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ާޔައުމިއްޔ ާ
ާ

ވަނަާބައްދަލުވުން.ާމިރޭާއަޅުަގނޑުެމންާބަލަނ108ާާާްާ`.ާދިރ ސ ކޮށްާޑްރ ފްޓްކުރ ާކޮމިޓީެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މަސައްކަތަށްާާ މީެގާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ މިއޮތީާ

ދަންނަވ ލ ނަ ައޅުަގނޑުާ ކުރީަގއިާ މ އްދ ތައްާާފަށައިަގތުމުެގާ ކަންނޭނެގާ ދެންނެވިންާ ރޭަގއިާ  5ން،ާ

ޓްރެކްކުރިއިރުަގއިާާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ ބަދަލުަގިއާ ބެލުމުެގާ

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާޖުޑިޝަރީެގާބ ބަކީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެންމެާިގނަފަހަރުާއެކިޮގތްޮގތަށްާކޮށ ާ

ބ ބު ެގނައިާ ާާބަދަލުތައްާ ޮއތްޮގތަކީ ފައިނަލްވެފައިާ އެންމެާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،9ާާާާ.ާ ޑްރ ފްޓް.ާ ވަނަާ

ާާ އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު..ާ ފެށިެގންާ ޑްރ ފްޓުންާ މައިަގނޑ4ާާާާުއެްއވަނަާ އޮތްާ ޑްރ ފްޓަށްާ ވަނަާ

މިހ ރާުާ ކަރުދ ހެްއާ ހަމައިންާ ޑްރ ފްޓ ާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ  10)ރެކޯޑިންގަގއިާ

ޅުންެގާއަތްޕުޅުަގއިާއޮންނ ނެާބައްދަލުވުމުެގ.ާކިތަްއަވނަާބައްދަލުވުމުެގކަންާެއކިާމ އްދ ތަކ މެދުާތިބޭފު

ބޭފުޅުންކަން.ާ ކިތައްާ ތިއްބެވީާ ހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާ ެއބައްދަލުވުންތަކުަގިއާ ހުރީ.ާ ޑިސްކަސްކުރެވިފައިާ

މީެގާާ ވ ހަކައަކީާ އޮތްާ ދަންނަވ ލަންާ އެކަމަކުާ ޖުމްލަކޮށްާ ހަމައިންާވ7ާާަދެންާ ޑްރ ފްޓ ާ ނަާ

ޕްރޮފެސަރާ ހުންނ ނެާ ހަނދުމަފުޅުާ ުގޅިެގންާ ބަދަލުތަކ ާ ބައެއްާ ެގނައިާ ކޮމިޓީންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 15ޝްމައިޒ ާކޮމިޓީއަށްާފޮނުްއިވާމެމޯއެއް.ާދެންާއޭނ ާކަންބޮޑުވ ާކަންތައްތަކެއްާފ ހަަގކުރައްވ .ާދެންާ

61ާާާާާާއެާދެާމެމޯއ އިާބެހޭޮގތުންާައޅުަގނޑުމެންާމަޝްވަރ ކުރީ ވަނ60ާާާާަވަނަާބައްދަލުވުމުަގއި.ާެއ

ާާ ނިންމީ..)ރެކޯޑިންގއިނ61ާާާާްބައްދަލުވުމ އި އަޅުަގނޑުމެންާ މަޝްވަރ ކޮށްާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ ވަނަާ

8ާާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(..ާބެހޭާކަންކަންާެއޮގތަށްާބަދަލުކުރަން.ާނިންމުމ ާުގޅިެގންާާ

ތަްއޔ ރު އެޮގތަށްާ ޑްރ ފްޓްާ ާާވަނަާ 76ާާާާކޮށްެގން ބަްއދަލުވުމ އި ބައްދަލުވުމުަގއ77ާާާިވަނަާ ވަނަާ

ާާ  20ވަނ76ާާާައަޅުަގނޑުމެންާެއާބެލީ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިލިޔުންާބައްލަވ ލެއްވީމަާފެނިވަޑައިަގންނަވ ނެ

ާާ ވަނަާބައްދަލުވުމުަގއިާެއއީާއެދުވަހުާކޯރަމްާހަމަނުވ ާދެބައްދަލުވުން.ާއެހެންވީމ ،77ާާާާބައްދަލުވުމ 

ޑް އަތްޕުޅުަގިއާާމިހ ރުާ މިހ ރުާ އެްއޗެހިެގނެވިފައި.ާ ބަދަލުތަކ ާ ބަެއއްާ އަދިާ ދެންާ މިއޮތީާ ރ ފްޓްނުވެާ

ވަނަާޑްރ ފްޓް.ާމިައށްާދެންާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާވޯޓަށްާއަހަން.ާައޅުަގނޑުާމިއަދުާހަމ9ާާާަމިއޮތީާާ

ާއެކީއެްއކޮށްާބެލީާހުރިހ ާއިދ ރީާޙުލ ސ ތަކ އިާއަޅުަގނޑުެގާހުރިހ ާނޯޓުތަކ އިާހުރިހ ާއެއްޗިހިާހަމަ

ާާ ދެން ހުރީ.ާ މިެގންދެވިފަިއާ ކިހިނެއްތޯާ ކިހިނެއްާ ކޮމިޓީނ38ާާާްމީަގއިާ ބައްދަލުވުުމަގިއާ  25ވަނަާ

މަސަްއކަތްކޮށްފައިާާ ބަްއދަލުވުންތަކުަގިއވެސްާ ހަމަނުވ ާ ކޯރަމްާ ެއބައޮވޭ.ާ ނިންމަވ ފައިާ ނިންމެވުމެއްާ
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ަގނޑުމެންާެގނެސްާވޯޓަށްާއަހައިާނިންމ ނީއޭ.ާނުނިންމ ާބ އްވ ފައިާކޯރަމްާހަމަވ ާބައްދަލުވުމަށްާއަޅު

ރޭަގިއވެސްާާ އެނިންމުންާ ނުހުޅުވ ނީއޭ.ާ ބަހުސަަަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަނެްއކ ާ އެާ އިތުރަށްާ

އަރިހުންވެސްާ މެންބަރުންެގާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމީ.ާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އި ނިންމުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދެންާ ާާއެދެން،ާ ދެން ބައްދަލުވުމުަގއ38ާާާިހްތިރ މްކޮށްދޭށޭ.ާ  30ވަނަާ

ނުވަތަާާ ކޯރަމެއްާ ފުލްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ ނިންމީާ ނިންމުންާ 13ާާމިދަންނަވ ާ

ާާ ،9ާާމެންބަރުންެގާހ ޒިރުަގއި.ާދެންާއެހެންވީމ ،ާމިާބ ބުއަށްާއަޅުަގނޑުމެންާފަށައިަގންނ ނީާޑްރ ފްޓް

2ާާާާ މިއޮތ2007ާާްޖުލައި އަޅުަގނޑުާާާާޖަހ ފައިާ ބަޙުސަކަށްާ ބ ރު.ާ ޤ އިްމކުރުމުެގާ ޢަދްލްއިންސ ފްާ

 ނުއެއްދ ނަން.ާއެކަަމކު...އ ދެ،ާވިދ ޅުޭވާ.

ާ35 

ކުޑަކޯރަމްަގިއާާ މުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ކުރީެގާ ތިވިދ ޅުިވޮގތުންާ ދެންމެާ ހިތަްއއަރަނީާ ާއަޅުަގނޑުާ

ެއހެންނޫންތޯ.ާާބަޙުސްކޮށްާނިމިފައިާހުރިާމ އްާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަމއްޗަށްާމިހ ރުެވސްާއަޅުަގނޑުމެންާބޮޑަށް،ާ ދ ތަކުެގާ

އަޅުަގނޑުާމިާތަްއއަރަނީާމިސ ލަކަށްާމިާވޯޓުންާފ ސްނުިވއްޔޯ.ާދެންާކިހިނެއްބ އޭާހަދ ނީ.ާސުވ ލުާާ

ާއުފެދޭތީ.

ާ40 

ދަންނަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އެްއޗެއްާ ދަތިާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑަށްާ ތިއަށްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާާއ ދެ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ވަންާ

ާާ .ާމިީއ9ާާއަމިއްލަައކަށެއްާޮގތެއްާނުނިންމޭނެ.އަޅުަގނޑުެގާރަޢުޔުއަކީާތީަގއިާމިހ ރުާމިއޮތްާޑްރ ފްޓް

ާާ އެބުނ  ަގވ އިދުަގއިާ ދެންާ ނިންމެވުންތަކެކޭ.ާ ހުރިާ ނިންމަވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ެމންބަރުންެގ12ާާާހަމަާ

12ާާެއއީކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެަގވ އިދަށްާފެއްތުމަށްޓަކައިާާާާހ ޒިރުަގެއއްނޫންާއެންމެާފަހުެގާނިންމުންތައެއް

މިހެންވިމ ،ާ ނުބެލެވޭނެ.ާ ނިންމުނީކަމަކަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ލިބިެގންނޫނީާ ވޯޓުާ  45މެންބަރުންެގާ

އެްއޗިހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުންާ މިހުރިޮގތ ާ މަސައްކަތްާ މިހ ރުާ މިޖެހެނީ.ާ ހުށަހަޅަންާ މިވޯޓަށްާ

މުއްދަތ ،ާމިކަންކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ތަނަށްާހޭދަކުރެވުނުާވަުގތ ،ާމިތަނަށާްާފޮނުވަންާމިއޮތްާާ

ވަޑައިެގންާދެްއވަިއެގންާމިމަސައްކަތްާކޮށްދެްއވިާމެންބަރުންާއެކުރެްއވިާމަސައްކަތްާައުގވަޒަންކުރުމ ާާ

ައޅުަގނޑަކަ ދެންާ އޮތްކަމެއް.ާ ކުރައްވަންާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ކޮމިޓީެގާ ހަމަާ ާ އެކަމަކުާާއެއީާ ށްާ

ާާ ނިންމަވަންީވ12ާާާާނުދެންނެވޭނެ ކޮމިޓީންާ އެހެންވެއްޖިޔ ާ ދެންާ އެފ ސްީވއޭ.ާ ހަމަނުވަންޏ ާ  50ވޯޓުާ

އެްއވެސްާާ އަޅުަގނޑުެގާ ނިންމަވ ފިއްޔ ާ ކޮމިޓީންާ ދޮރު.ާ ބަޙުސްކުރުމުެގާ އަލުންާ އަނެއްކ ާ

ދިާ ފ ސްކުރުންާ ިގނަާ މިހ ާ ހަދ ހެންާ އެހެންޏ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މަރުހަލ އަކުންާާމައްސަލަެއއްނެތް.ާ ުގާ
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ހަމްޒ ާާ މިހ ރުާ އިޢުތިރ ޟްކުރައްވ ،ާ ދަންނަވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެްއޗެްއީވމ ާ އޮތްާ އައިސްފައިާ

އަޅުަގނޑުާާ އިޢުތިރ ޟްކުރައްވަންޏ ާ ބޭފުޅަކުެވސްާ އެންމެާ އިންނެވީ.ާ ބޭފުޅަކަށްާ އިއުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ

 55ވަނ1ާާާަވަންޏ ާފ ސްީވކަމަށްާބަލ ނީ.ާާވޯޓަކަށްާއަހ ނަން.ާެއއްެވސްާބޭފުޅަކުާއިޢުތިރ ޟެއްާނުކުރަަައް

ާމ އްދ .

ާ

މިހ ރާުާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެދެންާ ަވރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނޭނެގާ ާއަޅުަގނޑަކަށްާ

ަަތަާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެާފަހުެގާނިންމުންތައްާނިންމ އިރުަގއިާކޮންމެާރެއަކުވެސްާއޮންނަާނުވަާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ވަރަށްާ ކިޔ ލެވިއްޖިއްޔ ާ ކުރީބައިގ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެތިާ އޮންނަާ ޖަލްސ އެއްަގއިާ  60އަންނަާ

ސްޕީޑްާ ސްޕީޑްގައި.ާ ލައިޓްާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފަސޭހަވ ނެ.ާ

އުާ ވަރަށްާ ކުރ އިރުަގއިާ މިކުރަނީ.ާ ޕްރޮސީޑްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލައިޓްަގއިާ ނދަގޫވ ނެާާއޮފްާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާއެހެންވީމ ،ާކުޑަާަވުގތުކޮޅެއްާދެްއވުންާކިޔ ލަންާރަނަގޅުވ ނެާ.
ާ

ިމބ ވަތްތަކެއްާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ ރޭަގއިެވސްާ ދެންާ ހަމަ...ާ ައޅުަގނޑުާ  65މައްސަލަެއއްނެތް.ާ

އްާތައްޔ ރުކޮށްފައިާހުރީ.ާެއވ ހަކަވެސްާދެންނެވިން.ާެގންނ ނޭ.ާރޭަގއިވެސްާހަމަާމިތ ާކޮފީއ އިާކަންތަ

ަވުގތުކޮޅެއްާާ ވިދ ޅުވެލައްވަންާ އެކީަގއިާ ބ ބުާ މުޅިާ އެހެންވީމ ،ާ މައްސަލަެއއްނެތް.ާ އެހެންވީމ ،ާ

ަގއިާއަޅުަގނޑ9:10ާާާާުމިނެޓް.ާއެހެންވީމ ،10ާާާާިމނެޓްއިރުާރަނަގޅުތޯ.15ާާާާއަޅުަގނޑުާއަރުވ ނަން.ާާ

)ަވުގތު އަހ ނަން.ާ ދެއްވަންާާވޯޓަށްާ ސަމ ލުކަންާ ެގންދަވ އިރުަގއިާ ބައްލަވަމުންާ ކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާާ ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާމިޑްރ ފްޓްެގާމިހ ރު  70ވަނަާމ އްދ ެގާމިާޑްރ ފްޓްަގިއ،9ާާާއެްއވ ހަކައެއްާ

ބައްދަލުވުން.ާއެީއާާ މިއީާއަޅުަގނޑުމެންާފުންކޮށްާބަޙުސްކޮށްފައިާއޮތްކަެމއްނޫން.ާމިއީާއެންމެާފަހުާ

ާާމިބ  އެއީ ފަހު،ާ އެންމެާ 77ާާާާބުެގާ އެއީ ބައްދަލުވުމުަގއި.ާ ހ ޒިރުެވވަޑައިެގނ8ާާާާްވަނަާ މެންބަރުންާ

އިތުރުކުރައްަވންާާ މިމ އްދަާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މެންބަރުންާ ތިްއބެވިާ އޭރުާ ތިއްބެީވވެސް.ާ

އެހެންނަމަވެ މިއޮތީ.ާ ކޮށްފަިއާ ޑްރ ފްޓެއްާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންާ ސްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ކަމަށް.ާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ނޫންތޯ.ާ ނުވަތަާ އިތުރުކުރ ނީތޯާ މިމ އްދ ާ ނިންމަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ  75މިރޭާ

ޮއންނަކަމެއްާ ލ ޒިމްކޮށްފައިާ ފަނޑިޔ ރުންނަށްާ ޤައުެމއްަގއިާ އެްއވެސްާ ބެއްލެވިާ މިހ ތަނަށްާ ޕެނަލުންާ

ާނޫންާކަމަށްާފެންނަނީ.ާއަދިާޕްރޮފެސަރާމަޝްވަރ ދެއްވ ފައިާއޮތީ.ާ

ާ
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ނޫނީާާނަލްެގާބޭފުޅެއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޕެ ޤ ނޫނުއަސ ސީތަކުަގއިާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބެއްލެވިާ ޕްރޮފެސަރވެސްާ ވިދ ޅުވަނީާ ޕްރޮފެސަރާ

 80ފަނޑިޔ ރުންނ ާބެހޭޮގތުންާއެހުންނަާޤ ނޫނުތަކުަގިއާއެމީހުންެގާއެސެޓްސްާޑިކުލެއަރކުރުމަކީާއޮންނަާ

ލްސ އެްއަގއިާެއޮގތަށްާފ ސްކޮށްފައިާއޮތީމަާެއހެންވީމަ،ާކަމެއްނޫނޭ.ާދެންާތިވިދ ޅުވިހެންާކޮމިޓީެގާޖަ

ާއަޅުަގނޑުމެންާއެޮގތަށްާދިޔައީ.ާ

ާ

ާއެހެންވީމ ،ާއެނުކުތ ާހަނދުމަފުޅުާބަހައްޓަަވއިެގންާވިދ ޅުވެދެްއވެވީމަ.ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ85 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(
ާ

އެހެންވީމަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރަތަމަާއ ދެ،ާ އެހެންވީމަ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ާ...

ާމ އްދ އަށްާއިޢުތިރ ޟުކުރަްއވ ާބޭފުޅަކުާއެބައޮތްތޯ.ާމ ރިޔ ާ.

ާ90 

އަމިއްލަާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ އ ދެ،ާ ހަދަންޖެހެނީ.ާ ކިހިނެއްތޯާ މ އްދ ،ާ ާބުނެލަންވީތޯާ

ފަރުދަކުވިޔަސްާދަޢުލަތުެގާކަެމއްާހިންުގމ ާޙަވ ލުވެާހުރިާމީހަކުވިޔަސްާކޯޓުތަކުެގާމަސަްއކަތ ާބެހިާާާ:އަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން

މަސައްކަތުެގތެރެއަށްާާ ކޯޓުތަކުެގާ އެާ އެހެންއޮތީަމާ ނުވ ނެއޭ.ާ ހަދަިއެގންާ ފޯރުވަިއާ ނުފޫޒުާ އެާ

ަގބޫލުކުރެވެ ައޅުަގނޑަށްާ އޮތީާ ވަންނަންާ އެތައްކަމެއްާ ޤ ޞީއެްއެގާާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންާ އޮތީާ ންާ

ެއާާ ކޯޓުވެސްާ އެއީާ ކަމެއްާ ދަޢުލަތުެގާ ނުވ ނެއޭ.ާ ހަދަިއެގންާ ފޯރުވައިާ ނުފޫޒުާ ބެހޭާ  95މަސައްކަތ ާ

އެހެންވީމަ،ާާ ވަންނަނީ.ާ ތެރެއަށްާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގާ ކޯޓުެގާ ހިމެނޭާ ކަންތައްތަކުތެރޭާ ދަޢުލަތުެގާ

ހަދަިއެގންާ ފޯރުވައިާ ނުފޫޒުާ ބެހިާ މަސަްއކަތ ާ އެންމެާފަޑިޔ ރެްއެގާ ައޅުަގނޑަށްާ ެއއީާ ނުވ ނެއޭ.ާ ާ

ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަންނ ނެހެންާ ކަންތައްތައްާ އެހެންާ މަސައްކަތުެގތެރެއަށްާ ކޯޓުެގާ ކަމުދ ޮގތަކީ.ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ100 

ނުޭވ(ާވަރަށްާއ ދެ،ާމިމ އްދ ާހަނދުމަފުޅުހުންނ ނެ...ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންވެސްާާ ކޯޓުތަކުެގާ ދެންާ ޑިބޭޓްކޮށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތިވ ހަކަާ ޮގތްޮގތަށްާ ިގނަާ

ދަށުން.ާ މަފްޙޫމެުގާ ދެާ ޓޯޓަލީާސަޕަރޭޓްާ މިއޮތީ.ާ ހަދ ފައިާ މީަގއިާ ދޫކޮށްލ ޮގތަށްާ ކޯޓުތަކަށްާ މިހ ރުާ

ާމުޢިއްޒުާ.
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ާ105 

ހަމަާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  އަޅުަގނޑުާ ާނޫން،ާ ކޯޓުާާ ތިާ ހަމަާ ފަރ ތެކޭާ ދަޢުލަތުެގާ ާމިދަންނަވ ލަނީާ

ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންާކޯޓްސްައކީވެސްާދަޢުލަތުެގާބައެކޭ.ާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ވިދ ޅުިވެއއްޗެްއާާާމެންބަރުާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ބޮޑަށް..ާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

މެންބަރ1ާާާުސ ފެއްނުވޭ(ާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ވ ާާމުޢިއްޒުާއަޙްމަދު )ރެކޯޑިންަގިއާ މަޖިލީހުން..ާ ރައްޔިތުންެގާ ނިންމ ލ ފައިާ )ހ(ާ  110ެގާ

ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުޭވ(ާއެހެންވީމަ،ާއެާނޯޓިސްާޖަްއސަވައިދެްއވ ށޭާކޯޓުަގއި...ާ)ރެކޯޑިންަގިއާާ

ެއޮގތަށް ހިމެނޭނެކަމަށް.ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުިވއެްއޗެްއާ އިޞްލ ޙުާމެންބަރުާ މިމ އްދ އަށްާ ާ

ވިދ ޅުވިެއއްޗެްއާާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އޮތީމަ..ާ އެއްބަސްވެފަާ ެއޮގތަށްާ އޮތީމަާ ހުށަހަޅުއވ ފައިާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ115 

ފެންނ ތާީާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާޢަފީފް އަޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙެއްާ ކުޑަާ އިޢުތިރ ފުކުރަނީކީނޫން.ާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރު ދަންނަވ ލީ.ާ ދެން،1ާާާހަމަާ ބަެއކޭ.ާ މުސްތަޤިއްލުާ ފަޑިޔ ރުންނަކީާ މިއޮންނަނީާ )ށ(ާ ެގާ

ވަނަާބައިަގއިާހަމ3ާާާައަނެއްކ ވެސްާހަމަާފެށީފައިާއޮންނަނީާފަޑިޔ ރުންާޢަމަލުކުރ ނެާޮގތެއް.ާދެން،ާާ

ލި އެތ ނަގއިާ މަސައްކަތޭާ ފަޑިޔ ރުންެގާ އެތަންވެސްާ ޮއވެފަިއާ މިާ ެއއްޮގތަކަށްާ ޔަންވީނޫންތޯ،ާާއެާ

ާާ އެ ެއއްޮގތްވ ނެ.ާ އޭރުންާ ބަދަލުގައި،ާ މަސަްއކަތުެގާ ިމއިންނަނ2ާާާީއެބައިމީހުންެގާ  120ބަިއަގއިވެސްާ

ހަމައެކަނިާ ޢަމަލުކުރ ނީާ ފަނޑިޔ ރުންާ ބައެކޭ.ާ މުސްތަޤިއްލުާ ފަނޑިޔ ރުންނަކީާ ފަނޑިޔ ރުން.ާ

މަސައް ފަނޑިޔ ރުންެގާ އެހެންވީމަ،ާ އެްއޮގތަށޭ.ާ ޤ ނޫނ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ކަތްކ އިާ

ާޤ ނޫނ އެކުަގއިާއެތަންާ.

ާ

ސ ފެއްނުޭވ(ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވިދ ޅުވިެއއްޗެްއާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ޖުމުލައިަގިއ3ާާާާއެހެންވީމަ،..ާ  125ވަނަާ

ާާ ބަދަލު، އޮތްތަންާފަނޑިޔ ރުންނަށްާ ކޮެމންޓްތަކަށ1ާާާްއެބައިމީހުންެގާ ެގާ)ހ(ާނިމުނަސް.ާކުރެއްވިާ

ވަނަާޖުމުލަިއަގއިާއެބައިމީހުންެގ3ާާާެގާ)ށ(ާަގއ1ާާާާިލައިަގިއ،ާާަވނަާޖުމ3ާާްާނަަގންާއެާާޝަނެއްާޒިޑި

މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ބަދަލުކޮށް..ާ އެޮގތަށްާ މަސައްކަތުަގއިާ ފަނޑިޔ ރުންެގާ އެއޮތްތަންާ

އަޅުަގނޑު ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ނެތް.ާ ކޮމެންޓެއްާ ދެން،ާ ެގންނ ނީ.ާާާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ

 130ާދެން،ާ)ނ(ާަގއިާމ ރިޔ ާއެާފ ހަަގކުރެްއވިާމ ރިޔ ާކިހިނެއްާބަދަލުކުރައްވަންާފެނިަވޑަިއަގންނަވަނީާ.
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ފެންނ ތީާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ައޅުަގނޑަށްާ ކޯޓުވެސްާ ުގނަނެްއެގޮގތުަގއިާ ދަޢުލަތުެގާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ކަމެާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދަޢުލަތުެގާ މަސައްކަތ ާާއެާ ކޯޓުތަކުެގާ ދެންާ ކިޔ ފައިާ މީހަކުވިޔަސްާ ހުރިާ ޙަވ ލުވެާ ހިންުގމ ާ އްާ

ނުބެހޭށޭާއެހެންއޮތީމަާހަމަޖެހޭކަމަށްާނުފެންނ ތީާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާދަޢުލަތުަގއިާކަމެްއާހިންުގމ ާ

ފޯރުވަ ނުފޫޒުާ ބެހިާ މަސައްކަތ ާ އެމައްސަލަތަކ ،ާ ފަނޑިޔ ރުންާ މީހަކުިވޔަސްާ އިާާޙަވ ލުވެހުރިާ

 135ާހަދައިެގންާނުވ ނެޭއ.ާއެހެންއޮތުންކަމަށްާބޮޑަށްާހަމަާއެހެން.

ާ

އެހެންވީމަ،ާމ ރިޔ ާހުށަހަޅުްއވަނީާކޯޓުތަކުެގާމަސަްއކަތ ާބެހިާޮގތްތައްާފަނޑިޔ ރުންާއެަމއްސަކަތ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ސ ފެއްނުވޭ( ވިދ ޅުވިެއއްޗެްއާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އެޮގތައް...ާ ާާބެހިާ ބޭފުޅެއްެގާާާ އެްއވެސްާ

ާާ ަގއިާކޯޓުތަކުެގާމަސަްއކަތ ާބެހޭާއެހެންާއޮތްތަނ1ާާާްއިޢުތިރ ޟެއް.ާއެހެންކަމަށްވަންޏ ، ެގާ)ނ(ާ

 140ާފަނޑިޔ ރުންެގާމަސަްއކަތ ާބެހޭާއެޮގތަށްާބަދަލުކޮށްލ ނަންާ.

ާ

މިާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ފ ސްއ ދެ،ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ާ ާކުރ ާދެވަނަާ

ޤ ނޫނު.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަފީފް މިއޮންނަނީާ ހަމައެކަނިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ިވޔަސްާ ބައެއްާ ޤ ނޫނަކުންާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނެއްާ

ާކޮބައިތޯާެއއްކަލަާަގވ އިދު.ާަގވ އިދުވެސްާއެބަހަދ ާޤ ނޫނުައސ ސީއ ާޚިލ ފަށްާމިހ ރު.

ާ145 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިންމ ފައި ަގވ އިދުެގާާއަޅުަގނޑުމެންާ ހިމެނޭާ ޤ ނޫނުަގއިާ ޤ ނޫނ ާ މ ނައިެގތެރޭަގިއާ ޤ ނޫނުެގާ އޮތީާ

ާމ އްދ .

ާ

ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާޢަފީފް 3ާއެކަމަކު،ާ މީަގއިާާ އެކަމަކު،ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެބައުޅޭ.ާ ަގއިާ )ހ(ާ ާެގާ

ޤ ނޫނުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ މިއޮތީާ ރައްޔިތުންާާބުނެފައިާ މިބުނަނީާ ަގވ އިދުަގއިާ ާ،150 

އޮންނައިރުަގއިާާ އެހެންާ އެހެންވީމަ،ާ މ ނަކުރަނީ.ާ ޤ ނޫނުާ އެއްޗަކަށް،ާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ

ާއެހެންނޫނިއްޔ ާއެތ ާލިޔެވިދ ނެާރައްޔިތުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާހެދޭާަގވ އިދެްއާ.

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢަފީފް މ 3ާާދެންާ ާާވަނަާ ސ ފެއްނުވޭ( ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ަގއ2ާާާާިއްދ ިއން..ާ

މިކިޔ ާާ މ ނައިަގއިާ ޢ ންމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުާ އެާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ސްޕެސިފިކަލީާ  155ހަމަާ

ާޤ ނޫނުެގާވ ހަކަާސްޕެސިފިކަލީ..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(
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ާ

ބަެއއްާާކުނުބުރީާމެްނބަރުާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެ ޤ ނޫނުތައްާ މީަގއިާ އެވިދ ޅުވިފަދައިންާ ޢަފީފްާ ތ.ާ ދެންމެާ ާއ ދެ،ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(1ާާާތަންތ ނަގއިާއެބަހުރިާއިނޭގތޯާޤ ނޫނ އިާގަވ އިދުވެސްާެގނެސްފައި.ާއެޮގތުންާާާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ބަޔ ންކޮށްފައި އެޮގތަށްާ ހަމަާ އެބައޮތްާ ހެދުމަށްޓަކައިާވެސްާ ކަމަށްާ ތަންތަންާ މަސައްކަތްކުރ ާ ާ.160 

ެއއީާާ ސ ފުވ ނެޮގތަކަށް،ާ އެކަންާ އެހެންވީމަ،ާ އެބައޮތް.ާ ޒަރިއްޔ އިންނޭާ ަގވ އިދުތަކުެގާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ

ަވކިާ ަގވ އިދުތަކަކީެވސްާ މިބުނ ާ ދެންާ ޤ ނޫނުތަކަށްވެފައިާ ހެދޭާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންާ ޤ ނޫނުތަކަކީާ

ބ ރުލިބި މުހިންމުހެނާްާޤ ނޫނަކުންާ އޮތުންާ ބަޔ ންެވެގންާ ކަނޑަެއޅިާ ަގވ އިދުތަކެއްކަމަށްާ ހެދޭާ ެގންާ

ާއަޅުަގނޑަށްެވސްާހީވަނީާ.

ާ165 

ެގާ)ހ(ާށްާަގވ އިދުާވ ހަކަާއިތުރުކުރުން.ާދެން،ާިއބ ރ ތްވެސ2ާާާާްއ ދެ،ާއެހެންވީމަ،ާމިާހުށަހެޅުމަކީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނިންމ ލިއްޔ  މިހ ރުާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ، ނިެމމުންދ ނީ.ާ ނުެގނެސްާ އަލުންާ ށ2ާާާްާ )ހ(ާ ެގާ

ޤ ނޫނަކުންާ ނުވަތަާ ބަެއއްިވޔަސްާ ޤ ނޫނަކުންާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނެއްާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

އިޢުތިރ ޟުކުރަްއވ ތޯާ ެއޮގތަށްާ ބައެްއވިޔަސްާ ަގވ އިދަކުންާ ނުވަތަާ ަގވ އިދެްއާ ހެދޭާ ބ ރުލިބިެގންާ

 170ާބޭފުޅަކު.ާ

ާ

ާތުކޮޅަކަށްފަހުާ()ވަުގ

ާ

އަހ ލަންާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކު،ާ އިޢުތިރ ޟެްއނޫން.ާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާާާާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 3ާާާާބޭނުންވަނީ  175ޖަހ ފައ3ާާާިާވަނަާމ އްދ ެގާނަންބަރިންގާމިހުންނަޮގތްާއެއީާއެންމެާފުރަތަމައިނުން

)ހ ދެންާ އައިސްފައިާ ކިހިނެއްާާއެއްބައިާ ެއީއާ ހަމަާ އެވެސްާ ެއއީާ ދެން،ާ އެދަނީ.ާ އައިސްފައިާ ާ)

ވަނަާކަމަކަށްާ)ހ(ާަގއިާމިއޮންނަނީާއަދިާކިއެއްތަާދަޢުލަތުެގާއިދ ރ އަކުނ2ާާާާްއޮންނަކަމެއްތޯއ ާދެންާާ

އެްއޗެއްތޯާާ އޮތްާ ޖަްއސަވ ފައިާ ަގސްތުަގއިާ ހަމަާ އެާ ނުވަތަާ ެއުއޅުއްވަނީާ އެވިދ ޅުވަންާ ކީކޭތޯާ އެއީާ

ާކޮންމެސްާކަހަލަ.އެހެންޏ ާ

ާ180 

ކަންނޭނެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޙަމްޒ ާ ވ ހަކަާ ނަންބަރިންެގާ ކުރީރޭާ ސުވ ލަށްާ ތިކުރެަެއްވިާ ނަންބަރިންނަށްާ މ ރިޔ ާ

ފ ހަަގކުރެްއވީމަާފެނަލުންާބަްއލަވައިފިާހަމަާވަރަށްާިގނައިން.ާއެާބެއްލެިވއިރުަގިއާރ އްޖޭަގއިާހުރިހ ާ
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ސިސްޓަމަށް..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެްއނުވޭ(ާމިއ ާާާާޤ ނޫނުތަކެއްހެންވެސްާމި

ާތަފ ތުކޮށްާއޮތީާމިހ ރުެގާޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާއެހެންހުރިހ ާޤ ނޫނުތަކަކ ާެއއްޗިހި.ާ.

ާ185 

މިސ ލަކަށްާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ މިހ ރުާ އެވ ހަކަެއއްނޫން.ާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ާނޫންާ

ާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ދީދީާވ  އިންނައިރު އިންނޭ.ާ )ހ(ާ އެިއންނަނީާ ނެށިފައިާ ފުރަތަމައިނުންާ އެންމެާ ހަމަާ 3ާާއެކެއްެގވެސްާ

ވަނަާޕެރެްގރ ފުަގއިާއިންނަާއެްއޗަކ ާދިމ ައށޭ.ާވީމ ،2ާާާާހުސްކޮށްާއިނދެފަިއާދެންާ)ހ(ާމިއިންނަނީާާ

ބޭ ބަލައިލަންާ އަޅުަގނޑުާ ޗެކަޕަކަށްދ އިރުާ ފައިނަލްާ ަގސްތުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންާ ެއާ ނުންވަނީާ

 190ާހައްދަވ ފައިާ.

ާ

މިހ ރުާބައެއްާމ އްދ ތަކުަގިއ..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއްއޗެއްާއަންނަާެއއްޗިހިތަކެއްާ)ހ(،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ަގއިާސަފްލްަގއިަިާއަންނަނިވިާކަންތަކުަގއޭާކިޔ ފައިާދެންާއޭަގއ3ާާާާި)ށ(،ާ)ނ(ާެއޮގތަށް.ާމިހ ރު

)ހ(،ާ)ށ(،ާ)ނ(ާއޮންނ ނީ.ާބައެއްާމ އްދ ތަކުަގއިާހަމަާސީދ ާމ އްދ އަށް..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރާުާ

)ރެކޯޑިންަގއިާާ ޑްރ ފްޓްކުރުމުަގއި..ާ ހަމަާ ެއީއާ ކިއެއްތަާ އަދިާ ދެން،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ  195ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ

އެއީ އިބ ރ ތެއްާ އޮންާ ނިންމަވ ފައިާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާ އޮޅިެގންާމެންބަރުާ އަނެއްހެންާ ާ.

ާނޫނީ..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ

ާ

ެއޑްކުރަންާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ އޭތިާ ވިްއޔ ާ ދުވަހެްއަގއިާ ދ ާ އިންޓަޕްރިޓޭޝަަަށްާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

 200ާއިންާ.އަޅުަގނޑުމެންާމީންކުރިާއެްއޗެއްާނުވަތަާއެާާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އެއީާއަސްލުަގއިާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަޮގތުަގއިާދިވެހިާބަހުަގއިާލިޔެއުޅޭއިރުަގއިާއެްއޗެްއާއިތުރަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ހަމަާ އެކަންވެސްާ އަދިާ މިހެންނ ާ މިކަންވެސްާ އަދިާ އޮވެފައިާ މިކަންާ މިހެންާ ވަރުަގދަކުރަންެވެގންާ

ބޭ މ ނައަިގއިާ ބުނ ާ އެހެންާ ާާއެހެންނޭާ އެހެންވީމަ، އިބ ރަތެްއ.ާ މިއޮތްޮގތަށ3ާާާާްޏުންކޮށްުއޅޭާ މިހ ރުާ

 205ނިންމުމ ާދޭތެރޭަގއިާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާއިޢުތިރ ޟުކުރައްވ ތޯ.ާއިޢުތިރ ޟެއްާނެތްކަމަށް.ާެއހެންވީމަ،ާ

ވިދ ޅުިވއެްއޗެްއާާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އިބ ރ ތް..ާ މިއޮތްާ ޑްރ ފްޓްކުރެވިފައިާ މިާ ތިބޭފުޅުންާ

ާވޭާ(ސ ފެއްނު
ާ
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ާާމެންބަރުާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީ އެބައޮތްާ 3ާއަޅުަގނޑުާ ާާ ެގާ )ށ(ާ ތަންކޮޅެއް.ާ ބޭނުންާ ސ ފުކޮށްލަންާ 1ާާާެގާ

 210ަގއިާއެާެގއްލުމެްއަގއިާޢަދުލުެވރިާއިންސ ފުވެރިާބަލަން.ާއެާކިހިނެއްތަާޢަދުލުވެރިާއިންސ ފުވެރިާމިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޢިއްޒުާއަޙްމަދު

ާާެއޮއތީ.ބަސްެވސްާެގނެސްފައ2ާި

ާ

)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވަރަށްާިގނަާފަހަރަށާްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދެން،ާ އޮތްޮގތް.ާ ނިންމަވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ކުރަމުންާއައިސްާ މ ނަކުރަމުންާ ެއކޮޮގތްޮގތަށްާ އިބ ރަތްތައްާ

އެބައޮާ ބަހުަގއިާ ާާއިނިގރޭސިާ ސ ފެއްނުވޭ( ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ  215ވަނ4ާާާަވޭ...ާ

ާމ އްދ އަށް،ާމުޢިްއޒުާ.

ާ

ާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާކުޑަކުޑަާއެްއޗެއް..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާާމެންބަރުާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީ

ާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޢިއްޒުާއަޙްމަދު

ާ220 

ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރި މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ މައިަގނޑު..ާ އޮތީާ އެއްބަސްވެފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެން،ާ

ހުރީ.ާ ޑިބޭޓްކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިުގކޮށްާ ވަރަށްާ ނުެގންނަވަން.ާ ބަދަލެްއާ އިތުރުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ޓެއްާނެތިްއޔ ާއެޮގތަށްާފ ސްވީ.ާއިޢުތިރ ޟުކުރަްއވ ތޯާވަނަާމ އްދ އަށްާއިތުރުާކޮމެނ4ާާްއެހެންވީމަ،ާާ

ާާ އެޮގތަށްާފ ސްކުރަން.ާއެހެންވީމަ، ބޭފުޅަކުާ 4ާާާާއެްއވެސްާ އޮތްޮގތަށް. ވަނ5ާާާާަިމހ ރުާޑްރ ފްޓްަގއިާ

 225ާމ އްދ .

ާ

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާށްާެއއްވެސްާބޭފުޅަކުާކޮެމންޓެއް..ާ.5ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ230 

އެއްޗެއްާާާތުރުބުރީާމެންބަރުާތިލަދުންމަތީާއު ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ މި...)ރެކޯޑިންގަގއިާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ސ ފެއްނުވި(..ާޤ ނޫނީާދ އިރ ަގއިާފ ހަަގކޮށްލެވޭޮގތަށްާޚިދުމަތްތަކެއްާއެއްފަހަރ ާމީހަކަށްާވ ންވ ނެއޭ.ާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދޭހަާ އެްއޗެއްާ މ ބޮޑުާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ަމްއސަލައެއްާާދެން،ާ އޮތިއްޔ ާ ނިންމ ފައިަުާ ދެން،ާ ނުވޭ.ާ އެއްާ

ާނެތް.ާ
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 235އ ދެ،ާމިާމ އްދ ެގާއެންމެާފަހުންާޑްރ ފްޓަށްާެގންނަވަންާކޮިމޓީންާނިމެވިާބަދަލަކީާމިހ ރުާއަރިމަތިންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެނޭގނަމަ...)ރެކޯޑިންގ މުއްދަތެއްާ ެއކަށީެގންވ ާ އެްއޗެްއާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަށްާ ވިދ ޅުިވާ ަގއިާ

ާާ މަދުވެެގން އޮތްތަންާ އަދަދެްއ10ާާާާސ ފެއްނުވި(..ާ ެއާ ކަނޑައެޅިެގންާ ތަޖުރިބ ާ ދުވަހުެގާ އަހަރުާ

ާާ އެހެންވީމ ، ޢިބ ރ ތް..ާ މިާ ކުރީަގިއާ ނެތްާ ެގންނަވ ފައެއްާ ބަދަލެއްާ އެނޫންާ ވަނ5ާާާަޖަހަން،ާ

އިންނެިވތޯ. ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ އެްއޗެްއާާ މ އްދ އަށްާ ވިދ ޅުިވާ ..)ރެކޯޑިންގަގއިާ

ާާ ދެން، އެތަނަށ6ާާާާްސ ފެއްނުވި(..ާ ނުޖަހ ،ާ ނަންބަރުާ ޖަދުވަލުާ ފ ހަަގކުރައްވ ނެާ މ އްދ ަގިއާ  240ަވނަާ

ާވަނަާމ އްދ އަށްާެއއްެވސްާކޮމެންޓެއް...6ާާާއަންނ ނީާޖަދުވަލުާނަންބަރު..ާ

ާ

ޖަދުާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ އިންނ ނީ.ާ އަދިާ...ކިހިނެއްތޯާ ހުވ .ާ ފަނޑިޔ ރުކަމުެގާ ާވަލުަގިއވ ާ

ާއެބައިާާެއޑްރ ފްޓްާފަހުންާއަންނ ނެާދެއްތޯ.ާާهللاޢަބްދުލްމުޙްސިންާޢަބްދު
 245ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންވީމ ، އަންނ ނެ.ާ ހުވ ތައްާ އިންނެވިތ6ާާާާޯއ ދެ،ާ ބޭފުޅަަަކުާ ކުރަްއވ ާ އިޢުތިރ ޟްާ ަގއިާ

ވަނ7ާާާާައިލ ނަން.ާނެތްކަމަށްާފެންނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޑްރ ފްޓްަގއިާއޮތްޮގތަށްާބ އްވަން.ާާއަޅުަގނޑުާބަލަ

ާމ އްދ .ާ

ާ250 

ާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ 7ާމީަގއިާ ފަނޑިޔ ރުންާާ މިއޮންނަނީާ ސުރުޚީަގއިާ އަރިމަތީާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

.ާއެީއާލިޔުމުެގާކުށެއްާކަންނޭނެގާދެއްތޯ.ާފަނޑިޔ ރުންާއ މްދަނީާލިބޭާއ މްދަނީާމަސައްކަތްާނުކުރުންާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާމަސައްކަތްާދެއްތޯ.ާާ

ާ

ާްަ ޓައިމްާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަން ފުލްާ މިއިންނަނީާ ސުރުޚީަގއިާ އަރިމަތީާ ބަހުންާ  255ާމިއިނިގރޭސިާ

ާޕަރފޯމަންސް.ާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

ާމ ،ާއަރިމަތީާސުރުޚީާފަނޑިޔ ރުންާއ މްދަނީާލިބޭާމަސައްކަތްާނުކުރުން.ާާއެހެންވީާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ނުކުރުން.ާޕެނަލްެގާބޭފުޅެއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަސައްކަތްާ އެހެންާ ލިބޭާ އ މްދަނީާ ޮއތީާ ލިޔެފައިާ  260ާކުރީަގއިާ
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ާ

އެާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ އެހެންވީމ ،ާ އެއިނީ.ާ މިހ ރުާ ކަނޑ ލ ފައިާ ާތ ާމިބައިވެސްާ

ާއިންނަންޖެހޭނީާލިބޭާމަސައްކަތް،ާއ މްދަނީާލިބޭާމަސައްކަތަކެއް.ާާާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

މިދަންނަވ ލީ.ާާޕެނަލްެގާބޭފުޅެއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ އޮތްޮގތްާ ލިޔެވިފަިއާ ޑްރ ފްޓެއްާ ނިންމެވިާ ފަހުންާ އެންމެާ  265ކުރިން،ާ

ާންާމަސައްކަތްާނުކުރުން.ާެއހެންާލިޔެފައިާއޮތީާ.ފަނޑިޔ ރުންާއ މްދަނީާލިބޭާއެހެ

ާ

ާއެހެންވީމ ،ާެއޮގތަށްާއެބައޮތްތޯާއިޢުތިރ ޟެއް.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ 7ާއަޅުަގނޑުާ އެވ ހަކަާާާ އިންކ ރުރ ތީާ ޖުމްލައަށްާ  270ާެގފަހުާ

މަސައްކަތްކުރުމުެގާާރެޖިސްޓަރކޮާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިތުރުާ އޮތްޮގތަށްާ ފަނޑިޔ ރުާ ނުވޭާ ބޭނުމެއްާ އަޅުަގނޑުާ ށްލަން.ާ

ާފުރުޞަތުާޤ ނޫނުއަސ ސީއިންާދޭކަށް.ާ

ާ

ހުރިހާ ާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ އޭނ ެގާ އަދ ކުރުމަށްާ އެހެންާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

އެތ ނަގާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއވިދ ޅުވަނީ.ާާވަުގތެއްާ އެހެންތޯާ ތަޙުފީޒުކުރުމަކީާ އެކަހަލަޮގތަކަށްާ ުއޅެންޖެހޭނީ،ާ  275އޭާ

އެހެންވީމ ،ާއެހެންާވިދ ޅުވެފަިއާދެންާމިއޮންނަނީާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތެއްާކުރަންވ ނީާޖުޑިޝަލްާ

ާސަރވިސަސްާކޮމިޝަންެގާހުއްދަާލިބިެގންނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަކަށްާއެާކުރުާސުރުޚީއ ާދެންާ

ކުރަންވ ނެޭއާާ އެތަނުަގއިާ މަސައްކަތެއްާ ހުރިހ ާ އެއީާ ނުފެނޭ.ާ ުގޅޭކަމަކަށްާ މުޅިންާ އެްއޗަކ ާ އައިާ

އެނޭގޮގތެްއާާ ސީދ ާ މަނ ކުރަނީކަމެއްާ މަސައްކަތެއްކުރުންާ ެއހެންާ އޮންއިރަކުއެއްާ ބުނެފައިާ

އޮން އެލިޔެފައިާ ލިޔ އިރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ އެހެންވީމ ،ާ ދެން،ާ ނުވޭ.ާ އެއްޗަކ ާާއަޅުަގނޑަކަށްާ  280ނަާ

ކުރުާސުރުޚީއ ާކޮންމެވެސްާަވރަކަށްާނަމަވެސްާދިމ ވ ންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާައޅުަގނޑަށްާާ

އެނޭގާއޭެގާމ ނައިެގާޮގތުންާބަލައިފިއްޔ ާއެީއާދިމ ވެދ ނެކަމެއް.ާެއކަމަކު،ާލިޔެފައިާއޮންނަާއެްއޗ ާާ

އޮތީާއިތުރުާމަސައްކަތެއްާކުރަންވ ނެޭއާާާާސީދ ާދިމ ވ ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާނުއެއްާފެނޭ.ާއެއީާދެން

އެނުކުރުމޭާ އެހެންވީމ ،ާ އަންނައިރު.ާ ވ ހަކަާ މަސަްއކަތެއްާ އިތުރުާ ވ ހަކަެއއްާ ލިބޭާ ހުއްދަާ ކިޔ ފައިާ

ސީދ އެްއާާ މ އްދ އެއްހެނެްއާ އޮތްާ ބުނެފައިާ ނުވ ނެއޭާ ކޮށްެގންާ މަސަްއކަތެއްާ އިތުރުާ އޭނ ާ  285ކިޔ ފައިާ

ހ ާވަުގތަކުާެއކަމުަގއޭާެއހެންާބުނެފައިާދެންާމިއޮންނަނީާއިތުރުާނުބުނެވޭނެ.ާއޭނ ާއުޅެންވ ނީާހުރި
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ރިފްލެކްޓްކުރ ކަމަކަށްާ ސުރުޚީާ ކުރުާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރ ށޭ.ާ އެހެންާ ކުރަންޏ ާ މަސައްކަތެްއާ

ާަވނަާމ އްދ ާއަސްލުާއޮތްާއެތިާ.8ާާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާއެާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންވީމ  ބޭފުޅުން.ާާާވަނ7ާާައ ދެ،ާ ބައެއްާ ޖެހިވަޑައިނުަގންނަވ ާ އިޢުތިރ ފްާ މިއޮތްޮގތަށްާ  290މ އްދ ާ

އެހެންވީމ ،ާއޯލްޓަނޭޓިވްެއއްާދެއްިވއްޔ ާރަނަގޅީ.ާއޭރުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނިންމޭނީާކިހިނެއްތޯ.ާ

ދެން،ާ މިއޮތީ.ާ ހުރިޮގތަށްާ ނިންމަވ ފައިާ ބައްލަވ ާ ކޮމިޓީންާ ހަމަާ މިއީވެސްާ މިދެންނެވީ،ާ މިހެންާ

މީަގއިާާމި ިމހ ރުާ އުނދަޫގވ ނެ.ާ ވަރަށްާ ެގންނަންޏ ާ ބަދަލެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސްޓޭޖުަގއިާ

ދެންނެީވާ ކުރީަގިއާ ޕެނަލުންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ބައްލަވ ލެއްވީމ ާ ނޯޓްާ އެއޮތްާ ޑިލީޓްކޮށްފައިާ

 295ހަނދ ންވަނީާާއ މްދަނީއެއްާލިބޭާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތެކޭ.ާދެން،ާމިާޑިސްކަސްކުރިާރޭާއަޅުަގނޑު

ާކޮމިޓީެގާރޫޙުާހުރީާއެްއވެސްާމަސައްކަތެއްާކޮށްެގންާނުވ ނެޭއ.

ާ

ވަރަށްާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ހަމަާ އަދިާ ިއނޭގތޯ.ާ ދަންނަވަންވެެގންާ ހީނުކުރަްއވަްއޗޭަޭާ ާއެްއޗެކޭާ

ކޮމިޓީން...ާާާނަޞީމްާއިބްރ ހީމްާ ބަލާ  ޕެނަލުންާ ހަމަާ މިއީާ ބުނޭާ ފަހަރަށްާ ާިގނަާ

ލިބޭ،ާާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަ އ މްދަނީއެއްާ މިޮގތަކަށްާ ނުބުނ ނެާ ބަޔަކުާ ހުރިާ ސަލ މަތުންާ ބޯާ މިތ ާ  300ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާ

އިނޭގތޯ.ާާ ލިޔ ށެކޭާ މިހެންާ ނުކުރުންާ މަސައްކަތްާ އ މްދަނީާ ފަނޑިޔ ރުންާ ކަނޑ ލ ފަިއާ ހަމައެކަނިާ

އެ ެއްއޗެްއަގިއާ ކޮންމެާ ހަމަާ އިޢުތިރ ޟްކުރަން.ާ އެކަމަށްާ ބަލ ފައިާއަޅުަގނޑުާ ވަރަށްާ ިމއީާ ބުނަނީާ

އެޑިޓްކުރިއިރުަގިއވެސްާާ ފަހުންާ އެބައިނޭގާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ އެބަހުރިާ މީަގއިާ ފެންނަ..ާ މީަގއިާ

އެފަރ ތުެގވެސްާއެބަހުރިކަންާިމސްޓޭކްތައްާޖެހިފައި.ާއެހެންީވަީމ ،ާއެކަހަލަާމައްސަލައެއްާއުޅޭކަމަށްާާ

މީގަާ ސުރުޚީއަކ ާ އަރިމަތީާ އެބަފެނޭ.ާ ފުރަތަމާަާކޮމިޓީންާ ދިމަެއއްނުވޭ.ާ އެްއޗަކ ާ އޮތްާ ލިޔެފައިާ  305އިާ

ފަހުންާ ދެން،ާ މިކަމަށޭ.ާ ތަފްސީލުެވސްކުރަންވ ނީާ ވަުގތެއްާ ހުރިހ ާ ިމއޮންނަނީާ ސެންޓެންސްަގއިާ

ޙ ލަތެއްަގއިާާ ޖެހިއްޖެާ ޖެހޭނެއޭ.ާ ކުރަްއަވންވެސްާ މަސައްކަތެއްާ އެހެންާ އިތުރުާ އަނެްއކ ާ މިއޮންނަނީާ

ނަގައި ހުއްދަާ މީގެާކޮމިޝަނުންާ ކަނޑައެޅިެގންާ އެބައިނޭގާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރެވިދ ނެއޭ.ާ ެގންވެސްާ

ދ ކަމަށްވަންޏާ  މިދ ޮގތަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ އެބަހުރިކަން.ާ މައްސަލަތަކެއްާ ބައިވަރުާ

ލެންުގއޭޖެްއވެސްާާ އޮތްޮގތަށް.ާ ނިންމ ލަންވީާ މީތިާ ދެން،ާ ބަލ ފައޭ..ާ ހަމަާ ކޮމިޓީންވެސްާ  310އެްއޮގތަކީާ

ާއްާނެތް،ާެއއްޗެއްެވސްާބަލ ނެކަމެއްނެތް،ާމަފްޙޫމަށްވެސްާބަލ ނެކަމެއްާނެތް.ާާބަލ ނެކަމެ
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ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިއޮތް މީަގއިާ މިެގނައިރުަގިއ،ާ ނުކުރަްއވ ތި.ާ ހީފުޅުނުާ އެްއޗެއްާ ނަޞީމްާ ޑްރ ފްޓ8ާާާްއ ދެ،ާ ވަނަާ

ސ ފުކޮ މަސައްކަތެްއކަންާ ލިބޭާ އ މްދަނީެއއްާ އިތުރުާ އޮތީ.ާާެގނަިއއިރު،ާ ެގނެިވފައިާ އެނޭގޮގތަށްާ ށްާ

ބ އްވަން...)ރެކޯޑިންގަގއިާާ މަސައްކަތެއްާ އެްއވެސްާ އިތުރުާ ުއނިކޮށްފައިާ އެބައިާ ނިންމެވީާ ކޮމިޓީންާ

މިއޮންނަނީާ އަނެްއކ ވެސްާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ ބ ްއވަން.ާ މިޮގތަށްާ ސ ފެއްނުިވ(..ާ އެްއޗެއްާ  315ވިދ ޅުވިާ

ާކޮމިޓީންާނިންމެވިޮގތަށްާ.

ާ

އެތަންާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާހައްދުންމަތީާ ނިންމެވީާ ކޮމިޓީންާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ވ ހަކަައކީާ ާއަޅުަގނޑުެގާ

އެޮގތަށްާާާނަޞީމްާއިބްރ ހީމްާ ނުކުރުން.ާ މަސައްކަތްާ އ މްދަނީާ ފަނޑިޔ ރުންާ ާޑިލީޓްކޮށްފައިާ

 320ާސުރުޚީާއިންނަންތޯއޭ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާނޫން،ާނޫން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއެހެންވީމ ،ާއެނޭގނޫންތޯާމިތ ނަގިއވެސްާއެބައަަޮތްކަންާއެރަރއެއް.ާާާއްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާހަ
 325ާނަޞީމްާއިބްރ ހީމްާާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއެރަރެއއްާއޮތްތަނެއްަގއިާިވްއޔ ާމިދަންނަވަނީނުންތޯާއެރަރއެއްާއެބައޮތޭ.ާއެރަރއެްއާނޫންާކޮމިޓީންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނިންމެވިޮގތްާސ ފުކޮށްާ...)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުވިާއެްއޗެްއާސ ފެއްނުވި(..ާއަޅުަގނޑުާިމދަންނަވަނީާ

 330ާކޮމިޓީންާނިންމެވީ.ާ

ާ

މަސައްކަތެްއާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  އިތުރުާ ފަނޑިޔ ރުންާ ލިޔަންާ މީަގަައިާ ފެންނަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

އެބައިާެއޮގތަށްާައންނަންވީހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީަވނީ.ާމިހ ރުާއެވްރީާޖަޖްާޝެލްާޑިޯވޓްާާާކުރަންވ ނީ،ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަދަރވައިސްާާ އަންލެސްާ ޖަޖްާ އަާ އޮފްާ ޑިޔުޓީސްާ އޮފްާ ޕަރފޯމަންސްާ ދަާ ޓުާ ޓައިމްާ ފުލްާ ހިސްާ

 335ވަނަާމ އްދ ެގާއިނިގރޭސ7ާާާާިއޯތަރަިއޒްޑްާބައިާދަާޖުޑީޝަލްާސަރވިސަސްާކޮމިޝަންާމިއިންނަނީާާ

ންާލިޔެވިފަިއވެސް.ާއިންނައިރު،ާޝޯޓްާއަނެކަްއޗެއްހެންާމިއިންނަނީާފުލްޓައިމްާޕަރފޯމަންސް.ާބަހު

އެހެންވީމ ،ާއޭތިާއެހެންާެގންނަކަމަށްވަންޏ ާއެއ މްދަނީެގާެއފަނޑިޔ ރުންާއ މްދަނީާލިބޭާމަސައްކަތްާާ

ޗަރކޮށްާެއކަހަލަކަމެއްާކުރުންކަމެްއވެސްާނުބުނޭާމީެގާއެޖަޖަކަށްާއޯތަރަިއޒްކޮށްެގންާމިސ ލަކަށްާލެކް
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ކުރެވިދ ނެކަމަށްެވސްާވެދ ނެ.ާކޮންމެހެންާނުވަތަާތަންތަން.ާއ މްދަނީާލިބޭާމަސައްކަތުެގާވ ހަކަކަމަށްާ

 340ާނުވެދ ނެއޭ.ާހަމައެކަނިާއެހެންީވމ ...

ާ

މިޓީަގއިާޑިސްކަސްކުރަންީވާާމިހ ރު،ާމ ރިޔ ާތިވިދ ޅުވީާހަމަާރަނަގޅަށް.ާކުރީެގާއަިއޮގތަށްާއޮތީމ ާކޮާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ެއހެންވީމ ،ާ ދޭންވ ނެއޭ.ާ އެފުރުޞަތުާ ނުކުރެވޭނެއޭ.ާ މިކަހަލަކަމެއްެވސްާ އޮެވއްޖެއްޔ ާ އެހެންާ

ާމިޑިސްކަސްކުރަްއވ ފައިާދެންާނިންމެވިޮގތަށްާމިހ ރުާމިއޮތީ.ާ

ާ345 

ވަުގާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ހުރިހ ާ ޭއނ ާ މިއޮންނަނީާ ލިޔުނުއިރުާ އެކަމަކު،ާ އެކަުމގެާއ ދެ،ާ ާތެްއާ

ިމއޮންނަނީާއެހެންާވ ހަަަކައެކޭ.ާއެދޭތިާއެްއެވެގންާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އުޅެންށޭވ ނީާކިޔ ފަިއާކުރުާސުރުޚީަގއިާވ ހަކަާ

ާާ ނޫނިްއޔަކ އެްއ ެއ2020ާާާާއައިސްެގންާ ތަނަކ ާ ލ ޒިމްކުރ ާ މަްއޗަށްާ ފަނޑިޔ ރުންެގާ ެއކުރ ާ ަގިއާ

ާުގޅުމެއްާނޯވެއޭ.ާާ

ާ350 

މާިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ހީފުޅުނުކުރަްއވ ތިާ ބޭފުޅަކުާ އެއްވެސްާ ެއއްޮގތަކަށްެވސްާ އަޅުަގނޑު،ާ

އަޅުަގނޑުާާ މިދަންނަވަނީ.ާ އެހެނެއްނޫންާ ނެތީއޭ.ާ ކުށެއްާ ރަނަގޅަށޭ،ާ އެންމެާ މިއޮތީާ ޑްރ ފްޓްާ

އެ މިޮއތީ.ާ ޮގތަށޭާ ދެްއވިާ ނިންމަވ ަ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ތަކުރ ރުކޮށްވެސްާާމިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އީާ

އެަެއްޗެއްެވސް.ާާ ކިތަންމެާ ކަމުނުދ ާ އަޅުަގނޑަށްާ އެބަހުރިާ މީަގއިާ ވ ހަކައަކީ.ާ މިދަންނަވ ާ

 355ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮމިޓީންާނިންމަވ ފައިާއޮތްޮގތަށޭާތިޔަބޭފުޅުން...ާ

ާ

ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ ާއެްއޮގތަކަށްވެސްާާ)ރެކޯޑިންގަގއިާ

ާސ ފެއްނުވި(..ާ.ާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބ އްވ ފައިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމަާ ކޮންމެވެސް،ާ ެއހެންނޫނީާ ދިޔައިއްޔ ހެން.ާ މިޙައްލުކުރަމުންާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ

 360ާބ އްވ ފައިާހަމަާއަނެއްކ ވެސްާބ އްވ ފައިާއޮންނ ނީާއިނޭގތޯ.ާ

ާ

ބަޔަކުާާާދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާހައް އެތަްއާ ެއއީާ ބޭއްިވއްޔ .ާ މިއޮތްޮގތަށްާ ރަނަގޅީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާދެން،ާ

ބަދަލުކުރ ނެކަމެްއާާނަޞީމްާއިބްރ ހީމްާ މިކަންާ މިއީ.ާ އޮތްކަމެއްާ ކޮށްފައިާ ާމަސައްކަތްކޮށްެގންާ

ާރ ނެާޯވޓެއްާނަަގއިފިއްޔ .ާނެތް.ާމިާބ އްވަންވީ.ާއަޅުަގނޑުާއިޢުތިރ ޟްެވސްާކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ365 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(
ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަނަާޑްރ ފްޓް.ާމިޑްރ ފްޓްެގާއަރިމަތީާސުރުޚީަގއ8ާާާާިއ ދެ،ާމީތިާކޮމިޓީންާއެންމެާފަހުންާބެއްލެވީ

ކޮންމެ އޮތީާ ޓެކްސްޓްަގއިާ ނުކުރުން.ާ މަސައްކަތްާ އެހެންާ ލިބޭާ އ މްދަނީާ ފަނޑިޔ ރުންާ ާއޮތީާ

ަވުގތެްއާާ ހުރިހ ާ އޭނ ެގާ ައދ ކުރުމަށްާ މަސްޢޫލިްއޔަތުާ ފަނޑިޔ ރުކަމުެގާ  370ފަނޑިޔ ރަކީވެސްާ

ތަންފީޒުކުރުމަށްވ ާވަުގތެއްާވ ންވ ނެއޭ.ާފަނޑިޔ ރަކުާއ މްދަނީއެއްާލިބޭާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތެްއާާ

ކޮމި ޑްރ ފްޓްާ މިާ ލިބިެގންނޭ.ާ ހުއްދަާ ކޮމިޝަނުެގާ ސަރވިސަސްާ ޖުޑިޝަލްާ ޓީަގއިާާކުރަންވ ނީާ

މަޝްވަރ ާކުރެއްޭވާކޮމިޓީންާނިންމެވީާ'އ މްދަނީެއއްާލިބޭ'ާއެާޢިބ ރ ތްާބ ޠިލްކޮށްާއުނިކުރަން.ާދެން،ާ

މިާމ އްދ އަކީާކޮމިޓީންާނިންމައިވެންާއިތުރުކުރެއްިވާމ އްދ ެއއްާނޫންކަމަށްާައޅުަގނޑުމެންާމިބެއްލެވީ.ާާ

ާާ ާާވަނަާޑްރ ފްޓަށްާ...ނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއެމ އްދާ 7ާާއެއީ  375އ 115ާާާާއަށްާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ނީ

ާބެހޭޮގތުން.ާ

ާ

ޙ ލުާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އިޢުތިރ ޟްކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެބައޮތް.ާ ހުށަހެޅުމެއްާ ައޅުަގނޑުެގާ ާއ ދެ،ާ

ާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ލިބޭ އ މްދަނީާ ފަނޑިޔ ރަކުާ ހުށަހަޅަނީާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތެއްާާދަންނަވ ލަން،ާ އެހެންާ އިތުރުާ

ސަރވިސްާާ ޖުޑިޝަލްާ ކުރަންވ ނީާ މަސައްކަތެއްާ އެހެންާ އިތުރުާ ފަނޑިޔ ރަކުާ ނުވ ނެއޭ.ާ  380ކޮށްެގންާ

ޖުޑިޝަލްާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އޭނ އަކަށްާ މަސައްކަތެްއާ ލިބޭނެާ އ މްދަނީާ ކޮމިޝަނުން...ާ

އެހެން ލިބޭކަމެއް.ާ އ މްދަނީާ ނުކުރެވޭނެާ އޮތޮރައިޒެއްާ އެަެހެންާސަރވިސްކަމަށްވެސްާ ނޫނީާ

ާކޮންމެވެސްކަެމއްާކުރެވިދ ނެ.ާ

ާ

އަންނަންޏ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސަޖެޝަންތަކެްއާ ތަފ ތުާ ސަޖެޝަން،ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ހިސ ބުންާ  385މިހ ރުާ

އަނެއްކ ވެސްާައޅުަގނޑުމެންާޑިބޭޓްކުރަންޖެހޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިމ އްދ ާޑިބޭޓަށްާހުޅުވ ލަން.ާމިމ އްދ ާާ

ާޓަށްާހުޅުވ ލަންާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅުން...ާާޑިބޭ

ާ

މިާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އިޞްލ ޙުކޮށް،ާ ދޭހަވ ޮގތަށްާ އެއްޗެއްާ މިބުނ ާ މަފްޙޫމްަގއިާ ާ...މިާ
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 390ގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާމަފްޙޫމަށްާޑިބޭޓްކުރ ކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުފެނޭ.ާޢިބ ރ ތަށް...)ރެކޯޑިންާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(.ާ.

ާ

ކޮންމެާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެބައޮތް.ާ ސަޖެޝަނެއްާ ާއަޅުަގނޑުެގާ

ތްާާފަނޑިޔ ރަކީވެސްާޖުޑިޝަލްާސަރވިސަސްާކޮމިޝަންއިންާހުއްދަާލިބިެގންާކުރ ާއިތުރުާމަސައްކަާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 395ފިޔަވ ާފަނޑިޔ ރުކަމުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރުމަށްާއޭނ ެގާހުރިހ ާވަުގތެއްާތަންފީޒުކުރ ާމީހަކަށްާ

ާވ ންވ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއޭތިާއެހެންާއަންނަކަމަށް..ާ.

ާ

ާސ ފެއްނުވި(.ާ.ާމ ރިޔ ާއެއިާލިޔުްއވ ލަްއވ ފައިާއޮތިްއޔ ....)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުވިާެއްއޗެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 400ާއަދިާއޭތިާއެހެންާބެފުޅުންާޤަބޫލު....ާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ 

ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރިައށްދ ނީ. މ އްދ ތަކ ިއެގންާ ައންނަާ ދެންާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެބަދަލުކޮށްލަިއެގންާ 8ާ...އެހެންވީމ ،ާ

ާވަނަާމ އްދ .ާާ

ާ405 

ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާެއމ އްދ ާބ އްވ ކަށް.ާާާމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާކޮޅު
ާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

މިހ ރުާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ދެވަނަާއަޅުަގނޑުާ ރަޖިސްޓަރކޮށްލަން.ާ ވ ހަކަާ އިޢްތިރ ޟުކުރ ާ ފުރަތަމަކަމަކީާ އޮތްޮގތަށްާ ާާ

ާާާ:އަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން އެާ 8ާކަމަކަމަކީާ ާާ އަޅުަގނޑުެގާ މ އްދ އަށްާ ސަޖެަވނަާ  410ޝަންާސަޖެޝަންއަކީާ

އެކްސެޕްޓްކުރަްއވ ކަމަށްވ ނަމަާޖުޑިޝަލްާސަރވިސްާކޮމިޝަންެގާހުއްދަާލިބިެގންާމެނުވީާއެާިގނަާާ

ާބައްސަތައްާއުނިކޮށްލަން.ާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ.ާ(

ާ

އުތުާ ާތިލަދުންމަތީާ މެންބަރުާ މ އްދ ެގާާރުބުރީާ މިާ ބ އްވަން.ާ ޮގތަށްާ އޮތްާ މ އްދ ާ މިާ ފެންނަނީާ މިާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ފަނޑިޔ ރަކީާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާާ އޮންނަޮގތަކުންާ ޙ ލަތުާ ރ އްޖޭެގާ އެއީާ މިހ ރުާ  415ާބޭނުމަކީާ
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ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެއްޗެއްާާފަނޑިޔ ރުާމ ނައިަގއިާމެޖިސްޓްރޭޓުންވެސްާއެބަހިމެނޭ.ާ)ރިކޯޑިންގއިން

ާސ ފެއްނުވޭ.ާ(

ާ

މ އްދ ..)ރިކޯޑިންގއިންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ މިާ ެއއީާ ވ ހަކަ،ާ ެއވިދ ޅުވިާ ޙަމްޒ ާ ވ ހަކައ ާ ވިދ ޅުިވާ މުޢިްއޒުާ އ ދެ،ާ

ެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ.(ާއޭރުާއެާޑިބޭޓްކޮށްފައިާމިޮގތަށްާނިންމީާއަޅުަގނޑުމެން.ާ  420މެންބަރުާވިދ ޅުވ ާ

ާާއެ ދަންނަވ ނީ ައޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ އެބ8ާާާާަހެންވީމަ،ާ ބޭފުޅަކުާ އިޢްތިރ ޟުކުރަްއވ ާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

އިންނެވިތޯ.ާއ ދެ،ާތިންާބޭފުޅުންާއިޢްތިރ ޟުކުރައްވަނީ.ާިމރޭާކޮމިޓީއަށްާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންތިއްބެީވާާ

14ާާާާ މ އްދ  މިާ އެހެންވީމަ،ާ އިޢްތިރ ޟުކުރައްވ .ާ ބޭފުޅުންާ ތިންާ ބ ްއވަންާބޭފުޅުން.ާ މިހެންާ

ާާ ބ އްވ ކަށް.8ާާާާފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ މިޮގތަށްާ މ އްދ ާ މިާ ފ ހެްއނުވޭާ އެހެންވީމަ،ާ ބޭފުޅުންނަށް.ާ

 425ާއެހެންވީމަ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާމ އްދ ާއެއްކޮށްާމިާމަފްޙޫމްާއެއްކޮށްާނެުގންާ.

ާ

މިާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ާރެޖިސްޓަރކޮށްލީއަޅުަގނޑުާ ދެންާާ ވ ހަކަ.ާ އިޢްތިރ ޟުކުރ ާ ާއަޅުަގނޑުާ

އެކްސެޕްޓްކުރަްއވ ކަމަށްވ ނަމަާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސްޓޭޖްަގއިާ މިާ ސަޖަސްޝަނެއްާ އެްއެވސްާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ

ާާމިއޭ.ާދެންާމިއޮތްޮގތަށްާެގންދިޔައަސްާއަޅުަގނޑުާބްލެނަރީައށްާމިވ ހަކަާދެްއކުން.ާއެހެންީވމަ،ާިގނަ

އަދިާ ނުކުރ ނަންާ ތ އީދެއްާ އަޅުަގނޑުާ ސްޓޭޖަށްާ މިާ އެކަމުންާ ކޮންެމހެން.ާ އަޅުަގނޑުާ  430މެންބަރުން.ާ

ާވޯޓެްއވެސްާނުދޭނަންާ.

ާ

ާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

 435ާރުާިވދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ.ާ(..ާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ

ާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޙަމްޒ ާއެހުށަހަޅުްއވ ާބަދަލަކީާމިމ އްދ ެގާމަފްޙޫމްާއެއްކޮށްާނެތިކޮށްލުމަށްާއަސްލުާޙަމްޒ ާއެަވކ ލ ތުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ނިމުނީ އިބ ރ ތްާ ފުރަތަމަާ އެއީާ އެހެންނޫންތޯ.ާ ފަނޑިޔ ރަކުާާއެކުރައްވަނީާ އޮންނ ނީާ ދެންާ މަާ

 440ވިޔަފ ރިެއއްކޮށްާިވޔަފ ރިެއއްާހިންުގމުަގއިާއެކަންކޮށްެގންނުވ ނެއޭާެއއްެވސްާޙ ލަތެަެްއަގއިާނުވ ނެއޭ.ާާ
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މިހ ރުާމިއޮތްޮގތުންާކަނޑައެޅޭާވަކިޮގތަކަށްާޖުޑިޝަލްާސަރވިސްާކޮމިޝަންެގާހުއްދަތަކެްއާލިބިެގންާ

ާއެކުރ ާޮގތަކަށްާކުރެވިދ ނެާ.

ާ

ފަޙުމްވޭ.ާާދެއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާނިލަން ރަނަގޅަށްާ ައޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަާ ެއވިދ ޅުިވާ މުޢިްއޒުެގާ ާއ ދެ،ާ

މިާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒާ  އޮތުންާ މިހެންާ މ އްދ ާ ިމާ ކޮބައިތޯއޭާ އަޅުަގނޑުެގާ  445ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ވ ާވ ހަކަދެއްކެުވާ: ެއވިދ ޅުވަނީާޖެނުއިންާ މުޢިއްޒުާ ރަށްރަށުަގިއާާނ ޖ އިޒުާފައިދ ާނެުގމަކީ.ާ ހަކައެަެއް.ާމިސ ލަކަށް،ާ

ތިބޭާމެޖިސްޓްރޭޓުންާއެާހިމެނުން.ާއެކަމުންާމިތ ާހައިކޯޓްަގއިާތިއްބަވ ާފަނޑިޔ ރުންާމިސ ލަކަށް،ާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަފެނޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެެގން.ާ ޑިރެކްޓަރުންނަށްާ ކުންފުނިތަކުެގާ މީަގއިާ

ކަ ކޮިމޓީތަކުެގާ މަޖިލީހުެގާ ބޯޑުާރައްޔިތުންެގާ ެއހެންާ ބޭފުޅުންވެސްާ ތިއްބަވ ާ ބައްލަވަންާ ންކަންާ

 450ބޯޑުަގއިާއެބަތިބޭާމެންބަރުންނަށް.ާކިހިނެއްާދެންާކޮމިޓީެގާޗެއަރޕ ސަންާސްކޫޓިނަިއޒިންގާކޮމިޓީެގާާ

މިއަދުެގާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ އެހެންީވމަ،ާ ބޯޑެްއަގއި.ާ އެހެންާ މިހުންނަނީާ ޗެއަރޕ ސަންާ

އެހެން ހުރީ.ާ އެހެންާވިސްނުމުަގއިާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އެކްސެޕްޓެއްާ ެއާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވީމަކ ާ

މިދެންނެވީާ ޤ ބޫލުކުރ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ޮގތަކަށްާ ެގނެވޭާ ބެލެންސެއްާ މިާ ބުނ ކަމަށްވަންޏ ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާފަނޑިޔ ރުންނ ާޤ ޟީންާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށްޓަކައިާމިހ ާމުހިންމުކަމެއްާދޫކޮށްލ ނާީާ

ފަނޑިޔ ރުން. ޖުޑިޝަލްާާާޤ ޟީންނ ާ މުޢިްއޒުައކީާ ކޮމިޝަން.ާ ޖުޑިޝަލްާސަރަިވސްާ  455ައޅުަގނޑަކަށްާ

ާސަރަވިސްާކޮމިޝަންެގާމިހ ރުެގާބޭފުޅެއް.ާމިހ ރުާބަޖެއްޓެްއވެސްާއޮންނަތަނެއްަްނޫންާއެީއކީ.ާ

ާ

އަޅުަގނޑުމެންާހަމަާމުޢިއްޒ ާދެކޮޅަަަށްވެސްާވ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހަކަާދައްކަންާއެބަހުރިާދެންާމީަގއިާޑިބޭޓަށްާދަންޏާ 

އ މްދަނީއެއްާ އެހެންާ އެްއވެސްާ އިތުރުާ އަނެއްކޮޅަކީާ ހަމަާ މީެގާ އެީއާ ކަންކަން.ާ ވަރަށްިގނަާ

ދިރިއުޅެވޭނެވަރުެގާާ ައނބުރުވެރިކަމ ެއކީަގއިާ ފަނޑިޔ ރެްއެގާ މިކިޔ ާ އަޅުަގނޑުެމންާ  460ހޯދޭނެޮގތެއްނެތިާ

ާވެސްާދެއްކުނުާވ ހަކައަކީ.ާާއ މްދަނީއެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެވޭނެތޯ.ާއެއީާކުރީަގއިާ

ާ

މިކަނާްާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާާ އަގެއްދީެގންނޫންާ ބޮޑުާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ މިއީާ ާއ ދެ،ާ

ރަނަގޅުކަމަކަށްވެސްާާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާ ވަރަށްާ ބަލ އިރުަގިއާ އެްއޮގތަކުންާ ާރެގިއުލޭޓްކުރަނީކީ.ާ

އުޅެާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަމިއްލަާ ެއއީާ އޮތްާވެދ ނެ.ާ ލިބެންާ އަދ ކުރުމަށްާ ވ ޖިބުާ މަޤ މުެގާ މިަިާ މީހަކަށްވުމަކީާ  465ވޭާ

ާހެޔޮކަމަކަށްވެސްާވެދ ނެ.ާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ.ާ(
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އެޮގތަށްާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ މ އްދ ާ މިާ ކަަމކުނުދޭާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ާއ ދެ،ާ

ހޯދަންދ ނާީާާާާުވން:އަފީފްާވ ހަކަދެއްކެާ ެއއްޗެހިާ ފިހ ރައަށްާ ހިންަގންާ ފިހ ރަާ ހުއްދަދީފިއްޔ ާ ވިޔަފ ރިކުރަންާ ެއއީާ ބ އްވ ކަށް.ާ

ޝަރީޢަތްާ އަނެއްދުވަހުާ ބުނ ޮގތަކަށްާ އޭނަާ ހަމަާ ޮގސްފައިާ ކަރިއަށް.ާ މީހ ާ ވިޔަފ ރިާ އެބޭފުޅުންާ

ކައިރަށް ީމހ ާ ތެޔޮިވއްކ ާ ދުއްވ މީހ ާ އޮޑިދޯނިފަހަރުާ ދެންާ ެގންނ ނެ.ާނިންމ ނެ.ާ ތެޔޮފީފ ާ  470ޮގސްާ

އަނެއްކ ެވސްާާ އޮންނ ނީާ ކަންތައްާ ވައްކަންކުރ ާ އޭނަާ ތެލުންާ އެާ އަނެއްކ ވެސްާ ެގނެސްފައިާ

ވިޔަފ ރިާާ މިބުނަނީާ ސުރުޚީަގިއވެސްާ އަރިަމތީާ މީެގާ އަނެއްކ ާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ހިންދ ލ ފައި.ާ

ހުއް އެބަބުނޭާ އަނެްއކ ާ ކިޔ ފައިާ ނުކުރުޭމާ ވިޔަފ ރުާ ހީއެއްނުޭވާާނުކުރުން.ާ ކުރެވިދ ނެއޭ.ާ ދަލިބިެގންާ

ވިޔަފ ރީަގިއާާ މީަގއިާ ދެންާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރެވިދ ނެހެން.ާ ހުއްދަލިބިެގންާ

އެހެންާ ލިބޭާ އ މްދަނީާ އެހެންނޫންާ ބ ްއވ ކަށް.ާ އެއްބަހެއްނޫންާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ  475އަޅުަގނޑުާ

ހުއް ކޮމިޝަންާ ސަރވިސްާ ޖުޑިޝަލްާ ިމސ ލަކަށްާމަސައްކަތެްއާ ޮގތަކަށްާ ތިވިދ ޅުވ ާ ދަލިބިެގންާ

އެކަމަކު،ާާ އަޅުަގނޑަކަށް.ާ މަްއސަލައެއްނޫންާ ކަމެްއަގއިާ ެއޑިުއކޭޝަންެގާ ލެކްޗަރެއްދިނުން،ާ

ާވިޔަފ ރިައކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ.

ާ

ސ ފެއްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާާ ެއއްޗެްއާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ ހަމަާ)ރިކޯޑިންގއިންާ އަޅުަގނޑުާ  480ާނުވޭ.(ާ

ެއފުރުޞަތުާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ެއކަމަކުާ ނުކެރޭނެ.ާ ދަންނަވ ކަށްާ މިހ ރުާ ނޯންނ ށޭާ ފުރުޞަތުާ އެާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ާހުޅުވ ލަްއވައިފިވިްއޔ ާހަމަާމިަިދެންނެވިާޮގތަށްާ.

ާ

ާާމިލަދުްނމަޑުލުާދެކުުނބުރީާާ ައޅުަގނޑުމެންާ 6ާއ ދެ،ާ އަާ ޑްރ ފްޓްާ މިއޮތީާާވަނަާ އަތުަގއިާ ާޅުަގނޑުާ

ސިފަތަކ ާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤްާ ލ ޒިމުާ ހުރުންާ ފަނޑިޔ ރުންަގިއާ ޑްރ ފްޓްަގއިާ އެާ  485ާއިނޭގތޯ.ާ

އެބަޮއވޭާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެއްސިފައަކަށްާ ތެރޭަގއިާ އޭެގާ ބަޙުސްކުރިން.ާ ދިުގކޮށްާ ަވރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭަގއިާ

ާާވިޔަފ ރިެއްއަގއިާިވޔަފ ރިއެ .ާއެހެންާއިތުރުާވަޒީފ އެއ6ާާްްއާހިންުގމުަގިއއުޅޭާމީހެްއކަމުަގިއާނުވުން.

އަދ ކުރ ާމީހެއްކަުމަގއިާނުވުން.ާދެންާމީަގއިާައޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާދިުގކޮށްާޑިބޭޓްކުރިން.ާކޮށްފައި،ާާ

މިވަރު މީސްމީހުންނާ  މެޖިސްޓްރޭޓުންނ ާ ރަށްރަށުެގާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާ ދެންމެާ ޒ ހިރުާ ެގާާއަޙްމަދުާ

 490ކަންތައްތަކެއްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާލިޔެފިްއޔ ާދަތިވެދ ނެއޭާީމހުންާހޯދަން.ާއެހެންާކިޔައިެގންާއޮތްވ ާާ

އަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނަކަށްާެއާދޫކޮށްލީާއެސިފަތަކ ާބެހޭޮގތުން.ާއެޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ފައިާ

އިތުރުާދެާމ އްދ ެއއްާެއޕްރޫވްކުރީ.ާާއޮތީ.ާއެބައިާއެހެންާދޫކޮށްލ ފައިާއަނެއްކ ާއަޅުަގނޑުމެންާފަހުންާާ
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އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ އަނެއްކ ެވސްާ މީެގިއންާ އެޕްރޫވްކުރިއިރު.ާ ދެމ އްދ ާ މިާ ނެތިންާ އަޅުަގނޑުާ

ލިޔެފައިާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ ދެާ އިތުރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އަނެއްކ ވެސްާ ދޫކޮށްލ ފައިާ ޤ ނޫނަކަށްާ

 495ކޮންާބޭފުޅެއްކަމެއްާނޭނޭގ.ާއަޅުަގނޑެްއާނެތިން.ާާާއިތުރުކޮށްފައިާިމއޮތީ.ާމިާދެާމ އްދ ާއިތުރުކުރީ

މިބަިއާ އެހެންވީމަ،ާ ސިފަތައް.ާ ހުންނަާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިބައިާ ރެއަކުންާ ނެތްާ އަޅުަގނޑުާ

ާދޫކޮށްލ ކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުެގާތެރެއަށްާދޫކޮށްލަންވީ.ާ

ާ

ަގއިާޚިޔ ލުާތަފ ތުކޮށްާމިހިރީ.ާއަދިވެސްާއަޅުަގނޑަކަށްާހީއެއްނުޭވާާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ދެންާާ ލިބޭނެހެންނެއް.ާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ ކޮމިޓީެގާ މިރޭާ ބ ްއވ ކަށްވެސްާ މިާ އަދިާ ދޫކުރ ކަަަށްެވސްާ  500މިާ

ވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިތ ާ ކޮންެމވެސްަވރަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެއްފަހަރުާ އަދިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ބޭފުޅުނާްާދެއްކިފަ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ބ އްވަންާ މިާ މ އްދ ާ މިާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ިއއޮތީމަާ

ފެނިވަޑައިަގންނަވ 8ާާާާތިއްބެވިތޯ.ާާ ބ އްވަންާ ޮގތަށްާ މިއޮތްާ ލިޔެވިފައިާ މިހ ރުާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާ ކޮބައިތޯއޭ. ބޭފ5ާާުބޭފުޅުންނަކީާ ތިންާ އިޢްތިރ ޟުކުރެއްވިާ ކުރީަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ ޅުން.ާާބޭފުޅުން.ާ

ިގނަކަމަށްާދެކޮޅަށްވެސްާމިދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާމ އްދ ،ާާ  505ވަނަާމ އްދ ާއަޅުަގނޑ8ާާާާުމިހ ރުާހަތްތާ 

ޭއެގާާ ވަޑައިަގންނަވަންދެން.ާ ެމންބަރުންާ ކޮޅަކަށްާ ފ ސްކުރެވޭާ ެއއްކޮޅަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ބ އްވ ނީާ

ާމ ނައަކީާމިާބ ބުާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުއެއްާފޮނުވޭނެއޭ.ާާ

ާ

މިކަމުަގއިާާާމަޑުލުާދެކުުނބުރީާާމިލަދުންާ ހަމަާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ ކޮންމެހެންާ ާއަޅުަގނޑުާ

ޖެހިެގން.ާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޠ ރިޤްާ ކޮންމެހެންާ ދަންނަވ ލަންާ އެްއޗެއްާ ވ ހަކަތަކުެގއަލީަގއިާ  510ާދެއްކުނުާ

ހަލަާމަސައްކަތެއްާކުަުރެވޭނެާދޮރެއްާކޮންމެވެސްާއެއީާވިޔަފ ރިކުރެވޭާނޫނީާއ މްދަނީއެއްާލިބޭނެާކަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޮގތަކަށްާހުޅުވ ލަންާމިއުޅެނީާރ އްޖެތެރޭަގއިާތިބޭާމީހުންނަށްާވަކިޮގތެްއވެދ ނެތީާއެމީހުންނަށްާމަހަށާްާ

އެމީހުންނަށްވެސްާާ ލިބެންޏާ  މުސ ރަާ އުޅެވޭނެ.ާ ރީއްޗަށްާ ހަމަާ އެމީހުންނަށްވެސްާ ނުފުރިދ ނެތީ.ާ

އެ އެއީާ ކުރަން.ާ ެއމީހުންނަށާްާނުޖެހޭނެާ ޮގަޮތަކަށްާ އުޅެވޭކަހަލަާ ދިރިއުޅުެމްއާ ތ ޙިރުާ ީމހުންވެސްާ

ަގނޑުަވރުތަކުަގއިާ ހަމަާ އުޅުްއވ ޮގތަށްާ އެބޭފުޅުންާ މ ލެަގއިާ ހަމަާ ހަމަޖައްސައިދީފިއްޔ ާ  515ކަންތައްތައްާ

ފަސޭހ ަގއިާާ ރީތިވ ނެ.ާ ައމިއްލަޮގތުަގއިާ އެމީހުންވެސްާ އުޅޭނެ.ާ އެމީހުންވެސްާ ހަދައިެގންެވސްާ

ންެވސްާބޭނުންވ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާވަކިާރ އްޖެތެރޭވީމަާފައިސ ާބޭނުންނުވެފައިާމ ލޭަގއިާފައިސ ާާއުޅެ
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އުސޫލަކުންާާ އެއްާ ހަމަާ ޤަބޫލެއްނުކުރޭތީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ާ އޮންނަންވ ނެކަމަކަށްާ އުސޫލެއްާ ބޭނުންވ ނެާ

ާނެހެންާ.ެގންދ ކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމ ލެއެކޭާރ އްޖެތެރެެއކޭާހަމަާއެއްޮގތްވ 

ާ520 

ތ.އަތޮޅުާާާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ އަފީފް،ާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ެއއްޗެއްާ ައޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

އ މްދަނީާާهللاާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޢަބްދު ބަދަލުަގއިާ ވިޔަފ ރުކުރުމުެގާ ސީދ ާ ދެއްކިވ ހަކައިންާ ާމެންބަރުާ

އިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިާ ޮގތަކަށްާ އެހެންކަހަލަާ ފ ސްނުކުރެވޭނެބ ޭއާާލިބޭނެާ މީތިާ ހަދ ލައިެގންާ ެގންނަޮގތަކަށްާ ޞްލ ޙުާ

އަޅުަގނޑުާހިތަްއއަރަނީ.ާދެންާމުސ ރައިެގާކަންތައްތަކުަގއިާައޅުަގނޑުާހަމަާޤަބޫލުކުރަނީާީމހަކުާހަމަާ

 525މ ލޭަގިއވެސްާއަދެަިާރ އްޖެތެރޭަގިއވެސްާއެކަހަލަާަވޒީފ ެއއްާލިބިއްޖެއްޔ ާއެާަވޒީފ އަށްާެއކަށީެގންވ ާާ

ާތަށްާމުސ ރަާދޭންވ ނެ.ާއެނޫންޮގތަކަށްާމުސ ރަދެނީާކޮންތަނެއްަގއިތޯއޭ.ާާޮގ

ާ

ާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(ާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ
ާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ530 

ަިރޭާމިާމ އްދ ަގއިާވަކިކޮޅަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޣްލަބިއްޔަތުާާއަޅުަގނޑަށްާމިހ ރުާމިފެންނަނީާމިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުަގނޑުމެންާ މ އްދ ާ މިާ ދެންާ އެހެންީވމަ،ާ ނެތް.ާ ޙ ޒިރުަވޑަިއެގންާ ާ މެންބަރުންާ ހޯދޭވަރަކަށްާ

މާިާ އަޅުަގނޑުެމންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގއިންާ ބ އްވ ނީ.ާ

ބަދަލު ާާބަޙުސްކޮށްެގންާ އެހެންވީމަ، ނިންމ ނީ.ާ ޮގތެއްާ މިއަށްާ ދެންާ ެގނެސްެގންާ ވަނ9ާާާާަތަކެއްާ

 7ާާ535ވަނަާމ އްދ ެގާކުރިންވެސްާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިހެންާމިއ9ާާާާީމ އްދ އަށްާައޅުަގނޑުާދ ނަން.ާއ ދެ،ާާ

ފ ހަަގކޮށްެގންާާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ކަމަށްާ ހިމަނަންާ ޖަލްސ އެްއަގއިާ ވަޑައިެގންނެވިާ މެންބަރުންާ

ާކޮށްފައިާއޮތްާމ އްދ ެއްއ.ާމިއ ާދޭތެރޭަގއިާޮގތެއްާނިންމަންޖެހޭާމ އްދ އެއް.ޑްރ ފްޓް
ާ

އޮންނަހެނާްާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ދައްކަންވެފަިއާ ޕްރޮފެސަރއ ިއާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ާދެންާ

ފަނޑިާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އުސޫލެއްެގޮގތުންާ ޢ ންމުާ އަޑުއެހީ.ާ މ އްދ އެްއާާއަޅުަގނޑުެވސްާ މިފަދަާ  540ޔ ރުންނަކަށްާ

ހިމެނިފައެއްނުވޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާހުރިހ ާ)ރެކޯޑިންގަގިއާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާ ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާ ެމންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ ފަނޑިޔ ރުންވެސްާ މ އްދ އެްއާ ބެހޭާ

ންގަގއިާެމންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާމިާާއޮންނަންޏ ާއަޅުަގނޑަށްާހީަވނީާއެހެންާ)ރެކޯޑި

ުމހިންމުކަމެއްާ މ ބޮޑުާ ދިއުމުެގާ މ އްދ ާ ިމާ ޚ އްޞަކޮށްެގންާ ފަނޑިޔ ރުންނަށްާ ކޮންމެަެހެންާ މ އްދ ާ
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 545އޮތްކަމަކަށްާނުފެނޭ.ާއެަެހެންާޤައުމުތަކުަގިއވެސްާެއކަންާކުރ ކަމަކަށްނުވ ތީާ)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރާުާ

ާފެއްނުވޭ(ާ.ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ 

ާ

މިާ މ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ ފެނޭާ ައޅުަގނޑަށްާ ިއނޭގތޯ.ާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ ޚިޔ ލ ާ އަޅުަގނޑުާ  އ ދެ،ާ

އެޮގތަށްާާ އިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ނުވ ނެއޭ.ާ ވިޔަފ ރިކޮށްެގންާ ކަނޑައަޅަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ބ އްވަން.ާ މ އްދ ާ

ާާ ދެން އިތުރުާކަނޑައަޅ ފައިާ ކުރިއަށްދ ޮގތަކުންާ ދިރިއުޅުންާ އެާ އޭނަެގާ ބަލަންާ  550އެބަޖެހެންނުންތޯާ

ކޮންމެވެސްާއެހެންާމަސްއޫލިްއޔަތުތަކެްއާލިބޭތީތ ާއޭނަެގާއ މްދަނީާއިތުރުވެަެެގންދަނީ.ާެއހެންވީމ ،ާ

ާއެކަންާމޮނިޓަރކޮށްާބަލަންޖެހޭ.ާއެހެންވެެގންާމިާމ އްދ ާބ ްއަވންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާާ

ާ

އ ދަިއެގޮގތެްއަގިއާާ އަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާމ ލެ އެއީާ ނުފެނޭ.ާ ބ އްވ ކަށްާ މ އްދ ާ މިާ  އަޅުަގނޑަށްާ

ތަންފީޒްކުރަންާާ އަޙްމަދުދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ކަމެއްާ ހިނދަކުާ ނުބުނ ހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންޮގތަކަށްާ  555ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ޓިންގާހުށަނ ޅައިެގންާއެހެންާޮގތެއްާެވެގންވެސްާާދ ންޖެހޭނީާކޯޓަށް.ާދ ންޖެހޭއިރުާފަނޑިޔ ރެއްެގާމީ

ިގނަފަހަރަށްާމ ާ ެއއީާ ދ ންޖެހޭނީާއެބައެްއެގާއަމިއްލަާކޮލީކްސްއ ާބެހޭޮގތުންާނިންމުމަށްޓަކ .ާދެންާ

ހަމަޖެހޭާކަމަކަށްނުވ ނެާކޯޓުންާއެކަންތައްާއަިމއްލައަށްާބަލ ާނިންމުމަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަކަށްާާ

މީަގއިާރައް މިޮގތަށްާނުފެނޭާ ބަޔަކުާއިންވޯލުވްނުވ ާކަމަށްވަންޏ ާ މަޖިލިސްާނުވަތަާއެހެންާ ޔިތުންެގާ

މ އްދ އެްއާާ މިކަހަލަާ ބ ްއވަނީާ ތަންތ ނަގިއވެސްާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަކަށްާ  560ބ އްވ ކަށް.ާ

ހަމަޖެހޭކަމަކަށް މ ާ އެާ ެގންނަންޖެހޭތީާ ކަންތައްތައްާ ތަންފީޒީާ ޮގތަކަށްާ އެކަހަލަާ ާނޯންނަނީާ

ާނުވެދ ނެތީކަމަށްާބަލ ެގންހެން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

އެީއާާ ނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މ އްދ އެއް.ާ މުހިންމުާ މ ާ އޮތުމުންާ މ އްދ ާ މިާ ޚިޔ ލުަގއިާ  އަޅުަގނޑުެގާ

 565ލު.ާާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަފެނޭާމ ލެތެރޭވެސްާޢ ޟީންެގާޭގެގއަށްާއަންނަާބަދަ އަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ހިންޭގނެޮގތަކަށްާއޮތުންާެއއީާވަރަށްާމުހިންމުކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާވަޒީފ ާލިބޭއިރުަގއިާއެީމހެއްެގ....ާާ

)ރެކޯޑިންގަގިއާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާާހުރިވަރަކ ާއަދިާއެމީހަކުާވަަަޒީފ ަގއިާހުއްޓަ

ަގނޑަށްާފެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާފެނޭާއެާެއއްޗެހިާއެނެގންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅު

ާމިާމ އްދ .ާ

އެހެންާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ  570ާއ ދެ،ާ
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އެހެންވީމ ާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ނުނިންމަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޤ މުތަކެއްާ ހުރިހ ާ އަދިާ ހަމަާމަޤ މުތައްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ާ،

ބައެއްާމަޤ މުާމިކަހަލަާމުހިންމުާމަޤ މުތަކަށްާމ އްދ ާކޮމްޕަންސަރީާމ އްދ އެްއެގޮގތުަގއިާއެބަާލަން.ާ

ދެންާ ފަނޑިޔ ރުންާ އެހެންވީމ ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ

އަޅުަގނޑަ އޮންނަޮގތެއް.ާ އެހެންތަންތ ާ ނޭނެގާ ރ އްޖޭެގާާއަޅުަގނޑަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހީވަނީާ ށްާ

ކަސްޓަްމާ ފަނޑިޔ ރުންނ ާ ބޭނުންވ ނެހެންާ އޮންނަންާ އެކަންތައްތައްާ ހިނަގމުންދ ޮގތުންާ  575ކަންތައްތައްާ

ާއޮފިސަރުންނ .ާ

ާ

ޤައުމުތަކުަގިއާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑަށްާ ާއ ދެ،ާ

ރަނަގޅުާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާސުލައިމ ންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބަލަންޖެހޭ.ާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހިނގ ޮގތްާ ކަންތައްާ

ެއހެންވީމ ،ާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ނޫން.ާ ދޫކޮށްލ ވަރުކަެމއްާ ނުކޮށްާ ތަޢ ރަފްކުރުމަކީާ  580އ ކަމެއްާ

)ރެކޯޑިންގ ރަނަގޅުާ ިމއީާ ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ ވިދ ޅުވިެއއްޗެްއާާއަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރުާ ަގއިާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންވީމ ،ާމިާމ އްދ ާއޮންނަންާއެބަޖެހޭ.ާވަރަށްާމުހިންމުާމ އްދ އެއް.ާ

ާ

ޑްރ ފްޓްތައް،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެްއވިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޕްރޮފެސަރާ ދެންނެވިހެންާ ައޅުަގނޑުާ ކުރީަގއިވެސްާ އ ދެ،ާ

ޑްރ  ބެލިާ ދޭތެރޭަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިބ ބ ާ އެންމެފަހުންާ މ ްއދ އެއްާ ހިމެނިފައިއޮތްާ  585ފްޓްތަކުަގއިާ

ާވ ހަކަދެކެވުނުާރޭާހުށަހެޅުނުާމ އްދ އެއްާިމއީާއިތުރުކުރަން.ާާ

ާ

އިނޭގތޯ.ާާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ނުފެނޭާ ބ ްއވ ކަށްާ މިޮގތަށްާ މިމ އްދ ާ ާއަޅުަގނޑަކަށްާ

ފޮނުވ ޮގތަށް.ާާާާ:މުޙަްނމަދުާސ ލިޙްާވ ހަކަދެއްކެުވން އަހަރަކުާ ކޮންމެާ ޖެނެރަލަށްާ އޮޑިޓަރާ ތަކެތިާ މުދަލ ާ މިލްކިްއޔ ތ ،ާ ފަނޑިޔ ރުންެގާ

 590އަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާބ އްވަންޏ ާޖުޑިޝަލްާސަރވިސަސްއަށްާފޮނުވ ޮގތަށްާބ އްވަން.ާއަޅުަގނޑަކަށްާ

ހުރި ފަނޑިޔ ރުންނ އިބެހޭާ އެީއ،ާ ބ އްވ ކަށް.ާ އެާ ޖެނެރަލަށްާ އޮޑިޓަރާ ބަލަހައްޓ ާނުފެނޭާ ހ ކަމެއްާ

ާބޮޑީއަކީާއެީއކަމަށްވ ތީާއެޮގތަށްާބަދަލުކުރަން.ާ

ާ

އ ދެ،ާއެހެންވީމ ާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިހެންާފުރަތަަަަމާޑްރ ފްޓްެގާތެރެއިންާެއާމ ްއދ ާމިހ ރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބަދަލުކޮ ފޯރމްާ މީެގާ މިހ ރުާ މ އްދ އެއް.ާ އިތުރުކުރަންއޮތްާ ބަލައިަގނެވިދ ނެކަމަށްާއަލަށްާ  595ށްލައިެގންާ

އެޮގތަށްާާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައިޝ ރަތްކުރައްވ .ާ އިސްތަށިފުޅުންާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ
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އެހެންވީމ ،ާާ މިބަލަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދެޭވތޯާ އެޮގތަކަށްާ ދަންޏ ާ ެގނެޭވޮގތަކަށްާ އެއްބަސްވުމެއްާ

މ އްދ ާބ އްވަންާމީަގާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށްާޖުޑިޝަލްާސަ ރވިސަސްާކޮމިޝަނަށްާބަދަލުކޮށްފައިާމިާ

މިބައިާ ކޮމިޝަނަށްާ ސަރވިސަސްާ ޖުޑިޝަލްާ އެދެން.ާ ވޯޓުދެްއވުންާ ބޭފުޅުންާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ

 600ާހުށަހެޅުންާއޮންނަޮގތަށްާމިާމ އްދ ާބ އްވަންާފެނިވަޑައިަގންނަވ ....ާާ

ާ

މައްާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ާއަޅުަގނޑުެގާ އެބައޮތްާ 10ާސަލަެއްއާ އެންމެފަހުނާްާާ މ އްދ އަށްާ ާވަނަާ

ާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މައްސަލައަކީ އެާ ރޭވެސް.ާ ވ ހަކަދެްއކުނުާ މ އްދ އ އިމެަެދުާ މިާ ހ ޒިރުވެެގންާ ވަނ10ާާާާައަޅުަގނޑުާ

ސ ފެއްނުވޭާ( ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ މިބުނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ ސުލޫކީާާާމ އްދ ެގާ

ބޭރުނުވެާމަސައްކަތްކުރ ހ ހިނދަކުާހަމަޖެހިފައިވ ާފަނޑިޔ ރުާމަޤ މުނާްާ  605މިންަގނޑުތަކ ާއުސޫލުތަކުންާ

ނެތް.ާާ އިސްތިސްނ އެއްާ ެއއްވެސްާ އޭެގާ މިބުނަނީ.ާ ވ ހަކައެއްާ އަމިއްލަާ އޭެގޒ ތުަގއިާ ދުރުކުރެވޭނެއޭ.ާ

ނެއޭ.ާެއކަމަކު،ާ)ށ(ާަގއިާމިބުނަނާީާސުލޫކީާމިންަގނޑުތަކަށްާތަބ ވ ހ ހިނދަކުާއޭނަާވައްކެއްނުކުރެވޭ

މީަގިއާާ ދެވ ހަކަެވސްާ ދެންނެވިންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވަކިކުރެވޭނެޭއ.ާ ޤ ބިލުނޫނިއްޔ ާ މަޤ މަށްާ

ވ ންޖެހޭނެއޭ.ާނޫނިއްޔ ާ)ށ(ާށްާހަވ ލ ާދޭންޖެހޭނެއޭ.ާއަޅުަގނޑުާއެކަންާފ ހަަގކޮށްފައިާައޅުަގނޑަށްާާ

ކެ ދަންނަވަންާ ޔަޤީންކަމ ެއކުާ ާާވަރަށްާ މިހ ރު އެަެހެންވީމ ،ާ ދެންާ )ހ(5ާާާރިދ ނެ.ާ މ ްއދ ެގާ  610ވަނަާ

އެްއެގޮގތުންާ)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ)ހ(ާަގއިާމިބުނަނީާހަމައެކަނިާ

ަގިއާާ )ށ(ާ އެކަަމކު،ާ ބޭރުވެަެެގންނޭ.ާ މިންަގނޑުންާ ސުލޫކީާ މިންަގނޑ ާ ސުލޫކީާ ވަކިކުރެވޭނީާ

ޤ ބިލުނޫން އޭނަާ މެންބަރާުާާާމިބުނަނީާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ވަކިކުރެވޭނެއޭ.ާ މީހަކަށްވިޔަސްާ

ާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ615 

މުޢިއްޒުާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ހަނދ ންއެބަހުރިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ާއ ދެ،ާ

ާާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅު.ާދެންާމީެގާއިތުާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ އެއް ެގާ)ހ(10ާާާރަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާ

ާެގާ)ނ(ާއ އިާފުށުނ ަ ރ ތޯއޭާސުވ ލުުއފެދެނީ.4ާާާާމިޮގތަށްާއޮތުމަކުންާ
ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:  10ާ620އަޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭާއެދެންާތަޢ ރުޟެއްހެނެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމުޢިއްޒުާހުށަހެޅުއްވިޮގތަށްާމި

ެގ )ހ(ާ ޤ ބިލުކަމުެގާާެގާ ންާ )ށ(ާ ނޫނީވިއްޔ ާ ެގންނަންތޯާ ވ ހަކަާ ނޫންކަމުެގާ ޤ ބިލުާ ތެރެއަށްާމިާ ާ

ާވ ހަކަާއުނިކޮށްލުން.ާ
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ާ

ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ މިހ ރުާ ވ ހަކައަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ 10ާނޫންާ )ށ(ާާ ަގިއާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

އިތުާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަވ ލ ދޭާ ާާށްާ ދޭހަވ ޮގތަށް ހުރިކަމަށްާ ބަދަލުވިޔަސ10ާާާާްރުާޝަރުތުތަކެއްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ  625ވަނަާ

ާއެންމެާރަނަގޅު.ާާ

ާ

އެއީ،ާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ނިންމަން.ާ ލިޔެާ ޮގތަކަށްާ އެވިދ ޅުވ ާ މިހ ރުާ ފެންނަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

އަޅުަގނާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެޮގތަށްާ ނޭނޭގ.ާާވ ޮގތަކީާ ވ ނުވ ެއއްާ ހަނދ ނެއްނުހުރޭ.ާ ފަހުންާ ވ ހަކަދައްކ ފައިާ ޑުމެންާ

އެހެންާ ނިންމަވަން.ާ އެކަންާ ހުށަހަޅުއްަވއިެގންާ މިހ ރުާ މުޢިއްޒުާ ފެންނަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ  630އެހެންވީމ ،ާ

ހުށަހަޅުްއވ ާާ ހުށަހަޅުއްވ ޮގތަކަށްާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ އެނބުރޭނެ.ާ މީތިާ ފަހުންާ ދޫކޮށްލީމ ާ ވިދ ޅުވެާ

ާނިންމ ލަންވީ.ާ

ާ

ެގންދިޔައިންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ކުރީރޭވެސްާ ނިންމ ލ ަގޑި.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ އ10:30ާާާާިޢ ންމުކޮށްާ

ެއހެންވީމ ާ މުޢިއްޒުާ އ ދެ،ާ ެގންދިއުމަށް.ާ ެއޮގތަށްާ މަސައްކަތްކުރ އިރުާ ނިންމ ލަންާ  635ހަމައަަަށް.ާ

ާކިހިނެއްތޯ.ާ

ާ

ދުރުކުރެވޭނީާާާމެންބަރުާާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީ މަޤ މުންާ ފަނޑިޔ ރުާ ހުށަހަޅ ޮގތަކީާ ައޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ފަނޑިޔ ރަކުާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޚިލ ފްވެފައިވ ކަމަށް،ާ އުސޫލުތަކ ާ މިންަގނޑުތަކ ާ ސުލޫކީާ ތަބ ވަންޖެހޭާ ފަނޑިޔ ރުންާ

ާ ސުލޫކީާ ތަބ ވަންޖެހޭާ ފަނޑިޔ ރުންާ ދުރުކުރެވޭނީާ އުސޫލުތަކަށްާާމަޤ މުންާ  640މިންަގނޑުތަކ އިާ

ވިދ ޅުވިެއއްޗެްއާާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ އޮތްބައި.ާ ަގއިާ )ށ(ާ ދެންާ ނުވަތަާ ޚިލ ފްވެފައިވ ކަމަށްާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާ.

ާ

އުސޫލެާާާޕެނަލްެގާބޭފުޅެއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮތްާ ެގންުގޅެފައިާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިޑްރ ފްޓްަގއިާ ޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ ެއީއާާއަޅުަގނޑުމެންާ އްާ

އެކްސެޕްަްޝަންާ އެއަށްފަހުަގއިާ ެގންނަނީ.ާ ރޫލުންާ ޖެނެރަލްާ އުސޫލުާ ޢ ންމުާ އެާ  645އެންމެފުރަތަމަާ

ެގންނަނީ.ާޚ އްޞަާޙ ލަތެްއަގިއާއޭނަާމަޖިލީހުންާވަކިކުރެވިދ ނެާޮގތެއްާމިއޮންނަނީ.ާޢ ންމުޮގތެްއަގިއާާ

އެ ކަމަށްވަންޏ ާ މަސަްއކަތްކުރ ާ ބިހޭިވއަރަގއިާ ުގޑްާ ރަނަގޅަށްާ ަވކިނުކުރެވޭނެޭއ.ާއޭނަާ މަޤ މުންާ ާ

ާއެީއ،ާޖެނެރަލްާރޫަަލަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއވ ހަކަާެއއޮތީާބުނެިވފައި.ާ
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ާ

ނުދަންނަވާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެއްޗެއްާ ނެތީމ ާ ހަނދ ނުަގއިާ ވަރަށްާ އަދިވެސްާ ދަންނަވަންާ ހަނދ ނުންާ  650އަޅުަގނޑަށްާ

ދެްއކެވިާ މިވ ހަކަާ މުޢިއްޒުާ މިއިނީ.ާ ދެއްކެވިާާއަޅުަގނޑުާ މުޢިްއޒުާ ހަނދ ނެއްނުވޭާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

އެބަހުރޭާ ހުރިޮގތަކަށްާ ޚިޔ ލުފުޅުާ އެބޭފުޅެއްެގާ ހަމަާ ވ ޮގތަކީ.ާ އެާ ެއއީ،ާ ދެްއކެިވކަމެްއވެސް.ާ ވ ހަކަާ

ކޮމިޓީންާ އެބޭފުޅަކުާ ނުނިންމެވިއަސްާ ނިންމެިވއަސްާ ކޮމިޓީންާ އަދިާ އަންނައިރުވެސް.ާ ނިންމަންާ

ާފުޅު...)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާދައްކަވ ފައިހުރިާވ ހަކަ

ާ655 

އެކްސެޕްޝަނެްއާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ ެގނެވިދ ނެހެންާ އެާ ހަމަާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ާާާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެކަށީެގންވ  އޭެގާ މީހަކުާ މަސައްކަތްކުރ ާ ޤ ބިލުާ މަޤ މަށްާ އެްއޗެހިާނޫންޮގތަކަށްވެސް.ާ ޢަމަލުތަކ ާ

އެހެންާކިޔ ފައިާެއޮގތަށްހަމަާެގނ މ ާއެހެންާއެކަންތައްތައްާއޭނަާބަހައްޓ އިރުާަވކިކޮށްެގންާނުވ ނެއޭާާ

ވިދ ޅުިވޮގތަށްާ މުޢިއްޒުާ ަވކިކުރެވޭނެހެން.ާ ނޫނިއްޔ ވެސްާ ޤ ބިލުާ ދެން،ާ އޮތީމ ާ އެހެންާ

 660ާކުރެއްވިދ ނެހެން.ާާާޑްރ ފްޓްކޮށްލަްއވައިފިއްޔ ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާެއކަންތައް

ާ

މިހ ރުާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ަމއްސަލަައކީާ މިއުޅޭާ ދިމ ެވެގންާ މީަގިއާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

އިނިގރޭސިާކޮޕީަގއިާމިއޮންނަނީާާއަާޖަޖްާއޮފްާހޯލްާއޮފީސްާޑިއުރިންގާޓްާބިހޭިވއަރާއެންޑްާމޭާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާއިފް.ާއެހެންވީމ ،ާފުރަތަމަާބުނަނީާޕޮޒިޓިވްކޮށް.ާއޭނަެގާމަޤ މުަގއިާާބީާރިމޫވްާފްރޮމްާއޮފީސްާއޮންލީ

ބޭނުންވ ހިނދަކު.ާ އުސޫލުތައްާ މިނަްގނޑުތަކ ާ ތަބ ވ ންޖެހޭާ ފަނޑިޔ ރަކުާ އެާ ދެމިހުންނ ނޭާ  665އޭނައަށްާ

ޙ ލަތްތައް.ާއޭަގިއާާ ވަކިކުރެޭވނީާދެންާއެާއަންނަނީާ އެހެންާބުނެފައިާދެންާމިބުނަނީާއޭނަާމަޤ މުންާ

ވިދ ޅުވިެއްއޗެްއާާމިއޮ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ ކޮމިޝަންާ ސަރވިސަސްާ ޖުޑިޝަލްާ ންނަނީާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާމީަގާއަނެއްކ ާފަނޑިޔ ރުންާވަކިކުރުންާއެބައޮތްާދެާޙ ލަތެއް.ާއެއްބަޔަކުާމިާވަކިކުރަނީާާ

ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ މިވަކިކުރަނީާ ބަޔަކުާ އަނެއްާ ކޮމިޝަނުންާ ސަރވިސަސް.ާ ޖުޑިޝަލްާ

 670ރުމުެގާމައްޗަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާދެބަިއވެސްާެގންނަންޖެހޭނެާމީެގާމައްޗަށް.ާއެޮގތަކަށްާނޫނާްާފ ސްކު

ާމިާެގނެވިފައިާމިއޮތީކީެއއް.ާާ

އެއީާއަނެއްާއެހެންާމައްފޫމެްއާއިނޭގތޯ.ާދެންާއަޅުަގނޑުެމންާހަނދުމަފުޅުހުންނ ނެާއެންމެާފުރަތަމާަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ަގިއވެސްާމިޮގތަށްާމިއޮތީ.ާއޮއްވ ާައޅުަގނޑުމެންާއެއްބަޔަކުާޖުޑިޝަލްާސަރވިސަސްާާޑްރ ފްޓްާއ އިރުާ

ހެދީމ ާާ ޑްރ ފްޓްކޮށްާ ވަކިކުރ ޮގތަށްާ އައްޔަންކޮށްފަިއާ މަޖިލީހުންާ ބަޔަކުާ އަނެއްާ ކޮމިޝަނުންާ
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ެގްއލޭނެކަމަށްާ އިންޑިޕެންޑެންސްާ ޖުޑިޝަލްާ ބ ބުތަކެއްާ އެހެންާ ފޮނުއްވީާ މެމޯއެއްާ  675ާޕްރޮފިސަރއަށްާ

އަނެއްކ ާާ ބިނ ކޮށްާ މައްޗަށްާ މެމޯެގާ ެއާ ވިދ ޅުވެފައި،ާ ފެނިވަޑައިަގންނަވައޭާ ތިމަންނައަށްާ

ވަކިކުރ ާާ އުސޫލުެގމަތިންާ މިާ ފަނޑިޔ ރުންނަކީވެސްާ ހުރިހ ާ ނިންމީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ 10ާާބައެއްކަމަށް...)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާދެންާމީަގއިާވިދ ޅުިވހެން

އެމީހަކުާދުނިޔޭަގއިާތިބިއްޔ ާވަތްކެްއާާ ެގާ)ހ(ާެގާޢ ންމުާއުސޫލު.ާދެން،ާޢ ންމުާއުސޫލަކީާދެންާ

 680ާނުކުރ ނެއޭާެއޮގތަށްކަމަށް.ާާ

ާ

އެވ ާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ފޮޅުވަތުަގިއާ ދެވަނަާ ެގާ )ހ(ާ އެްއޮގތެއްާ ބަދަލުކޮށްލެޭވނެާ މ އްދ ާ ާއެާ

ހިނދަކުންާފެށިެގން،ާ)ހ(ާަގއިާެއއަންނަާޢިބ ރ ތްާއުނިކޮށްލ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާމ އްދ ާއޮންނ ނީާާުވންާ:އަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެާ

މަސަްއކަތްކުރ ހ ާ ބޭރުނުވެާ ުއސޫލުތަކުންާ މިންަގނޑުތަކ އިާ ސުލޫކީާ ތަބ ވ ންޖެހޭާ ފަނޑިޔ ރަކަށްާ

ުގޅިެގންދ ނި.ާޭއރުންާފަނޑިޔ ރުން  685ާތަބ ވަންޖެހޭާސުލޫކީާހިނދަކު،ާދެންހަމަާ)ށ(ާަގިއާއޮތްބަޔ އިާ

މަޤ މުނާްާ ފަނޑިޔ ރުކަމުެގާ ހިނދަކުާ މަސައްކަތްކުރ ހ ާ ބޭރުނުވެާ އުސޫލުތަކުންާ މިންަގނޑުތަކ ާ

ާދުރުކުރެވޭނީ....)ރެކޯޑިންގަގިއާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ.

ާ

ދެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެދޭތެއަށްާ ޮއވެފައިާ ހިނދަކުާ ޤ ބިލުކަމ އެކުާާމަސައްކަތްކުރ ހ ާ މަސައްކަތްާ އޭނ ެގާ ލ ންވީާ ާ

 690ާ)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާމަޤ މުންާދުރުކޮށްެގންނުވ ނެއޭ.ާާ

ާ

ާއަޅުަގނޑަށްާދެންނެވުނުޮގތްާެއއީާއެންމެާރަނަގޅުޮގތްާނޫންާކަންނޭނެގ.ާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ
ާއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެާ

ާ

ަވރަާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ ޚިޔ ލ ާ މިއަޅުަގނޑުެގާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ތަފ ތު.ާ ބ އްވަން.ާާށްާ  695ާމ އްދ ާ

ދެންާާއިބްރ ހިމްާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކަނޑައަޅ ފައިާ ެއޮގތަށްާ ވިޔަފ ރުކޮށްެގންނުވ ނެއޭ.ާ ކަނޑައެޅީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ

ާާ ކޮންމެވެސްާާއެބަޖެހޭނެނޫންތޯ އިތުރުާ ެއއީާ ކުރިައށްދ ޮގތަކުން.ާ ދިރިއުޅުންާ އެާ އޭރަށްާ ބަލަން.ާ

ާާ ެއ ެއކަންާ އެހެންވީމަ،ާ އިތުރުެވެގންދ ނީ.ާ އ މްދަނީާ ެއާ އޭނަެގާ ޮމނިޓަރކޮށްާވަސީލަތެއްލިބޭތީތ ާ

ާމ އްދ ާބ އްވަންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާބަލަންޖެހޭނެހެންާމި

ާ700 

މިާއަޅުަގާނާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ ޮގތެއްަގއިާ އ ދަިއެގާ އެއީާ ނުަުފެނޭ.ާ ބ އްވ ކަށްާ މ އްދ ާ މިާ ާޑަށްާ
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ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެހެންޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާނުބުނ ހ ހިނދަކުާކަމެއްާތަންފީޒުކުރަންާދ ންޖެހޭނާީާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޮގތެާ އެހެންާ ހުށަނ ޅަިއެގންވެސްާ މީތިާ ފަނޑިޔ ރެްއެގާ ދ ންޖެހޭާ ދ ންޖެހޭނާީާކޯޓަށް.ާ އްެވެގންވެސްާ

މ ާާ ފަހަރަށްާ ިގނަާ އެއިންާ ދެންާ ނިންމަށްޓަކައި.ާ ޮގތުންާ ކޮލީޑްސްއ ބެހޭާ އަިމއްލަާ އެބަެއއްެގާ

އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމުކީ.ާ ބަލ ާ އަމިއްލައަށްާ އެކަންތައްާ ކޯޓުންާ  705ހަމަޖެހޭކަމަކަށްނުވ ނެާ

މަޖިލިސްާނުވަތަާއެހެން މީަގއިާރައްޔިތުންެގާ މިޮގތަށްާާާާނުފެނޭާ އިންވޯލްނުވ ކަމަށްވަންޏ ާ ބަެއއްަގއިާ

މ އްދ އެްއާާ މިކަހަލަާ ނުބ ްއވަނީާ ތަންތ ނަގއިވެސްާ އެހެންާ ދުނިޔޭާ ހީަވނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ބ އްވ ކަށް.ާ

ހަމަޖެހޭކަމަކަށްާ މ ާ އެއީާ ެގންދަންޖެހޭނެތީާ ކަންތައްތައްާ ތަންފީޒީާ އެާ ޮގތަކަށްާ އެކަހަލަާ ނޯންނަނީާ

ާ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާނުވެދ ނެކަމަށްާބަލައިެގން

ާ710 

ެއީއާާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މ އްދ އެއް.ާ މުހިންމުާ އޮތުންާ މ އްދ ާ މިާ ޚިޔ ލުަގިއާ ާއަޅުަގނޑުެގާ

އެހެންވީމަ،ާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބަދަލު.ާ އަންނަާ ޭގެގއަށްާ ޤ ޟީންެގާ ތެރޭގައިވެސްާ މ ލެާ އެބަފެނޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ނެޮގތަކަށްާއޮތުންާއެއީާވަރަށްާމުހިންމުާކަމެްއ.ާއެހެންވީމަ،ާއެާވަޒީފ ާލިބޭއިރުަގިއާާއެކަންާއެނޭގ

އެމީހެއްެގާއެސެޓްސްާހުރިވަރަކަށްާއަދިާއެމީހަކުާވަޒީފ ަގިއާހުއްޓ ާއަންނަާއެސެޓްާއިމްޕުރޫވްމަންޓ ާ

 715ާބޮޑަށްާފެނޭާމިާއެްއޗެހިާއެނެގންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާއެހެންވީަމ،ާައޅުަގނޑަށްާވަރަށްާ

ާމ އްދ ާބ އްވަން.ާާ

ާ

އަދިާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ މަޤ މުތައްާ އެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

މަޤ މާުާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބައެއްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ނުނިންމަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޤ މުތަކަށްާ ހުރިހ ާ

އެބަލަންާމިކަ ޮގތުަގއިާ މ އްދ އެއްާ ކޮމްޕަލްސަރީާ މިާ މ އްދ ާ މިާ މަޤ މުތަކަށްާ މުހިންމުާ  720ހަލަާ

ދެންާ ފަޑިނޔ ރުންެގާ އެހެންވީމަ،ާ ސ ފެއްނުޭވ(.ާ ެއއްޗެއްާ ިވދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންއިންާ

ޮގތެއް.ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާައޅުަގނޑުމެންާރ އްޖޭގެާ ާާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނޭގާއެހެންާތަންތ ާއޮންނަާ

ފަނޑިޔ ރުންނ ާ ބޭނުންވ ނެހެން.ާ އޮންނަންާ މިކަންތައްާ ޮގތުންާ ހިނަގމުންދ ާ ކަންތައްތައްާ

ާކަސްޓަމ ސްއ ާމިދެބަިއވެސް.ާާ

ާ725 

ޤަުއމުތަކުަގއިާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ައޅުަގނޑަށްާ ާއ ދެ،ާ
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ހިާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ރަނަގޅުާާކަންތައްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބަލަންޖެހޭ.ާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނގ ޮގތްާ

ކަމެއް.ާާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ މުހިންމުާ ކަމެއްނޫން.ާ ނުކޮށްދޫކޮށްލ ވަރުެގާ ތަޢ ރަަަފްކުރުމަކީާ އ ކަމެއްާ

ކަމެ ތަޢަރަފްކުރެވޭާ އަލަށްާ ރަނަގޅުާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއީާ އްާާއެހެންވީމަ،ާ

 730ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާމިާމ އްދ ާއޮންނަންާއެބަޖެހޭ.ާވަރަށްާމުހިންމު.

ާ

ޕްރޮފެސަރާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެއްވިާޑްރ ފްޓްތަކެއްާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކުރީަގިއވެސްާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިހެންާ އ ދެ،ާ

މ އް އޮތްާ ހިމެނިފައިާ ޑްރ ފްޓްަގިއާ ދޭތެރޭަގއިާާއަޅުަގނޑުމެންާ ބ އްވ ލުމ ާ މިާ އެންމެފަހުންާ ދ އެްއާ

ާވ ހަކަދެްއކުނުރޭާހުށަހަޅުނުާމ އްދ ެއއްާމިއީާއިތުރުކުރަން.ާ

ާ735 

މިާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ އިނޭގތޯ.ާާއަޅުަގނޑަކަށްާ ނުފެނޭާ ބ ްއވ ކަށްާ މިޮގތަށްާ ާމ އްދ ާ

ތ ާމުލަދ ރުާތަކެތިންާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަށްާކޮންމެާއަހަރަކުާފޮނުވ ޮގތަށްާާފަނޑިޔ ރުންެގާމިލްކިްއޔ ާަނސީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު

ޮގތަށްާާ ބ ންވަންޏ ާޖުޑިޝަލްާާސަރވިސްއަށްާއެާފޮނުވ ާ ޮގތަކަށް.ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާ އޮންނަާ

ބ އްވަން.ާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްއަށްާބ ރު.ާއެީއާފަނޑިޔ ރުންނ ބެހޭާހުރިހ ާކަމެްއާ

 740ާލަހައްޓ ާބޮޑީއަކީާއެީއކަމަށްވ ތީވެ.ާާާބަ

ާ

އ ދެ،ާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިހެންާފުރަތަމަާޑްރ ފްޓްެގާތެރެއިންާއައިާމ އްދ އެއްާނޫން.ާމިހ ރާުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މީެގާފޯމްާބަދަލުކޮށްލައިެގންާބަލައިަގނެވި ދ ނެތޯާއަލަށްާއިތުރުކުރަންާއުޅޭާމ ްއދ އެއް.ާދެންާމިހ ރުާ

އެޮގތަށްާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ އިޝ ރ ތްކުރައްވ .ާ އެބަާ އިސްތަށިފުޅުންާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ

ބަލަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިއަށްެގންދެވޭތޯާ އެޮގތަކަށްާ ދަންޏ ާ ެގނެޭވޮގތަކަށްާ  745އެއްބަސްވުމެއްާ

ކޮ ސަރވިސްާ ޖުޑިޝަލްާ މިއޮތްތަންާ ޮއޑިޓަރޖެނެރަލްއ ާ ީމެގާ މިތަންާއެހެންވީމަ،ާ މިޝަންއަށްާ

ޖުޑިޝަލްާ އެދެން.ާ ވޯޓުދެްއވުންާ ބޭފުޅުންާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ބ އްވަންާ މ އްދ ާ މިާ ބަދަލުކޮށްފައިާ

ާވަނަާމ އްދ .10ާާާސަރވިސްާކޮމިޝަންއަށްާމިބައިާއޮންނަާޮގތަށްާމ އްދ ާބ އްަވން.ާއ ދެ،ާ

އެބައޮާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މައްސަލަެއއްާ ާއަޅުަގނޑުެގާ 10ާތްާ އެންމެފަހުނާްާާ މ އްދ އަށް.ާ ާވަނަާ

ާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހ ޒިރުވެެގން 10ާާާާއަޅުަގނޑުާ މައްސަލައަކީ ޭއެގާ ވ ހަކަދެއްކުނުރޭަގއި.ާ މ އްދ ެއކުާ  750ވަނ10ާާާާަވަނަާ

ބޭރުނުވެާ އުސޫލުތަކުންާ މިންަގނޑުތަކ ާ ސުލޫކީާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ާ ާ( މިބުނަނީާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

ޑްރ ފްޓްަގިއާާމަސައްކަތްކު އެހެންވީމަ،ާ ދުރުކުރެވޭނެޭއ.ާ މަޤ މަކުންާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ ރ ހ ހިނދަކުާ
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ނުކުރެވޭނެޭއ.ާ ވަށްކެތްާ އޭނަާ ތަބ ވ ހިނދަކުާ މިަގނޑުތަކަށްާ ސުލޫކީާ ވ ހަކައެއް.ާ އަމިއްލަާ މިބުނަނީާ

ާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ755 

މުޢިއްޒުެގާާާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދު އިނޭގތޯާ އެބަހުރިާ ހަނދ ންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ާއ ދެ،ާ

ާއެވ ހަކަ.ާއެދުވަހުވެސްާ)ރިކޯޑިންއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(ާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މި ޮގތަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ މުޢިއްޒުާ ޤ ބިލުނޫންކަމުެގ10ާާާއެހެންވީމަ،ާ މިާ ތެރެއަށްާ ެގާ )ހ(ާ ެގާ

 760ާވ ހަކަތަކެއްާެގންނަންތޯާނޫނީިވއްޔ ާ)ށ(ާނިންާމިާޤ ބިލުކަމުެގާވ ހަކަާއުނިކޮށްލުންތޯާ.

ާ

ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ މިާ ފުށުނ ރ ޮގތަކަށްާ ވ ހަކައަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ 10ާނޫން.ާ މ އްދ ެގާާާ ާވަނަާ

)ހ(ާއ އިާ)ށ(ާޏ ާޙަވ ލ ދިނުން.ާއެއީާދެންާއިތުރުާޝަރުތުތަކެއްާދެްއވ ޮގތަށްާދެވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާާުވން:އަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެާ

ާބަދަލުވިޔަސްާއެންމެާރަނަގޅު.ާ

ާ765 

ާ މެްނބަރުާ އުތުރުބުރީާ ނިންމަން.ާާނިލަންދެއަތޮޅުާ ލިޔެާ ޮގތަކަށްާ ތިވިދ ޅުވ ާ މިހ ރަށްވުރެާ ފެންނަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ައޅުަގނޑަށްާާާދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަ އެހެންވީމަ،ާ ނޭނޭގ.ާ ވ ނުވ އެއްާ ނުހުރޭ.ާ ހަންދ ނެއްާ ފަހުންާ ވ ހަކަދައްކ ފައިާ އެޮގތަށްާ

ފެންނަނީާމުޢިއްޒުާމިހ ރުާހުށަހަޅުއްަވއިެގންާމިކަންާނިންމަަވން.ާއެހެންާވިދ ޅުވެާދޫކޮށްލެްއވިމަާދެންާާ

ހުށަހަޅުާ މިހ ރުާ ެއހެންވީމަ،ާ ..)ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވަުގތުންާާފަހުންާ ހުށަހަޅުްއވ ާ ޮގތަކަށްާ އްވ ާ

 770ާނިންމ ލެއްވުން.ާ

ާ

ެގންދިޔައީމ10ާާާުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރީރޭވެސްާ ަގޑި.ާ ނިންމ ލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢ ންމުކޮށްާ ޖަހ އިރުާ

ާ.ާާހަމައަށްާނިންމ ލަންާމަސައްކަތްކުރ އިރު.ާއ ދެ،ާއެހެންވީމަ،ާމުޢިއްޒުާކިހިނެއްތ10:30ާޯ

ާ

ދުރުކުރެވޭނީާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ މަޤ މުންާ ފަނ ޑިޔ ރުާ ހުށަހަޅ ޮގތަކީާ ައޅުަގނޑުާ  775ާއ ދެ،ާ

ާާ ވ ހަކަދެއްކެުވން: މުޢިއްޒުާ ފަނޑިޔ ރުާަގވ އިދުންޖެހޭާސުލޫކީާމިންަގނޑުތަކ ާއުސޫލުތަކ ާޚިލ ފަށްާވެފަިއވ ކަމަށްާފަނޑިޔ ރަކުާާއަޙްމަދުާ

ިމންަގނޑުތަކަށްާއުސޫލުތަކ ާޚިލ ފުވެފަިއވ ާާމަޤ މުންާދުރުކުރެވޭނީާފަ ނޑިޔ ރުާތަބ ވ ންޖެހޭާސުލޫކީާ

ާކަމަށްާނުވަތަާދެންާ)ށ(ާަގިއާއޮތްބައި.ާދެންާ)ހ(ާއެއްާނޯންނ ނެ.
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ާ

 780ާއެހެންވެއްޖެއްޔ ާކިހިނެއްތޯވ ނީާ)ހ(ާއުނިކޮށްލައިފިްއޔ .ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ައޅުަގނޑުމެންާާއ ާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ޑްރ ފްޓްަގއިާ މިާ ޢ ންމުޮގތެްއަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާދެ،ާ

ެގންުގޅެފައިާއޮތްާއުސޫލެއްާއެީއާއެންމެާފުރަތަމަާއެާޢ ންމުާއުސޫލުާއެާޖެނެރަލްާރޫލްާެގންނަނީ.ާަނސީރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:ާާهللاާޢަބްދު

އޭނަާމަޖިލީހުންާވަކިކުރެވިދ ނެާާާާއެއަށްފަހުަގއިާދެންާއެކްސެޕްޝަންާެގންނަނީ.ާއައިސްފިާޙ ލަތެއްަގއި

ބިހ ވިއ ަގިއާާ ުގޑްާ އެާ ރަނަގޅަށްާ އޭނަާ ންމުޮގތެއްަގއިާ ޢ ާ މިއޮންނަނީ.ާ  785ޮގތެއްާ

އެހެންވީމަ،ާާ ރޫލްައކީ.ާ ޖެނެރަލްާ އެއީާ ވަކިނުކުރެވޭނެއޭ.ާ މަޤ މުންާ ެއާ މަސައްކަތްކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ

ާއެވ ހަކަާއެއޮތީާބުނެވިފައި.ާާ

ާ

ާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ790 

އެާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ ެއެގނެވިދ ނެހެންާ ހީވަނީާ ާއެކްސެޕްޝަނަށްާއަޅުަގނޑަށްާ

އެހެާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއްޗެހި.ާ އަމަލުތަކ ާ ެއކަށީެގންވ ާ މަސައްކަތްކޮށްާ ޤ ބިލުކޮށްާ ހަމަާ ންކިޔ ފަިއާާނޫންޮގތަށްވެސް.ާ

އެޮގތަށްާެގނައީމަާއެކަންތައްތައްާއޭނަާބަހައްޓ ފައިާަވކިނުވ ނެހެންާއޮތީާދެންާޤ ބިލުާނޫނިއްޔ މުެވސްާ

އެކަންތައްާާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ޑްރ ފްޓްކޮށްލަްއަވއިފިއްޔ ާ ިވދ ޅުވިޮގތަށްާ މުޢިއްޒުާ ވަކިކުރެވޭނެހެން.ާ

 795ާކުރެްއވިދ ނެހެން.ާ

ާ

މިއ ދެާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާހަސަންާާ މީަގއިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ަމއްސަލަައކީާާ،ާ ިމއުޅޭާ ާދިމ ވަެގންާ

މިހ ރުާމިާއިނިގރޭސިާކޮޕީަގއިާމިއޮންނަނީާޖަޖުޑްާޝެލްާހޯލްޑްާއޮފީސްާޑިއުޓްާބިހޭިވއ .ާއެންޑްާާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނަާމަޤ މަުގއިާއޭނަާާމޭބީާރިމޫވުޑްާއޮފީސްާއޮންލީ.ާއެހެންވީމަ،ާފުރަތަމަާމިބުނަނީާޕޮސިޓިވްކޮށް.ާއޭ

ބޭރުނުވ ހ ހިނދަކު.ާ އުސޫލުތަކުންާ މިންަގނޑުތަކ ާ ތަބ ންޖެހޭާ ފަނޑިޔ ރަކުާ  800ދެމިހުަުންނ ނެއޭާ

އޭަގިއާާ ޙ ލަތްތަްއ.ާ އަންނަާ އެާ ދެންާ ވަކިކުރެވޭނީާ މަޤ މުންާ އޭނަާ މިބުނަނީާ ދެންާ އެހެންބުނެފައިާ

މެންބަ )ރިކޯޑިންގއިންާ ާ.. ކޮމިޝަންާ ސަރވިސްާ ޖުޑިޝަލްާ އެއްޗެްއާާމިއޮންނަނީާ ވިދ ޅުވ ާ ރުާ

ސ ފެއްނުވޭ(.ާމިއީާއަނެްއކ ާފަނޑިޔ ރަކުާކުރުމުަގއިާއެބައޮތްާދެާޙ ލަތެއް.ާއެއްބަޔަކުާމިާބަދަލުވަނީާ

ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ވަކިކުރެވެނީާ މިާ އަނެއްބަޔަކުާ ކޮިމޝަންއިން.ާ ސަރވިސްާ ޖުޑިޝަލްާ
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މީ ެގންނަންޖެހޭނެާ ދެބައިވެސްާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ މާިާފ ސްކުރުމަކުން.ާ ނޫންާ ެއޮގތަކަށްާ ވަކިން.ާ  805ަގއިާ

ާެގނެވިފައިާމިއޮތީކީ.ާާ

ާ

ފުރަތަމަާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެންމެާ ހުންނ ނެާ ހަނދކުމަފުޅުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ އިނޭގތޯ.ާ މަފްޙޫމެއްާ އެހެންާ އެއީާ

ޖުޑި ެއއްބަެއއްެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތްވ ާ މިއޮތީ.ާ މިޮގތަށްާ އައިަިއިރުަގއިެވސްާ ޝަލްާޑްރ ފްޓްާ

މީަގއިާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންއިންާ ކޮމިޝަންއިން..ާ  810ސަރވިސްާ

ާާ ވިދ ޅުވިހެން އެްއޗެްއ10ާާާާޕެނަލުަގއިާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންއިންާ ާ.. އުސޫލުާ ޢ ންމުާ އެާ ެގާ

ާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ާ

ބަދަކޮށްލެވިާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ މ އްދ ާ ާމިާ ފޮޅުވަތުެގާ ދެަވނަާ އެްއޮގތެްއާ 10ާދ ނެާ ާއަކުންާާާ

 815ފެށިެގންާ..)ސ ފެއްނުވޭ(ާފަނޑިޔ ރުންާތަބ ވ ންޖެހޭާސުލޫކީާމިންަގނޑުތަކ ާއުސޫލުތަކުންާބޭރުނުވެާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނޑިޔ ރުންާާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރ ހ ހިނދަކު.ާދެންާހަމަާ)ށ(ާަގއިާއޮތްބަޔ ާުގޅިެގންދ ނީ.ާއޭރުންާފަ

މަސައްކަތްކުރ ާާ ބެރުނުވެާ މިންަގނޑުތަކުންާ އުސޫލުތަކ ާ މިންަގނޑުތަކ ާ ސުލޫކީާ ތަބ ވ ންޖެހޭާ

ާފަނޑިޔ ރުކަމުެގާމަޤ މުންާދުރުކުރެވޭނީާ..ާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

 820ާްއޗެއްާާސ ފެއްނުވޭާ()ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ސުލޫކީާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ތަބ ންޖެހޭާ ފަނޑިޔ ރަކުާ މަޤ މުދުރުކުރެަެވޭނީާ ާފަނޑިޔ ރަކުާ

މިންަގނޑުތަކަށްާއުސޫލުތަކ ާޚިލ ފުވީކަމަށްާނުވަތަާފަނޑިޔ ރުކަމުެގާމަޤ މަށްާޤ ބިލުނޫންކަމަށްާނުވަތަާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މަ ސަރވިސްާާއެާ ޖުޑިޝަލްާ ކޮށްފައިވ ކަމަށްާ ފަނޑިޔ ރުންާ ޢަމަލެއްާ ފަދަާ އެކަށިެގންނުވ ާ ޤ މ ާ

މަޖިލީހަށާްާ ރައްޔިތުންެގާ ދުރުކުރުމަށްާ މަޤ މުންާ ފަނޑިޔ ރަކުާ އެާ ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަާ  825ކޮމިޝަނަށްާ

ާަގވ އިދުންާހުށަހަޅ ާ..ާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ވަނަާޑްރ ފްޓްަގއިާމިާހުށަހެޅުނުއިރުާކޮމިޓީައށްާހުށަހެޅުއިރުާއެކަހަލަާޮގތަކަށްާމިހ ރ6ާާާުާއ ދެ،ާމީެގާާާާާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ 

އަޅުަގނޑުމެންެގާވިސްނުންދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާއޭރުާއެާމ އްދ ާލިޔެވިފައިާޮއތްާޮގތަކީާާ

 830ނޑުތަކ ާުއސޫލުތަކުންާބޭރުނުވެާމަސަްއކަތްކުރ ހ ހިނދަކާުާޤ ޟިަީންާތަބ ންވ ންޖެހޭާއަޚްލ ޤީާމިންަގ
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އަންނަނިިވާާ ހަމައެކަނިާ ދުރުކުރެވޭނީާ މަޤ މުންާ އެމީހުންާ ދުރުކުރެވިެގންނުވ ނެޭއ.ާ މަޤ މުންާ އެމީހުންާ

އޮތްވ ާާ އެހެންާ އަިއޮގތަކީ.ާ ޑްރ ފްޓްާ ކރޫަިެގާ ެއއީާ )ށ(.ާ )ހ(،ާ ެއޮގތަށްާ ކިޔ ފައިާ ޙ ލަތްތަކުަގއޭާ

ބަދަލު މިާ އަޅުަގނޑުާާމިޮގތަށްާ އެނުކުތ އަށްާ މުޢިއްޒުެގާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއހެންވީމަ،ާ ކުރީ.ާ

ބަލ ލ ނަން.ާމިހ ރުާމިއޮތްޮގތަށްާފ ސްކުރުމަށްާއިޢްތިރ ޟުކުރައްވ ާބޭފުޅުންާތިއްބަވ ތޯ.ާމުޢިއްޒުާއެާާ

އޯލްޓަނޭޓިވްއަާ ަވކިާ އަދިާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަދިާ ފ ހަަގކުރަްއވ ާ ނުކުތ ާ  835ކަށްާފ ހަަގކުރެްއވިާ

ޮގތަށްާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ ދެންާ ކޮމިޓީަގއިާ ބަލ ލަކީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނ ދެވޭ.ާ

އެހެންވީމަ،ާާ އިޢްތިރ ޟުކުރަްއވަނީ.ާ ބޭފުޅަކުާ ެއއްާ ކޮބައިތޯއޭ.ާ ބޭފުޅުންނަކީާ އިޢްތިރ ޟުކުރަްއވ ާ

މިރެއަށް އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ރިކޯޑްކުރަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ފެންނަކަމަށްާ ބ އްވަންާ ކަނޑައެޅިާާމިޮގތަށްާ ާ

8ާާވަނަާމ އްދ އ 7ާާާާވަުގތުާހަމަވަނީ.ާ)ރިކޯޑިންގިއންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(ާދެންާާ

 840ވަނަާމ އްދ ައކަށްާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަކިޮގތެއްާނުނިންމޭ.ާއެހެންވީމަ،ާދެންާއަންނަާރެއަކުންާާ

އަޅުަގނޑު ކުރިންާ ނިންމ ލުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ާ ރާޭާާާެގންދ ނީ.ާ މ ދަމ ާ ދެންާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ

މަޖިލީހުގެާ ޚ އްޞަާ އެބައޮތްާ މ ދަމ ރޭާ އެއީާ ނުބޭްއވޭނެާ ކޮމިޓީއެއްާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބިލުތައްވެސް.ާާ ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުެގާ އެބައޮތްާ އަނެްއކ ާ ދުވަހުާ ބުރ ސްފަތިާ އެހެންވީމަ،ާ ޖަލްސ އެއް.ާ

މ ދަމ  އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންާ އެހެންވީމަ،ާ އ ދިއްތަާާދެންާ ނުބ އްވ ކަމަށްވަންޏ ާ ޖަލްސ ާ ހަވީރުާ ރޭާ

 845ާދުވަހުާދެންާޖަލްސ އެއްާބޭްއޭވނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ހިސ ބުންާޖަލްސ ާނިންމ ލ ނަންާ.
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