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ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ކޮމިޓީގެ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ާ.`10ާާާާ މަޢ ފްކުރައްވ  މިރ6ާާާޭާވަނަާ ފެށުނީ.ާ ބައްދަލުވުންާ ވަނަާ

އަޅުގަނޑުާާ އެއީާ ނިންމ ލެވިދ ނެ.ާ މަސައްކަތްާ ކުރުކޮށްވެސްާ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ތައްޔ ރުާ ޖަލްސ އަށްާ މިާ ހުރިވަރަށްާ އެންމެފަހުނާްާާާއުންމީދުކޮށްގެންާ ގޮތަކުން.ާ ދިމ ވިާ  5ނުވެވުނުާ

ދެންާފ.އަތޮޅުގެާމެންބަރުާޙަމްޒ އ އިާހަމަާއޭގެާ ޖަލްސ ގައިާމެންބަރުންާނިންމެވިާގޮތަށްާއަޅުގަނޑާ 

މީހުންގެާލިސްޓެއްާހަދ ލާ  އަނެއްާދުވަހުާއިށީނދެާއެއްކަލަާޑްރ ފްޓްާޕެނަލްއަށްާގެނެވިދ ނެހެންާހީވާ 

ހަދައިގެންާާއަދިާފޯނުންާމުޢިއްޒުއ އިވެ މެންބަރުންގެާޕެނަލްއެއްާއަޅުގަނޑުމެނ4ާާާްސްާމަޝްވަރ ކޮށްލާ 

އުފަލުންާކޮށްދެއްވ ނާެާ ލިސްޓްކޮށްލ ފައިާއެބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވ ލީމަާއެބޭފުޅުންވެސްާވަރަށްާ ޝޯޓްާ

އޭރުާ ދެންނެވިއިރުާ ރައީސްއަށްާ މަޖިލީހުގެާ އަޅުގަނޑުާ ގުޅިގެންާ އެއ އިާ ދެން،ާ ވިދ ޅުވި.ާ  10ވ ހަކަާ

ލީހުގެާރައީސްާހުންނެވީާރަށުންާބޭރުގައިާރަސްމީާކޮންމެވެސްާމަސައްކަތްޕުޅެއްގައިހެންާހީވަނީ.ާމަޖި

އެމީހުންނ ވެސްާ ބައްދަލުކޮށްާ ބައްދަލުކުރިން.ާ އަޅުގަނޑުާ ޕެނަލްއ އިާ އެާ އެރޭމެާ ހަމަާ ދެން،ާ

މިާ މަސައްކަތްކުރީާ އަޅުގަނޑުާ ފޯރުކޮށްދީާ އެމީހުންނަށްާ ލިޔެކިއުންާ މަޝްވަރ ކޮށްލ ާ

ފ ހަގަކޮށްލައިގެނާްާޖަ ނުކުތ ތައްާ ހިމެނޭާ ބ ބުގައިާ ޙައް�ް�ްޤުތަކުގެާ އަސ ސީާ ލްސ އަށްވ އިރަށްާ

ރޭގައިާާ ފަށައިގެންާ މަސައްކަތްާ އެާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އެމީހުންާ ދެން،ާ  15ގެންނަން.ާ

ާާނިންމ ލެވޭނެކަ�ަމަށްާބެލީ.ާދެންާއެހެންނަމަވެސް،ާކުއްލިއަކަށްާދިމ ވިާގޮ�ަތަކުންާމަޖިލީހުގެާރައީސް

ޕެނަލްއ އިާބައްދަލުކުރައްވ ފައިާނޫނީާދެންާމަސައްކަތްާއިތުރަށްާކުރިއަށްާނުގެންދަންާވިދ ޅުވީމަާާ އެާ

އަދިާާ ބައްދަލުކުރައްވ ފައިާ ދެން،ާ ބައްދަލުކުރެއްވީ.ާ ހިތުންާ އަޅުގަނޑުާ މެންދުރުފަހުންާ މިއަދުާ

މިހ ރުާމަޖިލީހުގެާރައީސްާާާާއެބޭފުޅުންނަށްާއެހެންވީމަާމިރެއަށްާމަސައްކަތްާނިންމ ނުލެވިާއޮތީ.ާދެން،

 20އެބައޮތްާރަސްމީގޮތުންާނޯޓެއްާއަޅުގަނޑަށްާފޮނުއްވ ފައި.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާކޮންމެހެންާކޮޕީާ

އިބްރ ހީމްާ އަލްފ ޟިލްާ މުޤައްރަރުާ ކޮމިޓީގެާ ޑްރ ފްޓްކުރާ  ދިރ ސ ކޮށްާ ނުބެހިޔަސް.ާ ހަދ ފައިާ

ރަ ދަންނަވަމޭާ ސަލ މަށްފަހުާ ވެދުންާ ާާއިސްމ ޢީލްއަށްާ ގަވ އިދުގެ މަޖިލީހުގެާ ޚ އްޞަާ 29ާާއްޔިތުންގެާ

އެކިއެކާިާ މަތިންާ އިރުޝ ދުގެާ ކޮމިޓީގެާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ ގޮތުގެމަތިންާ މ އްދ ގައިވ ާ ވަނަާ

ޑްރ ފްޓްތައްާއެކުލަވ ލ ނެާފަންނީާމީހުންގެާޕެނަލްގައިާތިރީގައިާމިދަންނަވ ާމީހުންާހިމެނުމ މެދުާއެާ

 25އަލްއުސްތ ޛުާޙަސަންލަޠީފްާހ.ާާާ-1ވުމަށްފަހުާއަންގަވައިދެއްވުންާއެދެމެވެ.ާާކޮމިޓީގެާލަފ ފުޅެއްާހޯއްދެާ

ާާ މަސައްކަތްކުރައްވަނީ. އޭނަާ އޮތޯރިޓީގައިާ ޕޯސްޓްާ މޯލްޑިވްސްާ އަޙްމަދުާާާ-2ސީވީޑް،ާ އަލްއުސްތ ޛުާ



 2 

ާޢަބްދު މަޖިލިސް.ާާهللا އެންމެމަތީާ ބެހޭާ ކަންތައްތަކާ  އިސްލ މީާ ދެކުނުގެ،ާ ާާ-3ގ.ހައްދުންމަތީާ

ނެޝަނަލްާއަލްއުސް އެންޑްާ ޑިފެންސްާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ މ.މ ލިމީގެާ ޙުސައިންާ ދީނ ާ ތ ޛާ 

ބޭފުޅުންނަކީވެސްާލަގަބުންވެސްާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާފަދައިންާލޯޔަރުން.ާމީގ3ާާާެސެކިއުރިޓީ.ާމިާާ

ވެސްޓަރންާސިސްޓަމްގެާާ މިކިޔާ  އަޅުގަނޑުމެންާ ޙުސައިންއަކީާ ދީނ ާ ޙަސަންާލަޠީފްއ އި،ާ  30ތެރެއިންާ

އަކީާޝަރީޢ ާފަޅިންާތަމްރީނުާލިބިވަޑައިގެންާއަޒްހަރުާޔުނިވަރސިޓީނާްާهللاާރުން.ާއަޙްމަދުާޢަބްދުލޯޔަ

ާާ އިތުރުން މީގެާ ލިސްޓުގައިާ އެކުލަވ ލިާ ޙަމްޒ އ އިާ އަޅުގަނޑާ  އަޅުގަނޑުމެންާ ދެންާ 4ާާގްރެޖުއޭޓް،ާ

މުހިންމުކަމެއްކަމަށްާވަނަާބޭފުޅަކުާއަޅުގަނޑުމެންާހިމެނިން.ާއެއީާބަހުގެާގޮތުންވެސްާބަލައިލުންާއެއީާ

ފުންނ ބުއުސްކޮށާްާ ހަމަާ އެންމެާ ކަންކަމުގައިާ ބަހުގެާ މިވަގުތުާ ރ އްޖޭގައިާ ދެންާ ބަލ ފައިާ

 35އަޅުގަނޑުމެންނަށްާފެނުނުާއެއްާބޭފުޅެއްާފަރެސްާޢ މިރު،ާމުޙަންމަދުާޢ މިރު.ާދެންާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

ލީހުގެާރައީސްާއަނބުރ ާމިާކޮމިޓީއަށްާމިާފޮނުއްވިާލިސްޓުގައިާނެތްާއެާނަންފުޅުާހިމެނިފައެއް.ާމަޖިާ

އެހެންވީމަ،ާ ކިހިނެއްކަމެއް.ާ އެވީާ އެކަންާ ނޭނގެާ އަޅުގަނޑަ�ަކަށްާ ދެން،ާ ލިސްޓުގައެއް.ާ ފޮނުއްވިާ

އެބަާ މަޖިލީހުގެާރައީސްއަށްާ ފޯމަލައިޒްވީމަާ ގޮތެއްާނިންމ ލީމަާދެންާމިާ ކޮމިޓީންާ ބެހޭގޮތުންާ މިއ އިާ

އަޅުގަނޑު އަރުވަންޖެހޭާ އެހެންވީމަ،ާމަޝްވަރ އެއްާ ގޮތުން.ާ ފޯމަލައިޒްކޮށްލުމުގެާ މިކަންާ މެންނަށްާ

 40ާމިއ އިާދޭތެރޭގައިާމެންބަރުންާފ ޅުކުރައްވ ނެާޚިޔ ލުފުޅެއްާއޮތިއްޔ .ާާ

ާ

ާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ގަވ އިދުގެ މަޖިލީހުގެާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންގެާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ބުނ ގޮތުނ29ާާާްއ ދެ،ާ މ އްދ ާ ާވަނަާ

ބެލެހެއްޓުމަކީާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމަސްޢޫލިއްޔަތެއް.ާމިާާާޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެވުން:އަޙްމަދުާމު ކޮމިޓީާއެކުލަވ ލާ  ދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރާ 

މިޖެހެނީ.ާާ ހޯދަންާ މިާ މަޝްވަރާ  ކޮމިޓީގެާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ އެކުލަވ ލުމަށްޓަކައިާ ކޮމިޓީާ

އަޅުގަނޑަށް އެގޮތުގެމަތިންހެންާ ާާާާއެހެންވީމަ،ާ އެ ރައީސްާ މަޖިލީހުގެާ ކޮމިޓީގައ3ާާާާިހީވަނީާ  45ބޭފުޅުންާ

ާާ ދަންނަ އަޅުގަނޑުާ އެވަނީ.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ އެދިާ މަޝްވަރ އަކަށްާ ކޮމިޓީގެާ މިާ 3ާހިމެނުމ މެދުާ

ާާ ބޭފުޅުންނަކީވެސް.ާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާމަޖިލީހުގެާޑްރ ފްޓްތައްާއެކުލަވ ލ ނެާފަންނ3ާާާީބޭފުޅުންާއެ

ާބޭފުޅުންވެސްާހިމެނުންާހަމަާރަނގަޅުހެން.ާޝުކުރިއްޔ .3ާާާާާމީހުންގެާޕެނަލްގައިާއެ

ާ

ހަމާަާމިލަދުންމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާ ޕެނަލްގައިާ މިާ ގޮތުގައިާ ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ  50ާއ ދެ،ާ

ާނަމަވެސްާހިމެނުމަކީާހަމަާވަރަށް�ާްާބަހުގެާގޮތުންާރަނގަޅުާދިވެހިާބަހުގެާބޭފުޅަކުާނޫނީާދެބޭފުޅަކުާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މުޙަންމަދުާތ ރިޤް

މުހިންމުކަމެއްހެން.ާވ ހަކައަކީާމަޢުލޫމ ތުތަކ ާއެއްޗެހިާހުއްޓަސްާއެާއެއްޗެހިާޑްރ ފްޓްކޮށްލުމަކީވެސްާާ
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ބަހުގެާހަމައަށްާފެތޭގޮތަށްާޑްރ ފްޓްކުރުމަކީވެސްާއެއީާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑުާދެކެނީ.ާ

ހު އަޅުގަނޑުާ ާާއެހެންވީމަ،ާ ތިއްބެވި ޙ ސިލްކޮށްފައިާ ތަޢުލީމުާ ރޮނގުންާ ޤ ނޫނީާ ހަމަާ 3ާާށަހަޅަންާ

ާާ ރޮނގުންވެސް ބަހުގެާ ހަމަާ އިތުރަށްާ ހިމެނުން.3ާާާާބޭފުޅުންގެާ ޕެނަލްގައިާ އިތުރަށްާ  55ބޭފުޅަކުާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ޕެނަާއިބްރ ހީމްާާފ ދިއްޕޮޅުާމެންބަރުާާ މިާ މީހަކުާ ބަހުގެާ ފަދައިންާ އެވިދ ޅުވިާ ދެންމެާ ޠ ރިޤްާ ާލްގައާިާއ ދެ،ާ

އިނުމަކީާހަމަާބޭނުންތެރިާކަމެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑުާދެކެން.ާދެން،ާދެންމެާތިާހުށަހެޅުއްވިާނަމަކީާހަމާަާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މުޙަންމަދުާޞ ލިޙް

ހަމަާޤަބޫލުކުރަން.ާދެން،ާއެާާ ޤ ބިލްާމީހެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑުާ ކަމަށްާވަރަށްާ ޢ މިރަކީާހަމަާ  60ފަރެސްާ

އުނިކުރެ ލިސްޓުންާ ނޭނގެާނަންާ އަޅުގަނޑަކަށްވެސްާ ހަމަާ ކީއްވެގެންކަމެއްާ އެއޮތީާ ވިފައިާ

ދަންނަވ ކަށް.ާހަމަާރ އްޖޭގައިާމިވަގުތުާހުރިާކަމަށްާރަނގަޅުާއެކަކުކަމަށްާއަޅުގަނޑުާދެކެން.ާދެން،ާ

ދެން،ާ ކަންތައް.ާ އުޖޫރައެއްގެާ ދޭނެާ އެމީހުންނަށްާ އޮންނ ނެާ ކުރީރޭާ އަޅުގަނޑުމެންާ އަނެއްކަމަކީާ

އެާ އެއެއްާއެކަމާ  ވަޑައިގެންތޯާ ޤަބޫލުފުޅުވެާ މިއަށްާ އެބޭފުޅުންާ އެއޮތީ.ާ ނިމިފައިާ މިާ އްބަސްވެގެންތޯާ

 65ާސ ފުކޮށްދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

އ ދެ،ާއިބްރ ހީމްާމުޙަންމަދުގެާއެާސުވ ލަށްާއަޅުގަނޑުާޖަވ ބެއްާއަރުވ ފައިާޙުސައިންއަށްާފުރުޞަތުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ދެންނެވިންާއުޖޫރައިގެާކަންތައްާގޮސްފައާިާއަރުވ ނަން.ާއަޅުގަނޑުާއެ ވަރަށްާސ ފުކޮށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ

މިއޮތީ.ާ ޚިޔ ލުކޮށްފައިާ އަޅުގަނޑުމެންާ އުޖޫރައެކޭާ ރޭންޖެއްގެާ ވަރެއްގެާ މިހ ކަށްހާ  މިހ ރުާ އޮތްގޮތް.ާ

 70ކ ާާދެންާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާއެރުވޭނީާރަސްމީގޮތުންާއެާހަމަޖެހޭާކަންތައްތައްާހަމަޖެހިާއެާހުއްދަތަ

ފަހަރުގައިާާ އެއްޗެހިާލިބިގެންނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަމުގައިާމުއްދަތެއްވެސްާނަގ ފ ނެއޭާހަމަޖެހޭއިރުގައިާ

ާާ އެހެންނަމަވެސް، ދެންާ ވެދ ނެއޭ.ާ ތަފ ތުވެސްާ ޤައުމ4ާާާީއަދަދުާ މިކަމަކީާ ވިދ ޅުވީާ ބޭފުޅުންވެސްާ

ޝ މިލްވެވަޑައިގަ ހަމަާ މީގައިާ އެބޭފުޅުންވެސްާ އޮތްލެއާްާމުހިންމުކަމަކަށްވެފައިާ ހިތްޕުޅުވެސްާ ންނަވ ާ

ބޮޑުކަމުންާއުޖޫރައަކަށްާނުބައްލަވ ާހަމަާމިހ ރުވެސްާމަސައްކަތްާފައްޓަވ ނީއޭ.ާދެން،ާއެކަންާފަހުނާްާ
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ހަމަޖެހުނުކަމުގައިވިޔަސް.ާާ ގޮތަކަށްާ ކޮންމެާ ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވައޭާ ހިތްޕުޅުާ ގޮތަކަށްާ  75ހަމަޖެހޭާ

ާތްާކުރިއަށްާގެންދަވަންާއަޅުގަނޑުާދެންނެވީ.ާާއެހެންވުމ އެކީ،ާއެބޭފުޅުންގެާމަސައްކަ

ާ

ބޭފުޅަކުާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ތަޖުރިބ ކ ރުާ ނުވަތަާ ޢިލްމުވެރިއެއްާ ބަހުގެާ ބަހުގެާ ާދިވެހިާ

ާާޙުސައިންާމުޙަންމަދުާާ 3ާހިމެނި�ިޔަ�ަސްާ އަޅުގަނޑަކަށްާާާ އޮތްކަމަކަށްާ ބޭނުމެއްާ ހިމަނ ކަށްާ ާބޭފުޅުންާ

ލިއުމ ާާނުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިމީހުންނަކީާ ބަލ އިރުވެސްާ މަސައްކަތަށްާ ވަކީލުންގެާ ޤ ނޫނީާ ސަބަބަކީާ އެއީާ  80ފެނޭ.ާ

ބޭނުންވަނީ.ާ މިާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ މަސައްކަތަށްާ އެމީހުންގެާ ކަންނޭނގެާ ފަންނުާ ވ ހަކަދެއްކުމުގައިާ

މިކަ ޢިބ ރ ތްކުރުމާ  އެމީހުންނަކީާ ބަލ ފައިާ ޒ ތަށްާ މަސައްކަތުގެާ އެމީހުންގެާ ންކަމުގައިާާއެހެންވީމަ،ާ

ކުރުމުގައިާާ ބަޔަކަށްވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބައެއްާޢިބ ރ ތްތައްާ ލިބިގެންވ ާ ފުދޭވަރެއްގެާޤ ބިލްކަމެއްާ

އެހެންވީމަ،ާ ބޭނުންވަނީ.ާ ާ އެމީހުންނަށްާ ކަންނޭނގެާ ލަފ ާ މިކަންކަމުގެާ އ ދަކ ދައ އިާ ބަހުގެާ ދިވެހިާ

ދެ ފުދޭނެ.ާ ހުރުމުންާ އެކަކުާ ގޮތުގައިާ ފެންނަާ ވ ހަކަދެކެވޭތީވެާާއަޅުގަނޑަށްާ ނަމެއްގެާ މިހ ރުާ  85ން،ާ

މީގެާ ކޮންމާގޮތެއްވިޔަސްާ ހިމެނުމަށް.ާދެން،ާ ނަންާ ޢ މިރުާ ފަރެސްާ އިޢުތިރ ޟުކުރަންާ އަޅުގަނޑުާ

ތެރެއިންާގިނަާބަޔަކުާމިތިބީާޕ ޓީާތެރޭާހިމެނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަނޑުާބޮޑަށްާބުރަވ ާގޮތުގައިާާ

ނަލްގައިާހިމެނޭތޯާބަލަންވީާމ ބޮޑަށްާޕ ޓީއަ�ަކަށްާނިސްބަތްނުވާ ވީވަރަކުންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާމިާޕެ

ާާ ނ ރ ާމީހުން.ާއެހެންވީމަ،ާއެގޮތަށްާދެންާއަޅުގަނޑަށްާާާާއެކްޓިވިސްޓުންނޭމ ބޮޑަށް ލިސްޓަށްާ މިކިޔާ 

 90ާބޮޑަށްާބުރަވެވެނީ.ާވީމ ،ާމިާމިންގަނޑުންާބަލ އިރުާއަޅުގަނޑުާއިޢުތިރ ޟުކުރަން.ާ

ާ

ާާމެންބަރުާާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީ ލޯޔަރުންާ ތިވިދ ޅުވާ  އަޅުގަނޑުާ 3ާއ ދެ،ާ ދަންނަާާ އަޅުގަނޑުާ ާބޭފުޅުންނަކީާ

ާާާާވ ހަކަދެ�ެއްކެވުންާ:ނަޞީރުهللاާޢަބްދު އެ ގޮތުންވެއްޖެއްޔ ާ އެވިދ ޅުވ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ ބޭފުޅުންާރަނގަޅ3ާާާާުމީހުންނެއްާ

ާާ އަނެއް ދެންާ ހުރެފައިާ އެކަކުާ ދީނީާ މިގ2ާާޮކަންނޭނގެާ ބަހުގާެާބޭފުޅުން،ާ ދެން،ާ ހުންނެވީމަ.ާ ތަށްާ

އެކަކު،ާާ އެވިދ ޅުވިހެންާ މުޙަންމަދުާ ޙުސައިންާ ފެންނަނީާ ހަމަާ  95ބޭފުޅުނ3ާާާްއަޅުގަނޑަށްވެސްާ

ލޯޔަރުންވެސާްާ ތެރޭގައިާ މީގެާ ދިވެހިން.ާ އެންމެންނަކީވެސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ނުފެނޭާ އަޅުގަނޑަކަށްާ

އަ މީހުންާ އެކަށީގެންވ ާ ބަހަށްާ ހަމަާ އަދިާ ތެރޭގައިާާއެބަތިއްބެވި.ާ މީގެާ ބޭފުޅުންވެސްާ އެހެންާ ދިާ
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ފ ހަގަކޮށްލަން.ާާ އެކަންާ އިނގޭތޯ.ާ އެކަކުާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަތިއްބެވި.ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ100 

ސ ފެއްނުވޭ.ާާާއިބްރ ހީމްާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާާ ރަނގަޅަކަށްާ އެހާ  ފެންވަރެއްާ ޢ މިރުގެާ ފަރެސްާ ާއަޅުގަނޑަކަށްާ

ބޭފުޅެކޭާމަޢުލޫމ ތުާމީހުނާްާާާާއްކެވުން:ވ ހަކަދެާޝަރީފް ރަނގަޅަށްާދެނެވަޑައިގަންނަވ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާއޭނައަކީާދިވެހިާބަސްާ

މިހ ރާުާ ނޭނގޭކަމަށްާ މީހުންނަށްާ ބަސްވެސްާ ދިވެހިާ ދިވެހިރ އްޖެއަކީާ ދެން،ާ އެބައިވޭ.ާ އަޑުާ ކިޔ ާ

ފޮނު ބަޔަކުާ ކިޔަވަންާ ސްކޫލަކަށްާ ޤައުމެއް.ާ އޮންނަާ ބަހުނާްާމަޝްހޫރުވެފައިާ ދިވެހިާ ވައިފިއްޔ ވެސްާ

ދެން،ާ މިއޮންނަނީ.ާ ގޮތަކަށްާ އެކަހަލަާ ފ ސްވިޔަސްާ ބަހަކުންާ ހުރިހ ާ އެހެންާ ކަމަކަށްނުވޭާ  105ފ ސްވ ާ

ބަހަކީާ ދިވެހިާ ބަހެއްާ މަދުާ ލިޔެކިއުންތައްާ މަދުާ ފޮތްތައްާ އޮންނަާ ލިޔެފައިާ ކޮންމެއަކަސްާ

ޢ މިރަކީާލިޔުންތެރިއެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާާާާއަޅުގަނޑުމެންާއެނޫންާގޮތަކަށްާދަޢުވ ކުރިޔަސް.ާފަރެސް

ތެރޭގައިާއޭނައަކީާވަކިާޕ ޓީއަ�ަކަށްާނިސްބަތްވާ  އެނގިފައިވޭ.ާދެންމެއަކުާއެާފ ޅުކުރެއްވިާޚިޔ ލުގެާ

އެއްވެސްާާ ޢ މިރަކީާ ފަރެސްާ އެއީާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުގަނޑަކަށްާ އަޑުއިވިއްޖެ.ާ ވިދ ޅުވިާ މީހެކޭވެސްާ

 110ާއަޅުގަނޑަށްާއަދިާއެވަރަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާނެތީ.ާއެހެ�ެންވީމަ،ާާޕ ޓީއެއްގެާމީހެއްހެނެއް.ާއެ�ެއީާ

އަޅުގަނޑަށްާއެނގިފައިާމިއޮންނަނީާނޫސްވެރިއެއްކަން.ާދެން،ާއޭނަާނެރޭާނޫހުގައިާޕ ޓީާސިޔ ސަތަށްާ

ދެންާ ކަމަށްވަނީވިއްޔ ާ އެހެންވެއްޖެާ ކަންނޭނގެ.ާ ހުންނަނީާ ކުލަވަރުާ ގޮތަށްާ ނިސްބަތްވާ 

ހައިސިއްޔަތުވެސް�ްާާާާއަޅުގަނޑުމެންގެ ލިޔުމުގެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ އެކަކުވެސްާ ހަމަާ ތެރެއިންާ

ނޯންނ ނެ.ާސަބަބަކަށްާވަނީާޕ ޓީތަކުގެާސިޔ ސަތުގެާތެރޭގައިާލ މެހިާގެނބިފައިާމިތިބީ.ާއެހެންވީމަ،ާ

ފ ޅުކުރެވިފައިާހުންނަ ޚިޔ ލެއްާފ ޅުކުރ ާމީހެއްާނޫން.ާމިތަނުގައިާ ދިވެހިާބަސްާ އެއީާ  115ާާބަހުގެާމީހަކުާ

އެާާ މީހެއް.ާ އެހީތެރިވެދޭާ ލޯޔަރުންނަށްާ އަދިާ އެކުލަވ ލުމުގައިާ ބަސްާ މައްޗަށްާ ޚިޔ ލުތަކުގެާ

ވިސްނަންޖެހޭހެނެއް.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ ތެރޭގައިާ ވިސްނުމެއްގެާ ސިޔ ސީާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުގަނޑަކަ�ަށްާ

އިނގޭނެކަ އޭނައަށްާ ބަސްާ އޮރުދޫާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ ބަލަންވީ.ާ އިނގޭތޯާ ބަސްާ މ މެދާުާއޭނައަށްާ

މިތިބަާ ބަސްާ ފުވައްމުލަކުާ ބަސް،ާ އައްޑޫާ ބަސް،ާ ހުވަދޫާ އެހެންވީމަ،ާ ނެތް.ާ ޝައްކެއްާ އެއްވެސްާ

މަޖިލީހުނާްާ މިއަދުާ ހުންނަންޖެހޭނެކަ�ަމަށްާ މިތ ާ ޚ އްޞަކޮށްާ ހަމަާ މީހަކުާ ދަންނަާ  120ބަސްބަސްވެސްާ
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މިދަން އެހެންާ ތ އީދުކުރެވޭ.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ މިޖެހުނާީާއިވިގެންދިޔަގޮތުންާ ނަވަ�ަންާ

މީސްމީހުންާވ ހަކަދައްކ ާާ އުތުރުގެާ މ ލެއިންާ އެއީާ މަޖިލީހުގައި.ާ ހަމަާރަނގަޅުވޭާ ކީމަާ ލަވަކިޔ ހެންާ

މިވަނީ.ާ ކަމަކަށްާ ރަނގަޅުާ އެންމެާ ހަމަާ މަޖިލީހުގައިާ ކިޔަސްާ ހަދައިގެންާ ލަވަާ ބަހުންާ

އެ ހަމަާ އެއީާ ވ ހަކަދައްކައިފިއްޔ ާ ގޮތަކަށްާ އެނޫންާ އޮޅުންފިލާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އްގޮތަކަށްވެސްާ

ހުރިހާ  ވ ހަކަދައްކ ާ ރ އްޖޭގައިާ މިާ އޮޅުންފިލ ާ އަޅުގަނޑަށްާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ  125ކަމަކަށްނުވޭ.ާ

ވައްތަރެއްގެާދިވެހިާބަހުންާވ ހަކަދެއްކިޔަސް.ާއައް�ްޑޫބަހުންާދެއްކިޔަސް،ާހުވަދޫާބަހުންާދެއްކިޔަސް،ާާ

ދެއްކިޔަސް،ާހއ.ާމީހަކުާދެ އްކިޔަސް،ާމ ލޭާމީހަކުާދެއްކިޔަސް.ާއެ�ެހެންވީމަ،ާފުވައްމުލަކުާމީހަކުާ

ބަހުނާްާ މިހުރިހ ާ އެއީާ މ ހިރެއްކަމަށް.ާ ބަހުގެާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އަޅުގަނޑަކީާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުގަނޑުާ

ޤަބޫލުކުރެވާޭާ އަޅުގަނޑަށްާ ޢ މިރަށްވެސްާ ފަރެސްާ އެ�ެހެންވީމަ،ާ އޮޅުންފިލ ތީ.ާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ

ދިވެހިރ އް ފަދައިންާ ހުރިހާ އަޅުގަނޑުާ ދައްކ ާ ބަހުރުވައިންާ ހުރިހ ާ ވ ހަކަދައްކ ާ މީހުންާ  130ޖޭގައިާ

ތ އީދުކުރެވޭާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުގަނޑަށްާ ހުންނަންާ އޭނަާ އޮޅުންފިލ ނެކަމަށް.ާ ވ ހަކައެއްާ

ބަސްތައާްާ ބަހުރުވަތަކ ާ އެނގޭާ އެންމެންނަށްާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭގެާ އެއީާ ސަބަބުތަކ ހުރެ.ާ މިދެންނެވިާ

ާާ ޢ މިރަށް މީހެއްކަމަށްާފަރެސްާ ނިސްބަތްވ ާ ޕ ޓީއަކަށްާ ސިޔ ސީާ އޭނައަކީާ އެހެންވީމަ،ާ އިނގޭތީ.ާ

ސިޔ ސީާޕ ޓީއެއްގެާމީހެއްާ އެއީ،ާއެއްވެސްާ އަޅުގަނޑުާއިދިކޮޅު.ާ ޚި�ިޔ ލާ  މިތ ނގައިާފ ޅުކުރެވުނުާ

އެހެންވީމަ،ާ އޭނައަކީ.ާ ނޫންާ މެންބަރެއްާ ޕ ޓީގެާ ނިސްބަތްވާ  އަޅުގަނޑުާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ  135ނޫން.ާ

ސިޔ ސީާވިސްނުންާާއެވ  މީހެއްގެާ އަޅުގަނޑުމެންާ ދެން،ާ ބޭނުންވަނީ.ާ އަޅުގަނޑުާ ދަންނަވ ލަންާ ހަކަާ

މިާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ކަމަށްވަނީވިއްޔ ާ ކުރަންވެއްޖެާ އެކަންާ ބަލައިގެންާ ހުރިގޮތަށްާ

ާާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާނުހެދޭނެހެން.ާއެހެންވީމަ،ާފަރެސްާޢ މިރުާހުންނަންާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަ

ާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވަން.ާާ

ާ140 

މާިާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ޕެނަލްގައިާ މިާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި.ާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އެއްޗެއްާ ކުޑަާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ

ާާ މިތިބަ މިހ ރުާ ލީގަލ3ާާާްާފޮނުއްވ ފައިާ ޕ ޓީއެއްގެާ ޙުސައިންއަކީވެސްާ ދީނ ާ ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންގެާ

ހަ ދަންނަވަންޏާ ކޮމިޓީއެއްގައިާ ތެދުތެދަށްާ ދެން،ާ ބޭފުޅެއް.ާ މަސައްކަތްކުރައްވާ  ހަރަކ ތްތެރިވެާ މަާ
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އެއްގޮތަކަށްވެސްާާ މަޝްވަރ ކުރިއިރުާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެކުލަވ ލިއިރުގައިާ ޕެނަލްާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންާ

 145ރިބ އ އި،ާާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވޭތޯާނުވޭތޯާއެގޮތަކަށްާނުވިސްނަން.ާބޮޑަށްާއެބޭފުޅުންގެާޢިލްމ އި،ާތަޖު

ވިސްނީ.ާާ މަޢުލޫމ ތުތަކަށްާ ހުރިާ ލިބިފައިާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ފެންވަރަށްާ އެބޭފުޅުންގެާ ފަންނީގޮތުންާ

މެންބަރުންާތިއްބަވ ތާީާ ޕ ޓީތަކުގެާ މަޖިލީހުގައިވެސްާހަމަާ ދެންާ ދެން،ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާނުވިސްނަންާ

ާއެއީާއެހ ާމުހިންމުާކަމެއްކަމަށްާބަލައިގެނެއްާނޫންާދިޔައީ.ާާ

ާ

ާާހުވަދުއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާ އެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުގަނޑުާ 3ާއައްސަލ މްޢަ�ަލައިކުމް.ާ  150ާލޯޔަރުންނަކީވެސްާާާ

ާާާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން:ލަޠީފްهللاާޢަބްދު ރަނގަޅު ފެންވަރުާ ޢަބްދ3ާާުވަރަށްާ އަ�ަޙްމަދުާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ ާބޭފުޅުންނޭ.ާ ދިވެހިާهللا އަކީާ

މަށްާއަޅުގަނޑަށްާއެނގިފައިާއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑުާާބަހަށްވެސްާވަރަށްާރަނގަޅުާބޭފުޅެއްކަ

ާބޭފުޅުންނަށް.3ާާވަރަށްާތ އީދުކުރަންާއެާ

ާ

ޑިބޭޓަކަށްާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ މުޅިންާ މަސައްކަތްކުރަނީާ ޔަޤީނުންވެސްާ އަޅުގަނޑުާ  155ާބޮޑަށްާ

ކުރިއަާޙުސައިންާމުޙަންމަދުާާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީތަކުގެާ މާިާނުގޮސްާ އަމުދުންާ ދެން،ާ ގެންދެވޭތޯ.ާ ާށްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާާވ ހަކަދެއްކެވުން: ޑި�ިބޭޓަކަށް.ާ ލައިންގެާ ތަކުރ ރުކުރަން.ާާާޕ ޓީާ އަޅުގަނޑުާ އެއްޗެއްާ ދެންނެވިާ

ފުދޭވަރަކަށްާާ މީހުންާ ނިސްބަތްވ ާ ޕ ޓީއަކަށްާ ކޮންމެސްާ ތިވިދ ޅުވ ހެންާ މިހ ރުާ ދެންނެވީާ އަޅުގަނޑުާ

އެހެންނަމަވެސްާ ޕޮލިޓިކަލީާގިނަވ ނެ.ާ އަނެއްގޮތަށްާ ނިސްބަތްވ ތީކީނޫން.ާ ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ ާ

 160ފެންނަފެނުމަށްާބަލ އިރުާއަޅުގަނޑުާއިޢުތިރ ޟްާކުރަމޭ.ާއެއީާދެންާއަޅުގަނޑުާތަކުރ ރުކުރަންާވަރަށްާ

ސްޓްރޯންގކޮށްާއެާއަޅުގަނޑުާއިޢުތިރ ޟްކުރުން.ާލޯޔަރުންގެާތެރޭގައިވެސްާއެގޮތުންާއަދިާޕ ޓިއަކަށްާާ

ތްވިޔަސްާއެމީހުންގެާއެކްޓިވިޓީޒްއ އިާކަންތައްތައްާހުންނަގޮތުންާހަމަާއިޢުތިރ ޟްާކުރ ނަމަ.ާނިސްބަ

މީހެއްާ އެކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ އެހ ބޮޑަކަށް.ާ ނުދަންާ ތިބޭފުޅުންނެއްާ އަޅުގަނޑެ�ެއްާ ޙަޤީޤަތުގައިާ

ބައިވެރިކުރ ކަށް އެމީހުންވެސްާ ނުފެނޭާ ހަމަާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ޕ ޓީއެއްާާތިބިކަމަށްވެއްޖިއްޔާ  ވަކިާ ާ.

 165ބަލައިގެންނެއްނޫންާއަޅުގަނޑުާމިދެންނެވީކީ.ާއަޅުގަނޑުމެންާހޯދަންާމިހ ރުާމިއުޅެނީާފަންނީާބައެއް.ާާ

ނެރޭާ ތިބެގެންާ ތެރޭގައިާ ބައެއްގެާ ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަާ ވިސްނުންތައްާ ސިޔ ސީާ އަޅުގަނޑުމެންާ
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އަޅުގަނޑުމެ ކުރ ބައެއްާ މަސައްކަތްާ ފަންނީގޮތުންާ ދެންާއެއްޗިހިތަކެއްާ ބޭނުންވަނީ.ާ މިާ ހޯދަންާ ންާ

ހ ލެއްގައާިާ އެއްވެސްާ އެއްޗެއް.ާ ދެންނެވިާ އަޅުގަނޑުާ އެސަބަބަށްޓަކައިާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުގަނޑުާހަމަާހެޔޮނިޔަތުގައިާއަޅުގަނޑުާދެންނެވިާއެއްޗެއް.ާާ ބަޙުސަކަށްދ ކަށެއްނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާ

އެހެންވީމ  ކުރަނީ.ާ އިޢުތިރ ޟްާ އެގޮތުންާ ހަމަާ ހަމާަާއަޅުގަނޑުާ އިޢުތިރ ޟްކުރުންާ ހަމަާ ާ،170 

ާތަކުރ ރުކުރަން.ާ

ާ

ކުރުމުގެާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ މަސައްކަތްާ އ މިރ އެކީާ ފަރެސްާ ދ އިރ ގައިާ އެކުލަވ ލުމުގެާ ާޤ ނޫނުާ

މަސައްކަތްކޮާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: އަޅުގަނޑުާ ނަމަވެސްާ ލިބިފައެއްނުވޭ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ ޝ ހިދުާފުރުޞަތުާ ށްފިންާ

 175ޙަލީމްއ އެކީގައި.ާރަނގަޅުާބޭފުޅެއްާބަހަށް.ާވަރަށްގިނަާޤ ނޫނުތައްާއެޓ ނީާޖެނެރަލްގެާއޮފީހުންާއޭރުާ

ބައްލަވ ނެ.ާއެގޮތުންާއެޓޯލްސްގައިާާ ބަހުގެާކަންތައްާ މަރުހަލ ގައިާ އެންމެފަހުގެާ އެކުލަވ ލެއްވިއިރުގައިާ

އެކަށީގެން ވަރަށްާ މިހ ރު.ާ ދެނާްާމަސައްކަތްކުރައްވަނީާ ދެކެން.ާ އަޅުގަނޑުާ ބޭފުޅެއްކަމުގައިާ ވ ާ

ނަމަވެސްާ މަރުޙަލ އެއްގައިާ ފަހުގެާ ތަންކޮޅެއްާ ނޫނަސްާ މަރުޙަލ ގައިާ މިާ އަދިާ ފެނޭާ އަޅުގަނޑަށްާ

މާިާ ރަނގަޅުވ ނެހެން.ާ ހިމެނުއްވުންާ ކޮމިޓީގައިާ ޑްރ ފްޓިންގާ ފަޙްމީާ ޙަމީދުާ އަޙްމަދުާ

 180އެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާޝ ހީދުާޙަލީމްާމިކޮމިޓީގައާިާސްޓޭޖުގައިނޫންނަސްާއެހެންާމަރުޙަލ އެއްގައި.ާާ

ާާ އަޅުގަނޑުމެންާބަހުގެ 3ާާހިމަނަންާފެންނަާވ ހަކަާދެންނެވިން.ާދެންާއަޅުގަނޑަކަށްވެސްާހިއެއްނުވޭާ

ާާ އެކްސްޕ ރޓް ބަހުގެާ ބޭނުންވ ހެނެއް.ާ 3ާާާާބޭފުޅުންާ އެންމ1ާާާެބޭފުޅުން. ހުންނެވީމ ާ ބޭފުޅަކުާ

ފެާ އަޅުގަނޑަށްާ ޤަބޫލުކުރާ ރަނގަޅުކަމަށްާ އަޅުގަނޑުާ ޑްރ ފްޓްކުރައްވ ނީާ ޙަޤީޤަތުގައިާ އެއީާ ންނަނީ.ާ

ގޮތުގައިވެއްޖެއްޔ ާބަހުގެާއެކްސްޕ ޓެއްނޫން.ާޑްރ ފްޓްކުރައްވ ނީާއޭގައިާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ާވަކީލުން.ާ

އެކަންާރަނގަޅުކުރެއްވުންާއޮ އޭގައިާބަހުގެާމައްސަލައެއްާހުރިއްޔާ   185ންނ ނާީާދެންާޑްރ ފްޓްާއެކުލަވ ލީމާ 

ބަހުގާެާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުގަނޑަކަށްާ އެކުލަވ ލުމަކަށްާ ޑްރ ފްޓްާ އިނިޝަލްާ އެކްސްޕ ޓަށް.ާ ބަހުގެާ

އެކްސްޕ ޓަކ އިާހަވ ލުކުރުންާއެއީާހަމަޖެހޭގޮތަކަށްާވ ނެހެނެއް.ާއަދިާވަކީލުންާތިއްބަވައިގެންާއެގޮތަށްާ

އަޅުގަނޑަކަށްާޤަބޫލެއްނުކު ރެވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާހަމައެކަނިާމިވ ހަކަާއެކަންތައްާކުރައްވ ނެކަމަކަށްވެސްާ

ާދަންނަވ ލަން.ާ

އަޅުގަނޑުގެާާާމިލަދުންމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުގަނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ  190ާއ ދެ،ާ
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ނޫނީާދެބޭފުޅަކުާހިމެނުން.ާއެހެންވީމ ،ާވަކިާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ބޭފުޅަކުާ އަދަދެއްާއަޅުގަނޑުާއޭރާުާާާމަޤްޞަދަކީާބަހުގެާ

ކޮންމެހެންާާ ބޭނުންވަނ3ާާާީދަންނަވ ލީާ އަޅުގަނޑުާ މަޤްޞަދަކުނޫން.ާ ހިމެނުއްވުމުގެާ ބޭފުޅުންާ

މަޤްޞަދަކީ.ާ އަޅުގަނޑުގެާ ހިމެނުންާ ބޭފުޅަކުާ ރަނގަޅުާ ބަހުގެާ އެޕެނަލުގައިާ ކޮންމެގޮތެއްގައިވެސްާ

ދެ ވ ހަކަާ ކޮމިޓީގައިާ މިާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ނޯޓްކުރެވިގެންާާއެހެންވީމ ،ާ ނަންތަކެއްާ ކެވިގެންާ

އަޅުގަނޑުާާ ފެންނ ތީާ ނެންގެވިދ ނެކަމަށްާ ބޭފުޅުންާ އަދަދަކަށްާ ކަނޑައަޅ ާ އެާ  195ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްގެންާ

ދަންނަވ ލ ނީާ އަޅުގަނޑުާ އެއްބޭފުޅަކަށްާ އެއީާ ނަންފުޅު.ާ ދެބޭފުޅެއްގެާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ

ޑިގްރީާކޯހުގައިާއެންމެާފުރަތަމަާއޭގެާސްޓޭޖުންާފެށިގެންާމުޙަންމަދުާވަޙީދުާނަދުވި.ާއޭނ އަކީާދިވެހާިާ

ހިސ ބަށްާކިޔަވައިދެއްވަމުންާގެންދަވ ާބޭފުޅެއް.ާހަމަާއެހެންމެާފަތްތޫރައިގެާސެކްޓްރީއެއްގާެާ މިހ ތަނާ 

ޤަބޫލުކުރެވެނާީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ގިނަދުވަސްވެއްޖެ.ާ ކުރައްވ ތ ވެސްާ މަސައްކަތްާ ގޮތުންާ

ާާ ދެންާއެދ އިރ ގައި އޮތީ.ާ ފ ހަގަކުރެވިފައިާ އަޅުގަނޑަށްާ ގޮތުގައިާ ބޭފުޅެއްގެާ އުސްާ ފުންނ ބުާ  200ވަރަށްާ

ދެވަނަާނަމަކަށްވެސްާއަޅުގަނޑަށްާހަމަާނޯޓްކޮށްލެވިފައިާއޮތީާއ މިރުގެާނަން.ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަާާ

ާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

އަޅުގަާނާމުލަކަތޮޅުާމެންބަރުާއަޙްމަދުާާ އ ދެ،ާ ދެންމެާޝުކުރިއްޔ .ާ ޠ ރިޤްާ ފ ހަގަކުރެވުނުާ ވަރަށްާ ާޑަށްާ

މީއިންާާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެވުން: މުހިންމުކަންާ ހިމެނުމުގެާ މީހުންާ ގިނަާ އެކަކަށްވުރެވެސްާ ޙަޤީޤަތުގައިާ  205ވިދ ޅުވިފަދައިންާ

ާާ ނޫން.ާދެންާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުގަނޑުާއިންކ ރުކުރަންާމުޙަންމަދ3ާާ،4ާާ،5ާާާުާދޭހަވަނީ.ާކޮންމެހެން

ވަރަށްާާވަޙީ އަޅުގަނޑުާ ޢިލްމީގޮތުންވެސްާ އަދިާ ޝަޙްސީގޮތުންވެސްާ އެއީާ ނަންފުޅަށް.ާ ނަދުވީގެާ ދުާ

އަނެއްކ ާާ ދެނެވަޑައިގަންނަވ ނެ،ާ ވަރަށްާ އަދިާ ޢިލްމީާ ވަރަށްާ ބޭފުޅަކީ.ާ ބޭފުޅެއްާ ދަންނަާ ގ ތްކޮށްާ

މަ އެއްކޮށްާ އެބޭފުޅ ާ އެހެންނަމަވެސްާ ދެނެވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާ ޝަރީޢަތްވެސްާ ސައްކަތްާާއިސްލ މީާ

ހުއްޓުމެއްނެތާިާ ހުރަހެއްނެތިާ އެއްވެސްާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ އުނދަގޫވ ނެ.ާ ވަރަށްާ  210ކުރަންާ

އެގަ�ޮތަށްކަމަށްވަންޏާ  އެހެންވީމ ،ާ ނިމެން.ާ އަވަހަށްާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކުރިއަށްދ ން.ާ ބަރ ބަރަށްާ

ނުފެނޭ. އަމުދުންާ އަދިާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ހިމަނ ކަށްާ ނަންފުޅުާ ފަހަރެއްގައިވެސްާާާާއެބޭފުޅ ގެާ މިއީާ

ދެންނެވުމެއްނޫން.ާމިއީާޙަޤީޤަތެއް.ާއަޅުގަނޑަށްާހަމަާ ޒ ތީގޮތުންާއޮންނަާރުޅިވެރިކަމަކުންާދަންނަވާ 

ވަރަށްާރަނގަޅަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާމިތަނުގައިާނުއިންނަވ ނެާއަޅުގަނޑަށްާއެނގޭވަރަށްާއެބޭފުޅ ާއެނގޭާާ

ާާ މިދަންނަވަނީ. އެހެންވެާ ޔަޤީން.ާ ހަމަާ ވަރަށާްާމީހަކު.ާ މިދަންނަވަނީ.ާ އިޙްލ ސްތެރިކަމ އެކުާ  215ވަރަށްާ

ާާ އެހ މޮޅުވ ނެ.5ާާާމޮޅުވ ނެ. ޝަރީޢ އަށްާ އިސްލ މީާ ދެނެވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާ ރަނގަޅަށްާ ވަރަށްާ ބަސްާ
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ނުވ ނެކަމެއްާާ ވަރަށްާ އުނދަގޫކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ކުރުމަކީާ މަސައްކަތްާ އެބޭފުޅ އެއްކޮށްާ އެހެންނަމަވެސްާ

އެހެންވީމ  އިނގޭތޯ.ާ މުޢިއްޒާުާއެއީާ ދެންމެާ ތ އީދުކުރަންާ ވަރަށްާ އަޅުގަނޑުާ އަނެއްކަމަކީާ ދެންާ ާ،

އެތަށްާ އ މިރަށްވުރެވެސްާ ފަރެސްާ ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައިާ އަޅުގަނޑަށްާ ނަންފުޅަށް.ާ ހުށަހެޅުއްވިާ

ދައްބޭފުޅެކޭނޫން.ާ އ މިރަކީވެސްާ ފަރެސްާ ޙަލީމްއަކީ.ާ ޝ ހިދުާ ބޭފުޅެއްާ އުސްާ ފުންނ ބުާ  220ދަރަޖައެއްާ

ނުނަގ ނަންާއެހެންނަމަ ހަމަގައިމުވެސްާ އަޅުގަނޑުާ ހުށަހެޅުމުންާ ނަންފުޅުާ ޙަލީމްގެާ ޝ ހިދުާ ވެސްާ

އެނަންފުޅަށްާ ހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ނަމެއްާމިކަމަކަށެއް.ާ އެހެންާ ނަންފުޅުާއޮތްވައެއްާ ޙަލީމްގެާ ޝ ހިދުާ

ާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކޮށްލަންާއަޅުގަނޑުާބޭނުންވ ތީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 225އ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާހިތަށްާއެބަވަދޭާދެންާމިވަގުތުާއަނެއްހެންާތަފ ތުާގިނަާނަންފުޅުތަކެއްގައިާބަޙުސްާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ރި

ޑިރެކްޝަންާ އަޅުގަނޑުގެާ ކުޑަކޮށްާ މިއީ.ާ ވަގުތެއްބ އޭާ ގެންދަންވީާ ބަޙުސެއްގޮތަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ގެާރައީސްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާފޮނުއްވ ފައިާމިހ ރުާއެއޮތްާާބަދަލުކޮށްލ ނަން.ާއެންމެާފުރަތަމަާމަޖިލީހު

ާާ އެއޮތް ފޮނުއްވ ފައިާ ނިންމ ލަމ ތޯ.3ާާާާރަސްމީގޮތުންާ ގޮތެއްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ފުރަތަމަާ ނަންފުޅ މެދުާ

މިހ ރުާ އިންނެވިތޯއޭ.ާ އެބަާ ބޭފުޅަކުާ އެއްވެސްާ އިޢުތިރ ޟްކުރައްވ ާ ނަންފުޅަކަށްާ އެއްވެސްާ އެއިންާ

ހުށަ ާާއަޅުގަނޑުމެންާ ޙަސަންާލަތީފް،ާއަލްއުސްތ ޛ3ާާާާްހެޅިފައިާމިއޮތް އަލްއުސްތ ޛްާ  230ނަންފުޅު.ާއެއީާ

ދީނ ާޙުސައިން.ާމިާާهللا،ާއަޙްމަދުާޢަބްދު ބޭފުޅުންާހިމެނުމ މެދުާއެއްވެސްާބޭފުޅެއްގ3ާާާާެއަލްއުސްތ ޛާ 

ބޭފުޅަކުާ އެއްވެސްާ ނުފެނޭާ އަޅުގަނޑަކަށްާ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެބައޮތްތޯއޭ.ާ އިޢުތިރ ޟެއްާ

ާާއި އިއްތިފ ގުންާއެ 3ާާޢުތިރ ޟްާކުރައްވ ތީއެއް.ާއެހެންވީމ ،ާކޮމިޓީއަށްާހ ޒިވެވަޑައިގެންާބޭފުޅުންގެާ

ބަހުގެާ އެާ ދެންާ އ ދެ،ާ ނިންމ ނަން.ާ އަޅުގަނޑުާ ފ ސްވީކަމަށްާ ހިމެނުމަށްާ ޕެނަލްގައިާ ބޭފުޅުންާ

އަ ހިމެނުމުގައިާ އަދިާ ދެބޭފުޅަކުވިޔަސްާ ނުވަތަާ ބޭފުޅަކުާ ބައްލަވ ލ ނެާ  235ޅުގަނޑުމެންނަށްާނަޒަރުންާ

ދެންާ ނަންފުޅުތަކެއް.ާ ނުވަތަާ ނަންފުޅެއްާ ހުށަހަޅ ނެާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުގެާ މިރޭާ ފ ސްކޮށްލެވިދ ނެާ

ނިންމ ާއަލުންާއަނބުރާ  ގޮތެއްާ އޭރުންާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމަޝްރަވ އ އެކު�ުާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ާމިކޮޅަށްާގެނެވިދ ނެާ.

ާ

މުޙަންމަދާުާއ ާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާ އެހުށަހެޅުއްވިާ މުޢިއްޒުާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ  240ާދެ،ާ

ޝ ހިދުާޙަލީމްާއެއީާއަޅުގަނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައިާބަހުގެާވަރަށްާފުންނ ބުާއުސްާބޭފުޅެއްާހަމަ.ާާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޤ ނޫނީާދ އިރ އިންވެސް. ދެންާއޭގެާއިތުރުންާއަޅުގަނޑަށްާހަމާަާާާވަރަށްާތަޖުރިބ ވެސްާލިބިލައްވ ފައިާ
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އަޙްމަދުާއަސްލަމްވެސް.ާއަޙްމަދުާއަސްލަމަކީވެސްާއެއާީާ އަލްއުސްތ ޛްާ ފ ހަގަކޮށްލެވޭާނަމެއްާ ވަރަށްާ

ހަމަާދިވެހިާބަހުގެާވަރަށްާފުންނ ބުާއުސްާބޭފުޅެއް.ާއެހެންވީމ ،ާދިވެހިާބަހުގެާބޭފުޅުންގެާތެރޭގައިާާ

މޯލްޑިވް ޓީވީާ ޚ އްޞަކޮށްާ އެހެންވީމ ،ާއަދިާ އެއީ.ާ ބޭފުޅެއްާ ސެންސަރުކުރައްވާ  ޚަބަރުވެސްާ  245ސްގެާ

އެވ ހަކާަާ ފެންނ ތީާ އަޅުގަނޑަށްާ ހިމަނ ލުންާ މީގެތެރޭގައިާ ނަންވެސްާ މިދެބޭފުޅުންގެާ އަޅުގަނޑަށްާ

ާދަންނަވ ލީ.

ާ

ގޮތުނާްާާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާާ މ ހިރެއްގެާ ބަހުގެާ ދިވެހިާ ކޮމިޓީގެާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ާއ ދެ،ާ

ބޭފުޅަކުާާهللاާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޢަބްދު ވަކިާ ނިސްބަތްވެގެންާ ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ  250ާވ ހަކަދެކެވޭއިރުާ

ހަމަާކަނޑައެޅިގެނާްާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މަސައްކަތަށްާއަޅުގަނޑުާ ވަކިކުރ ގޮތަށްާނޫނިއްޔ ާނުހިމެނުމަށްާމިކޮމިޓީންާކުރާ 

ބޭފުޅުންނަ ގިނަާ މިކޮމިޓީގެާ މިހ ރުާ އެއީާ ކުރަން.ާ ގުޅިވަޑައިގެންާާއިންކ ރުާ ޕ ޓީއަކ އިާ ވަކިާ ކީާ

ބޭފުޅުން.ާއެހެންތިއްބަވ އިރުާހަމަާދިވެހިބަހުގެާާ ފްރަންޓްލައިންގައިާބައެއްާބޭފުޅުންާމަސައްކަތްކުރައްވާ 

މީހަކާުާ ގެންގުޅޭތީާ ޚިޔ ލެއްާ ވަކިކަހަލަާ ނޫނިއްޔާ  ޕ ޓީއެއްގެާ ވަކިާ ބަލ ލަންާ ރަނގަޅުތޯާ އެއްޗެއްާ

އަޅުގަނޑު އެކަމ ާ ފަރެސްާާާނުހިމެނުމަކީާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރ ކަމެއް.ާ އިންކ ރުާ ކަނޑައެޅިގެންާ  255ހަމަާ

ާއ މިރުގެާނަންާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ބޮޑަށްާާމެންބަރުާާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީ ވަރަށްާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ ޙަލީމްާ މުޙަންމަދުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ާއ ދެ،ާ

ރެާބޮޑަށް.ާދެންާއިބްރ ހީމްާއިސްމ ޢީލްާދެންމެާވިދ ޅުވިާފަދައިންާއަޅުގަނޑާުާފެނޭާފަރެސްާއ މިރަށްވުާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ނަޞީރުهللاާޢަބްދު

ސުލައިމ ނުާ އަޙްމަދުާ ޤަޞްދުކޮށްގެންހުރީާ އަޅުގަނޑުާ ވީމ ،ާ އެދުނުފަހުން.ާ  260ފުރުޞަތަކަށްާ

ާއެވިދ ޅުވިފަދައިންާއަޙްމަދުާވަޙީދަކީާއަޅުގަނޑުވެސްާކޮންމެސްވަރަކަށްާދަންނަާބޭފުޅެއް.ާާ

ކޮ އޭނައ އެކުާާއަޅުގަނޑުވެސްާ އެކަމަކު،ާ މޮޅުވ ނެ.ާ ވަރަށްާ ބޭފުޅެއް.ާ ދަންނަާ ވަރަކަށްާ ންމެވެސްާ

އިނގޭތޯ.ާާ ތަޖު�ުރިބ ކުރެވިފައިާ އޮތީާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ ދަތިވ ނެކަ�ަމަށްާ ވަރަށްާ މަސައްކަތްކުރަންާ

ާއެހެންވީމަ،ާއެވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލީާއިނގޭތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ265 

ހުށަހަޅަންޏ ާާއަާއިބްރ ހީމްާާފ ދިއްޕޮޅުާމެންބަރުާާ ނަމެއްާ ހަމަާ މިއޮތީާ ނަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ ާޅުގަނޑުގެވެސްާ

ނޭނގެ.ާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މުޙަންމަދުާޞ ލިޙް މީހުންނެއްާ ބަހުގެާ އަޅުގަނޑަށްާމ ބޮޑަކަށްާ އެއަށްފަހުގައިާ އިނގޭތޯ.ާދެން،ާ ނަންާ އ މިރުގެާ

އަޅުގަނޑުާވަރަށްާތ އީދުކުރ  އަޅުގަނޑުާދަންނަާހަމަާ އެއީާމަޑުލުާއެކަމަކުވެސް،ާ އެބަހުރިާ ާއެކަކުާ
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ވަޙީދުާއިނގޭތޯ.ާއެއީާހަމަާބަހުގެާވަރަށްާމޮޅުާވަރަށްާފުންނ ބުއުސްާމީހެއްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރ .ާާ

އެކަންާއޮންނ ނެާގޮތެއް.ާާ ފަހަރުގައިާނޭނގެާ އުޅުއްވަނީ.ާ ކޮމިޝަންގައިާ  270ދެން،ާހިއުމަންާރައިޓްސްާ

އަސްލަމްގެ ހުށަހެޅުއްވީާ ޢަފީފްާ ދެންމެާ ޓީވީާާދެން،ާ ނުކުރެވޭ.ާ ތ އީދެއްާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ނަން.ާ ާ

ގެނައުމަކާީާ ބަލަންާ އެާ ބަސްތައްާ ޤ ނޫނުގެާ މިވަގުތުާ ބޭފުޅަކުާ އެޑިޓްކުރައްވ ާ ޚަބަރުާ މޯލްޑިވްސްގެާ

ާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރ ާކަމެއްާނޫން.ާ

ާ

ވަރެއްާއަރިއަތޮޅުާއު�ުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ކޮންމެވެސްާ މީގައިާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ އޮޅުމެއްާާއަޅުގަނޑަށްާ  275ާގެާ

އެކަކުތޯާާޙުސައިންާމުޙަންމަދުާާ ހުންނ ނީާ ބަހުގެާ މިހ ރުާ ހުށަހެޅިފައިވޭާ އެއީާ ާއެބައުޅޭހެން.ާ

ހިތުނާްާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަނޑުާ ހުށަހެޅިންާ އަޅުގަނޑުވެސްާ ބަހައްޓަންވެސް.ާ އެކަކުާ އެބައޮތްާ ހުށަހެޅުމެއްާ

ާާ ދެން، ހުށަހެޅުއްވި.ާ ބައިތ3ާާިމުޢިއްޒުވެސްާ ހީވަނީާމީހުންާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ އްބަންވެސް.ާ

އިޝޫާާ އެާ އަޅުގަނޑުމެންާ ކުރީގައިާ ހެދުމުގެާ އިޚުތިޔ ރުކޮށްާ ގޮ�ަތަކަށްާ ވަކިާ އަނެއްހެންާ ނަންތައްާ

 280މީހުންތޯ.ާއަޅުގަނޑުާއަނެއްކ ވެސްާމިވަގުތުާއެބ3ާާާާަރިޒުއަރކޮށްލަންޖެހޭނެހެން.ާއެކަކުތޯާދެމީހުންތޯާާ

ާބެހެއްޓުމަށްާނޫނީާމުޢިއްޒުގެާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަންާއަޅުގަނޑު.ާހުށަހަޅ ލަންާއެއްާބޭފުޅަކުާ

ާ

ފުރަތަމާަާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: އެންމެާ ހީވަނީ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ ވ ހަކަފުޅެއްހެންާ ރަނގަޅުާ އެވިދ ޅުވީާ ޙުސައިންާ އެހެންވީމަ،ާ

ބޭފުޅުންތޯާޕެނަލްގައާިާއަޅުގަނޑުމެންާނިންމ ލަމ ާހިންގަވ ާބަހުގެާނަޒަރުންާބައްލަވ ލައްވ ނެ ާކިތައްާ

 285ާއަޅުގަނޑުމެންާހިމަނ ނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާމިވަގުތުާދެންާއިހަށްާއެކަމަށްާއަޅުގަނޑުމެންާސަމ ލު.ާ

ާ

ާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ މަދުވެގެ�ެންާ 2ާއެންމެާ މީތާިާާ ވަނީާ ސަބަބަކަށްާ އެއީާ ތިބެން.ާ ާމީހުންާ

ބޭފުޅަކުާރިޑަންާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން: އެއްާ ނޫން.ާ ބޭނުމެއްާ އަޅުގަނޑުާ ތ ށިވ ކަށްާ އޭގައިާ އޮވެގެންާ ޚިޔ ލުާ ޑަންޓްާ

މަސައްކަތްކުރަން.ާާ ދެން،ާ ބޭފުޅަކުާ މޮޅުާ ވަރަށްާ ދަތިވ ނެއޭާ ވަރަށްާ މިހ ރުވެސްާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ

 290ނޭ.ާދެން،ާއެހެންވީމަ.ާއެކަހަލަާދަތިތަކެއްާއޮންނ ކަށްާނުފެނޭއޭ.ާމަދުވެގެންާދެބޭފުޅުންާތިއްބަވަންާފެ

ާާ ބަލ ފައި ގޮތުންާ 3ާާާާޚަރަދުގެާ ނަމަވެސް ނުތިބިާ އަދިާ ވަރަށ2ާާާްާމީހުންާ އެއީާ ޚިޔ ލުާ މީހެއްގެާ
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އެބަތިއްބެވާިާ މުހިންމުކަމެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑުމެންާމިހ ާބޮޑުާމަސައްކަތެއްކުރ އިރު.ާދެން،ާމިތ ނގައިާ

ބޭބޭފުޅުން.ާއެބޭފުޅުންގެާއެހީތެރިކަމ އެކުާއަޅުގަނޑަށް ބަހުގެާ ާާާާހަމަާ ބޭފުޅުންާތިބީމ2ާާާަހީވަނީާހަމަ

ބޭނުން،ާ ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ ފުރުޞަތުގައިާ މިާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުމެންާ ދެން،ާ ރަނގަޅުވ ނެހެން.ާ

ކަމަށްވ އިރުާާ ކޮމިޓީންާ މިާ ނިންމ ނީާ ޑްރ ފްޓެއްާ ފައިނަލީާ ހުއްޓަސްާ ފިކުރެއްގައިާ ސިޔ ސީާ  295ކޮންމެާ

ވިސްނު އަޣްލަބިއްޔަތުގެާ މަޖިލީހުގެާ ޚިލ ފާުާރައްޔިތުންގެާ ވިސްނުމ ާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ ކޮމިޓީގެާ މިާ މާ 

އެބޭފުޅުންގެާ އެހެންވީމަ،ާ ނޯންނ ނެއޭ.ާ ބަހެއްވެސްާ ނުދ ނެއޭ،ާ ނިމިގެނެއްާ ޑްރ ފްޓެއްވެސްާ ގޮތަކަށްާ

އަޅުގަނޑުާާ ވ ހަކަާ ބޮޑަކަށްާމިާކޮމިޓީއަށްާނުފޯރ ނެާ އެހާ  ވިސްނުންފުޅުގެާއިންފްލުއެންސްާ ސިޔ ސީާ

ާރުގަންނ ކަށްާނުޖެހޭ.ާއެމީހަކީާބަސްާދަންނަާމީހަކަށްވީމަާނިމުނީ.ާދަންނަވަން.ާއެހެންވީމަ،ާބި

ާ300 

ޠ ރިޤްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ހިމަނަން.ާ ދެބޭފުޅުންާ ހުށަހަޅުއްވައިފިާ ޝަރީފްާ އެހެންވީމަާ އަޅުގަނޑުާ އ ދެ،ާ

އެހެންވީމަ ފެނިވަޑައިގަންނަވ ކަމަށް.ާ ޠ ރިޤްއަށްވެސްާ އެގޮތަށްާ އަޅުގަނޑުާާއިޝ ރ ތްކޮށްލައްވައިފިާ ާ،

ާާ އަރުވ ނަން.2ާާާދަންނަވ ލ ނަން ފުރުޞަތުާ އަޅުގަނޑުާ ތަފ ތުާއަދަ�ަދެއް.ާއ ދެ،ާޙުސައިންއަށްާ އ އިާ

މިބަލަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާާ އަވަހަށްާއަދަދެއްާނިންމ ލެވޭތޯާ ޑިރެކްޓްކޮށްފައިާ ހައްތަހ ވެސްާމިާ އަޅުގަނޑުާ

 305ާށްާތަފ ތުާޚިޔ ލުފުޅެއްާއޮތިއްޔ ާވިދ ޅުވަން.2ާާާ

ާ

ާާާއު�ުތުރުބުރީާމެންބަރުާާއަރިއަތޮޅު ނުފެނޭާ އެއްގޮތަކަށްވެސްާ ހަމަާ 2ާއަޅުގަނޑަކަށްާ އަޅުގަނޑުާާާ ާބައިތިއްބ ކަށް.ާ

މިތ ާާާޙުސައިންާމުޙަންމަދުާާ އަޅުގަނޑުމެންާ ޢިބ ރަތްކުރަންާ މިާ ފަދައިންާ ދެންނެވިާ ާކުރިންވެސްާ

ދަންނަާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން: ޢިބ ރަތްކުރަންާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އަދިާމިތިބެނީވެސްާ އެބަތިބިާ ވަކީލުންވެސްާ މީހުން.ާ ާ

ދ އިރ ގައިާއުޅޭާމީހުންވެސްާއެބަތިބި.ާދެން،ާތިކިއުއްވ ާބޭފުޅުންނަކީވެސްާހަމަާކުރުާ  310ލިޔެކި�ިއުމުގެާ

ވ ހަކަާލިޔަމުންާނޫހުގައިާލިޔަމުންާލިޔަމުންާގޮސްާލިޔަންާދަންނަާމީހުންނޭާކިޔައިގެންާތިބިާމީހުން.ާާ

އެހެންާގޮތްތަކެއްާވަކިާ ބަހުގެާއުސްތ ޛުންނޭާތިކިއުއްވަނީ.ާމަޑުލާުާާާމ ބޮޑުާ ލިޔުންތެރިންނަށްާވެގެންާ

އެހެންާމީހުންވެސްާ ވަޙީދަށްާބެލިޔަސްާއަދިާއެހެންާމީހަކަށްާބެލިޔަސްވެސްާއިނގޭތޯ.ާާއެގޮތަށްާލިޔާ 

އުސްތ ޛުންނޭާ ބަހުގެާ މިާ މިދެންނެވީާ އެހެންވީމަ،ާ މިތ ނގައިވެސް.ާ ކަންނޭނގެާ އެބަތިއްބެވިާ
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އެއީާާޢިލްމުވެރިން ބެލިޔަސްވެސްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ކީާހުރިހާ  ތިާ މުޅިން.ާ މީހުންާ މިކިޔަނީާމިކަހަލަާ  315ނޭާ

އަޅުގަނޑުާކުރިންވެސްާދެންނެވިާފަދައިންާމިތަނުންވެސްާކޮންމެވެސްާ އެއްވ ހަކަ.ާއަނެއްާވ ހަކައަކީާ

ކަންނޭނގެާމިދަނީ އޭގެާގައިޑެންސްއަކަށްާ .ާދެން،ާވަރަ�ަކަށްާޢިބ ރ ތްކޮށްފައިާކަންނޭނގެާނޫނިއްޔާ 

ތިބިާވަކީލުންނަކީވެސްާއެހެން.ާދެން،ާއަދިާފަހަރެއްގައިާއޭނަާއެކަންާކުރެވިގެންާސަލ ންާބުންޏަސާްާ

އަނެކަކުާބުންޏަ�ަސްާއޭނަާއަދިާޗުއްޓީއެއްާނެގިޔަސްވެސްާއައިސްވެސްާމީނަގެާމެއިންާމަސައްކަތަކީާާ

އެހެން އޮތްތޯާބެލުން.ާ މައްސަލައެއްާ ޢިބ ރ ތްކުރުމުގެާގޮތުންާ ޙ ލެއްގައާިާހަމަާ އެއްވެސްާ ހަމަާ  320ވީމަ،ާ

ާާ ނުފެނޭ ފެނޭ.ާއަނެއް�ްގޮތުންާބަލ އިރ2ާާާުއަޅުގަނޑަކަށްާ މީހުންާބައިތިއްބ ކަށްާވޭސްޓެއްކަމަށްވެސްާ

ބަޙުސްގައިާާ މިާ ނުކުތ އެއްތޯާ ކޮމ އެއްތޯ،ާ ކޮމ ކޯޅިއެއްތޯ،ާ ބަދަލުގައިާ އަވަސްވުމުގެާ މަސައްކަތްާ

އަ ކަންނޭނގެާ ފެންނަނާީާމިމީހުންގެާސަބަބުންާލަސްކަމެއްާ ންނ ނީާމީގައި.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑަށްާ

ާހަމަާބަހުގެާއެކަކުާބަހައްޓަން.ާ

ާ325 

ކޮންމެއަކަސާްާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ދެންާ ހުރިގޮތުންާ ވިސްނުންާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ާމިހ ރުާ

ާާއަޅުގަނޑުމެންާއެއްބަސްވެފައިވެއްޖެާމިާޑްރ ާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން:އަޙްމަދުާމުޢިއްޒު ވަކީލުންކަމަށް.ާއޭގ3ާާާާެފްޓްކުރ ާޕެނަލްގައިާތިއްބަވ ނީ

ާާ މިއުޅެނީ.ާޤ ނޫނީ ދެބޭފުޅެއްކަންާނުނިމިގެންާ ބޭފުޅުންނާ 3ާާއިތުރުންާދެންާބަހުގެާއެއްބޭފުޅެއްކަންާ

ާ 2ާބަހުގެާ ބަހުގާެާާ އޮންނ ނީވެސްާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ ދުވަސްދުވަހުާ ބައެއްާ ބޭފުޅުންވީމަާ

އެކަށީގެން ޤަބޫލުކުރާ ކޮޅަށްކަމަށްވުންވެސްާ އަޅުގަނޑުާ ފަދައިންާ ދެންނެވިާ ކުރިންާ އަޅުގަނޑުާ  330ވޭ.ާ

ކަމެއް.ާާ ކުރައްވ ނެާ ވަކީލުންާ މަސައްކަތަކީާ މައިގަނޑުާ އެކުލަވ ލުމުގެާ ޑްރ ފްޓްާ ގޮތުގައިވެއްޖެއްޔާ 

ކުރައްވ ނެާކަމަކީާޑްރ ފް �ީ.ާާޓްާއެކުލަވ ލެވުނީމަާއޭގައިާމައްސަލައެއްާއޮތްތޯާބައްލަވ ނބަހުގެާބޭފުޅާ 

މިދެބޭފުޅުންާއެާޑްރ ފްޓްާކޮމިޓީގައިާބައިވެރިވެާވަޑައިގަންނަވައިގެންާއެއަށްާގޮތްކިޔުމެއްާާއެބޭ ފުޅުންާ

ނޫންާއަސްލުާބަހުގެާބޭފުޅުންާމިކޮމިޓީގައިާހިމެނުއްވުމުގެާމަޤްޞަދަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާހަމާަާ

ވަކީލުންނ އެ ތިންާ ދެބޭފުޅުންާ ބަހުގެާ އިޢުތިރ ޟު�ުކުރަންާ ބޮޑަށްާ މަސައްކަތްކުރ ާާވަރަށްާ  335ކީާ

ކޮމިޓީއެއްގައިާހިމެނުއްވުމ މެދު.ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާއަޅުގަނޑުާބޭނުމެއްާނޫންާމިއަށްާޤ ނޫނީާވަކީލުނާްާ

ާނޫންާބޭފުޅުންާއައިސްގެންާގޮތްކިޔޭާފަދަގޮތަކަށްާއެހ ބޮޑަށްާއޮންނ ކަށް.ާާ
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ާ

ބަހުާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުގަނޑުވެސްާާއަޅުގަނޑުާ ބޭފުޅަކަށްާ އެންމެާ ާގެާ

އަޅުގަނޑުާާާނަޞީ�ީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާޢަބްދު އިތުރަށްާ ދެންާ އެވިދ ޅުވީާ މުޢިއްޒުާ އަޅުގަނޑުާދެންާ ބޮޑަށްާބުރަވަމޭ�ޭާ  340ވަރަށްާ

ާދަންނަ�ަވަންާބޭނުންވެފައިާހުރިާވ ހަކަތައް.ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

އެވިދ ޅުވީ.ާާންބަރުާމ ރިޔ ާާމ ލެއަތޮޅުާމެ މުޢިއްޒުާ ވ ހަކައެއްާ ތ އީދުކުރެވޭާ ވަރަށްާ ާއަޅުގަނޑަށްވެސްާ

ޤ ނޫނީާާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުން: އެާ ގޮތަކުންާ ހަދ ލ ާ ނުވަތަާ ބުނ ާ ކިޔ ފައިާ ރީތިކޮށްލ ށޭާ ބަސްާ ފަހަރަށްާ ގިނަާ ވަރަށްާ

 345މ ،ާބަހަށްާއަޣްލަބިއްޔަތުާލިބިާނުވަތަާބަހަށްާއިމްޕްލިކޭޝަންާވަރަށްާބޮޑަށްާތަފ ތުވެގެންދޭ.ާއެހެންވީ

ފެންނަނާީާ ހަމަާ އަޅުގަނޑަށްާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުގަނޑަކަށްާ އެއްގޮތަކަށްވެސްާ އަހަންމި�ިއްޔަތުކަންދޭކަށްާ

މިކަންތައްާދ ން.ާދެނާްާ އިމްޕްލިކޭޝަންސްއ އިާޤ ނޫނަށްާހަމަބޮޑަށްާމުހިންމުކަންދީގެންާ އޭގެާ ޤ ނޫނީާ

އެހެންާ އެއްބޭފުޅަކުާ ވަގުތެއްގައިާާބަހުގެާ ނަންގަވ ާ ޗުއްޓީާ ދެންާ ފެނޭ.ާ ފުދޭނެކަމަށްާ ވީމ ،ާ

ގޮތެއްގައިާާ އެނޫންާ އެކަމުންާ ނެތް.ާ މައްސަލައެއްާ އިންނެވިޔަސްާ އެހެންބޭފުޅަކުާ ވަޑައިގަންނަވ ނެ�ެާ

އަހަންމިއްޔަތުކަންދީގެންާ ބަހުގެާ ދެންާ ބަހައްޓަން.ާ މީހުންާ ބަހުގެާ ނުފެނޭާ  350އަޅުގަނޑަކަށްވެސްާ

ާއްޔ ާ.ގެންދ ކަށް.ާޝުކުރިާ

ާ

މާިާާމުލަކަތޮޅުާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ އޮޅިވަޑައިގެންފިހެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މުޢިއްޒުއަށްާ ހީވަނީާ ާއަޅުގަނޑަށްާ

ބަހުގެާބޭފުޅުންާމިކުރައްވ ާކަންތައްާއިނގޭތޯ.ާއެއީާސަބަބަކީާދެންމެާއެވިދ ޅުވިހެންާބަހުގެާބޭފުޅުންާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާ

އޮންނަ ޤ ނޫނީގޮތުންާ ނުވ ނެ.ާއަސްލާުާއެާ ބަދަލުކުރަންވެއްޖެއްޔަކ ާމިކަމެއްާ ފ ޑުކިޔ ާ  355ާކޮންސެޕްޓަށްާ

އެކަރުނިާާ މީގެ�ެބޭނުމަކީާ ބޭފުޅުންގެާ ބަހުގެާ އެވިދ ޅުވިހެންާ ފަހުންާ މުޢިއްޒުާ ދެންމެާ ޙަޤީޤަތުގައިާ

ކިހިނެއް އޮންނަންވީާ ނުވަތަާ އެހެންތޯާ ގޮތުންާއެއޮންނަނީާ ބަހުގެާ އެާ ޑްރ ފްޓްކުރެއްވީމ ާ ތޯާބޭފުޅުނޭާ

ބަލައިލުން.ާއެކަންާކޮށްލުންާއެއީ.ާއެހެންވީމ ،ާޙަޤީޤަތުގައިާއެކަންކުރުމުގައިާއަވަސްވ ނީާދެބޭފުޅުންާ

ތިއްބެވިއްޔ .ާއަވަހެއްނުވ ނެާއެއްބޭފުޅަކުާއިންނަވައިގެންނެއް.ާމިސ ލަކަށްާހަމަާބައެއްފަހަރުާކަންކަންާ

ހަމަ ބޭނުންވެދ ނެާ ޚިޔ ލުާ މީހެއްގެާ އިތުރުާ ޙަޤީޤަތުގައިާާާާނިންމެވުމުގައިާ އެހެންވީމ ،ާ  360އެކަށީގެންވޭ.ާ

ލަސްވ ނީ.ާާ އިންނެވީމަާ އެއްބޭފުޅަކުާ ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންގެާ ބަހުގެާ ވިސްނޭގޮތުގައިާ އަޅުގަނޑަށްާ

އިންކ ރުކުރަންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަވަހެއްނޫންވ ނީކީާއަވަސްވ ނީާދެބޭފުޅުންާތިއްބަވައިގެން.ާއަޅުގަނޑުާ

ފުޅަށްާޙަޤީޤަތުގައިާމަޑުލުާވަހީދަކީާއެއީާމިއުޅޭާބޭފުޅެއްާނޫންާއެާދެންމެާޙުސައި�ަންާދެއްކެވިާވ ހަކަ
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އަނެއްކޮޅުންާާ އުސްތ ޛެ�ެއް.ާ ވަރުގަދަާ ވަރަށްާ މަޝްހޫރުާ ވަރަށްާ ހަމަާ އުސްތ ޒެއްާ ބަހުގެާ ހަމަާ

ވެރިއެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީކީާއަޅުގަނޑުމެންާ ރަންގަލަމުގެާ  365ބަލ އިރުގައިާޝ ޙިދުާހަމީދަކީވެސްާހަމަާ

އެ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާނޫހަކުންާ ބަހަށްާ ދިވެހިާ ހަމަާ ނޫންާ ބޭބޭފުޅުންނެއްާ މަޝްހޫރުވިާ ނޫންގޮތަކުންާ

ާާ ވަރަށ1ާާ2ާާާްާކިޔ ނަމ  އަޅުގަނޑުާ އެކަމ ާ އެހެންވީމ ،ާ ކިޔ ފައި.ާ ވަޙީދުމެންާ މަޑުލުާ ކިޔ ނީާ

ފުންނ ބުއުސްާ ރަނގަޅުާ ވަރަށްާ އެދެބޭފުޅުންވެސްާ ފެނޭާ ވަރަށްާ އަޅުގަނޑަށްާ އިޢުތިރ ޟު�ުކުރަން.ާ

ާފުޅުންާއެއީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ދެބޭ

ާ370 

ބަހުގެާާމިލަދުންމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ފެނޭާ އަޅުގަނޑަށްާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުގަނޑުާ

ރަށުންާާލުބްނ ާމުޙަންމަދުާޒ ހިރުާާ ނެންގެވިޔަސްާ ޗުއްޓީާ އެއްބޭފުޅަކުާ އެއީ،ާ ބައިތިއްބަން.ާ ާދެބޭފުޅުންާ

ވަޑަާާާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާޙުސައިން ބޭފުޅަކުވެސްާާބޭރަށްާ ހުންނެވިާ ދެންާ އުޅުއްވިޔަސްާ އ ލ ސްކަންފުޅާ  އަދިާ އިގެންނެވިޔަސްާ

ރަނގަޅުކުރ އިރުާާ އެއްޗެއްހިާ ޤ ނޫނުާ ގިނައިންާ ވަރަށްާ އޭގެއިތުރަށްާ އަދިާ ވަޑައިގެންނެވޭނެ.ާ

 375ދިމ ވ ކަމެއްާބޭނުންކުރެވިފައިާއޮތީާރަނގަޅުާބަސްތޯާނޫންތޯާއެކަހަލަާސިޓްއޭޝަނެއްގައިވެސްާދެންާ

ކޮންސެންސެސްާއަ އެާ ދެންާ އަރިހުގައި.ާ ބޭފުޅެއްގެާ އެހެންާ ދަންނަާ އެބަސްާ ހަމަާ ހަން�ްމިޖެހެނީާ

ދަންނަވ ލ އިރުާާ މިހެންާ އަޅުގަނޑުާ ދެންާ ބަހަކީ.ާ ރަނގަޅުާ އެއީތޯާ މިނިމެނީާ ގޮތަކަށްާ އޮންނަާ

ގަކޮށްލަނާްާއަޅުގަނޑަށްާފެނޭާމުޢިއްޒުާކުރިންާވިދ ޅުވިފަދައިންާއަޙްމަދުާޙަމީދުާފަޙްމީާއަޅުގަނޑުާފ ހަ

ބަހުގެާ އެބޭފުޅ އަށްާ އިތުރަށްާ ޓަރމްސްގެާ ޤ ނޫނީާ ހަމައެކަނިާ ހައްދަވ އިރުގައިާ އެއްޗެހިާ މިޤ ނޫނީާ

ފުރިހަމައަށްކަމަށް�ް.ާ ވަރަށްާ ކުރައްވަނީާ އެރަނގަޅުާ ބައްލަވ ާ ނަޒަރަކުންާ އެޤ ނޫނީާ  380ބައިވެސްާ

ވަރަށް ވަރަށްާ މިއީާ ބޭފުޅެއްާ ފ ހަގަކޮށްލެވޭާ އަޅުގަނޑަށްާ އެޑިޓްކުރައްވ ާާާާއެހެންވީމ ،ާ ފުރިހަމައަށްާ

ލައިފިއްޔާ  ތެރެއަށްާ ޕެނަލްގެާ މީގެތެރެއަށްާ އެބޭފުޅ ާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ޤ ނޫނުތައް.ާ

މަސައްކަތްކުރައްވ ލެއްާާ ފަސޭހަވ ނެހެންާ ވަރަށްާ ވ ނެހެންާ އަވަސްވެސްާ ވަރަށްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ދިނަސް ޤ ނޫނެއްާ މުޅިާ ބޭފުޅެއްާ އަވަސްާ ހަމަާާާވަރަށްާ ދެއްވ ނެާ ތެރޭގައިާ އަވަރޒްާ ތްރީާ ޓޫާ ހަމަާ

ހަމަާ މަސައްކަތްކުރައްވ ާ ފ ސްޓްކޮށްާ ވަރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހައްދަވ ފައި.ާ  385ފުލްކަރެކްޝަންސްާ

އޭގެތެރޭގައިާާ ބައިތިއްބަންާ ދެބޭފުޅުންާ ހުށަހަޅަނީާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅެއް.ާ ފ ހަގަކޮށްލެވޭާ

ދުާޙަލީމްާއަޅުގަނޑުާހުށަހަޅަންާއެއީާފ ހަގަކޮށްލެވޭާހަމަރަނގަޅުާއަޙްމަދުާޙަމީދުާފަޙްމީއ އި،ާޝ ހި
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ދެކޭތީާ އަޅުގަނޑުާ މުހިންމުކަމެއްކަމަށްާ ވަރަށްާ ތިއްބެވުމަކީާ ދެބޭފުޅުންާ އެހެންވީމ ،ާ ދެބޭފުޅުން.ާ

ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާާ

ާ390 

ގޮތްވެާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ އޮޅުންއަރ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވ ހަކަާާއަޅުގަނޑަށްާ މުޢިއްޒުގެާ ާއްޖެ.ާ

އެއްވެސާްާާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން: ނޫނޭ،ާ ބޭނުމެއްާ ބަހައްޓ ކަށްާ ދެންާ މީހަކުާ ބަހުގެާ މިއެރީާ ހިތަށްާ އަޅުގަނޑުާ އިވިފައިާ

ބޭފުޅުނާްާ ޑްރ ފްޓްކުރައްވ ާ މިާ މިހުރީާ ހީކޮށްގެންާ އަޅުގަނޑުާ ނޫނޭ.ާ ބޭނުމެއްާ ބަހައްޓ ކަށްާ ގޮތަކަށްާ

ހިާބަހުންާއެބޭފުޅުންގެާއިންޓެންޝަންއ އިާއޭގެާކޮންސެޕްޓްގެާމ ނަާބަރ ބަރަށްާޑްރ ފްޓްކުރީމ ާއެާދިވެ

ބަލައިލ އިރުާާ އެހެންާ ބޭފުޅުންކަމަށް.ާ ބައްލަވ ލައްވާ  އޮތްތޯާ ލިޔެފައިާ ބަހުންާ ދިވެހިާ  395ދޭހަވ ގޮތަކަށްާ

ބުއްދިވެރިކަމަށްވ ނެ ކުރުންާ މަތިންާ މަޝްވަރ ގެާ ޚިޔ ލާ  ދެމީހެއްގެާ ޚިޔ ލަށްވުރެާ ކަމަށްާއެކެއްގެާ

ނިންމަވާ  އެބޭފުޅުންާ ކޮންސެޕްޓ ާ ވަކީލުންގެާ ޤ ނޫނީާ ދަންނަވ ލީ.ާ އެވ ހަކަާ އަޅުގަނޑުާ ފެންނ ތީާ

އަޅުގަނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތީ.ާ ހީކޮށްފައެއްާ އަޅުގަނޑުާ ބައެއްކަމަށްާ ބަދަލުކުރާ  ވީޓޯކޮ�ަށްާ ޑްރ ފްޓްާ

އަވަހަށް މަސައްކަތްކަމަށްވަންޏ ާ ކުރައްވ ާ އެބޭފުޅުންާ އެއީާ ނުވެސްލ ންާބޭނުންވަނީާ މީހެއްާ ބަހުގެާ ާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނުލ ގޮތަކަށް.ާ މީހުންާ ބަހުގެާ އެއްގޮތަކަށްވެސްާ  400މިދެންނެވީާ

އަޅުގަނޑާުާ ފެންނ ތީާ ބުއްދިވެރިވ ނެކަމަށްާ ދެއްކެވުންާ މިވ ހަކަާ އެނގިތިބެާ ރަނގަޅަށްާ ކުރެވޭކަމެއްާ

ޤ ނޫާ ހުރީާ ހީކޮށްގެންާ އަޅުގަނޑުާ ދަންނަވ ލީ.ާ ކޮންސެޕްޓަށްާމިވ ހަކަާ ޤ ނޫނީާ އެާ ބޭފުޅުންާ ނީާ

ލަފ ދެއްވުމުނާްާ ބައްލަވ ލައްވ ާއެބޭފުޅުންާ އެއްޗެއްތޯާ ފެތޭާ ބަހުގެާހަމަތަކަށްާ ޑްރ ފްޓްކުރެއްވީމ ާއެއީާ

ލޯޔަރުންާބައްލަވ ފައިާލޯޔަރުންާ އެާޑްރ ފްޓަށްާގެންނަވ ާއިޞްލ ޙުތައްާއެބޭފުޅުންާދެއްވ ާއިރުޝ ދާ 

ތެރޭގަާ މ ނައިގެާ ދެއްވ ާާބޭނުންފުޅުވާ  އެހީތެރިވެވަޑައިގެންާ ކުރެއްވުމުގައިާ އެކަންާ ހިމެނޭގޮތަކަށްާ  405އިާ

ބޭފުޅުންކަމަށްާހީކޮށްގެންާއެކަކަށްވުރެާދެމީހެއްގެާވ ހަކަާއަޅުގަނޑުާދެންނެވީ.ާދެންާދިވެހިރ އްޖޭގައިާ

ހަދ ާމީހުންާތިބޭކަމަށްާއަޅުގަނޑުާއެނގިފައެއް ޕްރޮފެސަރުންނަށްާބަސްާރިސަރޗްާ ާާބަސްކިޔަވައިދޭާ

ފެންވަރެއްގެާދަންނަާއުސްތ ޛު�ުންާހަމަާޤަބޫލުކުރެވާޭާ ނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާބަސްާޢ ންމުކޮށްާއ ދައިގެާ

ހަމަާ ނަންފުޅަކީވެސްާ ހުރިހ ާ ހުށަހެޅުނުާ މިތަނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހޮވޭނީ.ާ މީހުންާ ތެރެއިންާ މީހުންގެާ

 410ާރަނގަޅުާނަންފުޅުކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާފެންނ ތީާއެވ ހަ�ަކަާދަންނަވ ލީ.

ާ

އަޅުގަނޑުާާާލަދުންމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާމި ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުގަނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ ާއ ދެ،ާ
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ބޭފުޅުންާޑްރ ފްޓްކުރެއްވީމ ާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މުޙަންމަދުާތ ރިޤް ޕެނަލްގައިާހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ޑްރ ފްޓްކުރުމުގައިާ މިާ ހީކޮށްގެންާހުރީާ

ބެާ ލުއިލުއިާބެއްލެވުމުގެާގޮތަކަށްާނޫންާސުކުނެއްާފިއްޔެއާްާއެާބަހުގެގޮތުންާބައްލަވާ  އްލެވުމަކީާއެހާ 

އޮތީ.ާއަޅުގަނޑަށްާާ އަޅުގަނޑަށްާވިސްނިފައިާ ގޮތަކަށްނޫންާ ކަހަލަާބެއްލެވުމުގެާ ބަދަލުކޮށްލާ   415އެއްޗެއްާ

ގަވ އިދުގައިާ ހުރީާ ފ ހަގަކުރެވިފައިާ އަޅުގަނޑަށްާ ތަޖުރިބ ގައިާ މިކުރިާ މަޖިލީހުގައިާ ޚ އްޞަާ ވެސްާާމިާ

ކުރިމަތިވެފައިާހުރީާއެާގަވ އިދުގައިާޢިބ ރ ތްކުރެވިފައިާހުރިާގޮތްތަކެއްގެާ އެންމެާބޮޑަށްާމައްސަލަތަކާ 

ބޭފުޅުންާ ޤ ނޫނީާ އެާ މިހުންނަނީާ ހީކޮށްގެންާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ބަލައިގެންކަމަށް.ާ މައްޗަށްާ

އިސްފަ ބަހެއްާ ގޮތުންާ ޑްރ ފްޓްކުރައްވ ާ ނޫނީާ މަޢުލޫމ ތުާ އެބަސާްާއެދެއްވ ާ ނޫނީާ އޮތަސްާ ސްވެފައިާ

އެކަހަލަާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ،ާ ވެދ ނެ.ާ ގޮތެއްާ އޮޅޭކަހަލަާ މ ނަާ އިންނަގޮތަކުންވެސްާ  420އެތުރިފައިާ

އެހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ ވިސްނިފައިާ އަޅުގަނޑަށްާ ރަނގަޅުކުރައްވ ނެކަމަށްާ އެބޭފުޅުންާ ކަންތައްތައްވެސްާ

ނޫން ގޮތަކަށްާ މަސައްކަތެއްާ އެހ ާކުޑަކުޑަާ އަޅުގަނޑާުާއެއީާ އެކަންތައް.ާ މިވިސްނެނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ާ

މިވ ހަކަދެއްކާިާ ލުއިލުއިކޮށްާ މިހ ާ މިވަގުތުާ މަސައްކަތެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެއީާ ގޮތުގައިާ ޤަބޫލުކުރ ާ

ކަމުގައިވިޔަސްާއެާމަސައްކަތުގެާފަށައިގަނެގެންދ އިރުާއަޅުގަނޑުމެންާޔަޤީންކުރެވޭާވަރަށްާބުރަާބޮޑުާާ

އާެާާާމަސައްކަތަކަށްވެގެން ދޫކޮށްލެވޭއިރުާ އެާ ދޫކޮށްލ އިރުާ ޢިބ ރ ތްކޮށްފައިާ އެާ  425ދ ނެކަމަށް.ާ

ކަމެއާްާ އެހުރިހާ  ބަދަލާ  އަންނަާ ދިޔައިމަާއެާ އިސްފަސްވެގެންާ ބަސްތައްާ އިންނަާ ޢިބ ރ ތްކުރެވިފައިާ

އަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާމިާކޮމިޓީގައިާހިމެނިވަޑައިގަންނަވ ާވަރަށްާގިނަާބޭފުޅުންނަށްާވަރަށްާރަނގަޅަށްާާ

ދ އިރ އަށްާާއެ އެާ އެހ ާ ކަހަލަާ އަޅުގަނޑުާ ބެހޭގޮތުންާ މިކަމ ާ އެހެންވީމ ،ާ ނގިވަޑައިގަންނަވ ނެ.ާ

އަޅުގަނޑުާާ ނޫން.ާ ރަނގަޅުކަމެއްާ ދެއްކުމަކީވެސްާ އެހ ބޮޑަށްާ އެވ ހަކަާ މީހަކުާ ތަންދޮރުނުފިލާ 

ބަލ އިގެންާބަސްއެތުރިފަ ހަމަތަކަށްާ ބަހުގެާ ބޮޑަށްާބަލައިގެންާ ވަރަށްާ ހުންނަގޮތާ ޤަބޫލުކުރަނީާމިާ  430އިާ

އެއްޗެއްކަމަށްވ ތީާާ ޑްރ ފްޓްކުރަންޖެހޭނެާ ކަހަލަގޮތަކަށްާ މ ނަނޯޅޭާ ބަލ އިގެންާ ކަމަކަށްާ މިހުރިހާ 

އަޅުގަނޑަށްާހަމަާޤަބޫލުކުރެވެނީާދެބޭފުޅަކުާހިމެނިވަޑައިގަންނަވަންވ ނެކަމަށް.ާއެއީާކޮންމެާދެބޭފުޅެއްާ

ާމަށްވަންޏ ާއަޅުގަނޑަށްާނިމުނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ކަމުގައިވިޔަސްާބަހުގެގޮތުންާރަނގަޅުާދެބޭފުޅެއްކަ

ާ

ލިސްޓްކުރަމުންާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ޙަމްޒ އ އިާ އަޅުގަނޑ ާ ހަމަގައިމުވެސްާ ހިމެނުމުގައިާ ބޭފުޅަކުާ ބަހުގެާ  435އ ދެ،ާ

ގަވ އިދުތަކ ާާ ބަހުގެާ ހަމަާ އެއްކަމަކީާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުގަނޑުާ ދެކަމެއްާ ވިސްނުނުާ ދިޔައިރުގައިާ

އާެާއެއްާ ދެވަނަކަމަކަށްާ މުހިންމުކަމެއް.ާ އެއީާ ބައްލަވ ލެއްވުންާ އެއޮންނަނީާ ޑްރ ފްޓްާ އެާ ގޮތަށްތޯާ

ލިޔެނިންމ ލ ފައިާއޮންނަާޑްރ ފްޓްގައިާބުނަންބޭނުންާއެތިތޯާމިބުނަވެނީާކަށަވަރުކޮށްލުންާއެއީ.ާފަހުނާްާ
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ސަލ މަ ބޮޑަށްާ ވީހ ވެސްާ މައްސަލަތަކަކުންާ ދިމ ވެދ ނެާ މ ނަކުރުމުގައިާ މަޤްޞަދުގައިާާއޭގެާ ތްވުމުގެާ

 440އެއީ.ާއެާދެނަޒަރުންާބަލައިލުމަށްާއަސްލުާބަހުގެާތަޖުރިބ ކ ރެއްގެާބޭނުމަށްާވިސްނުނީާދެންާކޮމިޓީގާެާ

ޚިޔ ލުާތަފ ތުކޮށްާމިއުޅެނީ.ާބަހުގެާނަޒަރަކުންާބައްލަވ ލަންާދެބޭފުޅެއްތޯާއެއްބޭފުޅެއްތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ހިތްނުވ ކަމެއްާާއަޅުގަނޑަކަށްާނުފެނޭާކޮންސެސްއަކަށްާދ  ތަނެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާވަރަށްާކުރާ 

ގޮތުންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާ ސަލ މަތްކުރުމުގެާ ދިޔުން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާވަގުތުާ ދެންާމިއީާވޯޓަކަށްާ

ާާ ހުށަހެޅުން ފުރަތަމަާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެންމެާރަނގަޅީ.ާ ދެންާމީގެާ އަހ ލުންހެންާ .2ާާވޯޓެއްާ

ބޭފުޅުންގެާވޯޓަކަށްާއަޅުގަނޑުާދަންނ2ާާައެހެންވީމ ،ާާ  445ވ ލަނީ.ާބޭފުޅުންާތިއްބަވަންާފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ާާ ބޭފުޅުންގެާތެރެއިން ފިޔަވައިާއެހެންާހުރިހ 3ާާާާއެހެންވީމ ،ާހ � ޒިރުވެވަޑައިގެންާތިއްބެވިާ ބޭފުޅުންާ

ާބޭފުޅަކަށްާއަޅުގަނޑުމެންާނިންމ ނަން.2ާާބޭފުޅުންާހިމެނުމަށް.ާއެހެންވީމ ،2ާާބޭފުޅުންވެސްާ

ާ

ކޮާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އިނގޭތޯ.ާ ސ ފުކޮށްލަންާ އޮންނަނީާއެއްޗެއްާ ނިންމަންާ ކަންކަންާ ާމިޓީގައިާ

ބޭފުޅުންގެާާާާޙުސައިންާމުޙަންމަދު ތިބިާ ހ � ޒިރުވެާ އަޣްލަބިއްޔަތަކުންތޯ.ާ  450ާކޮންކަހަލަާ

ހީވ ގޮތުންާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަނޑަށްާ މިދެންނެވީާ އަޣްލަބިއްޔަތުންތޯާ ކޮމިޓީގެާ ނޫނިއްޔ ާ އަޣްލަބިއްޔަތުންތޯާ

ާާ އަޣްލަބިއްޔަތަކީ ާާމިކޮމިޓީގެާ އަޣްލަބިއްޔަތަކީ އ12ާާާާެފުލްކޮމިޓީގެާ އެހެންވީމ ،ާ ދެއްތޯ.ާ ކަންނޭނގެާ

ާސ ފުކޮށްލަދެއްވުންާއެދެންާއަޅުގަނޑުާ.

ާ

ދެންާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ލިޔެވިފައިާ އެހެންާ އަޣްލަބިއްޔަތުން.ާ ކޮމިޓީގެާ މިއޮންނަނީާ ނިންމ ކަމެއްާ ކޮމިޓީންާ  455އ ދެ،ާ

ާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ މެންބަރުނާްާއެހެންވީމ ،ާ އިތުރުާ ނުނިންމޭނެާ މިރެއަކުާ މައްސަލަާ

ާާ ދަންނަވ ލ ނަން ރެކޯޑަށްޓަކައިާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބޭފުޅަކަށ1ާާާްހ � ޒިރުވެވަޑައިނުގެން�ް.ާ

ވޯޓަކަށްވެސް.ާ ާފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ާ

 460ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާމަވީ....ވޯޓުާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިހ11ާާަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ
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ޑްރ ފްޓިންގާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ނުހިމެނިގެންާ ވޯޓުާ އަޅުގަނޑުގެާ ނޫންާ ބޭނުމެއްާ ާއަޅުގަނޑުާ

އެއްގޮތަކަށްވެސް.ާާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އަޙްމަދުާމުޢިއްޒު ލަސްވެގެންދ ކަށްާ ބެލުމަށްާ އެހެންނޫންތޯާ ބަލ ާ ކަންތައްާ ބަހުގެާ  465ކޮމިޓީއެއްގައިާ

ގަނޑުާމިހިރީާއެގޮތަށްވެސްާވޯޓުދޭންާއަޅުގަނޑުާމ ބޮޑުާއަސޫލީާމައްސަލައެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅު

ާާ ޑްރ ފްޓް.2ާާާމި ބައްލަވ ނީާ އެބޭފުޅުންާ އެއީާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ސުލައިމ ންާ ހިމެނުމ މެދުާ ބޭފުޅުންާ

އެކުލަވ  ޑްރ ފްޓްާ ފުރަތަމަާ އިޢުތިރ ޟުކުރ ކަމެއްާ އުސޫލެއްގޮތުންާ އަޅުގަނޑުާ ލުމުގައިާާކޮންމެއަކަސްާ

ާާ އެހެންނަމަވެސް،ާޑްރ ފްޓްާއެކުލަވ ލުމަށްފަހުާއެއްބޭފުޅަކުާނުވަތަ 2ާއެބޭފުޅުންާހިމެނިވަޑައިގަތުން.ާ

މައްސަލައެއްާާ އިޢުތިރ ޟު�ުކުރ ވަރުގެާ އެވަރުގެާ މެދުާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ އ ދެ،ާ ބެއްލެވުން.ާ  470ބޭފުޅަކުާ

ދޭގޮތަ ވޯޓުާ މ ބޮޑުާ އެއަކަށްވެސްާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ސަބަބުންާނެތް.ާ އަޅުގަނޑުގެާ މިހިރީ.ާ ށްާ

ާމިރޭާމިކަންާނުނިމިާލަސްވ ކަމަށްވެއްޖެއްޔ .ާާ

ާ

މ ބޮޑަށްާާމެންބަރުާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީ އަޅުގަނޑުވެސްާ އެވިދ ޅުވިހެންާ މުޢިއްޒުާ ހަމަާ ާއަޅުގަނޑުވެސްާ

ވޯޓުނުދިނީާއިދިކޮޅުާހަދ ކަށްނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ނަޞީރުهللاާޢަބްދު  475ނޑަށްާވ ހަކަދެއްކިފައިާއޮތީމަާއަޅުގަނޑުާ

ބޭފުޅެއްާ މަޖިލީހެއްާތަޖުރިބ ކުރައްވ ފައިާހުރިާ އެއީާމުޢިއްޒުާކޮންމެގޮތެއްވިޔަސްާމިކަހަލަާ މިވަގުތު.ާ

އެހެންވީމ ،ާާ ބޭފުޅެއް.ާ ހުންނެވިާ ތަޖުރިބ ކުރައްވ ފައިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޤަނޫނުާ ލުބުނ އަކީވެސްާ ދެންާ

ދެއްކެވި މުޢިއްޒުާާލިބުނާ  ބުރަވެސްވެވުނު.ާއެހެންހަމަާ ވަރަށްާބޮޑަށްާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ ާވ ހަކަފުޅުންާ

ހަދ އިގެންނެއްނޫންާ ދެކޮޅުާ އެއްގޮތަކަށްވެސްާ ވޯޓުދޭން.ާ މިހިރީާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުވެސްާ އެވިދ ޅުވިހެންާ

 480ާއަޅުގަނޑުާމިހުރީާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

މުޢިާމ ލެއަތޮޅުާމެންބަރުާމ ރިޔ ާާ ވޯޓުދިނީާ އެއީާއަޅުގަނޑުާ ޝަރުތުކޮށްާ ކަންތަކަށްާ އެވިދ ޅުވިާ ާއްޒުާ

އަޅުގަނޑުާކުރީގައިާއެޕްރޮވައިޒަރާހެދިންާބަހުގެާބޭފުޅުންާއޯވަރރައިޑްކުރައްވައިގެންާނުވ ނޭާޤ ނޫނާީާާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އ ލ ސްކަންފުޅ ވ ާވަގުތެއްގައި އެހެންވިޔަސްާއެއްބޭފުޅަކުާ ވެސްާނުވަތަާާބޭފުޅުންާއެހެންާދަންނަވ ފައިާ

ާާ އަޅުގަނޑުާ ކަންވީނިއެންސަށްޓަކައިާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްާ އެާ ގޮތްގޮތަށްވެސްާ  485ބޭފުޅަކ2ާާާައެހެންާ

ާވޯޓުދިނީ.ާއެވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލީ.ާާ

ާ
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ކަމެއާްާމިލަދުންމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާ މިހުރިހާ  އަދަދ ާ މިކޮމިޓީންބ ވައޭާ އޭނަާ ހިތަށްއެރީާ ާއަޅުގަނޑުާ

ކުރީގައިާފައްޓަވަމުންާމުޤައްރިރުާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޤްމުޙަންމަދުާތ ރި ރައީސްާ ނިންމަނީ.ާއަޅުގަނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވިފައިާއޮތީާމަޖިލީހުގެާ

ކޮމިޓީއެއްގެާގޮތަށްާފެނިގެންދިޔަ.ާއެހެންވީމ ،ާ  490ވިދ ޅުވިގޮތުންވެއްޖެއްޔ ާމަޖިލީހުގެާރައީސްާއެކުލަވ ލާ 

މަ މިކޮމިޓީންާ ޤަބޫލުކުރެވުނީާ މިކޮމިޓީއަށްާއަޅުގަނޑަށްާ ލަފައެކޭއެރުވޭނީާ ރައީސަށްާ ޖިލީހުގެާ

ކޮމިޓީންާ ގޮތަކަށްާ ވަކިާ ކޮންމެހެންާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ،ާ މިވެނިގޮތަކަށޭ.ާ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީާ

އަޣްލަބިއްޔަތުންވެސްާނިންމ ކަށްނުޖެހޭާމަޖިލީހުން.ާކޮމިޓީއަށްާހ � ޒިރުވެވަޑައިގެންނެވިާބޭފުޅުންނަށްާ

ާމިކަހަލަާގޮތަކަށޭާއެކަހަލަާގޮތަކަށްާލަފައެއްާއެރުވީމަާނިމުނީކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާާފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ

 495ާޤަބޫލުކުރެވެނީާ.

ާ

މީހެއް.ާާމުލަކަތޮޅުާމެންބަރުާޢަޙްމަދުާ ހިފިާ ގަދައަށްާ ވަރަށްާ އަނެއްއަތަށްާ މިާ އަޅުގަނޑުާ ާއ ދެ،ާ

މުޢިއްޒުާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެވުން: މ ރިޔ ާ ޚ އްޞަކޮށްާ ހަމ2ާާާަާާާއެހެންވީމ ،ާ އަޅުގަނޑުާ މިޖެހެނީާ ބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވ ލަންާ

އިބްރާ  ބޭނުމަކީާ ހިމެނިވަޑައިގަތުމުގެާ ބޭފުޅުންާ ބަހުގެާ ގޮތުގައިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ޙަޤީޤަތުގައިވެސްާ

އެބޭފުޅުންާ ދެއްވުންާ އެހީތެ�ެރިކަމެއްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ޤ ނޫނީާ ޙަޤީޤަތަށް�ްާ މީގައިާ  500ވިދ ޅުވިހެންާ

ާާ އެއީތޯ�ޯާއަސްލުާއެބޭނުންފުޅުވ ާގޮތަށްތޯ ބަލ އިރުާ ބަހުގެގޮތުންާ އެގޮތަށްތޯާ އެމ ނަާދެހަވޭތޯާ މިއޮތީާ

މިގޮތަށްާއެރުވުމުގައިާާ އަޅުގަނޑުމެންާ މިލަފާ  ޙަޤީޤަތުގައިާގޮތަކީ.ާދެންމެާތ ރިޤްާވިދ ޅުވިހެންާ އެއީާ

ާާކޮންމެހެންާއަދިާވޯޓަކުންާނިންމ ކަށްވެސްާނުޖެހޭާހަމަާހުރިހ ގޮތެއްވެސްާރަނގަޅުާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 505އ ދެ،ާތ ރިޤްާއެވިދ ޅުާއެއްޗަށްާއަޅުގަނޑުާކޮންމެވެސްާޖަވ ބެއްާއަރުވަންޖެހޭކަމަށްާފެންނަނީ.ާއަޅުގަނޑުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

މިއީއާޭާ މަޝްވަރ އަކީާ ކޮމިޓީގެާ ނުވަތަާ ގޮތަކީާ ފެނިވަޑައިގަންނަވ ާ ކޮމިޓީއަށްާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުގެާ

އަޣްލަ ކޮމިޓީގެާ ބަލަންޖެހޭނެ.ާާދަންނަވ އިރުގައިާ އަޅުގަނޑުާ ގޮތްާ ރުހިވަޑައިގަންނަވ ާ ބިއްޔަތުާ

ކޮމިޓީންާ ކޮންމެހެންާ އޮންނަގޮތުންާ ގަވ އިދުާ ދެންާ މ ނައަކީާ އޭގެާ އެކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ކަމެއްާާ ޖެހިވަޑައިގަންނަވ ާ އަމަލުކުރައްވަންާ ރައީސްާ މަޖިލީހުގެާ ނިންމ ގޮތަކަށްާ އަޤްލަބިއްޔަތުންާ

 510ާއެނގޭކަށެއްާނެތް.ާދެންާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތަކީާާނޫންކަމެއްާދެންާސ ފުކޮށްާ

ރައީސްގެާއިދ ރީާމަސައްކަތްޕުޅުގެާތެރޭގައިާއޮންނަކަމެއްާމިކަންކަންާއެކުލަވ ލުންާއެއީ.ާާ މަޖިލީހުގެާ

ކޮމިޓީންާ އުސޫލަކީާ ޢ ންމުާ ދެންާއޭގައިާ އޮތީމަާ އެކުގައޭާ މަޝްވަރ އ އިާ ކޮމިޓީގެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ކުރެއްވުންާާ ގޮތެއްާނިންމަވަ�ައިފިއްޔ ާމަޖިލީހުގެާރައީސްވެސްާއެގޮތަކަށްާގެންދެވޭތޯާމަސައްކަތްޕުޅުާ
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ކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާމިކަންާނިންމ ލުމުގެާގޮތުންާއަދިާއެއްފަހަރުާވޯޓަށްާދަންނަވ ލ ނަން.ާ

 515ވަންާފެނިވަޑައިގަންނަވ ާބޭފުޅުންާދެބޭފުޅުންާބަހުގެާގޮތުންާއެހީތެރިވ ނެާދެބޭފުޅުންާޕެނަލްގައިާތިއްބަ

ާާ ތިއްބެވި ޙ ޒިރުވެވަޑައިގެންާ އެދެން.ާ 14ާާާާވޯޓުދެއްވުންާ ތެރެއިން އެގޮތަށ13ާާާްާބޭފުޅުންގެާ ބޭފުޅުންާ

ވޯޓުދެއްވި.ާއެހެންވީމ ،ާއެގޮތަށްާއަޅުގަނޑުމެންާނިންމ ފައިާދެންާއަޅުގަނޑުާމަޖިލީހުގެާރައީސްއަށްާާ

ނަންފު ދެންާ ދަންނަވ ނަން.ާ މިާާއެގޮތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ ހުށަހެޅިފައިާ ޅުތަކެއްވެސްާ

ފޮނުއްވ ނީތާޯާ ނަންފުޅުާ އެދެބޭފުޅެއްގެާ ދެބޭފުޅުންާ ފެނިވަޑައިގަންނަވ ާ ކޮމިޓީއަށްާ ދެބޭފުޅުންނަކީާ

 520ާއަޅުގަނޑުމެންާނަސީރުާއެއަށްފަހުާލަތީފް.ާާ

ާ

ޤަބޫލުފުާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާ އަދިާ އެބޭފުޅުންާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުގަނޑަށްާާއަޅުގަނޑުާ ވ ކަމެއްާ ާޅުާ

ކަންނޭނގެާާނަޞީ�ީރުާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު ބަލ ލަންޖެހޭނެާ އެއެއްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ާއެނގިފައެއްާ

އަޅުގަނޑާުާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ފެނޭާ އަޅުގަނޑަށްާ ދެބޭފުޅަކަށްާ ތެރެއިންާ މިބޭފުޅުންގެާ ދެބޭފުޅުންާ މިާ ދެންާ ދެއްތޯާ

 525ާފައިވ ާމުޙަންމަދުާޝ ހިދުާހަލީމްއަށ އިާއަޙްމަދުާހަމީދުާފަހުމީއަށް.ާތ އީދުކުރަންާލުބްނ ާހުށަހަޅުއްވ 

ާ

އާެާާހުވަދުއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާ އިނގޭތޯ.ާ ވ ހަކަާ ދެނަންފުޅުގެާ އެާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުގަނޑުވެސްާ

ާދެނަންފުޅަށްާއަޅުގަނޑުވެސްާތ އީދުކުރަން.ާާާލަތީފްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ530 

މިހ ރުާނަސީރުވެސްާލުބްނ ވެސްާއަދިާލަތީފްވެސްާމިާވިދ ޅުވަނީާޝ ހިދުާހަލީމްއ އިާއަޙްމަދުާހަމީދާުާާންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ރިޔ ސަތު

ޚިޔ ލުފުޅެއްާާ އެހެންާ ރަނގަޅުކަމަށް.ާ ހިމެނުމަށްާ ގޮތުގައިާ ދެބޭފުޅުންގެާ މިާ ނަންފުޅުތައްާ ފަހުމީގެާ

ާބޭފުޅަކު.

ާ

މިާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުބުރީާ މިރޭާ މަޝްވަރާ މިހ ރުާ ރައީސްއަށްާ މަޖިލީހުގެާ މިހ ރުާ ވ ހަކަދެކެވެނީާ ާާ535 

މަޝްވަރ އަކީާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާާ އަރުވ ާ ކޮމިޓީންާ މިާ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައިާ އަޅުގަނޑުާ ާމިއަރުވަނީާ

ޅުާގޮތަކަށްާާރައީސްާޤަބޫލުކުރައްވަންާޖެހިވަޑައިގަންނަވ ނެާމަޖުބޫރުާމަޝްވަރ އެއް�ް.ާއެއީކީާބޭނުންފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މިތަނުނާްާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުގަނޑުާ ކަމަކަށްާ މަޝްވަރ އެއްާ ބަދަލުކުރެއްވޭނެާ

އިތުރުާ އެކަންތައްާ ޖެހޭނީާ ނިންމަވަންާ އެގޮތަށްާ އެާ މަޝްވަރ އަކީާ ދެއްވާ  އެާ އެމަނިކުފ ނަ�ަށްާ
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ބޭ ގިނަާ ވަރަށްާ މިރޭާ މިހ ރުާ ހިވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނަންތައްާގޮތަކެ�ެއް.ާ  540ފުޅުންގެާ

ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންގެާ ހުރިހ ާ އެާ ނުލާ  ވޯޓެއްާ ކޮންމެހެންާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ހުށަހެޅިއްޖެ.ާ

ދެބޭފުޅަކުާހޮއްވަވ ާގޮތަށްާގެންދެވިޔަސްާއަޅުގަނޑުގެާމައްސަލައެއްާނެތް.ާއޭރުންާއަޅުގަނޑުމެންނަށާްާ

ދެބޭ މިހ ރުާ ނިންމ ލެވިދ ނެ.ާ މިކަންތައްާ އަޅުގަނޑުާާއެހިސ ބުންާ ދެންާ ނިމިފައި.ާ އެއޮތީާ ފުޅުންނަށްާ

ބައެއްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ތަޖުރިބ ގައިާ އަޅުގަނޑުގެާ އޮންނަނީާ މިާ މީގައިާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ

ބަހުގެާ އުސްާ ފުންނ ބުާ ބައެއްާ ކުރެއްވިއިރުާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންގެާ  545ކޮމިޓީތަކުގައިާ

ާާ އަޅުގަނޑުމެން ވިދ ޅުވީމަާ ޤަބޫލުކުރަނީާބޭފުޅުންާ އެާ އަޅުގަނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތުގައިާ ޤަބޫލުކޮށްލަން.ާ

އެއްޗަކ ާާ ވިދ ޅުވ ާ އެާ ކޮންމެހެންާ ނޭނގޭތީވެާ ބަސްާ ނޭނގޭތީވެ.ާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

އެއާީާ ތިއްބެވުންާ ދެބޭފުޅަކުާ އެހެންވީމ ،ާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާނޭނގޭތީވެާ ނޫން.ާ އެއްބަސްވެވޭތީކީއެއްާ

އަޅުާ ކަމެއް.ާ މުހިންމުާ ހަމަާވަރަށްާ ކޮމިޓީއެއްގައިވެސްާ ތިބޭާ ވަކީލުންާ ބައިވަރުާ އެތައްާ ގަނޑުމެންާ

ނެތޭ.ާާ މައްސަލައެއްާ އޮތަސްާ ތިޔަހެއްާ ހަމަާ ރަނގަޅޭާ ތީާ އ ނާ ވިދ ޅުވިާ ބޭފުޅަކުާ  550ބަހުގެާ

އެހ ބޮޑަށްާާ ބަސްާ ދިވެހިާ ނޭނގޭ.ާ ކޮންސީކުއެންސަސްއެއްާ އޭގެާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާ

ކަންނޭނގެ ނޭނގޭތީާ ތަޖުރިބ އާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ބޭފުޅެއްގެާ ހުންނަވ ާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.

އެކަނާްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ވަރަކުންާ އޮންނަާ ވަދެފައިާ ހިތުތެރެއަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެކަންތައްތަކަށްާ

ނުކުރެވުންާއޮންނ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާޝުކުރިއްޔ .ާ ާޤަބޫލުކުރެވުމާ 

ާ555 

އެވިދ ޅުވީާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިާމިހިރަާބޭފުޅުންގެާތެރެއިންާާދެންމެާހަާާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާ ާހަމަާކޮންމެާބޭފުޅަކުވެސްާާމްޒާ 

އެބާަާާާނަޞީރުهللاާޢަބްދުމެންބަރުާ ބޭފުޅުންވެސްާ ދެކޮޅު�ުހައްދަވ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ މީގެތެރޭގައިާ ދެންާ ރަނގަޅުވ ނެކަމަށް.ާ ާދެބޭފުޅަކުާ

ާއަޅުގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލީާޝުކުރިއްޔ ާ.ާާތިއްބަވ .ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ

ކަންކަންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ތަޖުރިބ އަށްާ އަމިއްލަާ އަޅުގަނޑުމެންާ އަޅުގަނޑުމެންާ ވިސްނ އިރުގައިާ ބަހުގެގޮތުންާ  560އ ދެ،ާ

ާާ އެބަހުރި ހަނދ ންާ ރަނގަޅަށްާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ ބަލ ލަންވ ނެ.ާ ހުރިގޮތްވެސްާ މިހ ރުާހިނގ ފައިާ

ފަހުނާްާ ފ ސްވީާ ޤ ނޫނުތަކ ާ ބ ބުތަކ ާ ހަމަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީވެސްާ އަމަލުކުރަމުންދ ާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންާ

އޮތްާ ވަކިވެފައިާ އައިއިރުގައިާ ނިމިގެންާ ދެންާ ގެންދަވ ފައިާ ގެންނެވުމަށްާ އިޞްލ ޙުާ ބައެއްކަހަލަާ

އެއީ ކަންކަންާ އެކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ހުރި.ާ މަސްހުނިވެފައިާ އަޅުގަނޑުމެންގާެާާާތިންބ ރުވެސްާ

 565ތަޖުރިބ ގައިާހުރިާކަންކަން.ާފ އިތުވިާތަނުގައިާއެހެންވީމ ،ާއެކަންކަމުންާނެއްޓެވޭނެާސަލ މަތްވެވޭނާެާ
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ގޮތަކަށްާއަޅުގަނޑުމެންާމަސައްކަތްާގެންދިއުންާމުހިންމުހެންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީ.ާދެންާއަޅުގަނޑާުާ

ކު މަޝްވަރާ  ކޮމިޓީގައިާ މިރޭާ މިހ ރުާ އެއީާާދަންނަވ ލ ނަންާ ނަންފުޅުތައްާ ބޭބޭފުޅުންގެާ ރެވުނުާ

މުޙަންމަދާުާ ހަލީމްތޯ.ާ ޝ ހިދުާ އަޙްމަދުާ ހަލީމްތޯާ ޝ ހިދުާ މުޙަންމަދުާ ހަލީމް.ާ ޝ ހިދުާ މުޙަންމަދުާ

ޝ ހިދުާހަލީމް،ާއަޙްމަދުާހަމީދުާފަހުމީ،ާމުޙަންމަދިާވަހީދުާނަދުވީ،ާފަރެސްާއ މިރު،ާމަޑުލުާވަހީދު.ާ

މިހ ތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާާާމިއީާ ނަންފުޅަކީ.ާ ފަސްާ ކުރެވުނުާ  570ޑިސްކަސްާ

ނަންފުޅުތަކެއާްާ އެސިމިނޭޝަންއަކަށްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާދެވިދ ނެ.ާހިމެނުމަށްާފެނިވަޑައިާނުގަންނަވާ 

ާމީގައިާހުރިތޯ.ާމިާފަސްާބޭފުޅުންގެާތެރެއިން.ާާ

ާ

ދެނެވަޑައިގަންނަވ ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާ ނަދުވީާ ވަޙީދުާ ާމުޙަންމަދުާ ކޮމިޓީގައިާާާ މިާ ާދެބޭފުޅުންާ

ފަސޭހާަާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާާ މ ާ ކުރެއްވެވުމަށްާ މަސައްކަތްާ އެއްކޮށްާ އެބޭފުޅ އ އިާ  575ާއެބަވިދ ޅުވޭާ

ނުވ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާހިތުންާއަޅުގަނޑަކަށްާނުފެނޭާމަޖިލީހުގެާރައީސްއަ�ަށްާމަޝްވަރާ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ގޮތެއްގައިާކޮމިޓީާޑްރ ފްޓިންގާކޮމިޓީާއެކުލަވ ލ ކަށް.ާާއަރުވ ކަށެއްާއެބޭފު ޅުންާހިމެނިވަޑަ�ައިގަންނަވާ 

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

މަޑުލާުާާމިލަދުންމަޑުލުާއުތުރުބުރީާ އ އިާ ނަދުވީާ ވަހީދުާ މުޙަންމަދުާ އިއުތުރ ސްކުރަންާ އަޅުގަނޑުާ  580ާއ ދެ،ާ

ޕެނަާލުބްނ ާމުޙަންމަދުާާމެންބަރު މިާ ހިމެނުމަށްާ މިކޮމިޓީގައިާ ބޭފުޅުންނ މެދާުާވަޙީދުާ ހުރިާ ދެންާ ާލްގައި.ާ

ގޮތަކަށްާތ އީދުކުރ ނަން.ާާާވ ހަކަދެއްކެވުނާް:ޒ ހިރުާޙުސައިން ާއަޅުގަނޑުާހަމަާމިތ ާގިނަާބޭފުޅުންާހިތްޕު�ުޅާ 

ާ

ހިތަށްއަރަނީާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އަޅުގަނޑުާ އޮތީމަާ ދެކެވިފައިާ ޤ ބިލުކަމ މެދުާ ބޭބޭފުޅުންގެާ ާމިާ

ނޫންބ ވައޭާާާާާންމަދުޙުސައިންާމުޙަ އެއްޗެސްވުންާ ވޯޓަށްާ ފަހަރަކުާ ތިވިދ ޅުވިގޮތަށްާ  585ާދެންމެާ

ދެބޭފުޅެއްާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: އަޤްލަބިއްޔަތުންާ އޭރުންާ އަރ އެއްޗެއް.ާ ހިތަށްާ ވިދ ޅުވަނީާ އަޅުގަނޑުާ ރަނގަޅަށްާ

ނުނެގި ދޫކޮށްލެވިދ ނެއޭ.ާ އެކަންތައްާ ދެންާ އެހިސ ބުންާ ވެއްޖިއްޔާ  އްޖިއްޔ ާާނެގިއްޖެކަމަށްާ

ާފަސްކޮށްލެވިދ ނެާއެހެންާއަޅުގަނޑުާހިތަށްއަރައިގެންާދަންނަވ ލީ.

ާ

މިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެކެވުންާ: އެހީތެރިކަމަށްާ ތިދެއްވ ާ ޙުސައިންާ އުފ ވޭާ ވަރަށްާ ގޮތަކަށްާ ރަނގަޅުާ ހަމަާ ހީވަނީާ  590އަޅުގަނޑަށްާ

އަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާމިާއޮތްާާ މުޙަންމަދުާޝ ހިދުާހަލީމް،ާާާާނަންފުޅު.5ާާގެންދަން.ާއެހެންވީމާ 
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ފަރެސް،ާމުޙަންމަދުާވަހީދުާ ނަދުވީ،ާމުޙަންމަދުާއ މިރުާ ހަމީދުާފަހުމީ،ާމުޙަންމަދުާވަހީދުާ އަޙްމަދުާ

ާާ މަޝްވަރ ކުރެވުނު މިތ ނގައިާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ މިއީާ އެހެންވީމ ،5ާާާމަޑުލު.ާ ނަންފުޅަކީ.ާ

ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާފުރަތަމަ...

ާ595 

އެާާންމަތީާދެކުނުބުރީާތިލަދު އެހެންވީމ ،ާ ތަރުތީބަކުންާ ވަކިާ މިއޮތީާ ހުށަހެޅިފައިާ އަޅުގަނޑަށްާ ާއ ދެ،ާ

ާތަރުތީބުންާދަންނަވަންާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީ.ާާާނަޞީރުهللاާޢަބްދުމެންބަރުާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ

 600އެާނޯޓްކޮށްލެވިފައިާއޮތްާތަރުތީބަށްާއެާހުށަހެޅުނާީާދެންާއަޅުގަނޑަށްާއެގޮތަކަށްާބަލައިގެންނެއްާނޫނާްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ފުރަތަމަާއެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާއެކަމުާއެންމެާ އެހެންާހަނދ ނެއްވެސްާ ތަރުތީބެއްާކަމެއްާމިހ ރުާ ކޮންާ

ހަލީމްާދެންާނަދުވީާދެންާމަޑުލުާ ހިންގަވ ާފަރެސްާއ މިރުާފުރަތަމައަށް.ާދެންާޝ ހިދުާ ވިސްނ ލަމާ 

ހަ އަޙްމަދުާ ދެންާ މިއޮތީާވަހީދުާ ފުރަތަ�ަމައިންާ އެންމެާ އެހެންވީމ ،ާ އަސްލަމްާ އަދިާ ފަހުމީ.ާ މީދުާ

ާމުޙަންމަދުާއ މިރުާފަރެސް.ާމ ރީާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވަންތޯ.ާާ

ާ605 

ވަރަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ވިދ ޅުވިާ ފައްޓަވަމުންވެސްާ އެާ އިބްރ ާ ހިތަށްއެރީާ ާއަޅުގަނޑުާ

ހިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާާ އައްސަވާ  އެދިޔައީާާވޯޓަކަށްާ ނަންާ ދެބޭފުޅެއްގެާ ދެންާ ނުވ ވ ހަކަ.ާ ާތްޕުޅުާ

ޝ ހިދުާޙަލީމްއ އިާއަޙްމަދުާހަމީދުާފަހުމީއ އިާއެދެބޭފުޅުންނަކަށްާއެއްވެސްާއިއުތިރ ޒެއްާއައިާއަޑެއާްާާދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ހަމަާއިތުރުާއަޅުގަނޑަކަށްާނީވޭާއެއްވެސްާބޭފުޅަކުާއެހެންވީމ ،ާދެންާދެާބޭފުޅަކުާނަގަންާއުޅޭއިރުާާ

މިާ އަޅުގަނޑުާ ދަންނަވ ލަންވެގެންާ ވިދ ޅުވަންާބޭނުންފުޅުތޯާހަމަާ ވޯޓަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހާ   610ދެންާ

ާއަހ ލީ.ާ

ާ

ތ އީދުކޮށްލަންވެގެންާާާމުލަކަތޮޅުާމެންބަރުާއަޙްމަދުާާ ހަމަާ ބަސްފުޅަށްާ އެާ މ ރިޔ ގެާ ހަމަާ ާއަޅުގަނޑުާ

ާއިނގޭތޯ.ާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ615 

އަޅުގަނޑުާާާާއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާއައްޑުާ އަރިހުންާ ޝ ހިދުގެާ ދެންނެވީާ މިާ ާއަޅުގަނޑުާ
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އެއްވެސްާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: އޭނަގެާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ބެހޭގޮތުންާ މަސައްކަތްތެރިކަމ ާ އޭނަގެާ އިޢުތިރ ސްކުރަން.ާ

ހަލަާމަސައްކަތްޕުޅެއްާކުރައްވަމުންާާމަޢުލޫމ ތެއްާލިބިފައެއްާނެތް.ާއަދިާމިހ ރުާޕަބްލިކްާޤަބޫލުކުރ ާކަ

ާދ ކަމަކަށްވެސްާނުފެނޭ.ާާ

ާ620 

ވޯޓެއްާކޮންމެާބޭފުޅަކުާވޯޓަކަށްވެސްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ހަމަާނިންމ ލެވެނީާ ހީވަނީާއެހެންވީމ ،ާކުރުކޮށްާ އަޅުގަނޑަށްާ

ލިބޭާދެބޭފުޅުންނަށްވުރެންާގިނަކަމަށްާވަންޏ ާއޭގެ ތެރެއިންާއެންމެާގިނައިންާާނަގ ފައިާއަޤްލަބިއްޔަތުާ

ލިބޭާދެބޭފުޅަކަށްާއަޅުގަނޑުމެންާނިންމ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެންމެާފުރަތަމަާމުޙަންމަދުާއ މިރުާފަރެސްާ

ހިމެނުމަށްާފެނިވަޑައިގަންނަވ ާބޭފުޅުން.ާދެންާމުޙަންމަދުާޝ ހިދުާހަލީމް.ާމުޙަންމަދުާޝ ހިދުާހަލީމާްާ

ވަޙީދުާނަދުވީ، މުޙަންމަދުާ އަޙްމަދުާހަމީދާުާާާނުވައެއް.ާދެންާ މަޑުލު،ާދެންާ މުޙަންމަދުާވަޙީދުާ  625ދެންާ

ގޮތް.ާ ލިބުނުާ މިާ ވޯޓުާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުގަނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ އ ދެ،ާ އަސްލަމް.ާ ދެންާ ފަހުމީ،ާ

އަޤްލަބިއްޔަތުާކިރިޔ ާާ ނަންފުޅަށް.ާއެއީާ ފަހުމީގެާ ވޯޓުާލިބިވަޑައިގަތީާއަޙްމަދުާޙަމީދުާ އެންމެާގިނަާ

ާާ އަދަދު ޙަލީމްާއަޤްލަބިއްޔަތާުާ.ާދ12ެހަމަވާ  ވޯޓުާލިބިވަޑައިގަތީާއަޙްމަދުާޝ ހީދުާ ންާއެންމެާގިނަާ

ހަމައެއްާނުވޭ.ާނޫނޭާމުޙަންމަދުާޝ ހިދުާޙަލީމް.ާމ ފްކުރައްވ ތިާއަޅުގަނޑަށްާހައްތަހ ވެސްާއަޙްމަދުާ

ފަރެސްާހަތެއް.ާދެންާމުޙަންމަދުާވަޙީ އ މިރުާ ކިޔެނީ.ާނުވައެއްާދެންާމުޙަންމަދުާ ޙަލީމްާ  630ދުާޝ ހިދުާ

ދޭއް.ާާ ދެބޭފުޅުންނަ�ަށްވެސްާ އަސްލަމްއ އިާ އ އިާ ނަދުވީާ ވަޙީދުާ މުޙަންމަދުާ ދެންާ ފަހެއް.ާ މަޑުލުާ

އެއްނަންފުޅުާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިާލިބުނީ.ާއެއީާއަޙްމަދުާހަމީދާުާ އެހެންވީމ ،ާއަޤްލަބިއްޔަތުާހަމަވާ 

ރަންއޮފް އެއްގޮތަކީާ ދެންއޮތީާ އެހެންވީމ ،ާ އެކަނި.ާ ނަންފުޅުާ ދެވަނައ އިާފަހުމީގެާ ހެދުން.ާ އެއްާ

މުޙަންމަދާުާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުގަނޑުާ އެއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ މެދުގައި.ާ ތިންވަނައިގެާ

 635އ މިރުާފަރެސްާދެންާމުޙަންމަދުާޝ ހިދުާހަލީމް.ާމިފަހަރުާމިވީާޓައީ.ާދެންާއަޅުގަނޑާއެހެންވީމ ،ާ

ބެ އެއްވެސްާނަންފުޅަކާ  އެއްވެސްާއެއްޗެއްާއަޅުގަނޑުގެާާއަޅުގަނޑު�ުާމީނީާހަމަާމި�ިއިންާ ހޭގޮތުންާ

ކޮންމެޓެއްާނުދަންނަވ ާމިހިސ ބަށްާއެހެންނަމަވެސް،ާޙުސައިންއަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާާ

ާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލ ފައިާއިނގޭތޯ.ާ

ާ

އަނެއްގޮތަާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އޮތަސްާ ޓައީއެއްާ އަދިާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ  640ާށާްާރައީސްާ

އެލިބުނުާާާޙުސައިންާމުޙަންމަދު އަޅުގަނޑުމެންާ މިރޭާ ވެއްޖިއްޔ ާ ނުލިބޭކަމަށްާ މިހ ރާުާާާއަޣްލަބިއްޔަތުާ ލިސްޓްާ ތިާ ާނަންފުޅުާ
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އެއ އެކުާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެންާ ކުރެވިދ ނެ.ާ ފޯވަޑްާ ދެއްކޭތީާ ވ ހަކަާ އަވަސްކުރަންާ މަސައްކަތްާ

ވިސްާ ކޮމިޓީގެާ ރެއެއްގައިާާވިދ ޅުވެވިދ ނެާ އެހެންާ ދެންާ ހޯދ ށޭ.ާ ބޭފުޅަކުާ އިތުރުާ އަދިާ ހުރީާ ނުންާ

ނަންފުޅަކަ�ަށްާހުށަހަޅަންާ ދެވަނަާ ރެއަކުާހުށަހަޅުއްވައިގެންާ ތިއްބަވާ  ގިނަާމެންބަރުންާ މިއަށްވުރެންާ

ގޮތަކަށާްާ އިންސ ފުވެރިާ ތަންކޮޅެއްާ މިާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ކުރައްވައިފިއްޔ ާ  645މަސައްކަތްާ

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންވެގެން.ާާހިނގައިދ ނެއޭާއެ

ާ

ތިންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިޕެނަލްގެާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުގަނޑުާ ދެންާ ޚިޔ ލުފުޅެއް.ާ ރަނގަޅުާ އ ދެ،ާ

މަޝްވަރ ކުރެވުނާުާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިާ މިރޭާ އޭގައިާ ބައްދަލުވުމެއްގައިާމިހ ރުވެސްާހިނގައިފިއޭ.ާ

 650ންމަދުާއ މިރުާމަސައްކަތްކޮށް�ްދެއްވައިފިާތިންާރެއަށް.ާދެންާމިހ ހިސ ބަށްާބޭބޭފުޅުންގެާތެރެއިންާމުޙަ

ނުކުރެވޭތޯާާ ޑިސައިޑްާ ނަންފުޅަކަށްާ ވަކިާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ދެންނެވީާ މިާ އަޅުގަނޑުާ ދިޔައީމަާ

މަސައްކަތް.ާާ ހުރިާ ކުރުވިފައިާ އަޅުގަނޑަށްާ ޙައިޞިއްޔަތުންާ މުޤައްރިރުގެާ އެއީާ އެހެންވީމ ،ާ

މެންބަރުންގެާއެހެންވީމ ،ާާ އެވ ހަކަވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ އެއްކޮށް.ާ ޕެނަލްާ އެާ ލައްވާ  އެބޭފުޅުންާ

މިއަށްވުރެނާްާ އެކަމަކުާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ދެންާ ދަންނަވ ލީ.ާ އަ�ަޅުގަނޑުާ މަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާ

އަޅުގަނޑުމެންާ ކަންތައްާ ނިންމުމުގެާ ނަންފުޅުާ ދެވަނަާ ރެއަކަށްާ ވަޑައިގަންނަވ ާ ބޭފުޅުންާ  655ގިނައިންާ

ހަމައެކަނިާ ދަންނަވ ލ ނަންާ ނިންމުންާ މިާ ރިކޯޑަށްޓަކައިާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ބ އްވ ފައިާ

ރައީސްާ މަޖިލީހުގެާ ނިންމުނީާ މިާ މިރޭާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެރުވުމަށްޓަކައި.ާ ޔައުމިއްޔ އަށްާ

އަޙްމަ އަލްއުސްތ ޒްާ ލަތީފް،ާ ޙަސަންާ އަލްއުސްތ ޒްާ އެއީާ ބޭފުޅުންާ ތިންާ އޮތްާ ދުާފޮނުއްވ ފައިާ

ާޢަބްދު ކޮމިޓީއަށްާާهللا، ހިމެނުމަށްާ ޕެނަލްގައިާ ތިންބޭފުޅުންާ އެާ ޙުސައިންާ ދީނާ  އަލްއުސްތ ޒްާ

މާިާ މިބޭފުޅުންާ ނިންމުނީާ މިާ ދެންާ ނިމުނީ.ާ އެގޮތަށްާ އިއްތިފ ގުންާ ބޭފުޅުންގެާ  660ހ ޒިރުވެވަޑައިގެންާ

ގެންާދެއްވ ނެާދާެާތި�ިންބޭފުޅުންގެާއިތުރުންާބަހުގެާނަޒަރަކުންާމިާމަސައްކަތުގައިާބައިވެރިވެާވަޑައި

އަޙްމަދުާ ބޭފުޅަކަށްާ އެއް�ްާ އޭގެތެރެއިންާ ފެނިވަޑައިގަންނަވ ކަމަށް،ާ ކޮމިޓީއަށްާ ތިއްބެވުންާ ބޭފުޅަކުާ

މެންބަރުނާްާ ކޮމިޓީގެާ ދެންާ ފެނިވަޑައިގަންނަވ ކަމަށް.ާ ކޮމިޓީއަށްާ ހަމަޖެއްސުންާ ފަހްމީާ ހަމީދުާ

ޖަލްސ އެާ ހ ޒިރުވެވަޑައިގަންނަވ ާ ގިނައިންާ ދޭތެރޭގައާިާމިއަށްވުރެންާ ނަންފުޅ ާ ދެވަނަާ އްގައިާ

ރައީސްއަށާްާ މަޖިލީހުގެާ އަޅުގަނޑުާ އެގޮތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމުމަށް.ާ ގޮތެއް�ްާ  665އަޅުގަނޑުމެންާ

މާިާ މިހ ރުާ ވ ހަކައަކީާ އޮތްާ ދަންނަވ ލަންާ އަރިހުންާ ބޭފުޅުންގެާ އަޅުގަނޑުާ ދެން،ާ ދަންނަވ ނަން.ާ

އަނެއްކ ވެ މ ދަމ ވެސްާ ހަމަާ މަސައްކަތްާ ކުރިއަށްާޕެނަލްގެާ ހަމަާ އިރ ދަކުރެއްވިއްޔ ާ އަޅުގަނޑުާ ސްާ
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އެބަާާ އަޅުގަނޑުާ ވަންޏ ާ ފެނިވަޑައިގަންނަވ ކަމަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ކޮމިޓީގެާ ދެންާ ގެންދ ނަން.ާ

މާިާ ގަސްތުކުރަންާ އެބަާ އަޅުގަނޑުާ ވަންޏ ާ ނުކުރައްވ ކަމަށްާ އިއުތިރ ޒްާ ނުވަތަާ ގަސްތުކުރަންާ

އަރު ދަޢު�ުވަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ވަޑައިގެންާާޕެނަލްގައިާ އަޑުއައްސަވަންާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީގެާ  670ވަންާ

ތިއްބެވުމަށް.ާއެއީާއެހެންާއަޅުގަނޑުގެާހިތަށްާއެރިގޮތަކީާއެާޑްރ ފްޓްކުރައްވ އިރުގައިާއެބޭފުޅުންނަށްާ

އެކަނާްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެންާ އިވިވަޑައިގެންފިއްޔ .ާ ގެންދެވޭގޮތްާ މަޝްވަރ ާ ވ ނެހެންާ ފަސޭހަފުޅުާ

އަޅުގަނޑު އެއްޗެއްާާާހަމަާ ޙުސައިންާ ވަންޏ .ާ ނެތްކަމަށްާ އިއުތިރ ޒެއްާ ކޮމިޓީގެާ ގެންދ ނީާ ކުރިއަށްާ

ާވިދ ޅުވަންތޯ.ާާ

ާ675 

ހިތަށްއެރީާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އަޅުގަނޑުާ ނޫން.ާ އިއުތިރ ޒްކުރ ކަށެއްާ ދެންާ ާއަޅުގަނޑުާ

ބެއްާާާޙުސައިންާމުޙަންމަދު ޔައުމިއްޔ ާ ކޮމިޓީގެާ ޔައުމިއްޔ ާ ރައީސްމިބޭފުޅުންާ ހަމަާ ާލެވިއްޔ ާ

އެބޭފުޅުންާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ޔައުމިއްޔ ާ ކޮމިޓީގެާ އެާ ބ ވައޭ.ާ ނުފުދޭާ ބޭނުންފުޅުާ ތިވިދ ޅުވިާ ދެންމެާ

ދެއްތޯ.ާ ދެކެވޭތ އެބަާ ވ ހަކަވެސްާ ބައްދަލުވެާ ރައީސްއ އިާ އަނެއްކ ާ ދެންާ ދިރ ސ ކުރައްވައިފިއްޔ .ާ

 680ާ.ާާއެހެންާހަމަާއެސުވ ލުާދަންނަވ ލ ނަމޭާހީކޮށްާހަމަ

ނޫން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިާލިޔެވެނީވެސްާވ ރބެޓިންކޮށެއްާ ޔައުމިއްޔ ތައްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފުއްދޭނެާ އ ދެ،ާއެބޭނުންާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ދެންާ ހުންނ ނެ.ާ ރެކޯޑިންގާ ދެންާ ލިޔެވެނީ.ާ މިާ މިހ ރުާ ޔައުމިއްޔ ތަށްާ ކޮމިޓީގެާ

ތިވިދ ޅުވިގޮ ޙުސައިންާ ފުރަތަމަާ ދީގެންާއަޅުގަނޑުާ މަޢުލޫމ ތުާ އެބޭފުޅުންނަށްާ އަޅުގަނޑުާ ތަށްާ

އުނދަގޫވެއޭާއެބަ.ާއެއީާއަޅުގަނޑަށްާއެބޭފުޅުންނަ�ަށްާއެރުވޭާާ އެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަނޑަށްާވަރަށްާ

ވެދ ނެ،ާާ ކަމަކަށްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެއީާ ދިމ ވިޔަސްާ މައްސަލައެއްާ ހަމަާ ފަހަރެއްގައިާ  685މަޢުލޫމ ތަކުންާ

އުފުލަން ޒިންމ ާ ވަޑައިގެންާާއަޅުގަނޑުާ ހަމަާ އެބޭފުޅުންނަށްާ އޭރުންާ ބޭނުންނުވަނީ.ާ ޙަޤީޤަތުގައިާ ާ

ސްޓައިލްގައި.ާާ އެބޭފުޅެއްގެާ ގެންދަވ ނެ.ާ ހައްދަވަމުންާ ނޯޓްވެސްާ އަމިއްލަާ އެބޭފުޅުންގެާ ތިއްބެވިއްޔާ 

ބޭނުންފުޅިއްޔ .ާާ ރިފ ރކުރައްވަންާ އިތުރަށްާ އޮންނ ނެާ ރެކޯޑިންގވެސްާ ނުވަތަާ ޔައުމިއްޔާ  އަދިާ ދެންާ

ވަޑައިގަތުންާާދެ އެބޭފުޅުންާ އަޑުއްސަވަންާ ކޮމިޓީާ ހިތަށްއެރީާ އަޅުގަނޑުާ ވިސްނ ފައިާ އެގޮތަށްާ ންާ

 690ާއެބޭފުޅުންގެާމަސަ�ައްކަތްޕުޅަށްާފަސޭހަވަގެންާނުދ ނެާބ އޭ.ާާ

ާ

ކަމެއްާާމެންބަރުާާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީ ގަޑިއެ�ެއްާ ވަކިާ ގަޑި،ާ ދެއްތޯާ ހަމައެއްނުޖެހޭާ އަދިާ ާއަޅުގަނޑުމެންާ
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ހަމަޖައްސަނީާނޫނީާޞަފްޙ އަކަށްާކަމެއްާހަމަޖައްސަނީާއެގޮތެއްާއަދިާއަޅުގަނޑުމެންާމުޅިންާނުއެއްާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ނަޞީރުهللاާދުޢަބް

މިގެންނަނީ.ާ އަގެއްގައިާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ގޮތެއްވިއަސްވެސްާ ކޮންމެާ ގޮތެއްވެސް.ާ ހަމަޖައްސާ  ނިންމާ 

ާާ ވެދ ނެކަމަށްވެސްާއަޅުގަނޑަށްާފެންނ ތީ،ާާއެހެންވީމ ،ާތިގޮތަށްާގެންނަވ އިރުގައިާއިތުރު  695ވޭސްޓަކަށްާ

އޮތީމާ  ޚިޔ ލުާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންާ އެބަހުރި.ާ ފެންނަންާ އެވިދ ޅުވ ހެންާ ޔައުމިއްޔ ތައްވެސްާ

ާދަންނަވ ލީާއިނގޭތޯ.ާާ

ާ

ކުރީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: އަރުވ ނަން.ާ ޖަވ ބުާ އަޅުގަނޑުާ ވ ހަކައަށްާ އެވިދ ޅުވިާ ނަޞީރުާ އަޅުގަނޑުމެންާއ ދެ،ާ ރޭާ

އެއޮތާީާ އެބައިާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމަށް�ް.ާ ވަރެއްާ ވަކިާ ދުވަހަކަށްާ މަސައްކަތްކުރައްވާ  އޮތީާ  700ނިންމ ފައިާ

ބައިވެރިވާެާ އެބޭފުޅުންާ ބައްދަލުވުމުގައިާ ކޮމިޓީގެާ ނ ންނ ނެާ ކޮސްޓެއްާ އިތުރުާ ހަމަޖެހިފައި.ާ

ާވަޑައިގަތަސްާ.

ާ

ކޮމިާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އެާއ ދެ،ާ ގުޅިގެންާ އެއްޗަކ ާ އެވިދ ޅުވިާ ދެންމެާ މުޤަ�ައްރިރުާ ާޓީގެާ

ާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ގޮތަކަށްނޫނޭ.ާމިާގަވ އިދުގެ ދައްކަވާ  މެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާ ލިޔެވެނީާ މ އްދާ 44ާާޔައުމިއްޔާ   705ވަނަާ

އު ވ ހަކައަށްާ ދައްކ ާ މެންބަރުންާ ތައްޔ ރުކުރ ނީާ ލިޔެާ ޔައުމިއްޔާ  ނުގެނެސްާާބުނަނީާ ނިއިތުރެއްާ

އެހެންވީމ ،ާާ ގޮތަކަށޭ.ާ ފެންނ ނޭާ ޔައުމިއްޔ އިންާ ގޮތަކަށްާ އެދެއްކިާ ވ ހަކައެއްާ ދައްކ ާ މެންބަރަކުާ

ކޮމިޓީގެާޔައުމިއްޔ ާރެކޯޑަ�ަށްޓަކައި،ާތ ރީޚަށްޓަކައިާާ ގަވ އިދ ާއެއްގޮތަށްާމިާ މިާ ބޭނުންާ އަޅުގަނޑުާ

ތެދުފުޅެ ކަމަކީާ އަނެއްާ ދެން،ާ ބ އްވަން.ާ މިާލިޔެފައިާ އެކަމަކުާ އޮންނ ނެ.ާ ލިޔެފައިާ ޔައުމިއްޔ ާ އްާ

ފަންނާީާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައިާ ކޮމިޓީއަށްާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ  710ގަވ އިދުންވެސްާ

ކޮމިޓީގެާ މިާ އެބޭފުޅުންާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކޮށްފައި.ާ ގަވ އިދުންާ މިވަނީާ ތިއްބަވ ނެކަންާ ބޭފުޅުންާ

ގޮތަށްާތިއްބެވުމަކީާވަރަށްާޖަލްސ ާހިނގަމުންދ އިރާުާ މިތ ާމޭޒެއްގައިާފަހަތުގައިާވ ހަކަފުޅުާނުދައްކަވާ 

އެބޭފުޅުންނަށްާ މަސައްކަތްތެރެއަށްާ ބޮޑަށްާ ތަންކޮޅެއްާ ވިދ ޅުވުމަށްވުރެާ އުމިއްޔާ  ބޮޑަށްާ

އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުގަނޑުާ ވ ނެކަމަށްާ ބޮޑުކަމަކަށްާ ފުރުޞަތުާ ވަދެވަޑަ�ައިގެންނެވުމުގެާ

އޮތިއްޔ ާާއަ ވަޑައިގެންނެވެންާ ބޭފުޅަކުާ އެބޭފުޅުންގެތެރެއިންާ އެއީާ ކަމެއްާ ފެންނަާ  715ޅުގަނޑަށްާ

މ ބޮޑުާ އެބޭފުޅުންގެާފީތަކ ާއެއްޗެހިާހުންނަގޮތުންާ ވަޑައިގަތުން.ާދެން،ާނަޞީރުާއެވިދ ޅުވިފަދައިންާ

އަޅުގަނޑު އެއީާ ކުރަންޖެހެންޏ ާ އެކަމަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ޚަރަދެއްާ އިތުރަށްާއެކަށީގެންނުވާ  މެންާ

ާވިސްނ ލަންޖެހޭނެާކަމެއްކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީާޝުކުރިއްޔ .ާާ
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ާ

އެބޭފުޅުންނަށްާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ތ އީދުކުރެވެނީާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ  720ާއ ދެ،ާ

މަާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން: ރަނގަޅަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އޭރުންާ ތިއްބަވަން.ާ ގެންދެވޭނެކަމަށްާބުރަކަމަކަށްނުވަންޏ ާ ސައްކަތްާ

އެވ ހަކަދެކެވޭާއަޑުާއިވުމުނާްާ އަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީ.ާޔައުމިއްޔ ާކިޔ ކިއުމ ާއަ�ަދިާމިތަނުގައިާސީދާ 

ވ ހަކަދައްކ އިރުާާ އިންސ ނުންާ އެއީާ ފެންނ ތީ.ާ ތަފ ތުވ ނޭކަމަށްާ ކުޑަކޮށްާ ނަތީޖ ާ އެނުކުންނަާ

ތަކަާ އެނައުންސްާ އޭގެާ އުސޫލ ،ާ ރ ގ ،ާ ކަމެއްާާއެވ ހަކަދައްކ ާ ދޭހަވ ާ މ ނަތައްާ އެއިންާ ކީވެސްާ

މުޤަ�ައްރިރުާ މިހ ރުާ އެބޭފުޅުންާ ފެންނަނީާހަމަާ ބޮޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާ  725ޙަރަކ ތްތައްވެސް،ާ

ތިބުމަށާްާ ދަންނަވައިގެންާ އެބޭފުޅުންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތްކަމަށް.ާ ޚަރަދެއްާ އިތުރުާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ

ާލަން.ާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަާވ ހަކަދަންނަވ 

ާ

ދަންނަވ ލަން.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ރެކޯޑަށްާ ހަމަާ އެބަޖެހޭާ އިޞްލ ޙެއްާ އެއްޗެއްގެާ ދަންނަވ ލެވުނުާ އަޅުގަނޑަށްާ އ ދެ،ާ

 730އިދ ރީާމޭޒުންާއަޅުގަނޑަށްާއަންގަވ ދެއްވައިފިާމިާޔައުމިއްޔ ާލިޔެވެނީާހަމަާޖަލްސ ގައިާވ ހަކަދައްކ ާާ

ރީގައިާއެހެންާދަންނަވ ލެވުނީާކުރީގައިާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާލިބުނުާދާެާގޮތަށްާކަމަށް.ާއަޅުގަނޑަށްާކުާ

ނިންމ ލަނާްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އިޝޫވެސް�ްާ މިާ އެހެންވީމ ާ ދެން،ާ ނެތީމ .ާ އެގޮތަށްާ ޔައުމިއްޔާ 

ާއަޅުގަނޑު،ާާ

އިޢްތިރ ޟްކުރީާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އެާ އަޅުގަނޑުާ ސ ފުކޮށްލަން.ާ އެއްޗެއްާ ާއަޅުގަނޑުާ

 735ާނޫންކަންާދަންނަވ ލަންވެގެންާއަޅުގަނޑުާހަމަާފުރުޞަތަކަށްާއެދުނީ.ާާސައިންާމުޙަންމަދުާޙު

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ

އ ދެ،ާއަޅުގަނޑުވެސްާއަހ ލަންވެގެންާއުޅުނީާކަނޑައެޅިގެންާއިޢްތިރ ޟްކުރައްވ ާއެއްވެސްާބޭފުޅަކުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާޕެނަލުގެާބޭފުޅުންާހ ޒިރުވަޑައިގަތުމުގައިާ.ާއެބަާއިންނެވިތޯާއެާޑްރ ފްޓިންާގ

ާ740 

ކޮމިޓީއެއްގެާމިލަދުންމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރު މަޖިލީހުގެާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންގެާ ހިތަށްއެރީާ ާއަޅުގަނޑުާ

ޕެނަލްއަކަށްވިއަސް،ާާާލުބްނ ާމުޙަންމަދުާޒ ހިރުާާ ރިސަރޗްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ބޭރުގެާ ާޖަލްސ ގެތެރެއަށްާ

ލޯޔަރުންނަ�ަށްވިއަސްާއެބޭފުޅުންާވަދެވަޑައިގެންނެވުންާއެއީާރަނގަޅުާކަމެއްާބ އޭާނުވަތަާނޫންކަމެއް،ާާާާާދެއްކެވުން:ާވ ހަކަޙުސައިން

ހިތަށްއެރީާާ އަޅުގަނޑުާ ދެން،ާ ނޫން.ާ އިޢްތިރ ޟްކުރަނީކީއެއްާ ކަމަކަށ2ާާާާްއަޅުގަނޑުާ ވަނަާ
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ޔައުމިއް އަޑުއިވޭނެތޯ،ާ ރިކޯޑިންގާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ފެންނ ނެތޯ،ާއެބޭފުޅުންނަށްާ  745ޔާ 

މިތ ާނުތިއްބެވިއަސްާއެބޭފުޅުންގެާއެބޭފުޅުންާމިތަނަށްާދެއްވ ،ާއަޅުގަނޑުމެންގެާމިާ އެހެންކަމަށްވަންޏާ 

ބައްލަވައިގެންާާ ޔައުމިއްޔާ  މިާ އަދިާ އަޑުއެއްސެވުމ ާ އޯޑިއޯާ އެާ ވަގުތުގައިާ ދެއްވ ާ މަސައްކަތަށްާ

އެާމަސަ ކުރެއްވީމާ  މިތ ާާއެބޭފުޅުންާއެކުރައްވ ާމަސައްކަތްާ އެހެންނޫނީާ ޑްޕްލިކޭޓެއްާނުވ ނެ.ާ އްކަތްާ

ހަމަާ ބައިވެސްާ ޑްރ ފްޓިންގާ އެާ ޖެހޭނީާ ގޮސްާ އަނެއްކ ވެސްާ ނަންގަވ ފައިާ ނޯޓްާ އެާ ތިއްބަވައިގެންާ

ކޮމިޓީގެތެރެއަށްާާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ހިތްހަމައެއްނުޖެހެާ އެހ ާ އަޅުގަނޑުާ ދެން،ާ ގެންދަން.ާ  750ކުރިއަށްާ

އެބޭފުޅުންނަށް ބޭފުޅުންާ އެއީާާބޭރުާ ވަދެވަޑައިގަންނަވ ކަ�ަށް.ާ މިތަނަށްާ ފަސޭހަފުޅުވިއަސްާ ާ

ބެއްލެވެންާާ ޔައުމިއްޔ ވެސްާ އަދިާ އަޑުއެއްސެވެންހުރުމާ  ލިބެންހުރުމ ،ާ އޯޑިއޯާ މީގެާ އެބޭފުޅުންނަށްާ

ދަންނ ވ ލ ނަމޭާ ހިތަށްއެރީާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ފީލްވަނީ.ާ މިގޮތަށްާ އަޅުގަނޑަށްާ ހުރުމ އެކުާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ755 

ފ ހަގަނުވ ާާާލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާތި ކުރިންާ ބަލ ލިއިރުާ އަރިމައްޗަށްާ ފަހަތަށްާ ދެންމެާ ާއަޅުގަނޑުާ

މިތ ާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ބޭފުޅުންާމިވަގުތުވެސްާ ހިމެނިާވަޑައިނުގަންނަވ ާފަސްާ ކަމެއްާފ ހަގަކުރެވުނު.ާއެއީާކޮމިޓީގައިާ

އަޅުގަ ތިއްބެވިކަން.ާ އަޅުގަނޑުގެާާއެބަާ އެހެންވީމ ،ާ އެނގުނީ.ާ ބަލައިލީމ ާ މައްޗަށްާ އަރިއަރިާ ނޑުާ

ބޭފުޅުންާ ފަސްވަރަކަށް�ްާ މޭޒެއްގައިާ ހުންނަާ ފަހަތުގައިާ އަޅުގަނޑުގެާ ނޫންާ މައްސަލައެއްާ މ ބޮޑުާ

ވ ހަކަާއަޑުއަހ ލަންާތިބުމަކުންނެއް.ާ  760ާމަޑުމަޑުންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއުނދަގުލެއްާނުވ ގޮތަށްާމިދައްކާ 

ާ

މަސައްކަތަކަށްވ އިރުާާލެއަތޮޅުާމެންބަރުާމ ރިޔ ާާމ  ރައްޔިތުންގެާ މިކުރަނީާ މިތ ާ ާއަޅުގަނޑުމެންާ

ރައްޔިތުންގެާއިތުރުާބޭފުޅުންާތިބުމަކީާއަޅުގަނޑުާދެކޭގޮތުގައިާމ ބޮޑުާމައްސަލައެއްނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ

ާރަން.ާާއަޅުގަނޑުާއެކަމަކ ާއިޢްތިރ ޟެއްނުކު

ާ765 

ާާފ ދިއްޕޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ގަވ އިދުގެާ އެވ ހަކަ.ާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ 30ާއަޅުގަނޑުވެސްާ ާވަނަާާ

ގައިާާމުޙަންމަދުާޞ ލިޙުާާ )ބ(ާ މ އްދ ގެާ މިާ މ އްދ .ާ އޮތްާ ގޮތްާ ކުރުމުގެާ ޑްރ ފްޓްާ ާމ އްދ އަށްާ

ކަާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މެއްާކުރުމުގެާއިޚްތިޔ ރުާއަޅުގަ�ަނޑުމެންނަށްާއެބަދޭ.ާމިބުނަނީާހަމަާއެކަންކަމަށްާފަހިވ ނެާހުރިހާ 

ކަންތައްތައްާކުރުން.ާއެހެންކަމަށްވަންޏާ  ކަންކަންާކުރުމަށްާފަސޭހަވ ނެާނުވަތަާމަގުފަހިވ ނެާއެންމެހާ 
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ކުރިއަށްާާ ހަމަާ އެކަންާ ވ ކަމަށްވަންޏާ  ފަސޭހައަކަށްާ އެާ ކުރުމުގައިާ ޑްރ ފްޓްާ އެާ  770އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ާގެންދަން.ާ

ާ

ވ ހަކ ގައާިާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާާ އެވިދ ޅުވިާ ލުބްނާ  ދެންމެާ ހީވަނީާ ާއަޅުގަނޑަށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާާާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މަޖިލިސް،ާ ޚ އްޞަާ މިހ ރުާ ބަލައިލ އިރުާ ޤ ނޫނީގޮތުންާ ކޮންމެވެސްވަރެއްގެާ

ާާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ ާ ރައްޔިތުންގެާ އެާާއެބައޮވޭާ އިމްތިޔ ޒުތަކެއް.ާ ޚ އްޞަާ މަޖިލީހަށްާ  775ޚ އްޞަާ

ޚ އްޞަާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ އެއްގައިާނުވަތާަާ ނުވަތަާ މިލިބެނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާ އިމްތިޔ ޒުތައްާ

އެބޭފުޅުންާ އަޑުއައްސަވަންާ ޖަލްސ އެއްާ މިފަދަާ ނަމަވެސްާ އެހެންާ ދެން،ާ ޖަލްސ ގައި.ާ ކޮމިޓީއެއްގެާ

ާާ އެ ދެކެން.ާވަޑައިގެންނެވުމަކުންާ ނުއެއްާ އަޅުގަނޑުާ އަންނ ނެކަމަކަށްާ އުނިކަމެއްާ އިމްތިޔ ޒަކަށްާ

އަޑުއައްސަވަންާާ ބޭފުޅުންާ އެގޮތަށްާ ނެތްާ މައްސަލައެއްާ އެއްވެސްާ އަޅުގަނޑުގެާ އެހެންވީމ ،ާ

 780ާވަޑައިގަތުމަކުންނެއް.ާއެއީާއިމްތިޔ ޒަކަށްާއެއްވެސްާއުނިކަމެއްާނ ންނ ތީާއެހެންާމިދެންނެވީ.ާ

ާ

ކުރައްވ ނީއެއްާނޫނޭ.ާާާާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ  ވ ހަފުޅުދެއްކެވިއިރުގައިާފަށްޓަވަމުންާވިދ ޅުވިާއިޢްތިރ ޟްާ ދެން،ާލުބްނ ވެސްާ

އިޙްސ ސްކުރެވޭާގޮތެއްާފ ޅުކޮށްލެއްވީއޭ.ާއަޅުގަނޑުާހަމަާފޯރމިއުލައިޒްާކޮށްލަންާހަމަާއިޢްތިރ ޟްާ

ބޭ ކުރައްވ ާ އިޢްތިރ ޟްާ އެހެންވީމ ،ާ އަންނަާކުރައްވަނީތޯ.ާ ދެންާ އަޅުގަނޑުާ ނެތިއްޔާ  ފުޅަކުާ

ދަޢުވަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހިމެނިވަޑައިގަންނެވިާ ޕެނަލްގައިާ ޑްރަފ ޓިންގާ ފެށިގެންާ  785ޖަލްސ އިންާ

ާއަރުވަންކަމަށް.ާާ

ާ

ތިކަންތައްާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުބުރީާމެންބަރުާާ ނޫންބ އޭާ ރައީސްާ މަޖިލީހުގެާ އަނެއްކާ  ހިތަށްއެރީާ ާއަޅުގަނޑުާ

ވަޑައިގެންާާާާާމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުން:އަޙްމަދުާޙަ މިތަނަށްާ އެބޭފުޅުންާ ބ އޭާ ނިންމެވިދ ނެާ މިތަނުންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ނިންމަވ ނީ.ާ

ކޮމިޓީވެސާްާ މިާ ނިންމީމ ާ އަޅުގަނޑުމެންާ ޤަބޫލުކުރީާ އަޅުގަނޑުމެންާ ކުރީގައިވެސްާ އެއީާ  790ތިއްބަވ ،ާ

އަޅުގަނޑުމެންާހަވ ލުކުރީާމު ތިއްބަވާ  ޤަ�ައްރިރ ާމިކަންތައްާއެކުލަވ ާނިންމަން.ާާނިމޭނެކަމަށް.ާމިތާ 

މިކަންާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުދިޔަ.ާ އެކަމެއްވެސްާ އެހެނެއްވެސްާ އެކަމަކުާ

ހިތުންާވަގުތަކީާވަރަށްާމުހިންމުާއެއްޗެއް.ާއަޅުގަނޑުާމިތަނަށާްާ ކިހިނެއްބ އޭާދ ނީ.ާއެއީާއަޅުގަނޑުާ

ވީހ ާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ އެހެންވީމާ ވަޑައިގަންނަވ ާ ބެލިއްޔ ،ާ ގެންދެވޭތޯާ ކަންތައްތައްާ ކުރުކޮށްާ ވެސްާ
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ރަނގަޅާުާ ފުރަތަމައިނުންާ ނިންމ ލުންާ ކަމެއްތޯާ ކުރެވިދ ނެާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެއީާ  795އެކަންވެސްާ

ާކަމެއްކަމަށްާފެންނ ތީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

މ އްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ގަވ އިދުގެާ ތިޔަކަމުގައިާ އެކަންާާދެން،ާ ނިންމަވައިފިއްޔާ  ކޮމިޓީންާ މިާ ރިޢ ޔަތްކުރ އިރުާ ދ ތަކަށްާ

ހިތަކަށްނުވަދެާާ އަޅުގަނޑުާ ދެން،ާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ނުކުރެވޭކަމަކަށްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ދެންާ އޮންނ ނެއެކޭ.ާ ސަބަބެއްާ ވަކިާ ކުރައްވ ނެާ އިޢްތިރ ޟްާ އެއަށްާ ރައީސްވެސްާ  800މަޖިލީހުގެާ

ކަމެއްވިއަސްާއަދިާއިދ ރީގޮތުންާކޮމިޓީގެާާއަޅުގަނޑުާމަޖިލީހުގެާރަ ހުރިހާ  އީސަށްާކޮމިޓީންާނިންމަވާ 

އަބަދުވެސްާދުވަހުންާ މަޢުލޫމ ތުވެސްާހަމަާ ކަންތައްތައްާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާއަޅުގަނޑުާކުރ ކަމެއްާ

ކަމެއްގައާިާ ކޮންމެާ ނަމަވެސްާ އެހެންާ ދެންާ ގެންދަނީ.ާ އަރުވަމުންާ ރައީސަށްާ މޖިލީހުގެާ ދުވަހަށްާ

ނަމަވެސްާ އެހެންާ ނުދަން.ާ އަޅުގަނޑެއްާ ހޯދ ކަށެއްާ އިޒުނަފުޅެއްާ ރައީސްގެާ މަޖިލީހުގެާ ކޮންމެހެންާ

ދެންާނަޞީރުާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވެާދެއްވ ފައިާމިާާ  805މަޢުލޫމ ތުާއަރުވަމުންާއަބަދުވެސްާގެންދަނީ.ާލުބްނާ 

ާމަޢުޟޫާއަޅުގަނޑުާބަންދުކޮށްލައްވަނީ.ާާ

ާ

ާރުމިލަދުންމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަ 30ާގަވ އިދުާ ޑްރ ފް�ްޓްކުރާ ާ ދިރ ސ ކުރ ާ ބަލައިލ އިރުާ މ އްދ އަށްާ ާވަނަާ

ކޮމިޓީގާެާާލުބްނ ާމުޙަންމަދުާޒ ހިރުާާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ދިރ ސ ކުރާ  އަދިާ ބ ރުތަކުގެތެރޭގައިާ ާކޮމިޓީގެާ

ރައީސަާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޙުސައިން މަޖިލީހުގެާ ހިއެއްނުވެާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ހައިސިއްޔަތުންާ ރައީސްާރައީސްގެާ ކޮމިޓީގެާ މިާ  810ށްާ

މިާ ދައުރެއްާ އެއްވެސްާ ނެތްާ ރައީސަކަށްާ މަޖިލީހުގެާ އަދިާ ހެންނެއްވެސްާ ވ ންޖެހޭނެާ ޖަވ ބުދ ރީާ

ކަމެއްާ އެއްވެސްާ ރައީސްގެާ މަޖިލީހުގެާ ޤަބޫލެއްނުކުރަންާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކޮމިޓީއަކު.ާ

ާހުއްޓުވިދ ނެާކަމެއްާމިާމަޖިލީހުންާކުރ .ާ

ާ

އަޅުގަނޑުާާާމެންބަރުާާނުބުރީތިލަދުންމަތީާދެކު އުޅުނީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އެވ ހަކަާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުވެސްާ  815ާއ ދެ،ާ

އުޅުނީާާާާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންނަޞީރުهللاާޢަބްދު ޖަވ ބުދ ރ29ާާާީދަންނަވ ލަންާ މުޤަ�ައްރިރުާ ކޮމިޓީގެާ މިާ އެބައޮވޭާ މ އްދ ގައިާ ވަނަާ

.ާމަޖިލީހުގެާރައީސެއްާނޫންާރައީސަ�ަށާްާވ ންޖެހޭނެކަމަކަށްާއަޅުގަނޑަކަށްާނުފެނޭާމަޖިލީހުާރައީސެއް

ދެންާވަސީލަތްތައްާހޯދައިދިނުމ ހެންާއަޅުގަނޑަށްާާ ހަމައެކަނިާއޮތީާޕެނަލްާއެކުލަވ ލުމަށްާއެހީތެރިވުމާ 

ާވަނަާމ އްދ ގައިާމިއޮންނަނީ.ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީާ.29ާާހީވަނީާ

ާ820 
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ވަނީާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިާކޮމިޓީއަށްާމިރޭާވަޑައިގެންނެވިާއެންމެާއ ދެ،ާއެހެންވީމ ާއަޅުގަނޑަށްާހީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން:

މައްސަލައެއްާާ ހ ޒިރުވެވަޑައިގަތުމަކީާ ބޭފުޅުންާ އެާ ވެވޭހެންާ އިއްތިފ ޤުާ މިހ ރުާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ

އަދިާމަސައްކަތަށްވެސްާފަހިވެގެންާހިނގައިދ ނެާކަމެއްކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާދެންާ ނޫންކަމާ 

ނަާޖަލްސ އަކުންާފެށިގެންާއެބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވ ނަން.ާދެން،ާއަޅުގަނޑުމެންާވަގުތުވެސްާމިރޭާއަން

އޮންނ ނެާ ވިލޭރޭާ ބުރ ސްފަތިާ ޖަލްސ އަށް،ާ ރޭގެާ ބުދަދުވަހުގެާ އިރ ދަކުރެއްވިއްޔ ާ  825ހަމަވަނީ.ާ

ބޭފުޅުާ ހުރިހ ާ އަޅުގަނޑުާ އިރ ދަކުރެއްވިއްޔާ  ޖަލްސ އަށްާ އެާ ޖަލްސ .ާ މާިާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ންނަށްާ

ވަކިންނެއްާާ މ އްދ ާ މިދެންނެވީާ ޑްރ ފްޓޭާ ފުރަތަމަާ ބައި،ާ ޙައްޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ ޑްރ ފްޓްާ ފުރަތަމަާ

މިންވަރަށްާ އެާ ބައިތަކ ާ ބެހޭާ އެާ ކަންތައްތަކާ  ހިމެނެންވީާ ބ ބުގައިާ އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ

އަ އޭރުންާ ބަލ ނީ.ާ ގެނެވޭތޯާ ނިންމ ލައިގެންާ ޕެނަލްއިންާ އޭގެާޑްރ ފްޓިންގާ ހަމަާ ޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ކުރީރޭާ ހުރިތޯާ ހަމައަށްާ ބަރ ބަރަށްާ އެާ ފެށޭނެާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ތަފްސީލުާ  830މ އްދ އަކުންާ

އެވަރުކުރެވޭނެކަމަށްާއަޅުގަނޑުމެންާ އަޅުގަނޑުމެންާނިންމިާފަދައިން.ާއެހެންވީމ ،ާއިރ ދަކުރެއްވިއްޔާ 

ާމިާނިންމަނީ.ާާ

ާ

އަޅުާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާާ ކޮމިޓީއަށާްާއ ދެ،ާ އަޅުގަނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ާގަނޑުާ

އަޅުގަނޑުމެންާާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުމެންބަރުާ އިންތިޚ ބްވުމަށްފަހުާ މުޤައްރިރަކުާ  835ާރައީސަކު،ާ

މުޙަންމަާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މެންބަރުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ކޮމިޓީގައިާ އެކުލަވ ލާ  ޑްރ ފްޓްތައްާ ދާުާވ ހަކަދެކެވުނުާ

އެގޮތަށްާާ އެބޭފުޅާ  ފެނޭާ އަދިވެސްާ އަޅުގަނޑަށްާ ބެހޭގޮތުން.ާދެން،ާ ނަޝީދުާމަސައްކަތްާކުރެއްވުމާ 

އެބޭފުޅާ  އިސްބޭފުޅެއްގޮތުގައިާ ކޮމިޓީގެާ މިާ ހުންނެވިކަމަށްވަންޏ ާ ކޮށްދެ�ެއްވަންާ މަސައްކަތްާ

ދ  މިކަންާ ދަށުންާ ބެއްލެވުމުގެާ އެބޭފުޅ ގެާ އެއީާ އެ�ެހެންވީމ ،ާ ކުރިއަށްާހަމަޖައްސަވަން.ާ ގޮތެއްާ

މުޙަންމަދާުާ ގޮތުގައިާ އިސްބޭފުޅެއްާ ޕެނަލްގެާ ޑްރ ފްޓިންގާ ހަމަޖައްސަވަންާ ކަންތައްާ  840ގެންދެވުމުގެާ

ާނަޝީދުާބަހައްޓަވަން.ާާ

ާ

ދަންނަވ ލާ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ނަޝީދަށްާ ގުޅިގެންާ ލަފ ދެއްވުމާ  ކޮމިޓީންާ އެގޮތަށްާ ކުރީރޭވެސްާ އަޅުގަނޑުާ އ ދެ،ާ

އަޅުގަނޑުާާވ ހަކަދަ ދެން،ާ އެހީތެރިވެދެއްވ ނަމޭ.ާ ތިމަންނަާ އޮތީާ ވިދ ޅުވެފައިާ ދެން،ާ އްކ ލިން.ާ

މަސައްކަތްާފެށިާވ ހަކަ.ާދެން،ާ މިހ ރުާޕެނަލްާއެއްކޮށްގެންާ ދަންނަވ ފައިާއޮންނ ނީާ  845ނަޝީދަށްވެސްާ
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ހަ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެން،ާ ވިދ ޅުވި.ާ ވަޑައިގެންދެއްވ ނެކަމަށްާ ޖަލްސ އަށްވެސްާ މިރޭާ މަާއަދިާ

އަޅުގަނޑަށްާާ ދަތިފުޅުވަނީހެންާ ހަމަާ ތަންކޮޅެއްާ އެބޭފުޅ އަށްާ ދެންނެވިހެންާ އަޅުގަނޑުާ ކުރީގައިވެސްާ

ހީވަނީާވަގުތުގެާގޮތުންާއުޅުއްވަން.ާާދެން،ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާދެންނެވޭނީ.ާދެންާ

ނެ ހުރަހެއްާ އެކަމަކު،ާ ދެން،ާ އެބައި.ާ ދެއްވުނީމ ާ ވަޑައިގެންާ އެގޮތަށްާާއެބޭފުޅ ާ މައްސަލަާ ހަމަާ ތް.ާ

 850ާދެން،ާއަނެއްކ ވެސްާއެާމައްސަލަާއަޅުގަނޑުާނަޝީދަށްާދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ާ

ވ ހަ�ަކާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ނަޝީދުގެާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ވަރަށްާ މުޢިއްޒުާ އަޅުގަނޑުާ ާ�ަާއ ދެ،ާ

ނަާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުން އަޅުގަނޑުމެންާ އެކަމަކު،ާހުށަހަޅުއްވާ  ނުއުފައްދަމު.ާ ސުވ ލެއްާ އެއްވެސްާ ޤ ބިލްކަމ މެދުާ ޝީދުގެާ

ކިތައާްާ ބޭއްވިއްޖެތޯ.ާ ކިތައްާ މިހ ރުާ ހ ޒިރީއަށްވެސް.ާ ކޮމިޓީގެާ މިާ ބަލައިލަންޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެންާ

 855ޖަލްސ އަށްތޯާވަޑައިގެންނެވުނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެންާކިތަންމެވަރަކަށްާމީހަކުލައްވ ާމަސައްކަތާްާ

ވަގުތާުާކު އެބޭފުޅަކަށްާ އަދި،ާ ނުލިބޭކަމަށްވަންޏ ،ާ ވަގުތުންާ އެމީހަކަށްާ އުޅުވިޔަސްާ ރުއްވަންާ

މިނިސްޓްރީންާ ހުންނަވ ާ އެބޭފުޅ ާ އަދި،ާ ނުހިމެނޭނެ.ާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާ ނުދޭކަމަށްވަންޏާ 

ޚިޔ ލުތަކަކީވެސްާރ އްޖޭގެާބައެއްާމީސްމީހުންާވަރަށްާހިތްހަމަނުޖެހޭ ޚިޔ ލުތަކެއް.ާާާާފަތުރަމުންާގެންދާ 

ބޭފުޅަކުާ އެއީ،ާއެކަހަ�ަލަާ ބޭފުޅުންާދެކެވަޑައިގަންނަވ .ާ ބައެއްާ ޙަޤީޤަތ ާޚިލ ފުކަމަށްާ އެއީާ ވަރަށް،ާ

ދެން،ާާ އަޅުގަނޑަކަށްާނުފެނޭާއެއްގޮތަކަށްވެސްާމިާކޮމިޓީގައިާހިމަނ ކަށެއް.ާ  860ކިތަންމެާޤ ބިލުވިޔަސްާ

ޑްރ ފްޓްާ މިދެންނެވީާ ބޭނުންވީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުގަނޑަށާްާއަޅުގަނޑުާ ހިމަނ ކަށްާ ޕެނަލްގައިާ ކުރާ 

ގޮތުން އިސްބޭފުޅޭއްގެާ އަދިާ ހަމަާ ނުފެންނަވ .ާ ބޭފުޅެއްގެާގޮތުންާ ކޮމިޓީގެާ މިާ އެއީ،ާ ޚ އްޞަކޮށް.ާ

ރަނގަޅުާާ ވަރަށްާ ހަމަާ ނަސީމަކީވެސްާ މުޙަންމަދުާ އުސްތ ޛްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ އަދިާ ލަފ ދެއްވޭނެާ

އަޅުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބަހުގެ.ާ ކޮމިޓީގެ،ާބޭފުޅެއްާ ވ ހަ�ަކައަކީާ ހުށައެއްނ ޅަމުާ ގަނޑުމެންާ

އެބޭފުޅ އެއްގެާާ ދަންނަންާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބޭފުޅަކަށް.ާ ކޮމިޓީގެާ  865ޑްރ ފްޓިންގކުރ ާ

އަޅުގަނޑުާާ ދެންާ އ ދެ،ާ ހުށައެއްނ ޅަމު.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޅެންވެރިއެއްކަންވެސް.ާ

ވ ހަ�ަކައަކީާ ބޭނުންވ ާ އެންމެާާާދަންނަވ ލަންާ ފުރަތަމަާ ގެންދަވ އިރުގައިާ ކޮމިޓީާ އެާ މިހ ރުާ

ފުރަތަމަކަމަކަށްާގެންދަވ ާއިދ ރީާކަންތައްތައް.ާއެގޮތުން،ާއަޅުގަނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވޭާމިހ ރުާ
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މިކަންތައްާ މުޤައްރިރުާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ ހަމަޖެހިފައިާ ކިހިނެއްތޯާ ކަންތައްތައްާ ތަނުގެާ

 870ށްާބޮޑަށްާއެދެން.ާފެށޭއިރުގައިާއެންމެާފުރަތަމަާއެކޮށްާނުނިމިާހުންނަާއިދ ރީާނޯޓުކޮށްލަދެއްވުންާވަރަ

ކްލޯޒިންގާާ އަންާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކައަކީ.ާ ދެންާ ގެންދަވ ފައިާ ފުރަތަމައިނުންާ 5ާާކަންތައްތައްާ

ވ ހަކަާ އެދޭާ ގެންގޮސްދެއްވުންާ އެކަންތައްތަކަށްާ އޮތިއްޔ ާ ކަންކަމެއްާ އިދ ރީާ މިނެޓްސްގެވެސްާ

ާވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާދަންނަ

ާ

އެވ ހަކާަާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: މިރޭާ ނެތީމާ  ރިޕޯޓުކުރ ނެކަމެއްާ އަޅުގަނޑުާ އިތުރަށްާ މައްސަލައިގައިާ ތަނުގެާ  875އ ދެ،ާ

ހުސްކުރެއްވުމުގެާާ މިހ ރުާ މިނިސްޓްރީންާ އެޑިއުކޭޝަންާ އެތަންާ ފަހުރޭހެންާ އެންމެާ ނުދެންނެވީ.ާ

އެތަ ދެން،ާ އެހެންނޫންތޯ،ާމަސައްކަތްކުރައްވަނީ.ާ އެއްޗެހިވެސްާ މަރ މ ތުތަކ ާ ބައެއްކަހަލަާ އަދިާ ނަށްާ

ގެނެސްގެންާއެތަންާބޭނުންކުރެވިގެންާއަންނަނީ.ާއެއަށްާހަމަާއަޅުގަނޑުާބަލަމުންާމިގެންދަނީާއިތުރުާ

މަޢުލޫމ ތުާލިބޭއިރަށްާދަންނަވ ނަން.ާދެން،ާޙުސައިންާއެއްޗެއްާވިދ ޅުވެފައިާނަޞީރުާއެއްޗެއްާާ ހަމަާ

 880ާލުވެފައިާމިރޭާއަޅުގަނޑުމެންާނިންމ ލ ނީ.ާާވިދ 

މާިާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ނޫންާ އޮޅުނީކީާ ދެން،ާ ތ އީދުކުރަން.ާ އެއްޗަކަށްާ ވިދ ޅުވިާ ވިދ ޅުވިާ މުޢިއްޒުާ އުޅުނީާ ާއަޅުގަނޑުާ

ާާވިދ ޅުވިާއެއްޗަކަށްވެސާްާތ އީދުކުރަނީ.ާއެހެންާއަޅުގަނޑުާކުޑަކޮށްާއެހެންާމިދަންނަވ ލީާދެންާޙަމްޒ ާޙުސައިންާމުޙަންމަދުާާ

ބެހޭގޮތުންާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ހ ޒިރީއ ާ ނޫން.ާ މަސައްކަތަކށްާ ދ އިރ ގެާ އުޅުއްވާ  އެއީ،ާ އެބައޮތް.ާ ބުރަދަނެއްވެސްާ

ވިދ ޅުވިާއެއްޗަކ .ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީގައިާއެބައޮތްާކަންނޭނގެާކޮމްޕްރޮމައިޒެއްވެސް.ާމިދެންނެވީ،ާާ

 885ޢުތިރ ޟްކުރުއްވީާއެާކޮމިޓީގެާއިސްާބޭފުޅަކަށް،ާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީގެާމިހ ރުާޙަމްޒ ާޚ އްޞަކޮށްާއި

އިސްާބޭފުޅަކަށްާހުންނަވަން.ާނޫންާނޫން،ާއަޅުގަނޑުވެސްާހިޔަރާމީާއައުޓް.ާއެހެންވީމ ،ާކޮމިޓީގެާާ

އިސްބޭފުޅެއްގެގޮތަށްާާ ހުންނަާ ލަފ ދެއްވަންާ ފަރ ތުންާ ކޮމިޓީގެާ އަދިާ ދ ނުދ ގޮތްާބައްލަވ ާ މަސައްކަތްާ

ޝީދުާބެހެއްޓެވިޔަސް.ާދެން،ާތެދުތެދަށްާދަންނަވަންޏ ާކުޑަދުވަސްކޮޅަކުާނަމަވެސްާއެމަނިކުފ ނުގެާނަ

އެބައޮތް.ާާ ކުޑަާދުވަސްކޮޅަކަށްާލިބިފައިާ ނަސީބުާ ކައިރިންާފެނުމުގެާ ވަރަށް،ާމަސައްކަތްޕުޅުާވަރަށްާ

 890ާބޭފުޅެއްކަމ މެދުާއެއްވެސްާާއެހެންވީމ ،ާއެއްކަލަާމުޢިއްޒުާއެވިދ ޅުވިގޮތަށްާމިާރޮނގުންާވަރަށްާޤ ބިލު

ބޭފުޅަކުާއަޅުގަނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭާދެބަސްވެވަދައިގަންނަވ ނެހެނެއް.ާއެ�ެހެންވީމ ،ާއިސްބޭފުޅެއްގޮތަށްާާ

އެތާ  އަބަދުާ ބޭފުޅަކީާ ހުންނަާ ބޭފުޅެއްގޮތަށްާ ލަފ ދެއްވ ާ އެއްކަލަާ އަދިާ ނޫނިއްޔާ  އަދިާ

ޖެހިވަާ މަސައްކަތްކުރަންާ އެހެންވީމ ،ާާއިށީންދެވަޑައިގަންނަވަންާ ނޫން.ާ ބޭފުޅެއްވެސްާ ޑައިގަންނަވ ާ
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ހަމާަާ ބޭއްވުމަކީާ ދައުރެއްާ ނަޝީދުގެާ ޑްރ ފްޓްކުރުމުގައިާ އެާ ނުވަތަާ ކޮމިޓީގައިާ މިކަމުގައިާ

 895ޔަޤީނުންވެސްާހުރިހ ާބޭފުޅުންވެސްާޤަބޫލުވެވަޑައިގެންނަވ ނެާމަސައްކަތަށްާއުނިކަމެއްާލިބުމަށް�ްވުރެާ

ކޮން ފައިދ އެއްވ ނެކަމެއްާ އޮތް�ަމަށްވިޔަސްވެސް.ާބޮޑަށްާ ދައުރެއްާ އެއޮންނަާ މިންވަރެއްގައިާ މެާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުގަނޑުާ ތ އީދުކުރެއްވުމ އެކީގައިާ ހުށަހެޅުމަށްާ މުޢިއްޒުގެާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

މަޤ މްތައްވެސްާާ ދެންހުރިާ އެ�ެހެންާ އެއްކަލަ،ާ ވިސްނަވ ލ ފައިާ މިކަމ މެދުާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ދުވެސްާގޮތެއްާނިންމ ލަންާއަޅުގަނޑުމެންާމިކަމ މެދުާޚިޔ ލުކުރ ކަމެއްގޮތަށްާާނިންމ ލ އިރަކުންާމިކަމ މެ

އަދާިާ  900މިރޭާދަމ ތޯއޭ.ާއެއީ،ާކޮންމެގޮތެއްވިޔަސްާނަޝީދުާއެހީތެރިވެދެއްވަންާހުންނެވިކަމަށްވެއްޖެއްޔާ 

ފައިދ އެއްކަ އަންނ ނީާ ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސްާ މިއަކަށެއްާ ލިބިގަތުމަކުންނެއްާ އެާ މަށްާއަޅުގަނޑުމެންާ

ާފެންނ ތީވެާއެވ ހަކަާއަޅުގަނޑުާމިާޚިޔ ލުާއަރިސްކޮށްލީ.ާާ

ާ

ދެއްކެވިދ ނެ.ާާާމެންބަރުާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީ ވ ހަކައެ�ެއްވެސްާ ނުގުޅޭާ ފަހަރުގައިާ އަޅުގަނޑުާ ާއ ދެ،ާ

 905ތީާއެއްކަލަާއެލަވަންސްގެާވ ހަކަ.ާާތަންކޮޅެއްާކުރީާރެއަކުވެސްާއިބްރ ހީމްާއިސްމ ޢީލްާވިދ ޅުވެފައިާއޮާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ނަޞީރުهللاާޢަބްދު

ދެން،ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންތައްާއަޅުގަނޑުާގ ތުާބޭފުޅަކުާވިދ ޅުވެސްވެފައިާއޮތީާކައިރީގައިާއިންނައިރުާ

އަހ ލަދޭށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުގެާއަމިއްލަާއެދުންވެސްާމީގައިާއެބައޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާދަންނަވ ލީ.ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ނުރަސްމީގޮތުންާާާާ�ަކަދެއްކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ވިދ ޅުވިާ ގ ތުގައިާ އަޅުގަނޑުާ ރައީސްާ މަޖިލީހުގެާ އިއްޔެގައިާ އަޅުގަނޑަށް،ާ  910އ ދެ،ާ

މަޖިލީހުގެާ އޮތީާ އަންގަވ ފައޭާ އޮތީ،ާ އެނގިވަޑައިގެންފައޭާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުގެާ އިއްޔެގައިާ މިހ ރުާ

ކަހަ�ަ އެހެންާ ބައެއްާ އަދިާ ދެންވެސްާ އެލަވަންސްތަކ ާ މިހ ރުާކޮމިޓީާ ކަންތައްާ އެލަވަންސްތަކުގެާ ލަާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއޮފީހުންާނިންމަވ ފައިާއެބަާފޮނުވައޭ.ާދެން،ާއަޅުގަނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާ

އޮތްގޮތުންާމިއަދުާރަސްމީާސިޓީވެސްާމިކޮޅަށްާފޮނުއްވ ނެކަމަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިއޮތީ.ާދެން،ާއަދިާ

ނޫ ހަމަޖެހެމުނާްާލިބިވަޑައިގެންނެވިކަމެއްާ އެކަންާ ދަންނަވ ކަށެއް.ާ ނޭނގޭާ އަޅުގަނޑަކަށްާ  915ންކަމެއްާ

ދެން،ާ މުޅިންާނިމިގެންާއަންނ ނެހެން.ާ ނިމިގެން،ާ އެކަންާ އިރ ދަކުރެއްވިއްޔ ދަނީ.ާމ ލަސްތަކެއްނުވެާ

ބޭފުޅުންވެސްާާ ހުރިހ ާ ނިންމ ލ ނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ މިހ ހިސ ބުންާ ޖަލްސ ާ މިރޭގެާ އެހެންވީމ ،ާ

ވިލޭރޭާބުދަދުވަހުގެރޭާާޑައިރީތަކުގަާ އެދެން.ާބުރ ސްފަތިާ ބޭއްވުންާވަރަށްާބޮޑަށްާ އިާނޯޓްކޮށްލައްވ ފައިާ

8:30ާ ބޭފުޅުންނަށާްާާ ހުރިހ ާ އެހެންވީމ ،ާ އޮންނ ނެ.ާ ކޮމިޓީާ އަނެއްކ ވެސްާ ގައިާ
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އަޅުގަނޑުމެންާ ބައްދަލުވުންާ މިރޭގެާ މިހ ހިސ ބުންާ އުންމީދުކުރަން.ާ  920ވަޑައިގެންދެއްވޭނެކަމަށްާ

ާ.ާއައްސަލ މުޢަ�ަލައިކުމް.ާނިންމ ލ ނީ

ާ

ާ

______________ 925 

 


