިތުރަށްާ ޔައުމިްއޔ ތަކުންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ިވދ ޅުވިެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ

ޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާާއަޅުަގނޑުާހަދަމުންއައިސްާިމޮއތްާލިސްޓަކީާތިވިދ ޅުވ ހެންާ)ރެކޯ

ެއއްޗެއްސަށްާާ އެާ އަދަދަށްާ ހަމަވ ާ ކޯރަމްާ ައވަހަށްާ އެންމެާ މ އްދ ެއއްިވއްޔ ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ޑްރ ފްޓްތައްާ ފައިނަލްާ ފަހުންާ އަނެްއކ ާ ެގންޮގސް.ާ ނިންމަމުންާ ރީވިޒިޓްކުރަމުންާ

ސ ފެ ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ މިދަންނަވ ހެންާ)ރެކޯޑިންގަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ ދެންާ  425އްނުވޭ(ާ

ާ 12ާމިސ ލަކަށް،ާ ތިމަންނ ާާާ މެންބަރަކުާ ެއއްާ ބައްދަލުވުެމްއަގއިާ ތިއްބެވިާ މެންބަރުންާ

ރެޒަވޭޝަނަކ އެކީާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވިދ ޅުވެފައި،ާ އެހެންާ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައެއްނުަގނޭާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާދެންާވޯޓަށްާނަަގންވީ.ާެއހެންވީމ ،ާދޫކޮށްލައްވަނީއޭ.ާއެހެންާވިދ ޅުވެފައިހުރިާެއއްޗެހި

ާާ ބަރ ބަރު އެއްޗެހިތަްއ12ާާާާމިާ ބ ބުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބައްދަލުވުމެއްަގއިާ ތިބިާ މެންބަރުންާ

ާާ 1ާާނިމިފައިހުރީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާދެންާވޯޓަށްާައހ ނި.ާވޯޓަށްާއަހ ނީ ،2ާާ ،3ާާ ،4ާާ،430 

މި އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނިމުނީާާމިހ ރުާ ތިްއބަވަިއެގން.18ާާާާާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ މިާ މެންބަރުންާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ަގިއާމިހ ރުާމިާއިޝޫާނުކުމެެގންާމިއުޅެނ5ާާާާީއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާބަލ ލަނީ

ާާ )ރެކޯޑިންގަގިއ99ާާާާއެީއ، ފަރ ތަކަށްާ އެްއވެސްާ ބޭރުެގާ ރ އްޖެީެއިންާ އެއީ،ާ ޮއވެެގން.ާ އަހަރުާ

ވިދ ޅުވިެއއް އެހެންވީމ ،ާާމެންބަރުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ފެނިަވޑަިއަގންނަވ 99ާާާާޗެއްާ ބ އްވަންާ އަހަރުާ

 435ާބޭފުޅުންނަށްާވަކިންާވޯޓަކަށްާއަޅުަގނޑުާއަހ ނަން.ާާ

ާ

ނިންމެވީ.ާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ތިާ ރިޔ ސަތުންާ ައއްސަަވންާ ވޯޓަކަށްާ މ އްދ އަކަށްާ ާހުރިހ ާ

މަާމުޙަްނމަދުާޞ ލިހްާ ނުފެނޭާ މައްސަލައަކަށްާާއަޅުަގނޑަކަށްާ ނިންމ ފައިއޮތްާ ކޯރަމުންާ ާޖިލީހުެގާ

ފުރިހަމާަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިންމ ފަިއާ ކޯރަމުންާ ކޮމިޓީއެއްާ ނިންމ ފައި،ާ އޮވެީެެގންާ ކޯރަމްާ ރީިވޒިޓްކުރ ކަށް.ާ އަލުންާ

 440ާާކޯރަމްާނިންމ ފައިއޮތްާމ އްދ ައކަށްާއަލުންާރީިވޒިޓްކޮށްާވޯޓަކަށްާއަހ ކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭ.

ާ
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މެންބަރުންާހ ޒިރުވެާތިއްބަވަިއެގންާވޯޓަކުންާކަނޑަައޅ 18ާާާާމިކަންާއަޅުަގނޑުާބޭނުންާމިާކޮމިޓީެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މިހ ރުވެސްާ ރެކޯޑަށްޓަކ .ާ އިނޭގތޯާ ދަންނަވ ނަންާ މިވ ހަކަާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަން.ާ

މެންބަރުން ބަެއއްާ ކޮމިޓީެގާ މިާ ފަރ ތުނާްާއަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރުންެގާ އެހެންާ މަޖިލީހުެގާ ހަވ ލ ދީާ ނ ާ

މިއަށްާ ައޅުަގނޑުާ ޑްރ ފްޓްތަކަށްާ ނިންމަވ ފައިހުރިާ ކޮމިޓީންާ އެބަހުރިާ އިލްޒ މްާ  445އަޅުަގނޑަށްާ

ވަރަށްާާ އެއީާ ދެންނެވިން.ާ އަޅުަގނޑުާ ތަފްސީލުކޮށްެވސްާ މިހ ާ ކުރީރޭވެސްާ ެގންނަނީއޭ.ާ ބަދަލުތަކެއްާ

އިލްޒ މެާ ޚިޔ ނ ތުެގާ އަޅުަގނޑުާާބޮޑުާ ސ ފުކުރުމަށްޓަކ ާ އެކަންާ ައޅުވަނީ.ާ ބޮލުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ އްާ

އަޣްލަބިއްޔަތުންާާ ކޮމިޓީެގާ ބ ްއވަންާ ރެކޯޑްާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަންާ ނިންމެވުންާ މިާ ކޮމިޓީެގާ

ާނިންމެވިާޑްރ ފްޓޭާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅީ.ާދެންާމީގައިާނުކުންނ ނެާއެްއޗަކީާމިހެންާކުދިކުދި

ދަންނަވ ާ އެހެންާ ކަމެއް.ާ މިހެންާ މިއިންނެވީާ ހަނދުމަފުޅެއްނެތޭާ ތިމަންނ އަކަށްާ  450އިޝޫސްޮގތަށްާ

މީެގާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިދަންނަވަނީ.ާ ފެންނަހުރިވަރަށްާ ރިޕޯޓްތަކުންާ އަޅުަގނޑުެގާ ކޮންމެފަހަރަކުާ

ނޑަކަށްާޖަވ ބެްއާާތެރެއިންާހަމަާއެއްާމެންބަރަކުވެސްާއިޢުތިރ ޟެއްާނުކުރޭހޭާއެާސުވ ލަކަށްާައޅުަގ

ނޭރުވޭނެާޔައުމިްއޔ ާބަލ ފައިާނޫނީ.ާމިވެސްާއެކްސްޕެކްޓޭޝަނެއްާނުކުމޭ.ާއަޅުަގނޑުާއެހެންާމީހަކާުާ

އަޅުަގނޑަކަށްާ މިކަމެއްާ މިނޫންޮގތަކަށްާ ތިއްބަސްާ ޕެނަލްަގއިާ މީހުންާ އެހެންާ އިނަސްާ މެންބަރަކަށްާ

 455ުވންާކަންނޭނެގާމިރޭާއަޅުަގނޑުމެންާމާިާވަނަާބައްދަލ106ާާުހިއެއްނުވޭާކުރެވޭނެހެއްނެއްާިއނޭގތޯ.ާާ

ައޅުަގނޑަކީެވސްާާ އަޅުަގނޑު.ާ މީހަކީާ އިންާ ރިޔ ސަތުަގއިާ ބައްދަލުވުމެްއަގއިާ ހުރިހ ާ އެާ ބ އްވަނީ.ާ

ާާ ދައްކަވ ފައިހުރ106ާާާާިއިންސ ނެއް.ާއެ ބައްދަލުވުމުަގއިާކޮންމެާބައްދަލުވުމެއްަގއިާމެންބަރުންާމިތާ 

ހަ އަޅުަގނޑެއްާ ވ ހަކައެއްާ މެންބަރާުާހުރިހ ާ )ރެކޯޑިންގަގިއާ އެްއޗެހިާ ެއާ ނދ ނެއްނެތް.ާ

މިާާ ބޮލުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ މިކަމުަގއިާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ

ލަިއެގންވެސްާާ ވޯޓުާ ެވއްޖިްއޔ ާ ނަަގންާ ވޯޓުާ އެހެންވެޖިއްޔ ާ ނޭޅޭނެޮގތަކަށް.ާ އިލްޒ މްާ  460ޚިޔ ނ ތުެގާ

އެއްޗެހި ހުރިހ ާ ކޮމިޓީންާާާއަލުންާ އެހެންވެސްާ ވެއްޖިްއޔ ާ ނިންމަީަންާ ބަޙުސްކުރަްއވަިއެގންާ

ކޮމިޓީންާ ނުހުންނ ނެާ ައޅުަގނޑުާ ކޮމިޓީަގއިާ މިާ ެގންދ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަވ ޮގތަކަށްާ

އެންމެާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެއްބަސްވެފައި.ާ މިހ ތަނަށްާ ެއއްބަސްުވމެއްާ ނިންމެވިޮގތަކަށްާ

ކޮމި މިާ ނޫންާ ކުރުކޮށްވެސްާާހިތްހަމަޖެހޭޮގތަކަށްާ މިއަށްވުރެާ ެގންދަނީއަކީ.ާ ކަންތައްާ ޓީެގާ

މީހަކުާ އިންނަާ މުޤައްރިރަކަށްާ ކޮމިޓީެގާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެބަހުރި.ާ  465ެގންދެވޭނެޮގތްވެސްާ

މެންބަރުނާްާ ކަމެްއާ ކޮންމެާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ

ހ  ކިހިނެްއތޯ.ާ )ރެކޯޑިންގަގިއާާދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީާ ވިދ ޅުވ ނެާ މެންބަރުންާ ޒިރުވެަވޑަިއަގންނަވ ާ
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މެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(ާމިނޫންޮގތަކަށްާމިާރެކޯޑްތަކަކުންާދެކެވޭނެޮގތެއްާނޯންނ ނެތޯ.ާާ

ރެކޯޑްތައްާާ މިތ ާ ވިދ ޅުިވޔަސްާ އެްއޗެއްާ ކޮންމެޮގތަކަށްާ ބޭފުޅަކުާ ކޮންމެާ ނެތްތަނެއްަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ނިންމ ފައިހުރިާމިހުރީ ބުރަވެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އަނެްއކ ެވސްާ މިރޭވެސްާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.470 

ނުނިންމޭނެ.ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ފަށައިީިފިއްޔ ާ ހަދަންާ އެހެންާ ނުކުރުން.ާ ރީިވޒިޓްާ އެްއޗަކަށްާ

ާާ ެއ ވިދ ޅުނުވިއަސްާ ދިމ ލަށްާ މެންބަރުނެއްާސީދ ާ ކިތައްމެާ މިތަނުަގއިާ މިރޭވެސްާ އިލްޒ ްމާާދެންހަމަާ

އިނަކަސްާާ ރިއެކްޓްނުކޮށްާ ޞަރީޙަނުކޮށްާ މިހ ާ އޭތިާ އަޅުަގނޑުާ އެބަފޮނުވ .ާ ދިމ ލަީަށްާ އަޅުަގނޑ ާ

އިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާކޮމިޓީންާމިހ ތަނަށްާނިންމ ފައިހުރިާއެްއޗަކަށްާއަލުންާައޅުަގނޑުމެންާ

ފެނިވަ ރީވިޒިޓްކުރަންާ އަލުންާ ނޫންތޯ.ާ ރީވިޒިޓްކުރ ނީތޯާ ބޭފުޅުން.....ާވޯޓަށްއަހ ާ  475ޑަިއަގންނަވ ާ

މެންބަރާުާ )ރެކޯޑިންގަގިއާ ވ ނެޮގތަކީާ މީަގިއާ އެކަމަކު،ާ ދަންނަވ ފ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މިކަމަށްވެސްާ

ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާޝައްކުއުފެދޭާެއއްޗެއްތޯ.ާމިާޕްރެކްޓިކަލީާނުކުންނ ނެ.ާ)ރެކޯޑިންގަގިއާާ

ޅުަގނޑުާރޭަގާމިތ ާއިނދެެގންާބެލިންާމިާކޮމިޓީެގާހ ޒިރީ.ާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއަ

ފަށ ފައިާ މ އްދ ާ ހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންފައިހުރީ.ާ ވިދ ޅުވިެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ

މ އްދ ާާ އެާ ވަޑަިއަގންނަވ އިރުާ ދެންާ ވަޑައިނުަގންނަވ ފ ނެ.ާ ބައްދަލުވުމަކަށްާ ދެންއަންނަާ  480ނުނިމިާ

ާފައި.ާ)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(.ާާއޮންނ ނީާނިމި

ާ

ތިވިދ ޅުވީ.ާާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ތިހެންާ ކަންނޭނެގާ ުގޅިެގންާ އެއްޗަކ ާ ދެންނެވުނުާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

އަނެއްހެންާާޙުސައިންާއިބްރ ހީމްާާ ކޮމިޓީީީަގިއާ ނެތްާ މައްސަލައެއްާ އެްއވެސްާ ާއަޅުަގނޑުާ

 485އަޅުަގނޑުމެންެގާޚިޔ ލުާެއްއޮގތްވެެގންާެއއްބަސްެވެގންާނޫނިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާއަނެއްހެންާނިންމަނާްާާާާކެުވން:ވ ހަކަދެއް

އަޣްލަބިއްޔަތުާލިބިފައިާނެތްެއއްޗެއްާއަލުންާރީވިޒިޓްނުކުރިައސްާއޭަގާަމއްސަލަެއއްާނެތް.ާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ ޮގތ މެދުަގިއ ނިމިފައިއޮތްާ މީަގއިާ ެއއްޗަކީާ އުޅެންޏ ާާދަންނަވ ލިާ ސުވ ލުތަކެްއާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ

ރީވިޒިޓްކޮށްލަމ ތޯއޭާރަނަގޅުާކޯރަމެއްާއެްއވެ.ާމިހެންާމަސައްކަތުެގާތެރޭަގއިާުއޅޭކަމަށްާވެއްޖިއްޔ ާާ

އިތުބ ރުާާ ފުރިހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މެދުަގއިާ މުޤައްރިރ ާ ދެން،ާ މިތިބީ.ާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޔަޤީ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑާ ވ ހަކައެްއާާއެބައޮތް.ާ ތިކަހަލަާ ދެންާ ތިއީ.ާ ބޭފުޅެއްާ ހޮވ ފަިއވ ާ  490ންކަމ އެކުާ

އަޅުަގނޑުާާ އިނޭގތޯ.ާ ޔަޤީންކަންއަރުވަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ދައްކަނީ.ާ މީހުންނޭާ މިތ ނެގާ ދައްކަންޏ ާ

ާވަރަށްާސީރިއަސްކޮށްާމިދެންނެވީ.ާއެާއަލުންާރީިވޒިޓްކުރ ކަށްާބޭނުންާއެއްޗެއްާނޫނޭާއެއީ.ާާ

ާ
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މީަގާާާއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ އިނޭގތޯ.ާ މިދެންނެވީާ މިވ ހަކަާ ނޫންާ އެކަންޏެއްާ ވިދ ޅުވެެގންާ އެހެންާ ޙުސައިންާ އަޅުަގނޑަށްާ

 495ވ ޮގތްާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަފ ނަން.ާއަޅުަގނޑަށްާެއކިބޭފުޅުންާދައްކަވ ާވ ހަކައަށްާސަމ ލުކަންދީެގންާާ

ވ ހަކަ ދައްކަވ ާ ބޭފުޅަކުާ ކޮންމެާ ހަމަާ މިެގންދަނީ.ާ ިއންނައިރުަގިއާާއަޅުަގނޑުާ މިތ ާ ައކަށްވެސްާ

ނޫނީާ ވަުގތެއްާ އެނބުރިލ ާ އަޅުަގނޑުާ ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިެއްއޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ

އެއްބައިާމީހުންާވ ހަކަދައްކަވ ިއރުާއެހެންާ ސަމ ލުކަންދެން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެހެންާބޭފުޅުންާމިތާ 

ފެން މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ދޭ.ާ ބެލިފަހުންވެސްާވ ހަކަފުޅުތަްއވެސްާ މަސައްކަތްާ މިާ މަންޒަރަކީާ ނަާ

މ އްދ ެއއްހޭާ ނިންމ ފައިއޮތްާ އޮެވެގންާ ކޯރަމްާ ތިއީހަމަާ ސުވ ލުކުރެްއވިއްޖެ.ާ އަޅުަގނޑ ާ  500ތިންފަހަރ ާ

ައޅުަގނޑުާހަމަާރިޕޯޓްތައްާބަލ ފައިާމިއަންނަނީ.ާކޮންމެާއަޅުަގނޑުާހަމަާބަލ އިރުަގއިާާާއިނޭގތޯ.ާދެން

ސުވ ލުާ އެާ ޑިބޭޓްކުރިއިރުވެސްާާފަހަރަކުވެސްާ އެއޮތްޮގތަށްާ މ އްދ ާ އެާ ހުރީާ ކުރައްވ ފައިާ

ވ ހަކަފުޅުާާ އެބޭފުޅުންާ ޑިބޭޓްަގއިވެސްާ ހަމަާ އިނޭގތޯ.ާ ބޭފުީުޅުންާ ތިއްބެިވާ އިންކ ރުކުރައްވ ފައިާ

ދެއްކެވިާޮގތްާނޫންާޮގތަކަށްާނިމިފައިާހުރިއިރުަގއިާއެހެންާއެާސުވ ލުާއައިސްފައިާހުރީ.ާއެހެންވީމަ،ާާ

 505ޅުަގނޑުާހަމަާއެބަާއިންޑިކޭޓްވޭާހަމަާޕޮޒިޝަންތަކެްއަގއިާައޅުަގނޑުމެންާއަދިެވސްާމިތިބާީާއެއިންާއަ

ބަދަލުކުރުމެއްާނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާހަމާަާ ކޮމިޓީެގާރަޢުޔަކަށްާކޮންމެހެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާވިސްނުންާ

މ އްދ  އެްއވެސްާ ހަމަާ ސުވ ލުއުީުފެދޭާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ އެީއާ ނުކުންނ ނެ.ާ އިޝޫާ ެއއްާއެާ

ކޮންމެވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ެމންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ނުހުންނ ނެާ

ާއެްއޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމަންވީ.ާއޭރުންާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާކުރިއަށްާެގންދެވޭނީ.ާާ

ާ510 

ސ ާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ ެއއްޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ވަރަށްާ)ރެކޯޑިންަގއިާ ބައެއްފަހަރުާ ާފެއްނުވޭ(ާ

)ރެކޯޑިންަގއިާާާهللاމުޙްސިންާޢަބްދުޢަބްދުލް ހިނަގމުންދިޔައިރުާ ބައްދަލުވުންާ ކޮމިޓީެގާ އެބަހުރިާ ާިގނަފަހަރުާ

އޮތްާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކޯރަމްާ ނޫނިއްޔ ާ ލިބިފައިާ އަޣްލަބިްއޔަތުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެްއާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ

ނިންމިފަ އެްއޗެއްާޖަލްސ އެްއަގިއާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އެހ ވަރުާ އޮތްކަމެކޭާ އިާ

 515ސ ފެއްނުވޭ(ާއެއީާރިޔ ސަތުންާއިލްޒ މްތަކެއްާބޮލުަގއިާއެޅިެގންދިއުންާވަރަށްާކައިރި.ާ)ރެކޯޑިންަގިއާާ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

އުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މައްސަލައެއްާ ދެާ ކޯރަމްެގާާމީަގއިާ ފުލްާ މިާ އަދިާ އިލްޒ މ ާ ެއޅޭާ ބޮލުަގީައިާ އަޅުަގނޑުެގާ ޅޭ.ާ

އެއްޗެއްާާ އޮންނަާ ނިންމަވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ އިލްޒ މަކީާ އެޅޭާ ބޮލުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ތަފ ތު.ާ މައްސަލައ ާ
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ާާ މި އެކަމަކު،ާ ބަދަލުކުރުން.ާ އަިމއްލައަށްާ މައްސަލ ަގއ12ާާާާިއަޅުަގނޑުާ ކޯރަމްެގާ މިާ  520މެންބަރުންާ

ންާހަމަާެއއްބަސްވީެވސްާމިތ ނަގއިާއިނޭގތޯ،ާމިާނުރަސްމީޮގތުންާމަސައްކަތްީްކޮށްފައިާާއަޅުަގނޑުމެ

ބޫލުފުޅުނުވަންޏ ާމެންބަރުންާހަމަވ އިރަކުާދެންާއެވަރުންވެސްާއެއްާމެންބަރަކުާދެާމެންބަރަކުާޤ12ާާަ

ހަމަ ދޫކޮށްލ ާާފ ސްނުވ ތީާ އަޣްލަބިްއޔަތަށްާ މެންބަރުންެގާ އެހެންާ ނިންމީާ ނީއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

އެީެކަމަކު،ާމިާއިޝޫާނުކުންނ ނެާމިހ ރުާކަންތައްތައްާމިާމަޖިލީހަށްާފެންނަމުންދ ޮގތުންާމަޖިލީހަށާްާ

ަމޖިލީހުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ައއިމަާ މ އްދ ެއއްާ ނޫންާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ މިސ ލަކަށް،ާ ދ ތަނ ާ  525މައްސަލަާ

2/1ާާހ ޒިރުވ2/1ާާާީަގިއާެއއޮންނަާާރެއިޒްކުރ ނީާތިާމ އްދ ާނިންމ ފައިާއޮތީާރެކޯޑްތައްާބަލ ށޭާަގވ އިދުާ

ެގާއަޣްލަބިއްޔަތަކުންާނޫނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާތިއީާޑްރ ފްޓިންގާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުާއަމިއްލަައށްާލ ފައިާ

މަޖިލީހުގެާ އަޅުަގނޑުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އެްއޗެކޭ.ާ އޮތްީްާ

ާާ ތެދުފުޅެކޭ ދަންނަވަންޖެހެނީާ ާާފްލޯރއަށްާ ހ ޒިރުެވވަޑަިއަގތީ ޖަލްސ އަށްާ އެްއ12ާާާާެއާ މެންބަރުންނޭާ

ައޅުަގނޑުާާ ެއއްޗެއްާ ނެތްާ ރަޢުޔުާ ކޮިމޓީެގާ އޮތީާ އެާ އެހެންވީަމ،ާ އިޢުތިރ ޟްކުރެްއިވއޭ.ާ  530މެންބަރަކުާ

މަޖިލީހަށްާފޮނުވ ފައި.ާއެހެންީވމަ،ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާމެންބަރުންާހަމައަށްާވޯޓުލ އިރުވެސްާމިާ

ާއެއްޗަކީާޞައްޙަާއެްއޗަކަށްާހައްދަވަން.ާާމަޖިލީހަށްާދ 

ާ

އިންނަންވ ނީާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ ޮގނޑީަގއިާ ތިޔަާ ބޭނުންވީީީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ތަހަންމަލުކުރެވޭާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ާ ހަޖަމްކުރެވޭާ ކުރިމަތިލެވޭާ ކެތްތެރިކަމ އެކުާ ކަމަކަށްާ އަޑުތަކ ާ ބޭފުޅެކޭ.ާމިހުރިހ ާ ާ535 

ވަޑައިަގންނަމ ާާ ކުރިއަށްާ ނުހައްދަވ ާ ކަމަކަށްާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރިމަތިވ ނެއޭ.ާ މިކަންތައްތައްާ

ކުރިއަށްާާ މިހ ރުާ ކުރިއަށްދިޔަނަމަާ މަސައްކަތައިެގންާ އަސްލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިރޭވެސްާ ހިންގަވ ށޭ.ާ

ާނގ ށޭާކުރިއަށްދަމ .ާާދެވިއްޖަިއސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިވ ހަކަާމިހ ހިސ ބުންާބ އްވ ފައިާހި

ާ

 540މިކަންކަންާހަމަނުޖައްސަީައެްއާކުރިއަކަށްާނުދެވޭނެ.ާައޅުަގނޑަށްާތަހަންމަލުާނުކުރެވިެގންނެއްާނޫން.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މަޖިލީހަުގިއވެސްާާ ތިބޭފުޅުންނޭާ ހަމަާ ޕޮއިންޓްއައުޓްކޮށްދިނީ.ާ މިާ ހަމަާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ާވ ނީާއިނޭގތޯ.ާއެދުވަހުާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުަގއިާކޮންާޖަވ ބެއްތޯާދޭނީ.ާމައްސަލަާޖައްސަ

ާ

ބަޙުސްތަްއާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ ތިާ މިހ ރުާ މިސ ލަކަށް،ާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ާމިކަންކަންާ
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މިކަާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެހެންވީަމ،ާ ވަުގތޭ.ާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިދަނީާ އެްއޮގތަކަށްާާތިވިދ ޅުވ ޮގތަށްާ ކޮންމެވެސްާ  545ންާ

ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެދިވަޑަިއަގތީމަާ ތިބޭފުޅުންާ ެއކަމަކު،ާ މިއުޅެނީ.ާ މިހ ރުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމެވޭތޯާ

ާމިހ ރުވެސްާއެބައޮތް..ާ.

ާ550 

މައްސަލަތަކެްއާާާރުާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަާ ޤ ނޫނީާ މީެގާ ކަންތައްތަކ ާ ކޯރަމްެގާ ޖަލްސ ެގާ ާއަޅުަގނޑަކީާ

ޖަލްސާ ާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮމިޓީތަކުެގާ މިާ މީހެއް.ާ ހުރިާ ވ ހަކަދައްކ ފައިާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ނުކުންނ ނެކަމަށްާ

މި ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ފެށިެގންާ)ރެކޯޑިންަގއިާ ޖަލްސ ާ ކޮމިޓީތަކުެގާ ާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެްއާކޯރަމްާގެއްލޭނެކަންާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެްއޗެްއާާ

ކޮމިޓީެގާާ މިާ ނޫންާ ޤ ނޫނީޮގތަކުންާ ސްޓްރިކްޓްލީކޮށްާ އެހެންވީމަ،ާ ނޫން.ާ އެޮގތަކަށްާ  555ސ ފެއްނުވޭ(ާ

މިސ ލަކަ ެގންދެވިފަިއވ ނީ.ާ ާާކަންތައްތައްާ ތެރޭ ބައިަގޑިއިރުާ ފެށެިގންާ ޖަލްސ ާ ބޭފުޅުނ12ާާާްާށް،ާ

ާާ 3ާާާާތިއްބަވ ފ ނެ.ާއިރުކޮޅަކުން ބޭފުޅުންާެގއްލޭކަެމއްާރެކޯޑްަގއިާނޯންނ ނެ.3ާާާބޭފުޅުންާެގއްލިދ ނެ.

10:00ާާާާ މިތ ނެގ5ާާާޖަހަން އެހެންވީމަ،ާ ފ ސްވެދ ނެ.ާ މ އްދ ތައްާ ހުރިހ ާ ހުްއޓ ާ މިނެޓަށްވެފައިާ

ާާޔައުމިްއޔ ާބަލަިއެގނެއްާާ 15ާާާާނޭނޭގނެާއެާމ އްދ ާނިންމެިވއިރުަގިއާމިތ ާތިއްބެވީ 14ާާބޭފުޅުންކަމެއް

 560ބޭފުޅުންކަެމއް.ާެއއީާެއޮގތަށްާކޮމިޓީެގާކަންތައްތައްާެގންދެވިފައިނުވ ތީ.ާއެއީާހަމ16ާާާަބޭފުޅުންކަމެއްާާ

ާޙަޤީޤަތް.ާ

ާ

އަޅުާާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެްނބަރުާާ ބެހޭޮގތުންާ ކޯރަމްއ އިާ ތިާ ާ ދެންާ ރަނަގޅުާާއ ދެ،ާ މ ާ ދެންާ ާަގނޑުާ

ފުރަތަމަާކަމަކީާާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޖ ބިރުهللاާޢަބްދު ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އެީެހެންނަމަވެސް،ާ ވ ހަކަދައްކ ކަށް.ާ މީހެއްާނޫންާކަންނޭނެގާ

މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިވަނީާ މެންބަރުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުަގއިާ ޚ އްޞަާ  565ރައްޔިތުންެގާ

ވީމަ.ާވީތީވެ.ާެއހެންވީމަ،ާމިތ ނަގއިާޑްރ ފްޓިންގާކޮމިޓީެގާނެުގމުެގާމ ނަީައަކީާނޭވ ާާމެންބަރުންނަށް

ދުވ ލު،ާާ ރެއ ިއާ މިކުރެވެނީާ މަސައްކަތްާ މިާ ނޫން.ާ ނިންމ ކަށްވެސްާ ޑްރ ފްޓްކޮށްާ މީތިާ ހ ސްވެެގންާ

ދުަވހުާކޮމިޓީާދެފަހަރުާކޮމިޓީާބ އްވައިެގންާތިންފަހަރުާކޮމިޓީާބ އްވައިެގން،ާއަޅުަގނޑުާބައެއްާދުަވސް

ކެންސަލްވެފައިާއޮތީ.ާއެހެންެވސްާވެފައިާއެބަހުރި.ާއެހެންީވމަ،ާއެްއވެސްާބައެްއެގާބޮލުަގއިާއިލްޒ މްާ

 570ަގޑިއިރުާތެރޭަގއިާމިކަންާކުރަންާނިންމިާނިންމުމަކީާއެއީާމުޤައްރިރުެގާނިންމުމެއް.ާއެީއ24ާާާާނ ޅުވ ާާ
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ހެންާނުޖެހޭނެާމިތަނަށްާދުވ ލަކުާމުޤައްރިރުާއަޅުީުަގނޑުެގާނިންމުމެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑަކަށްާކޮންމެ

ހަމަާމިތަނުަގއިާކޮންމެާދުވަހަކުާމިރޭާއ ނާފަތިހުާބ އްވަންވީއޭާޖަލްސ .ާއެހެނެއްާެވެގންާމިކަމެއްާ

ވޯޓަކަށްާާ އިތުރަކަށްާ އަދިާ ނޫން.ާ ބޭނުމެއްާ ދ ކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ެއވ ހަކައަކަށްާ އެހެންވީަމ،ާ ނުވ ނެ.ާ

ައޅުީުަގނޑު ނޫންާ މިާއަހ ކަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންމެާ މީަގިއާ ހޯދީ.ާ ފުރުޞަތެއްާ މިާ ާ

ސަބްޖެކްޓްެގާާ މިއައިާ މީހުންނަށ99ާާާްާވ ހަކަދަްއކަމުންާ ބޭނުންާ މިއޮންނަނީާ ދުަވސްާ  575އަހަރުާ

ފުރުޞަތުދޭޮގތަށް.ާއެީެއަށްާައޅުަގނޑުާހަމަާކުޑަކޮށްާކޮމެންޓެއްާކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ.ާެއއީާއެހެންާ

ނެާ ދިވެހިންނަށްާ ފުރަތަމަ.ާާމިދެންނެވީާ އޮންނަންވީާ ބޭރުމީހުންނަށްާ ކީއްވެހޭާ ފުރުޞަތެއްާ ތްާ

ބޮޑުާ އެއަށްވުރެާ އޮންނަންވ ނީާ މީހުންނަށްާ ބޭރުާ ފުރުޞަތެކޭާ އެންމެާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ނެތިން.ާާ ނުއެްއާ ދުވަހަކުާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ނުވ ނެއެވެ.ާ އޮވެެގންާ ބޭރުމީހުންނަށްާ ފުރުޞަތެއްާ

ާާއެީެހެންނަމަވެސް ވ ހަކަދައްކ ލަން. އެއަށްާ ބޭނުމޭާ ައޅުަގނޑުާ ިމއަދުާ ފުރުޞަތ99ާާާު،ާ  580އަހަރުެގާ

ދިވެހިންނަށްާއޮވެފައޭާބޭރުމީހުންނަށްާއޮންނަންވ ނީ.ާބޭރުމީހުންނަށްާދިވެހިންނަށްާނެތްާފުރުޞަތެއްާާ

ފުރުޞަތެކޭާ މަދުާ ފުީުރުޞަތަށްވުރެާ އޮންނަާ ދިވެހިންނަށްާ ނުވ ނެއޭ.ާ އޮެވެގނެްއާ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންވެީެެގންާފުރުޞަތަކަށްާ ބޭރުމީހުންނަށްާއަބަދުވެސްާޮއންނަންވ ނީ.ާއެވ ހަކަާ

މިކަންާ އަވަހަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ މަސަްއކަތ ާ ކުރަްއވ ާ މަނިކުފ ނުާ އަދިާ އެދުނީ.ާ މިާ

 585މަާމަނިކުފ ނުާކޮށްދެއްވަމުންދ ކަމ ،ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ،ާތެދުވެރިކަމ ،ާކޮންެމާޖަލްސ އެއްަގިއވެސްާހަ

ދަންނަވަންާ ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ މިހުރިހ ާ ެގންދަވ ކަމ ާ ބަލަހައްޓަވަމުންާ ހީވ ިގކަމ އެކުާ

ާގއ.ެގާރަްއޔިތުންެގާނަމުަގއި.ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާައޅުަގނޑުާއެޮގތުަގއިާހުންނ ނީވެސް.ާާ

ާ

ާއެޅިެގނެއްާޑްރ ފްޓިން....ާާޖ ބިރުާއެއްޮގތަކަށްވެސްާނޭވ ހޮޅިއަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ590 

މަޖިލީހުގެާާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެްނބަރުާ ޚ އްޞަާ މިހ ރުާ ހީވަނީ،ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ާނޫންާ

ޖަލްސ ތައްވެސްާނޭވ ހޮޅިއަށްާއެޅިެގންާމިއުޅެނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްާމެންބަރުނާްާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޖ ބިރުهللاާޢަބްދު

ރައް ވިދ ޅުިވާާމިއީ.ާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ބަހައްޓ ފައިާ ކިޔ ާ މެންބަރުންނެކޭާ މަޖިލީހުެގާ ޔިތުންެގާ

ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ595 
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އެްއޗެްއާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެީެއްކެުވން: ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ެއއްޗެއްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ޖ ބިރުާ

އަޅު ކޮމިޓީަގިއާ މިާ މީހަކުާސ ފެއްނުވޭ(.ާ ފަހަރަކުާ އެހެން.ާ މިެގންދަނީާ ޢ ންމުކޮށްާ ަގނޑުމެންާ

ދޮޅުއަހަރާ  މިހ ރުާ މަސައްކަތްކުރ ތ ވެސްާ ކޮމިޓީެގާ މިާ މިދެންނެވީާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދަްއކ ޮގތަށް.ާ

މިއުޅެނީ.ާާ މިހ ރުާ ސްޓޭޖްަގއިާ ފައިނަލްާ ައއިސްާ ކުރަމުންާ ކުރަމުންާ އެހެންާ އިނޭގތޯ.ާ ގ ތްީވއޭާ

ހިސ  އެްއާ އެޅިެގންާާކޮންމެީެވެސްާ ނޭވ ހޮޅިއަށްާ ކޮމިޓީާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ނިންމަންޖެހޭ.ާ  600ބަކުންާ

ާމަސައްކަތްކުރަނީކީާނޫން.ާއެހެންާހީފުޅުާނުކުރައްވ ތި.ާާ

ާ

މިދަނީ.ާާމިލަދުްނމަޑުލުާދެކުުނބުރީާމެންބަރުާ ޮގތަކަށްާ ހިތ މަވެރިާ ހަމަާ ވ ހަކަތަްއާ އުޅޭާ ފެށިެގންާ މިާ މިރޭާ ާއ ދެ،ާ

ކިޔ ފަިއާާާކެުވންާ:ާވ ހަކަދެއްމުޙަްނމަދުާތ ރިޤް ދައްކ ށޭާ ިމވ ހަކަތައްާ ކަނޑައެޅިެގންާ އެދުނީާ ފުރުޞަތަކަށްާ ކުރިންާ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުަގނޑުާ

ފުރުޞަތަށްާއެދުނުއިރުާއެާިވއްސަކަށްާާ  605ވަުގތުކޮޅެއްާހުސްކޮށްލަން.ާމިސ ލަކަށް،ާއޭރުާއަޅުަގނޑަށްާ

އަޅުަގނޑުވެސްާމިކަމ ާބެހޭޮގތުންާމިނެޓްާހަމައެކަނިާމިާވ ހަކަދައްކަން.ާމިހ ރ20ާާާާުމިނެޓްާހުރި.ާއެާާ

މިތިބީ.ާާ ވ ހަކަީަދައްކަންާ މަޢުޟޫޢުއަިއެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ މިތިބީާ ނުދައްކަންާ ވ ހަކަެއއްާ

އެހެންކަމަށްވަންޏ ާ ވ ހަކަދައްކަން.ާ ދިމ ލަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ބޭނުންފުޅުވެއްޖެާ ރިޔ ސަތުންާ އެކަމަކު،ާ

ާ ވ ހަކަދައްކަންާ މިާ ޮގސްފިްއޔ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ އެނިގެގންާ އޮތްކަންާ ފުރުޞަތުާ

ވިދ ޅުިވާާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ މިސ ލަކަށް،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ އޭރުންާ  610މ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ

ެއއްޗެހިތައްވެސްާާ ހުރިާ ބޭބޭފުޅުންެގާކައިރީަގއިާވިދ ޅުވެފައިާ ެއބޭފުޅުންާ އަދިާ އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ

ތައްާފަހަރެްއަގިއާރިޔ ސަތަށްާއަރިސްކުރަންާބޭނުންވ ާެއއްޗެހިތަްއާާހުރެދ ނެާފަހަރެއްަގއި.ާއެާއެްއޗެހި

ދެްއވ ކަމަށްވަންޏާ  ފުރުޞަތެއްާ މިކަހަލަާ ހަމަާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ހުރެދ ނެ.ާ

މިޮގތަށްާ ެގންދަވަން.ާ ކުރިއަށްާ އެކަންތައްާ އިޢުލ ނުކުރަްއވ ފައިާ ފްލޯރަގއިާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ރަނަގޅެ ހުރިާެގންދިޔައިމަކ ާ ހިތުަގއިާ މީހެއްެގާ އަވަސްކުރުމަށްޓަކައިާ މަސައްކަތްާ މިާ ނޫން.ާ  615އްާ

ކަންތައްތައްާދުއްވ ލ ާއެކަންތައްތައްާކުރަންާބޭނުންވ ާކަމަށްވަންޏ ާވަކިާބައްދަލުވުެމއްާބ އްަވއިެގންާާ

ވަރަށްާ ކުރެއްވުަމކީާ އެކަންާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ މިާ ނޫންާ އެހެންާ ކޮށްލަންވީ.ާ އެކަންތައްތައްާ

ާންތ ކުނުޖެހޭާކަމެއް.ާތ ކު

ާ

ދައްކ ކަށްާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެީެއްކެުވން: މިވ ހަކަާ ކަނޑައެީެޅިެގންާ ވ ހަކަފުޅެްއ.ާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ ފ ހަަގކުރެްއވީާ ތިާ ޠ ރިޤްާ  620އ ދެ،ާ

ނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާކުރިއަށްާެގންދަމުންާއައިސްާ)ރެކޯޑިންަގީަިއާމެންބަރާުާ
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ާާ އެްއޗެއް އަޅުަގނޑަށްާާވިދ ޅުވިާ ނޫނީާ ކަނޑައަޅައިެގންާ ެއއްޮގތަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ެގންދަންާއުނދަޫގެވެގންާޮގތެީެއްާކަނޑައެޅޭތޯާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީ.ާއަޅުަގނޑުާއުޅުނީވެސްާހަމަާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ހަދަންވީ.ާ ކިހިނެއްތޯާ އަހަން.ާ ޯވޓަކަށްާ ވ ހަކަނުދައްކ ާ މ ިގނަާ ކޮންމެހެންާ އިތުރުާ

އެކަންާއަ ެއީއާ އެހެންވީމަ،ާ ދައްކަވަން.ާ އެވ ހަކަފުޅުވެސްާ ބޭނުންފުޅުވީާ މެންބަރުންާ ހަމަާ  625ނެއްކ ާ

ާވީޮގތަކީ.ާާ

ާ

ހުށަހެޅުނީމާަާާމެންބަރުާާާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީ މަޖިލީހަށްާ ވ ހަކައަކީާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ވެސްާހިތްހަމަނުޖެހިފައިާތިބިާމީހުންާމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަދެްއކުމަކީާއެއ ާއިދިކޮޅަށްާާހަީަމަާމިތ ނގައިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ަނޞީރުهللاާޢަބްދު

 630ވ ހަކަދެްއކުމަކީާެއްއޮގތަކަށްެވސްާއަޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގކުރަންޖެީެހޭނެާކަމެއްާނޫން.ާއެީއާމިއަށްވުރެާާ

ތަކަށްާ)ރެކޯޑިންަގީައިާމ ާބައިިގނަާތަނެއްާމަޖިލީހަކީ.ާއެހެންވީމަ،ާމަޖިލީހުންވެސްާއެމީހަކުާެއާއެދޭޮގ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ާ

އެއްޗަކ ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އޮތްާ ޑްރ ފްޓްކުރެވިފައިާ އެއްޮގތަކަށްެވސްާ ފ ހަަގކުރީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ނަޞީރުާ އ ދެ،ާ

 635ންބޮޑުވަނީާިމާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންާމަޖިލީހުަގއިާލަފ ކޮށްާވ ހަކަދެއްކެވުމުެގާވ ހަކަެއްއ،ާއަޅުަގނޑުާކަ

ޚިލ ފަށޭ.ާާ ގަވ އިދ ާ ނިންމީާ ނިންމުންާ ނިންމިާ ކޮމިޓީންާ ވިދ ޅުވެދ ނެތީާ މަޖިލީހުަގއިާ މެންބަރުންާ

ާ)ރެކޯޑިންަގީައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

 

ދަންނަވ ލަާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ އެވ ހަކަާ މިނެޓަކަށްާ އެންމެާ ހަމަާ އެއީ،ާާއަޅުަގނޑުާ ާންީް.ާ

ޢަބްދުާނަޞީމްާއިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގާ ގއ.ާ އަޚްާ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ  640ާޖ ބިރާުާهللا

ދައުލަތުެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޓައިޓްލްައކީާ މ އްދ ެގާ ިމާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ނީންނަވ ތީ،ާ ަވޑަިއެގންާ ކުރީަގއިާ މިތ ާ

ކިހި ދެޭވނީާ ބޭރުބަޔަކަށްާ ެއއްޗެއްާ ހުރިާ އޭތިާާމިލްކުވެރިކަމުަގއިާ އެހެންވީަމ،ާ ނެއްތޯ.ާ

އެހެންާާ ދުނިޔޭެގާ އިންވެސްޓްމަންޓަކަށްވެސްާ ހުރީާ ބަޙުސްކޮށްފައިާ މިތަނުަގިއާ ލިމިޓްކުރަންވެެގންާ

ޤައުމުތަކުަގިއވެސްާމެކްސިމަމްާއިންނަނީާނައިންޓީާނައިންާއިޔަރސްއޭާކިޔަިއެގންާެއޮގތަށްާވަރަށްާ

ކޮން މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަދެކެިވެގންާ ހަމަާދިުގކޮށްާ އެމަނިކުފ ނަށްާ އައީ.ާ  645ސެސްއަީަކަށްާ

ާާ އަދި މިރޭާ ހަމަާ ރަނަގޅީާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ދެން،ާ އިނޭގތޯ.ާ އަޅުަގނޑުާ 5ާާސ ފުކޮށްލަދޭންވެެގންާ

ާމ އްދ ާނިންމ ލަދެއްވިްއޔ .2ާާާމިނެޓެއްހ އިރުާނަންަގަވިއެގންާނަމަވެސްާމިއޮތްާ
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ާ

ކުރިންާފަހަރުާއަޅުަގނޑުާާއ ދެ،ާއެީެހެންވީމަ،ާއުސޫލެާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ްއެގާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާހަމަާނިންމ ލަންޖެހޭާ

ާާ 3ާާާާވޯޓަށްާއެހިން.ާއެހީމަާއެޮގތަށްާލިބުނީ  650)ރެކޯޑިންަގީައިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެއްޗެްއާާވޯޓު.ާއަލުން

ދެންނެވީީީމަާ އެޮގތަށްާ ހަދ ނީތޯ.ާ ޯވޓުނަގ ާ ބަލ ާ އެްއޗެހިާ މިާ އަލުންާ ެގންނައިރުަގއިާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ާާލިބު ވޯޓުާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާމިާފޯމަލީާރެކޯޑްކުރަނީާކޮމިޓީެގާއަޣްލަބިއްޔަތުނ3ާާާާްނީ

)ރެކޯޑިންަގީައިާ އަލުންާ އެއްޗެހިާ ހުރިާ ފައިނަލްކޮށްފައިާ ނިންމާ  މިހ ތަނަށްާ އޮތީާ ނިންމަވ ފައިާ

އެއް ހުރިާ ނިންމ ފައިާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާ ވިދ ޅުވިާ އަލުނާްާމެންބަރުާ ދެންާ ޗެހިާ

ޚިލ ފަށްާ އެްއޗެްއސ ާ ހުރިާ ނިންމ ފައިާ ކުރީަގިއާ ބަލ ނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ހަމަެއކަނިާ  655ވޯޓަީަކަށްާ

މައިަގނޑުާާ އެހެންނަމަވެސްާ ނޫން.ާ ވ ހަކައެއްާ ެއއްޗެްއެގާ ކުށެއްކަހަލަާ އިމްލ ާ ދެންާ ނުވަތަާ ހުރިތޯާ

ާފެްއނުވޭ(.ާާމަފްޙޫމަށްާ)ރެކޯޑިންަގީައިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ 

ާ

ބ އްވަންާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ރެކޯޑްކުރެްއވުމެްއާ ތިާ ހަމަާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ފެނިއްޖިއްޔ ާާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ރީިވޒިޓްކުރަންާ ވަކިކަމެއްާ އަޣްލަބިްއޔަތަށްާ ކޮމިޓީެގާ ނުަވތަާ އިއްތިފ ޤުންާ  660ކޮމިޓީއަށްާ

ރޯލެއްަގިއވެސްާާާާއެކަން ޖެނަރަލްާ ކޮންމެާ އެީއާ އޮތުން.ާ ތީަގއިާ ހަމަާ ޮގތަށްާ އޮންނ ނެާ

އެކްސެމްޕްޝަނެްއާއޮންނ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާ)ރެކޯޑިންަގީަިއާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ބަރުާއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީ.ާއަޅުަގނޑުާތިާނިންމުމ ާދެކޮޅުާ)ރެކޯޑިންަގިއާމެން

ކަަމށްވަންޏ ާ އެްއކޮޅުވ ާ ބޭފުޅުންާ ތިބިާ ދެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުިވާ

 665ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ނިންމެވީާކޮމިޓީެގާާާާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(ާމިހ ރުާހަމަާމިޮގތަށްވެސްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ

އަޣްލަބިއްޔަތުން.ާއެހެންވީމަ،ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާވެސްާކޮމިޓީެގާާ

ސ ފެއްނުވޭ(.ާާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުިވާ ެމންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ހަމަާ ނިންމަަވއިފިއްޔ ާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ

 670ެގާވ ހަކަާމިދެކެީެވެނީ.99ާާާާެގާ)ށ(ާާޭއަގއިާާވަީަނަާމ އްދ 5ާއަީަހަރުެގާަމއްސަލ99ާާައެހެންވީމަ،ާާ

މެންބަރުންނަކީާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ ބޭްއވުަމށްާ އެއޮތްޮގތަށްާ ލިޔެވިފައިާ މިހ ރުާ )ށ(ާ އެހެންވީމަ،ާ

ާާ ބޭފުޅުންާއިޢުތިރ ޟްކުރައްވަނީ.ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވ4ާާާާކޮބ ތޯާއަޅުަގނޑުާބަލ ލ ނަން.

ާމ އްދ .ާާވަނ6ާާައެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ
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ާ

ކޯޓުތަކުަގއްޔ ިއާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޮގތުަގިއާ ފ ހަަގކުރެވޭާ  675ާއަޅުަގނޑަށްާ

ކޯޓުތަކުަގއްޔ އިާާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހުންނ ނެ.ާ ތަންތަންާ މިނޫންވެސްާ އަދިާ ކޯޓުތަކުަގއްޔ އިާ ބޭރުާ ރ އްޖެއިންާ

ވަރަކަށްާާާ.ާ..އައިސްފިއްޔ ާތަނެްއަގއި އެްއވެސްާ ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

 680ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާެއްއވެސްާވަރަކަށްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ކަންދިމ ކުރިޮގތުންާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ދެންާ ާއަޅުަގނޑަށްެވސްާ މެންބަރުާާ ާ)ރިކޯޑިންގަގިއާ

ޖެހޭނާީާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަސައްކަތްކުރަްއަވންާ ކޮމިޓީަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ

މެންބަރާުާ )ރިކޯޑިންގަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޫކޮށްލ ފައިާ ކުރަންާ ޢިބ ރ ތްާ ިގނައިންާ ވަރަށްާ ޕެނަލަށްާ

 685ޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާދެންާއެހެންނަމަވެސް،ާމީެގާފައިނަލްާސްޓޭޖްަގއިާމިކަންާނިމިެގންާވިދ ޅުވިާއެއްާ

އެްއޗެްއާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ޒިންމ ެއއްާ ކޮމިޓީެގާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދ އިރުަގއިާ

)ރިކޯޑިންގގަާ އޮންނަާ އޭަގއިާ ހަމަާ މީހެއްވެސްާ ކޮންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ިއާާސ ފެއްނުވޭ(ާ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

އެއްޗެްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ހަނދ ންވ ޮގތުންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ  690އ ދެ،ާ

)ރިކޯޑިންގަގއިާާ އެހެންވީމ ،ާ ނުދ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޑިބޭޓަކަށްާ ިއތުރުާ މީަގއިާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ާބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާމެން

ާ

އެީއާާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ނުވޭތޯއޭ.ާ އެޕްލައިާ މިއަދުވެސްާ ނިންމިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރޭަގއިާ ާއެއީާ

އެްއޗެއްާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ އެކީަގއިާ އެްއޗަށްާ މުޅިާ  695ާއަލުންާ

)ރިކޯޑިންގަގއިާާސ ފެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަޑަިއެގންާ ބޭފުޅުންވެސްާ އުސްާ ފުންނ ބުާ ތަންކޮޅެއްާ ތިއްބެވިާ މިތ ާ އްނުވޭ(ާ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާެއްއވެސްާވަރަކަށްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ައޅުަގނޑުމެންނަށާްާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ބ ބުަގއިާ ިމާ އިނޭގތޯ.ާ ެވރިކަންާ އަމިއްލަާ ާދައުލަތ ާ

)ރިކޯޑިންގަގއިާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ޕަވަރ.ާ އެގްޒެކެޓިވްާ މ އްދ ާ ދެވަނަާ އެއީާ ެއބައޮތް.ާ މ އްދ އެއްާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

އަސ ސީާާތިސުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މީަގިއާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ޖަވ ބަކީާ  705ވ ލުެގާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ނޫނިއްޔަކ ާ ބ ބުާ ބެހޭާ ޙައްޤުތަކ ާ

އެއްޗެާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އަސްލުަގއިާ ްއާާއެހެންވީމ ،ާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާނިންމ ލަންކަމަށްާއަޅުަގނޑުާމިއުޅެނީާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

ބައިާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ މ ދަމ ރޭާ ފެންނަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ  710ާއ ދެ،ާ

(ާއިދ ރީާހުލ ސ އ އިާޔައުމިއްޔ ެގާާނިންމަން.ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާެމންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާކޮޕީއެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިީިބޭނެޮގތްާހަމަޖައްސަވައިދެްއވ .ާ

ާ

އ ދެ،ާމިހ ރުާމ ދަމ ރޭާޑިސްކަޝަނަށްާެގންނަާއެްއޗެހިާމީެގާކުރީަގއިާޙަްމޒ ާސުވ ލުކުރެްއވިއިރުާއެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މެންބަރު ހ ޒިރުވެތިބިާ އިތުރަށްާވިދ ޅުިވޮގތަށްާ ހަދ ފައި.ާ ޓޭބަލްާ އަޅުަގނޑުާ އެކީަގިއާ އަދަދ އިާ  715ންެގާ

ވިދ ޅުިވާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ސުވ ލެއްނުކުރެވޭވަރަށް...ާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ ބެހޭޮގތުންާ އެކަންކަމ ާ

ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(...އެހެންީވމަ،ާމިހ ހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާކޮމިޓީންާނިންމ ލަންާ.

ާ

______________ 


