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ާޔައުމިއްޔ ާ
ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮމިޓީެގ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ މިހ ރ109ާާާު`.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބައްދަލުވުން.ާ ވަނަާ

މިލްކުވެރިކަމ ާާ ދަޢުލަތުެގާ ބ ރ ާ ޢަދްލުއިންޞ ފުކުރުމުެގާ ބައްދަލުވުންތަކުަގއިާ ބޭއްވިާ އެންމެފަހުންާ

 5ޙައްޤުުުތަކ ބެހޭާބ ބުެގާއެންމެފަހުެގާބިލުންާއަޅުަގނޑުމެންާާާދަރަޏ ާދަޢުވ ކުރުމ ާބެހޭާބ ބ ާއަސ ސީ

ކުރިާމަސައްކަތުންާބައެއްާކުދިާބަދަލުތައްާެގންނަވަންާކޮިމޓީންާނިންމ ފައިާއޮތީާއެާބަދަލުތަކ އެކުާާ

ދަންނަވ ލަންާ މިހެންާ ކަމަށް.ާ ނިންމ ލެވޭނެާ މިބައިތައްާ މީރެާ ދެންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެގންނަވަން.ާ

ުަބަބަކީާމަޖިލީހުެގާރައީސްާވިދ ޅުެވއްޖެާމަޖިލިސްާދެންާކުރިއަށްާދެވެންާއަންނަނީާމިޖެހުނުާއެއްސަ

ސަބަބުކަމުަގިއާާ ހުއްޓުމުެގާ މަޖިލިސްާ އެހެންވީަމ،ާ ދެންާ ލިބިަވޑަިއެގންނޭ.ާ ެއއްޗެއްާ ާ ޑްރ ފްޓްެގާ

ާާ ބ ބުެގ އެާ ބ ބު.ާ ޤ ިއމުކުރުމުެގާ މަޖިލިސްާ އެހެންވީމަ،ާ މަސައްކަތްކުރަންވ ނެ.ާ  10ނަާާވ10ާާަނުވެވޭތޯާ

ެގާތ ރީޚް.ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެފަހުންާެގންދިޔަާބަޔަކީ.ާމިރޭާއ2007ާާާާެޖުލައ8ާާާާިޑްރ ފްޓް.ާާ

ާާ ވަނަާޑްރ ފްޓްެގާއޮތްާއެއްަވނ9ާާާާަބ ބުަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާނިންމިފައިާއޮތީާއެންމެފަހުންާގެނައި

ާާ )ސ ފެއްނުވޭ( ާ.. މ އްދ އ ާ ުއައވަނަާ މ އްދ އ ާ ދެވަނަާ ާާވަނ7ާާަމ އްދ އ ާ މ އްދ އ  މ އްދ 8ާާާާ ަވނަާ

މީަގއިާހިމެނުމ ާނުހިމެނުމ ާދޭތެރޭަގއިާސުވ ލުާއުފެދިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޮގތެއްާނިންމ ނުލެވިާއޮތީ.ާާ

ފަށަންވީ.ާއެންމެފުރަތަމަާއެްއވަނަާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާނިންމ ލެވޭތޯާމަސައްކަތްާ އެބައިާ  15އެހެންވީމަ،ާ

ާާ އެކެއްެގ އެއީާ ބަދަލު.ާ ެގންނަާ އަތްޕުޅުަގިއާާމ އްދ އަށްާ ތިބޭފުޅުންެގާ މިހ ރުާ ބަދަލު.ާ ެގނެވުނުާ )ށ(ާ

ހުންނ ނާެާ ފެންނިވަޑައިަގންނަވަންާ އަރިމަތިންާ ހުންނ ނީާ ތައްޔ ރުކުރެވުފައިާ މިރޭާ ޑްރ ފްޓްާ އޮތްާ

މެއިންާ ޢިބ ރ ތްާ ެގނެވުނުާ ބަދަލުާ ބައިތަކަށް.ާ އުނިކުރެވުނުާ ބަދަލުާ ެގނެވުނުާ ޑްރ ފްޓަށާ ނުވަވަނަާ

ާާ އަންޑަލަިއންާކުރެވިފައިާހުންނ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާކުރީެގާޑްރ ފްޓުންާމިއަށްާައިއާާޓެކްސްޓްެގާތެރޭަގއި

 20ާބަދަލަކީ.ާއެހެންވީމަ،ާެއްއވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(.ާއ ދެ،ާމުޢިއްޒު.

ާ

ވ ހަކަދައްކ ާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކައެއްާ މިއ ބެހޭާ ާއ ދެ،ާ

މު ވ ހަކަދެއްކެުވން:އަޙްމަދުާ ައސ ސީާާާޢިއްޒުާ މިއީ.ާ ބ ބެއްާ އޮތްާ ޙައްލުކުރަންާ މައްސަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިބ ބުާ ހަމައެކަނިާ މިބ ބުާ

ޙައްޤުތަކ ާމިނިވަންކަުމެގާޙަްއުްޤަކީާޢަދްލުއިންސ ފުާޤ އިުމކުރުމ ބެހޭާބ ބެއް.ާމިާބ ބުންާއަޅުަގނޑުާާ

އެ މ އްދ އެއްާ ދެތިންާ ވެއްޖެއްޔ ާ ނުނިމިާހަނދ ންވ ޮގތުަގއިާ ިމރޭާ ބަޙުސްއަކުންާ ހަމަާ ާ އުނިވޭ.ާ  25ބަާ

ހިނގައިދ ނެ.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާޑްރ ފްޓެއްާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތަށްާލިބިވަޑައިނުަގންނަވަިއެގންާާ
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މެންބަރާުާ )ރިކޯޑިންގއިންާ ނިންމަން.ާ ވ ހަކަދަްއކ ާ ފެނޭާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ އެއުޅުްއވަނީ.ާ

ާ(ާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެުެއްނުވޭާ

ާ

ފެށީާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބ ބުންާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ރަނަގޅުހެން.ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޚިޔ ލުފުޅުާ އެާ މުޢިްއޒުެގާ  30އ ދެ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީާފެށިއިރުަގއިާއަދިާއަސ ސީާޙައްޤުތަކ ާމިނިވަންކަމ ާބެހޭާބ ބުަގއިާއެންމެފަހުނާްާ

މިތ  ކޮޕީާ ފޮޓޯާ ބަދަލުތަކުެގާ އެހެންނަމަވެސްާމިެގނައިާ މިހ ރުާ ހަދަމުންެގންދ ތީވެ.ާ ކުދިންާ ެގާ

ާލިބިވަޑަިއަގތީމަާައޅުަގނޑުާފަށ ނަން.ާޙަމްބޒ 

ާ

މިާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ައޅުަގނޑަށްާ މުޤައްރިރުެގާާއ ދެ،ާ ކޮމިޓީެގާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ  35ާދިރ ސ ކޮށްާ

ޓީެގާފަރ ތުންާއެސް.އެމް.ެއސްެއއްާލިބުނުއިރުވެސްާއަސ ސީާޙައްޤުތަކުެގބައިާފަރ ތުންާއަދިާމިާކޮމިާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ފަހަތަށްާޖައްސ ލ ފައިާއޮތީމަާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާބޮޑުާހަިއރ ންކަމެއްާލިބުނު.ލާތަރުތީބުކުރެވިފަިއާާ

ޑަށްާއޮތްއިރުާމެސެޖްަގއިާއޮތީާފުރަތަމައިނުންވެސްާޢަދްލުއިންޞ ފުެގާބައި.ާއަޅުަގނޑަށްާަވރަށްާބޮ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ދަންނަވަމުންއައި.ާ ކުރީަގިއވެސްާ އެެގންވެެގންާ ދެންާ ލިބުނު.ާ ހައިރ ންކަމެއްާ

ދެންނެވިހެންާ ކުރިންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ލިބުނީ.ާ މިާ ބަދުނ މެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ  40އެންމެނަށްާ

ާނޑަށްވެސްާތ އީދުކުރެވޭ.ާާމަސައްކަތް.ާއެހެންވީމަ،ާވަރަށްާރަނަގޅު.ާމުޢިއްޒުާއެވިދ ޅުިވޮގތަށްާއަޅުަގ

ާ

މިހ ރާުާާނިލަންދެއަތޮޅުާދެކުބުރީާމެންބަރުާާ މަސައްކަތުަގިއާ މިާ ސ ފުކޮށްލަންވެެގން.ާ ާ އެްއޗެްއާ ކުޑަކުޑަާ ާއ ދެ،ާ

އެބައޮތްތޯއޭާާމުޙަްނމަދުާނ ޝިދުާާ ބ ބުާ ކިތައްާ ނުނިމި.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާކިހ ބައެއްތޯާ

 45ާރަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެޓެންޑްކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ނިމުންާދަންނަވަންާދަތި.ާއެއީާއެކިާބ ބުތައްާހުރީާެއކިާމަރުޙަލ ަގއި.ާއެއީާމިރޭާމިއޮތްާތިންާބ ބު.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުަގނޑުާާާ ާ މ ދަމ ވެސްާ ނިންމެވީމަާ ޮގތަކަށްާ ތިބޭފުޅުންާ ބަދަލުތަްއާ ކުދިކުދިާ މިއަށްާ

ރަީއސް މަޖިލީހެުގާ އަނެއްބަިއާޤަސްދުކޮށްެގންމިހިރީާ ދެންާ ފޮނުވ ލަން.ާ ބ ބުތައްާ ިމާ އަތްޕުޅަށްާ ެގާ

ބ ބުާާ ބައެއްާ އަދިާ އެބަހުރި.ާ ބ ބުތައްާ ެގންނަންހުރިާ ބަދަލުތަކ އެކުަގިއާ ބެއްލެިވާ ކޮމިޓީންާ  50ބ ބުތަށްާ

ހުރީ.ާ ބ ބުތައްާ އެާ މަރުޙަލ ަގއިާ އެކިާ ތަފ ތުާ އެާ ނުބައްލަވ .ާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ކޮމިޓީންާ އެބަހުރިާ

ކޮމިޓީންާމިއިންާއެއްފަހަރުވެސްާނުބެލިާމިހ ރުާއޮތީާމުސްތަޤިއްލުާކޮމިޝަންތަކ ބެހޭާާާއަޅުަގނޑުމެން
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ބ ބ ާއަތޮޅުތަކ ބެހޭާބ ބު.ާރިޔ ސީާނިޒ މެއްެގާވަޒީރުންެގާަމޖިލީހ ބެހޭާބ ބ ާދެންާބަރުލަމ ނީާނިޒ މުގެާ

ާބ ބ .ާމިއީާއެއްާޮގތަކަށްވެސްާއަތްނުލެވިާހުރިާެއއްޗަކީ.ާ

ާ55 

މެންބަރެއްކަމުަގިއވ ާާާާބުރީާމެންބަރުާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުާ އެއްާ ޢިއްޒަތްތެުެރިާ ކޮމިޓީެގާ މިާ ނުކުތ އެއް.ާ ާއިދ ރީާ

ވަޒީރުންެގާމަޖިލީހުެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަާނަޝީދު.ާއޭނ ާވިދ ޅުވެފަިއވޭާތިމަންނައަށްާމިާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ރިޔ ސަތުން މަޖިލީހުެގާ ނުވަތަާ ސިޓީއެުެްއާާާާކޮމިޓީންާ ކިޔ ފައިާ ވަޑައިަގންނަވ ށޭާ ކޮމިޓީއަށްާ

އިތުރަށްާ ކޯރަމްާ ފެނޭާ ާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ވަޑަިއަގންނަވ ނަމޭ.ާ ތިމަންނަާ ފޮނުވ އިރަށްާ

 60ާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައިާފޮނުވަންާއެފަދަާސިޓީއެުެްއ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

މިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދެންާ ނުކުތ ަގއިާ ތިާ އަޅުަގނޑުާާއ ދެ،ާ ކޮމިޓީއަށްާ ތިއީާ ނުދ ނަން.ާ ބަޙުސްައކަށްާ ކޮމިޓީެގާ ހ ރުާ

ކޮމިޓީެގާާ މިާ މައްސަލ ަގިއާ އެާ އޮތީާ މަޝްވަރ ދެްއވ ފަިއާ ައޅުަގނޑަށްާ ކޮމިޓީންާ ދަންނަވައިެގންާ

ކޮންމެހެން..)ރިކޯ ެއހެންވީމަ،ާމުޤައްރިރުާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ ޑިންގއިންާ

ޙައްޤުތަ ހިތަށްއަރަިއެގންާއަސ ސީާ މިރޭާ އަޅުަގނޑުާ ޑްރ ފްޓްަގއިާ މިާ ބ ބުަގއި.ާ މިނިވަންކަމ ބެހޭާ  65ކ ާ

މިހުރީާކުރީރޭާއަޅުަގނޑުމެންާއޮުޮތީާާހަމަާމ އްދ އަކުންާމ އްދ އަކުންާފ ސްކުރަމުންާކުރަމުންާޮގސްާ

އޭެގއިތުރު ކުށްތަކ .ާ އިމްލ ާ ކުދިކުދިާ ބެއެއްކަހަލަާ ދެންާ ނިންމ ލަން.ާ އެކުަގއިާ ބ ބުާ ދެނާްާމުޅިާ ންާ

މ އްދ އަށްާާ ނުވަތަާ މ އްދ އަށްާ އެާ އިތުރުކޮށްލަންާ އެާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެރޭާ ޙަމްޒ ާ އޮންނ ނީާ

އެާ މިހ ރުާ ޕެނަލުންާ އެހެންވީމަ،ާ ދެއްވިރޭ.ާ މަފްހޫމެއްާ ދެާ ޮގތަށްާ އޮތްާ ރިޢ ޔަތްކުރެވިފައިާ

 70.ާއެހެންީވމަ،ާއެއަށްާާޑްރ ފްޓްކުރަްއވ ފައިާާއެާއެޕްރޮޕްރިއޭޓްާދިމ އަށްާމިހ ރުާހިމަނުއްވ ފައިާމިއޮތީ

ައޅުަގނޑުމެންާާ އިނިގރޭސިާ ކޮންމެެވސްވަރަކަށްާ އޭަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ ނިންމ ނީ.ާ ޮގތެއްާ ދެންާ

ތިބޭފުޅުންާ މިދަންނަވ ލަނީާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ ބ ްއވ ފައިާ އެބައިާ އެހެންވީމަ،ާ ކޮށްލަންޖެހޭނެ.ާ

ޖެސްެގާތެރެއިންާެގނެވުނުާބަދަލުތައް.ާބައްލަވ ލައްވ ށޭާމެންބަރުން.ާއަރިމަތީަގއިާއެހެރީާކްރެކްާޗޭން

އެްއވެސްާާ އެއިންާ އެހެންވީމަ،ާ މިއޮތީ.ާ ބަދަލެއްިވއްޔ ާ ެގނެވުނުާ ދެންާ ބެއްލެވިފަހުން.ާ އެންމެފަހުންާ

ދެންާާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ދައްކ ނީ.ާ ވ ހަކައެއްާ އިތުރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޢްތިރ ޟުކުރަްއވަންޏ ާ  75ބަދަލަކ ާ

ާާ ބަލަމުންޮގސް މުހިންމުބައިާ ކޮންމެހެނާްާއޭެގާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލ ނީ.ާ ބ ބުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އޮތިްއޔ ާާ ކަމެްއާ ފ ހަަގކުރަްއވ ާ ތިބޭފުޅުންާ ދަންނަވ ނަން.ާ ނުއެއްާ މ އްދ އަކުންާ މ އްދ އަކުންާ

ވިދ ޅުވެދެްއވުންާރަނަގޅު.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާހަނދ ންނެތުނުާއެްއާާ
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ާާ މިރޭ މިތ ާވ ހަކަެއއް.ާ ކޮންޕިއުޓަރ ެއކުަގިއާ ޕެނަލުންާ މިޮއތީާ ރ ވ ފަިއާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުާ

 80އިންނެވީމަާެއްއވެސްާބަދަލެްއާއަންނައިރަށްާަވުގތުންާޑްރ ފްޓަށްާއެބަދަލުާެގނެސްާމިރޭާއެޑިޓްކޮށްާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނިންމޭތޯާ.

ާ

ާރުކުރިާމ އްދ ެއއްތޯ.ާދ ާމިތަނަށްާއިތުާވަނަާމ އ47ާާްާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ
ާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ85 

ާނޫން.ާކުރިންވެސްާއޮތްާޮގތަށްާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ

ާދެންާކޮންާމ އްދ އެއްާއިތުރުކުރިާވ ހަކަތޯާތިވިދ ޅުވީ.ާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ
ާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ90 

ާބަޔަށްާައޅުަގނޑުާނުޮގސްާފުުުރަތަމަާކުދިކުދިާބަދަލުތައްާނިންމ ލ ފައޭާދެންާއެބަޔަށްދ ނީ.އެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

މާިާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ތަޢ ރުޟުވުން.ާ މިާ ފޮޅުވަށް.ާ ތިންވަނަާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާއެްއވަނަާ

ވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މުޢިއްޒުާ ޢައަޙްމަދުާ ލިޔަންނ ާ ޢަރަބިޮގތަށްާ ކޮންމެވެސްާކޮންމެވެސްާ އަރަބިޮގތަށް.ާ ލިޔަންޏ ާ ދިވަހިޮގތަށްާ ރަބިޮގތަށް.ާ

 95އެްއޮގތަކަށްާއެާލަފްޒުާލިޔެުވމަށްާކަނޑައަޅަންާފެންނަނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމީަގއިާހަަމާާ

ކޮންމެވެސްާާ ކަންނޭނޭގާ ެގންދިޔައްޔ ާ މ އްދ އަކުންާ މ އްދ އަކުންާ ދެްއވ ފަިއާ ހިނދުކޮޅެއްާ ކުޑަާ

ާމިެގންދ ނީ.ާތަރުތީބަކުންާނި

ާ

ސ ފެއްނުވޭ(.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ ..)ރިކޯޑިންގއިންާ ވިދ ޅުވޭާ މެންބަރުންާ އެހެންވީމަ،ާ

ހުށަހެޅާޭާ މިއަށްާ ހަމަާ މިރޭާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ ާ ފުރަތަމަާ މ އްދ .ާ ފުރަތަމަާ ނެތް.ާ  100މައްސަލަެއއްާ

ބަޙުސްއަކަށް ހުށަހެޅުމަކަށްާ އެްއޗެްއާާއެްއވެސްާ ބޭފުޅަކުެވސްާ ކޮންމެާ އަހ ނީ.ާ ވޯޓަކަށްާ ނުދ ނަން.ާ ާ

ވިދ ޅުވެދެްއވީމ ާ ސ ފުކޮށްާ ބަދަލުާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ެގންނަވަންާ ޑްރ ފްޓަށްާ ސީދ ާ ހަމަާ ވިދ ޅުވ އިރުާ

މުޢިއްޒުާާ އެހެންވީަމ،ާ އ ދެ،ާ ބޭނުންވަނީ.ާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާ ނޫންތޯާ ެގންނ ނީތޯާ އެޮގތަށްާ

ަގއި )ހ(ާ އ ދެ،ާާާާއެކެއްެގާ ކިހިނެްއތޯ.ާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީާ މުޢިއްޒަށްާ އިންތަންާ ތަޢ ރުޟުާ

 105ާތަޢ ރުޟު.ާއެހެންވީމ ،ާކޮންެމވެސްާެއްއޮގތަށްާހުށަހަޅުއްވ .ާާ
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ާ

ހުންނ ނާީާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ހިފެހެއްޓީމަާ އެއްޮގތަކަށްާ ބަލ ާ ކޮންސިސްޓެންސީައށްާ ާއެާ

ާރަނަގޅަކަށް.ާާާުވން:އަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެާ
ާ

 110އެތަޢ ރުޟުަގއިާއެާައއިނުެގާއަލިފުެގާތިރީަގއިާތިކި.ާއެާައޅުަގނޑުމެންާބަދަލުކޮށްލަނީާއަލިފަކަށް.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ވ ހަކަދަްއކ ކަށްނޫން.ާ ބޭފުޅެއްެގ.ާ އެްއެވސްާ އެބައޮތްތޯާ އިޢުތިރ ޟެއްާ އެހެންވީމަ،ާ ތައ ރުޟު.ާ

އިޢްތިރ ޟު ބޭނުންވަނީާހަމައެކަނިާ ބަލ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ތިއްބެވިތޯާ ބޭފުޅުންާ ކިތައްާ ނުކުރައްވ ާ

އަޅުަގނޑުާބަދަލުާެގންނަން.ާއ ދެ،ާފ ސްވަނީާޒަވިޔަނީެގާބަދަލުަގއިާސީނުމަތީަގއިާތިއްޖެއްޖަހ ފަިއާ

ާބ އްވަން.ާއެްއވަނަާމ އްދ ަގއިާއިތުރުކަމެއްާއެބައޮތްތޯ.ާާ

ާ115 

ާ(.ާ)ށ(ާަގއިާއަންނިވިާއޮތްތަންާއަންނަނިވިާެއޮގތަށްާ.)ށނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ
ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ތިންވަނަާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ސަޕޯެގާ ެގާ )ށ(ާ އެކެއްާ ކަމެއްނޫންހެން.ާ ނަަގންޖެހޭާ ޯވޓެއްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ

ކަ އަންނަނިވިާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ނިމޭތ ަގއި.ާ ނޫނުަގއިާފޮޅުވަތުަގއިާ ެއާ އޮންނަންވީތ ނަގއިާ  120ންތަްއތަކެއްާ

އިބިފިއްޔެއްާޖެހިފައިާއޮތުން.ާއެތަންާއަބަފިއްޔަށްާާބަދަލުކޮށްދެއްވ .ާއިތުރުާމައްސަލައެްއާއެއްވަނަާާ

މ އްދ ަގިއާއެބައޮތްތޯ.ާއިތުރުާމައްސަލަެއއްާެއއްާވަނަާމ އްދ ަގއިާނެތީވިްއޔ ާެއާެގނެވުނުާބަދަލ އެކުާާ

ާމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާރިކޯޑްކުރ ނީ.ާާއެާމ އްދ ާފ ސްީވކަ

ާ

ެގާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ )ށ(ާ އޮތީާ ތަންކޮޅެއްާ އީމްލ ާ ތަންކޮޅެއް.ާ އިމްލ ާ އެބައިންާ  125ާއަދިާ

ޮއންނ ނީ.ާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިކިާ ތިރީަގއިާ ސީނުެގާ އޮންނަިއރިާ މަޤްޞަދުާ ފޮޅުވަތުަގއިާ ފަހުާ ނަންބަރުެގާ ފަސްވަނަާ

ތިކިޖެހިާހ ސިލުާކި ޮއންނ ނީ.ާއެހެންާދެންނެވިކަމަކީާ ތިކިާ ތިރީަގިއާ ޔައިރުވެސްާއޮންނ ނީާސީނުެގާ

ތިކިާ އެހެންނޫނީާ މިދެންނެވީ.ާ އެހެންވެެގންާ އައިސްފައި.ާ މިއޮތީާ މުޅިބަިއަގިއާ ޮގތަށްާ އެކިާ މ ނައިންާ

ާކަނޑ ލަންވީާހުރިހ ާއެްއޗަކުން.ާ

ބަހުންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދިވެހިާ މާިާދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެންމެފަހުންާ ެގންުގޅުްއވ ފައިާ މިާ ެގންނެވިއިރުަގއިާ މިާ ާ130 

..)ރިކޯޑިންގއިންާާ އުސޫލުާ ދެންާ ދަންނަވ ފ ނަން.ާ އުސޫލެއްާ ެގންުގޅުްއވިާ ެގނައިއިރުާ ބަހ ބެހޭޮގތުންާ

ާާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއަޅުަގނޑަށްާހީަވނީާފަސްާކޮމިޓީަގިއވެސްާެގންުގޅުްއވ ނެާ
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ދިވެހިާާ ެވެގންއަިއސްާ ދުވަސްތަކެއްާ ިގނަާ މިހެންާ ބޭނުންކުރަމުންާ ޢަރަބިބަސްތަްއާ އުސޫލެއްހެން.ާ

އެބަހުރޭ.ާ ..ާ)ސ ފެއްނުޭވ(.ާއެހެންހުރިާކަންތައްތަކެއްާ ބަލ ާހިސ ބަށްވެސްާ ލަފްޒުތަކަށްާއުނިކަމަށްާ

ާ ެއާ ކޮންމެޮގތެްއވިޔަުަސްާ އެހެންވީމަ،ާ ނޭނޭގ.ާ ައޅުަގނޑަކަށެއްާ އޭަގއިާ  135ޑިބޭޓްާާދެންާ

ދާެާ ެއތަންާ ފ ހަަގކުރައްވ ާ އަޙްމަދުާ ފަސްނުކުތ ަގއިާ ާ އެހެންވީމަ،ާ ނުދެވޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ާސީނުެގެވސްާޞޯދަށްާހަދަން.ާ

ާ

ޙައްޤުވެސްާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ މިސ ލަކަށް،ާ ެއހެންނޫނީާ ދެންާ ޮގތުން.ާ އެުެްއޮގތްކުރުުމެގާ ާއ ދެ،ާ

 140ާހަމަާކަނޑ ލަންވީާ.ާާ:ސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވން

ާ

އެބަިއންނެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ބޭފުޅަކުާ އިޢްތިރ ޟުކުރ ާ އެހެންާ ފެންނަނީާއެހެންވީމަ،ާ ނެތްކަމަށްާ އ ދެާ ާާވިތޯ.ާ

ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ާ

ާާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ ތިކިތަްއާާ)ރެކޯޑިންަގއިާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ  145ާެއްއޗެއްާ

ެއއްޗެްއާާާهللاާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޢަބްދު އެްއވެސްާ ިވދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ާދުއްވ ލ ފަިއާ

އެއްޗެއްާާާވ ހަކަދެުެއްކެުވންާ: އެްއވެސްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ރެކޯޑިންަގއިާ ބޭނުންކުރަންވ ނީ.ާ މިޮގތަށޭާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާ.

ާ

ސ ފެއްނުވޭ(.ާާާާާކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ  150އެހެންވީމަ،ާ

ާއެުެހެންވީމަ،ާއެާތިކިާޖަހައިެގންާހަމަާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ާ

ވިދ ާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ މެންބަރުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާާާ)ރެކޯޑިންަގއިާ އެްއޗެއްާ އެްއެވސްާ ާޅުވިާ
ާާާهللاާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޢަބްދު

 155ާާވ ހަކަދެުެއްކެުވންާ:

ބަހަކީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ިމެވނިާ ނެތިއްޔ ާ ބެލިފައިާ ބަސްތައްާ ެއވަރަށްާ ރަނަގޅަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ުއސޫލުާ އެާ

މެންާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ބަހެއްކަމަށްާ ދޫކޮށްލެވިދ ނެާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާާއެއުސޫލުންާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ ބަރުާ

ބޭފުޅަކުާ ކުރައްވ ާ އިޢުތިރ ޟްާ ބަދަލުކޮށްލުމަށްާ ޞޯދަށްާ ތިކިޖަހ ާ ތިރީަގިއާ ސާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ

ފ ސްވީކަމަށްާާ އެހެންވީަމ،ާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވަނީ.ާ ބޭފުޅަކުާ އެއްާ ބަލ ލ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ އިންނެވިތޯާ
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އެހެންީވމަ،ާާ ބަލަނީ.ާ މ 1ާާއަޅުަގނޑުާ އެބައޮތްތޯ.ާާވަނަާ މައްސަލަެއްއާ ބެހޭޮގތުންާ  160އްދ އ ިއާ

ާނެތްކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމ އްދ ާނިމުނީކަމަށްާބަލ ނީ.ާ

ާ

ާައޅުަގނޑުެގާއިޢުތިރ ޟްާނޯޓްކުރައްަވއިފިްއޔ ާރަނަގޅު.ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ
ާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ165 

ާވަނަާމ އްދ އަކަށް...2ާާާވަނަާމ އްދ .2ާާާާާާކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް

ާ

އެާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ފޮޅުވަތުަގިއ،ާ ފުރަތަމަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާމިާ

މިާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާާ ހިފަހައްޓ ފަިއަވނީާ މިނިވަންކަމެއްާ އެާ ނުވަތަާ ާޙައްޤެއްާ

 170ާކުރީަގއިާއިންނ ނީާމިާމ އްދ ަގއި.ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: 1ާާާާއެއީ އެހެންވީމަ، މ އްދ .ާ ފ ހަގައެއ2ާާާާްވަނަާ ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ މަްއސަލައެއްާ ެއއްެވސްާ ަގއިާ

ާާ އެހެންވީމަ، 2ާާާާނުކުރައްވ .ާ ނިމުނީކަމަށް. މ އްދ ާ ކޮންމެވެސ3ާާާާްވަނަާ އެބައޮތްާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ކުށެ މެންބަރާުާއިމްލ ާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ސުރުޚީަގއިާ އަރިމަތީާ ޭއެގާ އ ދެ،ާ ރަނަގޅުކޮށްދެއްވަން.ާ އްާ

ާާ ނެތް އިތުރުކަމެއްާ ބަދަލުކުރުން.ާ އަލިފަކަށްާ އައިނެއްާ ސ ފެއްނުޭވ(.ާ ެއްއޗެއްާ  175ވަނ3ާާާަވިދ ޅުވިާ

ާމ އްދ ަގއި.ާާ

ާ

މިހ ރުމިާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ބޭނުންާ ސ ފުކޮށްލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ މާިާާ ާފެށޭތ ނަގއިާ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާމިއަށްާއާެއއްާއިތުރުކުރުންާއ އި.ާާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:
ާ180 

އެތ ކުާނޯންނ ނެާާއ އިާއަންނ ނީާލިސްޓްވ ޮގތަށްާފަހަތަށްާއެއްޗެއްާއިތުރުވަންޏ .ާއެއީާއެާތަފ ތަކީ.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ވަނަާމ އްދ .4ާާާާމައްސަލައެއްާނެތްކަމަށްާައޅުަގނޑުާނޯޓްކޮށްލ ނަން.ާާވަނަާމ އްދ ަގއ3ާާާިއެހެންވީމަ،ާާ

މިއަކަށްާއެްއވެސްާބަދަލެއްާެގނެވިފައެއްާނެތްާހަމައެކަނިާސްޕޭސިންގާކަހަލަާބަސްމަދުކޮށްކޮށްލުންާ

5ާވަނަާމ އްދ ަގއިާއިޢުތިރ ޟްާނެތްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާބަލ ނީ.4ާާާާކަހަލަާކަމެއްާނޫނީ.ާއެހެންވީމަ،ާާ

 185ާާމ އްދ ައކަށްވެސްާބަުަދަލެއްާެގނެވިފަެއއްާނެތް.ާވަނަ

ާ
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ބެހޭޮގތުނާްާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މަފްޙޫމްތަކ ާ މ އްދ ތަކުެގާ މިާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

މެންބަރުންާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބަެއްއާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިޢުތިރ ޟްތައްާާާާވ ހަކަދެްއކުނުއިރުަގިއާ ވ ނީާ

ކުށުެގާާ ކުރަްއވ ފައި.ާއެާއެްއޗެހިާނޯޓްކުރަްއވ ފައިާމިހ ރުާމިާނިމެމުންާމިދަނީާމީަގއިާހުރިާއިމްލާ 

 190ވ ހަކަ.ާއެހެންވީމަ،ާބަެއއްފަހަރުާވިދ ޅުވަންާޖެހިދ ނެާއަޅުަގނޑުމެންާފްލޯރަގއިާވ ހަކަދަްއކ އިރުާއެާ

ާާ ިމވެނި އެއްބަސްވެފައޭާ މިއަށްާ އޮތީާ ހުންނ ނާެާމެންބަރުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަކު،ާ ޖަލްސ ެއްއަގއި.ާ

ނުހުއްޓުވ ާާ މަސައްކަތްާ މިާ ކޮންމެހެންާ އެހެންވީމަ،ާ ދެކޮޅުހަދ ފައި.ާ މަފްޙޫމަށްާ ޖަލްސ ަގއިާ ބައެއްާ

ާއެވ ހަކަވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ދެންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އިނޭގތޯ.ާ ހުންނ ނެާ ރެކޯޑްތައްާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާމިާ ރެއިޒްކުރެްއވީމަާ ތިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ާ،195 

ބޭފުޅުންާއެހެންާރެޒަރވޭޝަންާދެއްވ ފައިާހުރިާކަންތައްާހަމަާރެކޯޑްަގއިާއަދިާޔައުިމއްޔ ަގިއވެސްާާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަދެކެވޭއިރުަގިއާ ދޭތެރޭަގއިާ ޑްރ ފްޓ ާ މަޖިލީހުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހުންނ ނެ.ާ

ކޮންމެހެނާްާާާޤަސްދުކޮށްެގންނެއް ވ ހަކަާ ޮގތެްއެގާ ވަކިާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރަކުާ ވަކިާ ިމހުރީކީާ ނޫންާ

ދެއްކެވުން.ާާ ެއވ ހަކަފުޅެއްާ އޮންނ ނެާ އިޚްތިޔ ރުާ މެންބަރަކަށްާ އެާ ދެންާ ދަންނަވ ކަށް.ާ މަޖިލީހުަގއިާ

ާާ އޮތ6ާާާްއެހެންވީމަ، ކުރީަގއިާ ފޮޅުވަތުަގއިާ ފަހުާ ެއންމެާ ބަދަލަކީާ ެގނެވުނުާ މ އްދ ަގއިާ  200ވަނަާ

ުގޅަިއެގންާއޮތްތަންާނިުގޅަިއަގނެެގނެއްާނުވ ނެއޭާެއޮގތަށް.ާއެއީާނޫނުާސުކުންާއަލިފުާސުކުނަށްާނި

ހުންނ ނީ.ާާ ެގނެވިފައިާ ބަދަލުާ ހަމަާ މިހ ރުާ އެކުަގއިާ ޑްރ ފްޓަުަށްާ މުޅިާ ޢ ންމުކޮށްާ މިއީާ ބަދަލުވީ.ާ

ކުރ ާޮގތެކޯާނިުގޅަިއެގންާާމިހ ރުާބަހުެގޮގތުންާެއއީކަމަށްާވަނީާއޮންނަންވ ނެާޮގތަކީ.ާޢ ންމުާބޭނުމަށްާާ

ނުވ ނެއޭ.ާާ ނިުގޅައިަގނެެގނެްއާ ޮގތަުަކީާ ރަނަގޅުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުވ ނެއޭ.ާ ަގނެެގންާ ނުވ ނެއޭާ

ާާ 6ާާާާއެހެންވީމަ، ނިމުނީކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންާ މ އްދ ާ ކުޑ7ާާާާަވަނަާ ޢިބ ރ ތުެގާ މ އްދ އަށް.ާ  205ވަނަާ

ުއސޫލުތައް ާ ތަރައްޤީެގާ އެާ އޮތްޮގތުންާ ކުރީަގިއާ ޢިބ ރ ތްާބަދަލެއްާ ކަންކަމަށްާ ކުރެޭވާ މަތީާ ދެންާ ާ

ކުރީދުވަހުާާ ދެން،ާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ޮގތުންާ ބަދަލުކުރުމުެގާ

އެބަސްާ ނުސ ފުވުންާ މިހ ރުާ އެއޮތްތަންކޮޅުާ ނުދިނުމޭާ ނުސ ފުވިޔަާ ތިމ ެވށިާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ ބޭފުޅުންާ

ެގާބަދަލުަގއިާތަޣަްއޔަރުާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެއްޗެްއާާރަނަގޅުާނޫންކަމަށްާވިދ ޅުވި.ާއޭ

 210ސ ފެއްނުވޭ(ާެއޮގތަށްާބަދަލު.ާއެހެންވީމަ،ާއެްއވެސްާބޭފުޅެްއެގާއިޢުތިރ ޟެއްާއެބައޮތްތޯ.ާނެތްކަމަށް.ާ

ާވަނަާމ އްދ އަށްާެއއްެވސްާބަދަލެއްާެގނެވިފައި.ާ.8ާ

ާ
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8ާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ ާ( ާަގއިވެސްާ ތިއްކެއް.ާ އެބައޮތްާ ަގއިާ 8ާބ(ާ ަގއިާާާ )ބ(ާ ާަގިއވެސްާ

ާތިއްކެއްާއޮތް.ާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ215 

ާެގާ)ބ(ާަގއި.8ާާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާދެވަނަާފޮޅުވަތުަގއިާމުވ ޞަލ ތު.ާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ
ާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ220 

ެއހެންވިއްޔ ާާާާާކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް ިމއީ.ާ ލިޔ ޮގތްާ ޢ ންމުކޮށްާ މިހ ރުާ ދިވެހިކޮށްާ ދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްކަލަހެންާ މިއީާ

ަވނަާމ އްދ އަށްާއެްއވެސްާއިޢުތިރ ޟެއްުްާއެބައޮތްތޯ.ާނެތްކަމަށްވަންޏ 8ާާާމުއ ޞަލ ތު.ާއެހެންވީމަ،ާާ

އިާއޮތްާމ އްދ އެްއާނޫން.ާެއހެންވީމަ،ާވަނަާމ އްދ .ާއެއީާއެްއވެސްާބަދަލެއްާެގނެިވފ9ާާައެއޮތްޮގތަށް.ާާ

ާާ އެހެންވީމަ، ހިެއއްނުވޭ.ާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ހެނެއްާ ބޭފުޅަކުާ މ10ާާާިއެްއވެސްާ މ އްދ .ާ ވަނަާ

ފޯމެޓަށާްާ ެއާ ނުވ ނެއޭާ ކޮށްެގނެއްާ އޮތްތަންާ ނުވ ނެއޭާ އަޅުވެތިކޮށްެގންާ  225މ އްދ އަށްެވސްާ

ާބަދަލުކުރެވިފަިއވަނީ.ާާ

ާ

ާާމެންބަރުާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާ މިއޮންނަނީާ މިހ ރުާ 2ާއ ދެ،ާ ލައްވ ާާާ މީހަކުާ އެއްވެސްާ އަދިާ ޖުމްލ ަގއިާ ާވަނަާ

ޢ ންމުކޮށްާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހިތަށްއަރަނީާ ައޅުުުަގނޑުާ ނުވ ނެޭއ.ާ ކުރުވަިއެގނެއްާ މަސައްކަތްާ މަޖުބޫރުންާ

ލަ މީހަކުާ އެއްވެސްާ މިުިއޮންނަާ އަޑުިއވޭިއރުާ މަސައްކަތެްއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޖުބޫރުންާ  230އްވ ާ

އެއީާާ މަޖުބޫރުންާ ލައްވ ާ މީހަކުާ ފަހުބަޔ ،ާ ބަޔ ާ ފުރަތަމަާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ނުވ ނެއޭ.ާ ކުރުަވއިެގނެއްާ

ަމސައްކަތެއްާާ ނެތް.ާ މައްސަލައެއްާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވެއްޖިއްޔ ާ ބަހުން.ާ ޮގތްތޯއޭާ ރަނަގޅުާ

ާކުރުަވއިެގނެއްާނުވ ނެއޭާކަންނޭނެގ...ާާ

ާ

އެބައޮތްތޯާާާާާންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތު އިޢުތިރ ޟެްއާ އެހެންވީމަ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ  235)ރެކޯޑިންަގއިާ

ާާ ނޯޓްކޮށްލ ފައި ނެތްކަމަށްާ ބޭފުޅެްއެގ.ާ 11ާާާާއެްއވެސްާ މ އްދ . މ އްދ ަގިއވެސ11ާާާާްަވނަާ ވަނަާ

އޮތް ހިނދަކުާ ނުވ ހ ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ބަދަލަކީާ އޮތްާ އެއީާާެގނެވިފައިާ ނުވ ހައިހިނދަކު،ާ ތަންާ

އެހެންވީމަ،ާާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ މ އްދ އަށ11ާާާާް)ރެކޯޑިންަގއިާ ވަނަާ
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ާާ ވަނަާމ އްދ ާއެްއވެސްާބަދަލެއްާެގނެވިފައިާއޮތ11ާާާާްއިޢުތިރ ޟެއްާއެބައޮތްތޯާެއްއވެސްާބޭފުޅަކު.

 240ާމ އްދ އެއްާނޫންާެއއީ.ާާ

ާ

11ާާމަދުާމުޙަންހައްދުންމަތީާމެންބަރުާ އިންތިޚ ބުތަކުަގއްޔ އިާާ ޢ ންމުާ ޢިބ ރ ތްކުރުމަުގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ސުކުނެްއާާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާ ޙައްޤު،ާ ވޯޓުދިނުމުެގާ ޢ ންމުާ ޚިޔ ލުހޯދުމުެގާ ާރައްޔިތުންެގާ

ާޖެހިފައިާމިފަދަާވޯޓުތަކަކީާސިއްރުާވޯޓުތަކަކަށްާވ ންޖެހޭނެއޭ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ245 

އެހެންވީމަ،ާނަޞީމްާއެތަންާރަނަގޅުވ ނެތޯާވޯޓުދިނުމުެގާޙައްޤުާލިބިެގންެވއޭ.ާއެާލަފްޒުާއެތަނަށްާާާާކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާއިތުރުކޮށްލ ފައިާދެންާހަމަ.ާ

ާ

ާނޫންާއެާފޯމެޓަކަށްާނޫން.ާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރު
 250ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ވަނަާމ އްދ އަށްާއެްއވެސްާއިޢުތިރ ޟެއ12ާާާާްއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާކުރިައށްާެގންދ ނަންާއިނޭގތޯ.ާާާާާކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް

ާވަނަާމ އްދ .13ާާއޮތްާބޭފުޅަކުާއެބައިންނެވިތޯ.ާނެތް.ާއެހެންވީމަ،ާ

ާ

13ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ނެތް.ާ ނުކުތ އެއްާ ސީނުަގިއާ ޚ އްޞަާ ކަނޑައެޅިެގންާ ާަގއިާ ާާ  13ާާާ255ދެންާ

ަވނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާޚ އްޞަ.ާއެޮގތަށް.ާދެންާ)ށ(ާެގާތިރީަގއިާމިއޮންނަާޢިބ ރ ތަކީާކޮންާއެއްޗަކަށްާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާ އެީއ ސ ފެއްނުވޭ.ާ މ ާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ކަމެްއވެސްާ އެްއޗެްއާ މެންބަރ13ާާާުފެތޭާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ެގާ

ސ ފެއްނުޭވ( އެްއޗެއްާ ާާވިދ ޅުވިާ އަނެއްކަމަކީ ދެންާ އެތަނ13ާާާް.ާ އިޤްތިޞ ދީާ އޮތްާ ތިރީަގއިާ ެގާ

)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާދެންާސީނުަގއިާތިކިޖަހ ނީތޯާނުަވތަާނޫންތޯ.ާ

ހިތްވޭާމިާކޮމިޓީާއެްއކަލަާމިހ ތަނަށާްާ  260ދެން،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަނެްއހެންާހަމަާއިތުރަށްާސ ފުކޮށްލާ 

ންެގާޚިޔ ލުާއެްއޯގސްވެފަިއވ ތީާމިނިވަންާބޭފުޅެއްެގާޮގތުަގއިާކޮންާބޭފުޅެއްތޯާނަންގަވ ނީ.ާާމިާބޭފުޅު

ބައްލަވ ލަްއވަންާާ ޮގތުަގއިާ ބޭފުޅެއްެގާ މިނިވަންާ ވ ހަކަދެއްކުނީާ ރޭާ އެންމެފަހުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މެ )ރެކޯޑިންަގއިާ ބޭފުޅެއްެގޮގތުންާ މިނިވަންާ ިމޮގތުންާ ެއއްޯގސްވެފައިތީ.ާ ވިދ ޅުވިާާޚިޔ ލުާ ންބަރުާ

ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ.
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ާ265 

)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާދެންނެވިާދެންނެވުމަށްާކޮމިޓީންާމިހ ތަނަށާްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ބ ކީާ ވިދ ޅުވެާ ވަޑަިއެގންނެވޭނެކަމަށްާ ތެރެއިންާ ބޭފުޅުންެގާ ހުރިާ ދެއްވ ފަިއާ މަޝްވަރ ކުރަްއވ ާ

ެއާާހަ މުޢިއްޒުާ ދެން،ާ މިހ ރު.ާ އޭނަާ އެހެންވީމަ،ާ އ މިރު.ާ ފަރެސްާ ބޭފުޅަކީާ އޮތްާ މައެކަނިާ

ޚ އްޞަާ ދައުލަތުެގާ ަގއިާ )ށ(ާ މި،ާ ނިންމ ލެވޭތޯާ ޮގތެއްާ އަޅުުުަގނޑުާ ނުކުތ އަށްާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ

ނިންމިާ ކުރީަގިއާ ޖަހަންކަމަށްާ ތިްއކެއްާ ތިރީަގއިާ ސީނުެގާ އެތ ާ އެހެންވީަމ،ާ  270ާާރައްކ ތެރިކަން.ާ

ބަދަލުކޮށްލަދެއްވ ނެ.ާާ ެއޮގތަށްާ ޕެނަލްއިންާ އެހެންވީމަ،ާ ވިސްނެނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ނިންމުންތަކުންާ

ޭއެގާތިރީަގިއާމުޢިއްޒުާހަނދުމަފުޅުާހުންނ ނެާކުރީަގިއވެސްާއަޅުަގނޑުާދެންނެިވންާއެންމެާ ދެން،ާ

ާާ ކޮމ13ާާިފުރަތަމަާޑްރ ފްޓަށްާއަިއއިރު ޢިބ ރ ތެއްާ ޮއތްާ ޮގތުަގއިާ ެގާ ަވކިާާެގާ)ނ(ާ ޓީންާނިންމެވީާ

ާާ އެހެންނަމަވެސް، ދެންާ ބ އްވަން.ާ އެބަިއާ ޮގތުަގއިާ 13ާާމ އްދ އެްއެގާ އަދ2ާާާި، ބުނަންވެެގންާ އޭާ

ތިބޭފުޅުންެގާ ބަދަލުކޮށްލައިފިއްޔ ާ އެހިސ ބުންާ މިއޮތީާ ބޭނުންކޮށްފައިާ ނަންބަރުާ މިާ  275ޑްރ ފްޓްަގއިާ

ނަންބަ ބަލ އިރުާ ިމއިންާ ރެކޯޑްތަކ ާ އެހެންާ ހުރިާ ެއހެންވީމަ،ާއަތްޕުޅުަގއިާ ދިމ ނުވ ނެތީ.ާ ރުތައްާ

ާާ .ާދެނ14ާްއެއަށްފަހުާމިރޭާމިާނިންމ ލުމަށްފަހުާއަޅުަގުަނޑުމެންާނަންބަރުާތަރުތީބުކޮށްލ ނަންާއެއީ

ާާ ެއއްކޮށ15ާާާާްއޭެގފަހަތުން ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މުޅިާ ހުންނ ނެާ ހަނދުމަފުޅުާ ދެންާ ތަރުތީބު.ާ ެއޮގތަށްާ

ިމާނަންބަރުތައް ާާއަޅުަގނޑުމެންާނިމޭއިރުަގއިާ ންާފެށިެގންާތަރުތީބުވަމުނ1ާާާްވެސްާދ ނެ.ާޮގސްފައި

ާާ އެުެހެންވީމަ، 13ާާއަންނ ނީ.ާ ޚ އްޞ2ާާާަ، ނެތިާ ތަފ ތުކުރުމެއްާ ފޮޅުވަތްާ ފުރަތަމަާ  280ަގިއވެސްާ

ދެތަނުަގިއވެސްާާ ރައްކ ތެރިކަންާ ޚ އްޞަާ އަދިާ އެހީތެރިކަމ ާ ޚ އްޞަާ އެތ ނަގިއވެސްާ އެހީތެރިކަންާ

ާާ ބަދަލުކުރަންވެެގން. އެއީާވަނ3ާާަޞޯދަކަށްާ ބަދަލުވ ންޖެހޭ.ާ އޮތްތަންާ އިޤްތިޞ ދީާ ފޮޅުވަތުަގއިާ ާ

މުޢިއްޒުާފ ހަަގކުތެްއވިާނުކުތ ތަކަކީ.ާއަޅުަގނޑުާމިާނޯޓްކޮށްލަނީ.ާމުޢިއްޒުާފ ހަަގކުރެްއވިާނުކުތ ތަްއާާ

ާނިންމ ލ ފައިާދެންާއިތުރުާނުކުތ އަކަށްާދ ން.ާ

ާ285 

މ ާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ކުރީާ އެދުނީާ ތަންކޮޅެްއާާއަޅުަގނޑުާ އޮތްާ ހިސ ބުަގއިާ ނިމޭާ ާއްދ ެގާ

އޮތީމަާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިހްާާ އިތުރުކޮށްފަިއާ ެއއްާ )ޅ(ާ އިނޭގތ.ާ ާއޮޅުންފިލުވ ލަންާ

އަބުރ12ާާާުއެއްބަސްވެފައި...ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނަމ ާ )ޅ(.ާ މ އްދ އެއްާ ނެތްާ ކުރީަގއިާ ނިމޭއިރުަގއިާ ވަނަާ

ާރައްކ ތެރިކުރުން.ާއެއީާކޮން.ާ

ާ290 
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ފަހުނާްާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުން އަޅުަގނޑުެމންާ އެބައިާ ބައި.ާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޙަމްޒ ާ ކުރީރޭާ އެްއކަލަާ ެއއީ،ާ މަޢ ފްކުރައްވަްއޗޭ.ާ

ާއެއީާޑިބޭޓްކޮށްލަންޖެހޭާކަމަކަށްވ ތީ،ާފަހުންާއަޅުަގނޑުުުމެންާެގންދަން.ާ

ާ

ާާމުޙަންމަދުާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާ ކުށެއްާ އިމްލ ާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުެވސްާ ެގާ 2ާ)ށ(ާ ފޮޅުވަތުަގިއާާާ ާވަނަާ

 295ާއެތަންކޮޅުާއިނީމަާމުޖުތަމަޢުއ އިާއެޮގތަށްާބަދަލުކޮށްލަން.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ނަސީމްާއިބްރ ހީމް

ާ

ެއޮގތަށްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނުކުރަްއވ ...މުޖުތަމަޢުއ ިއާ އިޢުތިރ ޟްާ ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ ބަޔަށްާ އެހުށަހެޅުްއވިާ ނަސީމްާ

ާާެގާ)ށ13ާާ )13ާާ(.ާއ ދެ،ާދެން 2ާާެގާ މީަގިއާާާާ-(2)13ާާ(،ާމިހ ރުާއޮތްާނަންބަރުންާބަލައިެގން.

ޅަފުރ ެގާ ކުޑަކުދިންނ ާ އޮތްތަން،ާ ޒުވ ނުންާ ކުޑަކުދިންނ ާ ކުރީަގއިާ ބަސްތަކަކީާ މިހިރަާ ެގނެވިފައިާ

އެއ އިާުގޅިެގންާއޮތްތ ަގއިާއެމީހު  300ންނޭާކުދިން.ާއެއިާދެންާހަމަާކޮމިޓީންާނިންމެވިާޢިބ ރ ތް.ާދެންާ

އޮތްތަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާދެބައިގ ވެސްާކުޑަކުދިންނ ާޅަފުރ ެގާކުދިންނ ާއޮތީމަާދެންާއެކުދިންނާ 

(ާަގިއވެސްާއިތުރުާަމއްސަލަެއއ2ާާް)13ާާއެކަށީެގންނުވ ާއެޮގތަށްާޢިބ ރ ތްާބަދަލުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ަގއިާހަނދުމަފުޅުާހުންނ ނެާއަރިމަތީާއެބައޮތްތޯ.ާމީަގއިާދިމ ވެފަިއވ ާމައްސަލަތަކަކީާއިނޭގތޯާކުރީރޭ

ާސުރުޚީތަކުންާބައެއްާލަފްޒުާެގއްލިެގންާުއޅުނީމެއްނޫންތޯ.ާ

ާ305 

ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މިއޮތީާ ފުރަތަމަާ ނަންބަރެއް.ާ ނޫން.ާ 13ާނޫން،ާ މިއޮތީާާ ދެންާ ނޫންތޯ.ާ ާ)ހ(ާ

ާާ.2/13ާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާާ

ާ

ާާާާާއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ އެތަނުަގއިާޖަހ ފައިާއޮތ2/13ާާާާީއ ދެ،ާެއވ ހަކަާމިދަންނަވަނީ.ާކުރީަގއިާައޅުަގނޑުާދަންނަވަިއފިން

ާާ ފުރަތަމަ އެންމެާ ވެެގންއުޅޭޮގތަކީާ އެާ ދެންނެވިން.ާ ދެންމެަގއިާ އަޅުަގނޑުާ  310ެގ13ާާާކީްއވެެގންކަން.ާ

ެއއްޗެއްާކޮމިޓީންާނިންމެވީާވަކިާމ އްދ ައކަށް ޮގތަށްާއޮތްާ ާާާާ)ނ(ާ އަށ14ާާާާްހަދަން.ާމިވަުގތަށްާއެ

ޗޭންޖުތައްާާ ތިބޭފުޅުންާ ބަދަލުވެއްޖިްއޔ ާ އެއްޗެއްާ ހުރިހ ާ އަންނަާ ފަހަތަށްާ ބަދަލުކޮށްފިއްޔ ާ

ާާ އޮޅިަވޑައިަގންނަވ ނެތީ ކޮމިޓީނ2ާް)13ާާާޓްރެކްކުރަްއވ އިރުަގއިާ ެއއޮތީ.ާ ބ އްވ ފައިާ ޖަހ ފައިާ ާ)

ާާ އޭތި އ14ާާެނިންމެވީމ ާ އޮތްާ ފަހަތުަގއިާ ވ ނީ.ާ ާާއަށްާ އަޅުަގނޑުމެނ15ާާާްތި ެއޮގތަށްާ ވ ނެ.ާ އަށްާ

 315ާތަރުތީބުކޮށްލ ނީ.ާއެވ ހަކަާކުރިންވެސްާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިން.ާ

ާ
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ާ(ާެގާކުޑަކުޑަާސުރުޚީާނެތްވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.2ާ)13ާހަމަާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ
ާާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ހިންަގވ .ާާއަރިމަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނިންމަމާ  ސުރުޚީާ އަރިމަތީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ދެއްތޯ.ާ ސުރުޚީާ  320ތީާ

ާކިހިނެއްތޯާވ ނީާކުޑަކުދިންނ ާޅަފުރ ެގާކުދިންެގާކިބައިންާނ ޖ އިޒްާފައިދ ާނުނެުގންާ.

ާ

ާސުރުޚީއަށްާ.ކުޑަކުދިންނ އިާޒުވ ނުންެގާވ ހަކަާއަންނަންޖެހޭނޭާއަރިމަތިާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ
ާާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ325 

މި.ާއެހެންވީމ ،ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބަދަލުކުރީާ ކުދިންނަށްާ މިހ ރުާމެއިންޓެކްސްޓްއިންާޅަފުރ ެގާ ލަފްޒުާ ޒުވ ނުންާއޮތްާ

މައްސަލައެއްނެތްާާ ދެންާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ނޯންނ ނެ.ާ ޒުވ ނުންނެކޭާ ޓެކްސްޓްަގއިާ މެއިންާ މިހ ރުާ

ާތަންކޮޅުާތިބޭފުޅުންާބަދަލުކޮށްލ .ާކުޑަކުދިންނ އިާޅަފުރ ެގާކުދިންނަށް.ާއެ

ާ

މަންފ ތައްާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ނ ޖ އިޒްާ ިމއޮންނަާ ފަހަތުބައިގ ާ ސުވ ލަކީާ  330ާއަޅުަގނޑުެގާ

ާނެތް،ާެއޮގތަށްާނުެގނެސްާމިހެންާެގނައުންާާހ ސިލްކުރުމ ާހަމަާއެކަކުެވސްާނެތްާނުވަތަާހަމަާއެކަކުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާާ

މިއީތޯާމީަގއިާރަނަގޅުޮގތަކީ.ާއެއީާޢ ންމުކޮށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާެއކަކުވެސްެގާބަދަލުަގއިާއޮންނަންާ

ާއެްއޗެއްާކަންނޭނެގާމިއީ.ާހަމަާއެކަކުމެާނުވަތަާހަމަާެއކަކުެވސްމެާމަސައްކަތްކޮށްެގންާނުވ ނޭ.

ާ

އެޮގތަށްާާާާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން އެކަކުމެާ ހަމަާ އެތަނަށްާ އެހެންީވމ ،ާ އެކަކުމެ.ާ ހަމަާ ނ ންނ ނެާ ބަދަލެއްާ މ ނައަކަށްާ  335އެާ

ޢިބ ރ ތްާބަދަލުކޮށްލުމަށްާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާބޭފުޅަކު.ާދެބޭފުޅަކުާއިޢުތިރ ޟްާކުރަްއވ .ާެއހެންވީމ ،ާ

އި ެގނައުމަށްާ އެބަދަލުާ އެކަކުމެ.ާ ހަމަާ ފ ސްވަނީ.ާ ެގންނަންާ ބޭފުޅުންނަކީާބަދަލުާ ޢުތިރ ޟްކުރައްވ ާ

ާާ ހަނދުމަފުޅ8ާާާުާކޮބައިތޯ. ދެންާ ފ ހެއްނުވޭ.ާ އެބަދަލުާ އެހެންވީމ ،ާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ .ާ ބޭފުޅުންާ

ފ ސްނުވެއްޖިއްޔ ާާ ެގންނަންާ ބަދަލެއްާ ެގނެވޭާ އޮތީާ ނިންމ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރީރޭާ ހުންނ ނެާ

 340ރިމަތީާސުރުޚީެގާކަންތައްާއަދިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާޑްރ ފްޓްަގއިާއޮތްޮގތަށްާބ ްއަވން.ާއެހެންވީމ ،ާއަ

ޢިބ ރ ތާްާ ދަންނަވ ލިާ ައޅުަގނޑުާ ކުރީަގއިާ އެހެންނޫނީިވއްޔ ާ ސުރުޙީއަކަށް،ާ އަރިމަތީާ ނިންމ ނުލެވޭ.ާ

ރައްކ ތެރިކަން.ާާ ޚ އްޞަާ ލިބޭާ ކުދިންނަށްާ ޅަފުރ ެގާ ކުޑަކުދިންނ ާ ކިހިނެއްތޯވ ނީާ ކަމުނުދަންޏ ާ

އިޢު އެއްެވސްާ ޚ އްޞަާއެޢިބ ރ ތަށްާ ލިބޭާ ކުދިންނަށްާ ޅަފުރ ެގާ ކުޑަކުދިންނ ާ އެބައޮތްތޯ.ާ ތިރ ޟެއްާ
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އެހެންވީމ ،ާާ ނުކުރަްއވ .ާ އިޢުތިރ ޟެއްާ ބޭފުޅަކުާ ެއއްެވސްާ ސުރުޚީއަށް.ާ އަރިމަތީާ ރައްކ ތެރިކަންާ

 345ާއެޮގތަށްާއެާއަރިމަތީާސުރުޚީާބ އްވ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންާއެމ އްދ ާނިންމ ލ ނަންާ.

ާ

14ާާޙްމަދުާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަ ސުލްހާަާާ ހަދަން.ާ ޮގތެއްާ އެބަޖެހޭާ ފޮޅުވަތަށްާ ތިންވަނަާ ެގާ )ނ(ާ ާެގާ

މަސަލަސްާއެތ ަގއިާތިކިާޖަހަންޏ ާޖަހަންވީ.ާނުޖަހަންޏ ާނުޖަހަންވީ.ާމިހ ރުާ"ހ"ާަގއިާޮއތީާ"ސ"ާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާަގެއއްނެތް.ާކޮންމެވެސްާއެްއޮގތަކަށްާނިންމަންޖެހޭނެ.ާާ

ާ350 

އ ދެ،ާާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުން )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އޮތްތަނަށް.ާ ޞުލްހަާ ތިއްކެއްޖަހަންީވ.ާ ފެށޭތަނަށްާ "ސ"ާ އ ދެ،ާ

އެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންާނިންމަމ .ާއެހެންވީމަ،ާ"ސ"ާތިރީަގއިާތިކިާއަޅުަގނޑުމެންާޖަހ .ާއޭެގާާ

)ރެކޯޑިންގަގއިާާ ނޫނިއްޔ ާ މިއީ.ާ އައިޮގތަކީާ ބަލަމުންާ އެއްޗެއްާާކުރީަގއިާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ

ާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ355 

ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ )ށ(،ާ މިާ ހިތަށްއަރަނީާ 14ާއަޅުަގނޑުާ ަގއިާާ )ށ(ާ މ އްދ ަގިއާ ާވަނަާ

މައިންބަާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާާ ދަޢުލަތ އިާ ދިނުމަކީާ ތަޢުލީމްާ މެދުމަދަރަސީާ ފަށ ތަޢުލީމ އިާ ކުދިންނަށްާ ފައިންެގާާމިއޮންނަނީާ

އޯޑަރއަކަށްވަނެބ އޭާާ ލޮޖިކަލްާ މީަގއިާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެކޭ.ާ ލ ޒިމްވ ާ މައްޗަށްާ

ދަޢުލަތ އިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތްކަމެއްަގއިހެންާ ނިންމ ފައިާ ކޮންޝިއަސްލީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އޮންނ ނީާމައިންބަފައި ލޮޖިކަލީވެސްާ މީަގިއާ ހީވަނީާ ދަޢުލަތްހެން.ާާމައިންބަފައިން.ާއަޅުަގނޑަށްާ  360ންނ ާ

އެއީާމައިންބަފައިންނަށްާފުރަތަމަ.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގ.ާއެހެންނަމަވެސްާމ ބޮޑަށްާއިޢުތިރ ޟްާ

ާކުރަންޏ ާއަޅުަގނޑުނެތިން.ާދީނީޮގތުންވެސްާއެކަންާއޮންނ ނީ..

ާ

މައިންބަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދަޢުލަތ ާ މިހުށަހަޅުއްވަނީާ ޙަމްޒ ާ އޮތްތަން،ާާއެހެންވީމ ،ާ ލ ޒިމްކެމެކޭާ މަްއޗަށްާ ފަިއންެގާ

ބޭފުޅަކުާ ެއއްެވސްާ ެގނައުމަށްާ ެއޮގތަށްާ ކަމެކޭ.ާ ލ ޒިމްާ މައްޗަށްާ ދަޢުލަތުެގާ  365މައިންބަފައިންނ ާ

އެޮގތަށްާާ ދެންާ ނުކުރައްވަންޏ ާ އިޢުތިރ ޟްާ ބޭފުޅަކުާ ެއްއވެސްާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ތޯ.ާ

ކުރަްއވަ ިމއަށްާއިޢުތިރ ޟްާ އެއްބޭފުޅަކުާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ .ާާބަދަލުެގނައީކަމަށް.ާ އެހެންވީމ ،ާ ންތޯ.ާ

ާއެހެންނަމަވެސްާއެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ސްވޭ.

ާ
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މީަގއިާާާއިބްރ ހީމްާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާާ ކޮންމެހެންާ އިނޭގތޯ.ާ ކަމެްއާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ  370ާއަޅުަގނޑުާ

ޞ ލިޙު ވ ހަކަދެއްކެުވން:މުޙަްނމަދުާ ކުރިއަށްާ ހިފައިެގންާ ކުރީރޭވެސްާާމ ބޮޑަށްާ ވ ހަކަާ އުސޫލުތަކުެގާ ދީނީާ ެއއްކަލަާ މީަގއިާ ދ ކަށްނޫން.ާ

އޭެގާާ ތ ރީޚ އެކީާ ފ ސްކުރިާ އެބައޮތްާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ އިނޭގތޯ.ާ ވ ހަކަދެއްކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެއކަންާފ ހަަގކޮށްލަން.ާދެންާ ހަމައެކަނިާ ޑްރ ފްޓްާއިނޭގތޯ.ާއެރޭާވިދ ޅުވިާމިތ ކުނެތޭ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ާެގާތ ރީޚްގައިާ.16ާާ-5ަގއިާނެތިއްޔ ާނެތީ.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުެގާއަތުަގއިާއެބައޮތޭާއެޑްރ ފްޓް.ާާމިތަނު

ާ375 

ިއބޫއަތުަގިއާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެހެންވީމ ،ާ ހޯއްދަވަން.ާ އެާ ބައްލަަވއިފިންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ާ

އެބަިއާހިމަނ ލަން.ާއޭރުންާމިހ ރުާކޮޕީާހަދ ލައިެގންާެގނެސްާާއޭތިާއޮތްކަމަށްވަންޏ ާދެްއވަންވީނުންތޯާާ

ާއަޅުަގނޑުމެން..ާ.

ާ

އުސޫލުތަކ ،ާާާއިބްރ ހީމްާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާާ އިސްލ މީާ ތެރެއިންާ ނިޒ މުެގާ ތަޢުލީމީާ މިއޮންނަނީާ  380ާއޭަގއިާ

ޞ ލިޙު ވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާ އިާ އުސޫލުތަކަށްާ ިއސްލ މީާ އިތުރުކޮށް.ާ ޙައްޤުތަކަށ އިާާއެތަންކޮޅުާ އަސ ސީާ ކުރުމަށ އިާ ޙްތިރ މްާ

އަސ ސީާމިނިވަންކަމަށ އިާދެންާމ އްދ ާއޮތްޮގތަށް.ާއެތަންކޮޅުާއިތުރުކޮށްފައިާފ ސްކޮށްފައިާއޮބައޮތްާާ

ާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

 385ާމުެގާޮގތުން.ާއެހެންވީމ ،ާެއއަށްާެއްއވެސްާބޭފުޅަކުާއިޢުތިރ ޟްާއެބައޮތްތޯ.ާފައިނަލައިޒްކޮށްލުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުަގނޑުާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ އަިއކަމެއް.ާ ކުއްލިއަކަށްާ ނުކުތ އެއް،ާ ާސ ފުކޮށްލަންޖެހޭާ

އަޅުަގނޑުމެންާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިމ އްދާ 14ާާހިތަށްއެރީާ މިހ ރުާ ޮއއްވ ާ ފައިނަލައިޒްކޮށްފައިާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާއެހެންޮގތަކަށްާބަދަލުވަނީތޯއޭ.ާާ

ާ

ާާާާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރި އޮތްޮގތަކީ ބަޙުސްކުރަމުނ14ާާާްއެކަންވެފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރަތަމަާ ަގއިާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ  390ވަނަާ

ަގނޑެއްަގއިާާ ވަކިާ ޑްރ ފްޓެއްކޮށްެގންާ އަލުންާ ވ ހަކަދެއްކެވީާ ެގންނަންާ ބަދަލެއްާ ެގނެވުނުާ ދިޔައިރުާ

ންނަށްާޕެނަލްެގާރެކޯޑްތަކުންާފެންނަންހުރީާއެއަށްާާއެކަންތަްއާއެހެންާެގނެވުނީ.ާެގނެިވާއަޅުަގނޑުމެ

އިބޫާާ އެހެންނަމަވެސްާ ދެންާ ނުފެނުނު.ާ އެޢިބ ރ ތްާ ފަހުންާ ދެންާ ނުނިންމޭކަމަށް.ާ ޮގތެއްާ އަދިވެސްާ

ފ ސްކުރުމަކަށްާ ކުރީެގާ ކޮންމެހެންާ އެހެންވީމ ،ާ އަތްޕުޅުަގއި.ާ އެބައޮތޭާ ޢިބ ރ ތްާ ެއާ ވިދ ޅުވަނީާ

އަޅުަގނޑުމެ އެހެންވީމ ،ާާރިޢ ޔ ތްނުކޮށްާ ނޫންތޯ.ާ ނުވަތަާ މިކުރ ނީތޯާ ހިންގަވ ށޭާ ނިންމަމާ  މިާ  395ންާ
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ާާ ބަދަލުކޮށްލަން. އޮތ15ާާާާްއެޮގތަށްާ ކުރީަގއިާ ބަދަލަކީާ އޮތްާ ެގނެވިފައިާ މިއަށްާ މ އްދ .ާ ވަނަާ

ލިބިެގންވޭ،ާާ ޙައްޤުާ މަސައްކަތެްއކުރުމުެގާ އޮތްތަންާ ލިބިެގންވޭާ މިނިަވންކަންާ ކުރުމުެގާ މަސައްކަތެއްާ

ާާ ެއއ މެދުާއެޮގތަށް އެހެންވީމ ،ާ ނިންމެވީ.ާ ކޮިމޓީންާ މަޢ ފްކުރަްއވ ،ާ ނިންމެވީ.ާ ޕެނަލުންާ ކުރީރޭާ

ާއިޢުތިރ ޟެއްާއެބައޮތްތޯ.ާާ

ާ400 

ާ)ށ(ާަގއިާމިއޮތްާއެންމެންމެން،ާއެންމެންނަށްާއޮންނަވ ނީާ.ާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ
ާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

ާވަރަށްާޕެނަލުަގިއާބޭފުޅުންާބައްލަވ ފައިާއެާޢިބ ރ ތްާެގނެވޭނެާޮގތްކަމަށްާނިންމަވ ފައި.ާާއ ދެ،ާެއއީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އުނިކޮށްލަން.ާ ބަސްާ އެާ އެމް.އެމްާ ހުށަހަޅުއްވ ާ އެބަާ ނަސީމްާ އެހެންވީމ ،ާ  405)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

އ  އިބ ރ ތަށް...ާ ނުލަންޏ ާ އެްއޗެއްާ އެހެންާ އެތަނަށްާ އުނިކޮށްލ ފިްއޔ ާ އެާ ެއހެންވީމ ،ާއެކަމަކުާ ދެ،ާ

ބޭފުޅަކުާ އިޢުތިރ ޟްކުރައްވ ތޯ.ާ ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ އުނިކޮށްލުމަށްާ ލަފްޒުާ އޮތްާ އެާ އެމް.އެމްާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދެަވނަާފޮޅުވަތުަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާޕެނަލުނ15ާާާްާއިޢުތިރ ޟްނުކުރަްއވ .ާއެ

އިޢުތިރ ޟްކު މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ޑިލީޓްކޮށްލަްއވ ނީ.ާ ކޮބައިތޯާާއެފަލްޒުާ ބޭފުޅުންނަކީާ ރަްއވ ާ

ިއޢުތިރ ޟްާ ބޭފުޅަކުާ އެއްވެސްާ ެއހެންާ އިޢުތިރ ޟްކުރައްވަނީ.ާ ބޭފުޅެއްާ އެންމެާ  410އަޅުަގނޑު.ާ

ާނުކުރައްުްވ ތީާފ ސްވީ.ާާ

އުނިކޮށްލ އިރުާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެއްޗެއްާ މިހ ރުާ އެއްޗެއް.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާމިއަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާާާމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޙައަޙްމަދުާާ ވިސްނަވ ފައިާ އެއަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ައއިސްދ ނެ.ާ ބަދަލެއްާ ވަރަށްބޮޑުާ މ ނައަށްާ އޭެގާ

ބަދަލެއްާ އޭެގވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ފެނޭ.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ އުނިކޮށްލުންާ ޓަސްލ ފައިާ

 415ާނ ންނަކަމަށްވަންޏ .

ާ

ާވަނަާމ އްދ އަށްާެއއްވެސްާބަދަލެއްާއެބައޮތްތޯ.15ާާ،ާޕެނަލުންާއެޮގތަށް.ާދެންާއެހެންވީމ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

އަށްާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ކުރެޭވާ ބަދަލުަގއިާ މިކުރ ެގާ ުއނިކޮށްލ ފިއްޔ ާ ެއކަންާ ާއެމް.އެމްާ

ެއއްމިންަގނޑަކުާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ މަސައްކަތްާ ކުރެވޭާ މެންބަރާުާބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ.ާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ވަޒަންކުރެވޭާ  420ންާ

ާކުރެވޭާމަސައްކަތަށްާބަދަލުކުރުން.ާއެހެންވީމ ާކުރ ާމަސަްއކަތްާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(
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ާ

ތަރޑްާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އެދަނީާ އޭރުންާ ޕަރސަންަގއިާ ސެކަންޑްާ އެއިނީާ ޖުމްލަާ ާމުޅިާ

ާޕަރސަންއަށްާ.ާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ425 

ހަމާަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެއޮތްޮގތްާ މިހ ރުާ ދެއްތޯ.ާ އެބަުގޅޭާ ޕަރސަނާ  އެތ ރޑްާ ފަހަތުންާ

ާާ ތިހުށަހަޅުއްވަނީ ޙަމްޒ ާ އެހެންވިމ ،ާ އ 15ާާާާރަނަގޅުހެން.ާ )ރ(ާ އ ިއާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާއުނިކޮށްލަންތޯާ.

ާ

އިޢުތިރާ ާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާ ކުރީދުވަހުއަޅުަގނޑުާ ސަބަބަކަށްވަނީާ ެއީއާ  430ާޟްކުރަން.ާ

ބޭރުެގމީހުންނަށްވެސްާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒާ  ތިބޭާ މިރ އްޖޭަގިއާ މިޙައްޤުތަކަކީާ ާވ ހަކަދެކެވިފަިއވަނީާ

ޤަބޫލުކުރ ތީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައޅުަގނޑުާ ލިބޭނެކަމެއްކަމަށްާ ކޮމްޕެޓިޓިވްނަސްާ ރ ްއޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ލިބޭނޭާ

ދިވެހިރަްއޔިތުންނަށްާއަޅުަގ މިދެމ އްދ އަށްާއިޢުތިރ ޟުކުރ ވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ އ އިާ)ރ(ާ ނޑުާ)ނ(ާ

ާމިޙައްޤުދޭންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭުޭާ(

ާ435 

ާ)ނ(ާއ އިާ)ރ(ާއުނިކޮށްލަންާހަމްޒ ާހުށަހެޅީތޯ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއ ދެާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާ.ާއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާނިލަންދެާ
ާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒާ 

 440ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއެދެމ އްދ ،ާއެދެއަކުރުާއުނިކުރުމަށްާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާބޭފުޅުންނަކީާކޮބައިތޯާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ސ ފުކޮށްލަންުްބޭނުންވަާފެލިދެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމޫސާ  މީހަކަށްާއަޅުަގނޑުާ ކޮންެމާ އަދ ކުރ ާ ވަޒީފ ާ މީަގާ ާނީާ

ވ ހަކަތޯ.ާާނިޒ ރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މީހެއްެގާ ކޮންމެާ ުއޅޭާ ރ އްޖަޭގއިާ ހަމަާ ނޫނިއްޔ ާ ވ ހަކަތޯާ ދިވެހިންެގާ  445މިއޮންނަނީާ

ާސ ފުކޮށްލަންވެެގން.ާާ

ާ
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ބައިނަލްއަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބައިވެރިކުރިާ ދިވެހިރ އްޖެާ އެްއޗެހި.ާމިޙައްޤުތަކަކީާ ހުރިާ ނަގ ފައިާ މުޢ ހަދ ތަކުންާ ޤްވ މީާ

އައި.އެލް.އޯާސްޓޭންޑަޑްސްާިމއީ.ާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާޑްރ ފްޓްާކުރެްއވިއިރުާޕްރޮފެސަރާ

އޮންނ ނޭ.ާ މިޙައްޤުތައްާ މީހަކަށްާ ކޮންމެާ މަސައްކަތްކުރ ާ ރ އްޖޭަގއިާ ހަމަާ މިއީާ  450ލަފ ދެއްވ ފަިއއޮތީާ

ޕްލޮިއޓޭޝަންކަމަށޭާބެލޭނީ.ާމިހ ރުާއޭެގާޑިބޭޓަކަށްާައޅުަގނޑަކަށްާނުދެވޭނެ.ާއެހެންނޫނީވިއްޔ ާެއކްސް

ެގާ)ނ(ާއ އިާ)ރ(ާއުނިކޮށްލަން.ާއ15ާާާެއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުދެވޭނެ.ާހަމްޒ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިއޮތީާާ

އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވާ  އުނިކޮށްލުމަށްުްާ އެހެންވީމ ާ މިއަކު.ާ ނޯންނ ނެާ އެބައެްއާ ދެންާ ާާއުނިކޮށްލީމަާ

ާބޭފުޅުންނަކީާކޮބައިތޯއޭާ.

ާާ455 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

16ާާާާާރިޔ ސަތުްނވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ އްދ އެްއ16ާާާާވަނަާމ އްދ . ވަނަާމ އްދ ާއެއީކީާކުރީެގާޑްރ ފްޓްަގިއވެސްާބަދަލެއްާެގނެވުނުާ

ާނޫން.ާއެއްެވސްާބޭފުޅަކުާއިޢުތިރ ޟްނުކުރައްވަންޏ .ާާ

ާ460 

ާ،ދެއ ާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ހަމަާާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ ދެކެވޭާ އަބަދުވެސްާ ދެންނެވީާ ާއަޅުަގނޑުާ

ިމކޮމިޓީއިންާނިންމ ފައިއޮތީާދިެވހިާރައްޔިތުންނަށްާސޯޝަލްސެކިއުރިޓީާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަނދ ންވ ޮގތުަގއިެވއްޖެްއޔ ާ

ފ ސްވެފަ އެނޫންޮގތަކަށްާ ފޮނުވަން.ާ ޑްރ ފްޓްކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުާާލިބޭޮގތަށްާ ދެންާ އޮތިއްޔ ާ އިާ

ާދަންނަވ ނެާއެްއޗެއްާނެތް.ާައޅުަގނޑުާއަދިވެސްާހަމަާ)ރެކޯޑިންަގއިާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ465 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަނަާމ އްދ ާބޭްއވުމަށްާއިޢުތިރ ޟްާކުރަްއވ ާބޭފުޅުންނަކީާކޮބައިތޯ.ާތިނެއް.16ާާާއ ދެާއެހެންވީމ 

ާވަނަާމ އްދ .ާ.17ާާ.17ާާައޅުަގނޑުމެންާމިބ އްވ ފައިާއެހެންާމ އްދ ައކަށްާދ ން.ާާއެހެންވީމ ،

ާ

އެކުަގއޭާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ސެކިއުރިޓީާ ސޯޝަލްާ އެކަމަކުާ ނުފެނޭ.ާ ބ އްވ ކަށްާ ާއޭތިާ

 470ާބ ާއެާސޯޝަލްާސެކިއުރިޓީާމ އްދ .ތިވިދ ޅުވަނީާދެއްތޯ.ާއޭތިާބ ްއވަންާއިޢުތިރ ޟްކުރަން.ާދެންާކޮާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ެގނެވުނ17ާާާާުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތަފ ތެއްވެސްާ އެއީާ ނެތް.ާ ކޮމެންޓެްއާ އެްއވެސްާ ހުށަހެޅިފައިާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ އަށްާެގނެވިފައ18ާާާިމ އްދ އެއް.ާއެހެންވީމ ާއެމ އްދ ާއޮތްޮގތަށްާބ އްވ ފައިާނޯޓްކޮށްލ ނީ.ާާ
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ބަދަލަ މުދ ާާއޮތްާ ތަންާ އޮތްާ އެހެންާ ޙައްޤުާ ެގންުގޅުމުެގާ ހޯދުމ އިާ މުދ ާ ސުރުޚީަގއިާ އަރިމަތީާ ކީ،ާ

ބަދަލަކީ،ާ އޮތްާ ދެންާ ރަނަގޅުކޮށްލުން.ާ ޢިބ ރ ތްާ އެޮގތަށްާ ޙައްޤު،ާ ެގންުގޅުމުެގާ މުދ ާ  475ހޯދުމ އިާ

ާކުރީރޭާއެމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއާކުރީަގިއާއޮންނ ނެާެއކަމަށްޓަކައިާނެރޭާކޯޓްެގާއަމުރަކުންނޭ،ާއޮތްތަން

ކޮމިޓީއިންާބަދަލުކުރެްއވީާކުރ ާކޯޓުެގާޙުކުމަކުންނޭ.ާއެހެންީވމ ާއެބަދަލުާެގންނެވިފައިާެއަވނީ.ާދެންާ

އެއ ުގޅިެގންާއަންނަާބަދަލެއްާއެއީާ)ނ(ާަގއިާދައުލަތަށްާނެުގމަށްާޙުކުމްކުރުމުެގާބ ރު،ާހަމަާއެއްާ

ާއެްއވެސްާބޭފުޅަކު.ާހަމްޒ .ާާާާބަހުރުވައަކުން.ާމިއަށްާއެްއެވސްާއިޢުރިރ ޟެއްާއެބައޮތްތޯ

ާ480 

ދައުލަތަށްާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ނެތިާ ރުހުންާ މިއޮންނަާ ފޮޅުވަތުަގިއާ ދެވަނަާ ފަހަތުންާ ެގާ ާ)ށ(ާ

ާ.ނަަގިއެގނެްއ،ާޭއެގާބަދަލުަގއިާނަަގިއަގނެެގނެއްާނޫންތޯ.ާމިހ ރުާއޮތްޮގތްާރަނަގޅީ.ާއެހެންތޯާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ކުރީަގއިވެސްާައޅުަގނޑުާދެންނެވިންާއެޢިބ ރ ތްާފޯމަލްާލެންގުއޭޖްަގިއާބޭނުންކޮށްާުއޅޭާޮގތަކީާއެއީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅުަގނޑުާާ ކުރީަގިއވެސްާ އެއީާ ނުވ ނެއޭ.ާ ނަަގިއެގނެއްާ ތަންކޮޅުާ އޮންނަާ ނުވ ނެއޭާ  485ނަަގިއެގންާ

ާއޮތްތޯ.ާއަފީފްާ.ދެންނެވިާޮގތް.ާއެހެންވީމ ާއިތުރުކަމެއްާއެބަާ
ާ

މިއިންނަނީ.ާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އެހެންތޯާ މުދައު،ާ އެމީހެްއެގާ މިއޮތީާ ަގިއާ )ރ(ާ މީާ ާއ ދެާ

ާދައުލަތަށްާ)މެންބަރުންާއެއްފަހަރ ާވ ހަކަދައްކަވ ތީ،ާރެކޯޑިންަގއިާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ490 

އަރިމަތީާާންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވ އެހެންނަމަވެސްާ މުދައު.ާ އުޅޭޮގތަކީާ ކިޔައިާ ލެންގްއޭޖުަގއިާ ފޯމަލްާ ޭއެގާ އަސްލުާ

ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭނާެާ ސުރުޚީަގއިާ އަރިމަތީާ އެހެންވީމ ާ މުދ .ާ މިއޮތީާ ލިޔެފައިާ ސުރުޚީަގިއވެސްާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާމުދައުާހޯދުމ އިާމިހެން.ާާ

ާ

ާމިހ ރުާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެްނބަރުާ އެހެންާާ އެބަހުރިާ އެމ އްދ ެގާ އަދިވެސްާ މުދ .ާ އޮތީާ ަގިއާ  495ާ)ނ(ާ

ާތަންތަނުގައިެވސްާއެބަހުރިާމުދ .ާޖ ބިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދ

ާ

ާާއެހެންވީމ ާމުދ ާހުރިތަންތަންާމުދައުާއަށްާބަދަލުކުރުމަށް.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ
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 500ާށް.ާމުދައުާއޮތްތަންާމުދަލަާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާ

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާއަފީފްާާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ކިޔ ޮގތެއްާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙުސައިންާ މިހ ރުާ ތިކިޖެހީމ ާ ލަފްޒުތަކުަގިއާ ބައެއްާ ބުނެފިންާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެާރަޝީދުާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެއީ.ާ މުދައުާ ކިޔ ޮގތްާ މިހ ރުާ އެއީ.ާ މުދައުާ ކިޔ ޮގތްތޯާ މިހ ރުާ އެވެސްާާނޫނޭ.ާ  505ންވީމ ާ

އެްއޮގތަކަށްވެސްާމިހ ރުާކިޔ ޮގތެއްާނޫނޭާެއއީާެއއްފަހަރުާިވދ ޅުވެފައިާއަނެއްފަހަރުާމިހ ރުާކިޔ ޮގތްާ

ާދޫކޮށްލީމ ާއެްއޮގތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާރަނަގޅުވ ނެ.ާާ

ާ

ާމިހ ރުާލިޔަނީާއެޮގތަށް.ާކިޔަނީާއެހެންޮގތަކަށް.ާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާ
 510ާހީމްާއަފީފްާާމެންބަރުާއިބްރ 

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ

ބަދަލުކުރުމަށް.ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އެޮގތަށްާ މުދ ާ މުދައު،ާ ެގާ )ރ(ާ ހުށަހަޅަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާ)ހުރިހ ާމެންބަރުންާއެއްފަހަރ ާވ ހަކަދަްއކަވ ތީާރެކޯޑިންގަގިއާބުނ ާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އެޮގތަށްާާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ މުދ ،ާ ތިހުށަހަޅުއްވަނީާ ތިވިދ ޅުވަނީާ މިހ ރުާ އަފީފްާ އެހެންވީމ ާ ނެތް.ާ  515މައްސަލަެއއްާ

ބ އްަވވަން.ާއެހެންވީމ ާއެހެންާބަދަލުކުރުމަށްާއިޢުތިރ ޟްކުރައްވ ާެއއްެވސްާބޭފުޅަކުާއެބަިއންނެވިތޯ.ާ

ާތަންާބަދަލުކޮށްލަންވީާއެތަންާމުދ .އެްއވެސްާބޭފުޅަކުާއިޢުތިރ ޟެއްާނުކުރަްއވ ާއެހެންވީމ ާއެ

ާ

ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ދެންނެވީާ 18ާއަޅުަގނޑުާ މުދަލަކީާާ އެއީާ ިއޢުތިރ ޟްުްކުރަމޭ.ާ އަށްާ )ރ(ާ ާެގާ

މިބ ބުާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ އޮތްޮގތުން.ާ ލިޔެވިފައިާ މީަގިއާ ޙަްއޤު.ާ ެއއްާ އަސ ސީާ  520ަގިއާާއެންމެާ

ޙ ލަތްތައްާ މުދ ާނިުގޅަިއަގނެވެންޏ ާނިުގޅަިއަގނެވޭނެާ މީހެްއެގާ ބަދަލުަގއިާ ކުށެއްެގާ އޮންނަންޖެހޭނީ،ާ

އެހެންވީމ ާ ާ މިބުނ ާ ަގއިާ )ރ(ާ ދެންާ ނ ންނ ނެ.ާ ޗެޕްޓަރެއްެގާ އެހެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ކުށެ ކުރިާ މީހަކުާ ހިނދަކުާ ނުވ ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ އެހެންޮގތެއްާ ބަދަލުަގއިާމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އްެގާ

ކުށެއްެގާާ ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވާ ެއްއޮގތަކަށްވެސްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ނުވ ނެއޭ.ާ ހިފަިއެގންާ މުދ ތައްާ އޭނަެގާ

ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ާ ެގންުގޅޭކަށެްއ.ާ ވިސްނުންާ ނަަގންާ މުދ ާ އެމީހެްއެގާ  525ބަދަލުަގއިާ

މިޤ ނޫނުއަސ ސީ އެޢިބ ރ ތްާ އިޢުތިރ ޟްކުރ ކަެމއް.ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާބޮޑަށްާ އެހެންޮގތަކަށްާ ަގއިާ
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އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ާ ތަޢ ރަފްކުރުން.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ އުސޫލެްއާ ޖ ަގދޭާ އެއަށްާ ނުވ ހ ހިނދަކުާ

ހަމަހުށަހަޅަންާމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެހެންާޮގތަކަށްާބަޔ ންކޮށްފައިާނުވ ހ ހިނދަކު،ާއެޢިބ ރ ތްާ)ރ(ާ

ާމީހެއްެގާމުދ ާކުށެއްކޮށްެގންާހިފިެގންާނުވ ނެ.ާ)ރެކޯޑިންަގިއާއިންާއުނިކުރަން.ާެއއްވެސްާޙ ލެއްަގއި

 530ާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ

ާ

މިޮގތަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެާ ހަމަާ ވ ހަކަދެއްކިއިރުވެސްާ އިތުރުކުރަންާ މިބައިާ ކުރީެގާ އެާ ހުންނ ނެާ ހަނދުމަފުޅުާ

ދަންނަވ ލ  އަޅުަގނޑުާ ސަބަބުާ ެގނެވުނުާ އެިއާާޢިބ ރ ތްާ ކުރީަގއި.ާ ނިންމެވުމުެގާ ޮގތެއްާ މިައށްާ ނަންާ

ހިފަިއެގނެްއނުވ ނެއޭ.ާާ ނުވ ނެއޭާ އެހިފަިއެގންާ މުދ ާ މީހެއްެގާ ބަދަލުަގިއާ ކުށެއްެގާ ކުރިާ މީހަކަާ

ކުރުންާ އެއްޗެހިާ ޖޫރިމ ނ ާ މިސ ލަކަށްާ މިމ ނަކުރުމުަގއިާ ބ ްއވައިފިއްޔ ާ އެހެންާ  535އެބްޒޮލިުއޓްކޮށްާ

ނުވަންނ ނެތޯއޭ މިދަންނަވ ލަނީާމީެގތެރެއަށްާ އެހެންވީމ ާ އިޝޫައކީ.ާ ނުކުންނަާ މީަގއިާ މިއީާ ާ.

އެހެންޮގތަކަށްާާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ހުށަހަޅުްއަވނީާ މުޢިއްޒުާ އެހެންވީމ ާ އޮތްޮގތް.ާ އެައއިސްފައިާ

ބަޔ ންކޮށްފައިާނުވ ހ ހިނދަކު،ާއެހެންވީމ ާއެޢިބ ރ ތްާއުނިކޮށްލ ފައިާއޭރުންާއޮންނ ނީާއެީމހަކުާކުރިާ

ވިދ ޅުޭވާާކުށެްއެގ އެބަދަލަށްާ ނުވ ނެއޭ.ާ ހިފައިެގނެއްާ ދައުލަތަށްާ މުދ ާ އެމީހެްއެގާ ބަދަލުަގއިާ ާ

 540ާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާބޭފުޅުން.ާާ

އޮތްޮގތްާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ލަން.ާ އެްއޗެްއާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާާާއިބްރ ހީމްާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހިފައިެގންާކިހިނެއްތޯ. މިލްކެއްާ މީހެްއެގާ ެއއްވެސްާ ބަދަލުަގއިާ ކުށެްއެގާ ބ ވަތެއްެގާ އެްއވެސްާ

ާނުވ ނެއޭ.ާާ

ާ

އެބަިއންނެވިތޯ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭފުޅަކުާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ ހުށަހެޅުްއވުމަށްާ އެހުށަހެޅުއްިވާ މުޢިއްޒުާ  545އެހެންވީމ ާ

ފެށޭއިރުަގއި އެޖުމްލަާ ޕެނަލުންާ ޮގތަކަށްާާާާއެހެންވީމ ާ އެހެންާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ޢިބ ރ ތް،ާ އެއޮތްާ

ާބަޔ ންކޮށްފައިާނުވ ހ ާހިނދަކު،ާމިހިސ ބަށްާއެތަނުންާއުނިކޮށްލައްވ ާ.

ާ

ާވަނަާމ އްދ އަށްާއެްއވެސްާބަދަލެއްާއެބައޮތްތޯާ.19ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ550 

ފެާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އިންނައިރުަގއިއ ދެ،ާ ާށިފަިއާ އަލިފަކަށްާާާ އެތަންާ ދިޔުުުމ އިާ ާފުރަިއެގންާ
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ބަދަލުކޮށްދެއްވުންާއެދެން.ާލިޔުންާއިންނައިރުަގއިާއިންނ ނީާލިޔުމ އެކު،ާލިޔުންާއަލިފެްއާއިންނ ނީާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާޔ ެއއްާނޫން.ާފުރައިެގންާދިއުމ އި،ާދިއުމ އިާއެާ)އ(ާށްާބަދަލުވ ންވީ.ާާ

ާ

ނުކުރައްވަންޏ ާާާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން އިޢުތިރ ޟްާ ބަދަލުކުރަންާ ށްާ )އ(ާ )ޔ(ާ ެއާ ދިއުމ އިާ އެހެންވީމ ާ ދެންާ  555އ ދެާ

ޕެނަލްއަށްާދަންނަވ ލ ނަންާބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް.ާއެހެންވީމ ާއެއީާކޮމިޓީެގާނިންމުންކަމަށްާބަލ ފައި،ާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާފެށޭތަނުަގިއާއެއޮތްާލިޔުމ އި،ާ)ޔ(ާ)އ(ށްާބަދަލުކުރަން.19ާާާ

ާ

ރިކޯޑްކޮށްލަންާ.ާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އިޢުތިރ ޟްކުރ ވ ހަކަާ އަށްާ )ނ(ާ )ށ(ާ ާއަޅުަގނޑުާ

 560ާކުރިންވެސްާއޮންނ ނެާދަންނަވ ފައި.ާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

އައުާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާ ފުރުމ ިއާ ރ އްޖެއިންާ ައއުމ ިއ،ާ ދިޔުމ އިާ މިާ ާމ އިާކޮންމެތަނެއްަގއިވެސްާ

ާ)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުވ ާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ.ާާާނަސީރު:هللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

 565ރ އްޖޭަގއާުިހުރުމ އިާއެތަނުަގއިާކޮމ ެއއްާއިތުރުކުރަން.ާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާބޭފުޅަކުާއެބަިއންނެވިތޯ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނިާ ފޮޅުވަތްާ ފުރަތަމަާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ ކޮމ ،ާާއޮނަވިހިާ ހުރުމ ިއާ ރ އްޖޭަގިއާ މޭތަނަށް.ާ

ދެނާްާ ނޯޓްކޮށްލީ.ާ އަޅުަގނޑުާ އެޮގތަށްާ ދެންާ ފެންނަނީ.ާ ނެތްކަމަށްާ ބޭފުޅަކުާ އިޢުުިތިރ ޟްކުރަްއވ ާ

ާވަނަާމ އްދ ާ.20ާާބަދަލެއްާެގނެވިފައިާއޮތްާ)ށ(ާމ އްދ ާމަޖިލީހުަގއިާނުހިމެނޭ.ާާ

ާ

20ާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަހްމަދުާ ދެވަާ ދޭއްެގާ ެގާ )ނ(ާ ެއވެސްާެގާ މަޞްލަޙަތު،ާ އެާ ފޮޅުވަތުަގއިާ  570ާނަާ

ކޮންމެވެސްާއެްއޮގތަކަށްާތ ނައިންާލިޔަންޏ ާތ ނައިންާޢަރަބިންާލިޔަންޏ ާޢަރަބިން.ާއެްއާައކުރުަގިއާާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅުަގނޑުާާ ބަހުސްސްަގިއވެސްާ މީާ )ރ(ާ ދެންާ އެހެންވީމ ާ ނެތް.ާ ތިްއކެއްާ އަކުރުަގއިާ އަނެއްާ ތިކިާ

ދަންނަވަން.ާއިޢުތި އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ނުފެންނަާ އޮތްނަންާ ބަކަށްޓަކައިާ މިާ މިއީ.ާ ކަމެްއާ ރ ޟްކުރިާ

ސަބަބަކ ހުރެ،ާ އެތަންާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަސްާ އިޢްތިރ ޟްކުރަން.ާ ހަމަާ މިހ ރުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ

 575ާއެޮގތަށްާބަދަލުކުރަން.ާާ

ާ
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ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެގ )ނ(ާ ޕެނަލުންާ ދެވ2ާާައ ދެާ ތިރިުިއަށްާެގާ އޮތްތަނުަގއިާސީނުެގާ މަޞްލަޙަތުާ ފޮޅުވަތުަގއިާ ނަާ

ާާ އެބައޮތްތޯ މައްސަލައެއްާ އިތުރުާ އިތުރުކޮށްލަން.ާ ނެތްކަމަށްވަންޏާ 20ާާތިއްކެއްާ މ އްދ އަށް.ާ ވަނަާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާއިތުރުާމ އްދ ައކަށްާ..........ާާ

ާ580 

ާތޯާވީާ.އަޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުންާކިހިނެއްާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަހްމަދުާ
ާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ނިންމަވ ފައިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮމިޓީއިންާ ވ ހަކައެއް.ާ ދެއްކެިވާ ދޫނުކޮށްާ ައޙްމަދަށްާ ކުރީަގިއވެސްާ ީމެގާ އެއީާ

 585ާއޮތްާ..............ާާ

ާ

ާޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ()ހުރިހ ާމެންބަރުންާއެއްފަހަރ ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ތީާރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުވިެއއް

ާ

ެގންނަންވީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުލިޔަންީވއެކޭ.ާ އެބައިާ ވިދ ޅުވޭާ އެދިަވޑަިއަގންނަވަނީ،ާ އަޙްމަދުާ އެހެންވީމ ާ

 590ާބަދަލު.........ާ.

ާ

ާއަޅުަގނޑުާއެބައިާދޫކޮށްލީ.ާފުރުޞަތުދޫކޮށްލީ.ާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަހްމަދުާ
ާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ބަދަލުެގންނަވަންާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރި ބޭފުޅަކުވެސްާ ކޮންމެާ ެގންނަވަންޏ ާ ބަދަލެއްާ ކޮމިޓީއިންާ ދެންނެވިންާ  595އަޅުަގނޑުާ

ބޭނުންފުޅުވ ާތަނެއްާވިދ ޅުވ ށޭާއޭރުންނޭާބަދަލެއްެގންނަންާ)ރިކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްާ

ާނުވޭ(ާ

ާ

ާވަނަާމ އްދ .21ާާާާއ ދެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ600 

ގައިެވސްާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ )ރ(ާ ެއހެންވީމ ާ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައިާ ަގއިާ ާ)ނ(ާ

ާބަދަލުކުރަންޖެހޭނެާއެޮގތަށް.ާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ
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ާނެތެއްާނޫންތޯާ.ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއެއ21ާާްވަނަާމ އްދ އަށްާއެބައޮތްތޯ.21ާާއ ދެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ605 

ހުށަހެޅެމ މެދާުާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މ އްދ ތައްާ ބައެއްާ މިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނޭނެގ.ާ ާދެންާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ21ާާާވ ހަކަދަްއކަމުންާދިއައިރުާއެހެންާމ އްދ ތައްާކިޔަމުންާދިއައިންާއިނޭގތޯ.ާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ަވނަާމ އްދ ެގ21ާާާތް.ާސާެއްއެގާޮގތުަގއިާބ ްއވަނީތޯާނުވަތަާޞާއެްއެގާޮގތުަގއިތޯ.ާާދެވަނަާފޮޅުވަ

ހަމައެކަނިާ އަޅުަގނޑުާ އިންޞޯފްތޯ.ާ ބައިންދ ނީާ އިންޞ ފުތޯާ ޢަުަދުލުާ ފޮޅުވަތް.ާ ދެވަނަާ ެގާ )ހ(ާ

އެްއޮގތަކަށްާާ އޭަގއިާ ެއކަމަކުާ ދެންާ އަންނ ނީކީ.ާ ޢިބ ރ ތްާ ައންނ ނީކީާ މިލަފްޒްާ ނޫންާ  610މިބ ބަކުާ

ާޢިބ ރ ތްާެގންނަން.ާާމި

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 21ާާާާއ ދެ ވަނަާމ އްދ ެގާހަމައެކަނ22ާާާިވަނަާމ އްދ .22ާާާާވަނަާމ އްދ އަށްާއިޢްތިރ ޟެއްާނެތިއްޔ 

ކޮށްެގންާ ހިޞ ރުާ މިއޮންނަނީާ ދަންނަވ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަމަާ ކުރިަގިއާ ބަދަލަކީާ ެގނެވުނުާ

ކޮށްެގ ހިޞ ރުާ އޮތްތަންާ ާާނުވ ނެއޭާ ނެތިއްޔ  އިޢުތިރ ޟެއްާ އެކަމ ާ އެހެންީވމ ާ ނުވ ނެއޭ.ާ  23ާާ615ނެްއާ

ބަދަލެއް.ާާ އެއްާ ހަމަާ އެވެސްާ މ އްދ .ާ އެބައޮތްތޯ.21ާާާާވަނަާ އިޢުތިރ ޟްާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާާ ނެތިއްޔ  24ާާާާއިޢުތިރ ޟެއްާ މ އްދ . ބަންދުކޮށްާވަނަާ އެޮގތަށްާ ތަނުަގއިާ ނިމޭާ ހަމަާ ީމަގިއވެސްާ

..)ރެކޯޑިާ ނުވ ނެއޭާ ދެން،ާާެގންނަންާ ނުވި(..ާ ސ ފެއްާ ެއއްޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ ވަނ25ާާާަންގަގއިާ

މައްދ .ާ..)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްާނުވި(..ާއެހެންނަމަވެސް،ާ)ށ(ާަގިއާތިންވަނަާ

އިތުރުާ ށްާ )ށ(ާ ސަފްޙ އެއް.ާ ނުބައިާ އިނޭގތޯ.ާ އޮޅުނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މަޢ ފްކުރައްވ ާ  620ފޮޅުވަތުަގއި،ާ

ާބަދަލެއްާނެތް.

ާ

ާާއްޕޮޅުާމެްނބަރުާފ ދި 25ާއަޅުަގނޑު،ާ މިއޮތީާާާ ކުރީަގއިާ ނިންމ ތަނުަގއިާ އިނޭގތޯ.ާ ަގއިާ )ހ(ާ ާެގާ

އެތަންާާާއިބްރ ހީމްާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާ ދެއްތޯ.ާ ނުވ ނެޭއާ ހަދަިއެގންާ އަތުލ ާ ަގދަކަމުންާ ާއެްއޗެްއާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަގނެެގނެއް ނުވ ނެއޭ.ާ އަތުލައިެގނެއްާ ަގދަކަމުންާ ރަނަގޅުޮގތަކީ.ާާމިބަދަލުކޮށްލީާ އެއީތޯާ  625ނުވ ނެއޭތޯ.ާ

ާެގނެއް..ާ.

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނެތްކަމަުަށްވަންޏ 25ާާާއެހެންވީމ ، ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ ނެތްކަމަށްވަންޏ ާ ިއޢުތިރ ޟެއްާ ެއއްވެސްާ

ާެގާ)ހ(ާެގާއަޅުަގނޑުމެންެގ...ާ.26ާާވަނަާމ އްދ .ާއ ދެ،26ާާާއަޅުަގނޑުާނޯޓްކޮށްލ ނަން.ާ
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ާ630 

ާާމެންބަރުާޙުސައިންާާކޮޅުމަޑުލު ެއއީާ ޕެނަލަށް.ާ ބޭނުންވަނީާ ހުށަހަޅ ލަންާ ިމފަހަރުާ ސުވ ލުާ 3ާާާއަޅުަގނޑުާ

ާވަނަާފޮޅުވަތުގައި....ާާާރަޝީދުާޙަސަްނުްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއެއްބޭފުޅަކުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ އިރުާއަނެއްާބޭފުޅުންާދޫކޮށްލެއްިވއްޔ ާފަސޭހަވ ނެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ635 

ާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ިމާ އަޅުަގނޑުެގާ 26ާއ ދެ،ާ މިއޮތްާާ ފޮޅުވަތުަގިއާ ތިންވަނަާ ެގާ )ރ(ާ ާެގާ

ދިވެހިާާާއަޙްމަދުާސުލައިމ ންާ ބޭނުންވަނީާ ހުށަހަޅަންާ ސުވ ލުާ ޕެނަލަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާޝަރުތު.ާ

ާތ އެއްތޯާޢަރަބިާތ ެއއްތޯާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 640 ެއއްާތ ނަައކުރުުުންާލިޔެވިފައިާއެއޮތީ.ާާާާާ'طހިންާތ އެއްނުންާެއއިކީ.ާޢަރަބިާ'ދިވެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އޭަގިއާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ އެކަމަކު،ާ ބަދަލުކުރަންތޯއޭ..ާ މިދަންނަވ ލަނީާ ާ..އަޅުަގނޑުާ

މުާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއކަމަކު،ާ ޮގތޭ.ާ ކިޔ އުޅޭާ ބަހުންާ ދިވެހިާ މިއީާ ވ ހަކަާާވިދ ޅުވ ނެާ ދަްއކ ާ އަޅުަގނޑުާ ޤައްރަރުާ

ަގިއާާ 'ތ'ާ މީަގިއާ މިދަންނަވ ލަނީާ ައޅުަގނޑުާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ އެހެންވީމ .ާ ނުލައްވ ނެާ އަޅަެއއްާ

 645ާއޮތްާނުކުތ ާކަނޑ ލަން.ާާ

ާ

ާއެބައިންނެވިތޮ.ާާާާއ ދެ،ާ'ތ'ާަގއިާއޮތްާނުކުތ ާކަނޑ ލަންާއިޢުތިރ ޟްާކުރަްއވ ާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

'ތ'ާާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ އެާ ޝަރުތުަގއިާ ހަމަާ ޢ ންމުކޮށްާ ދެން،ާ ނޫން.ާ ާއިޢުތިރ ޟެއްާ

ނުވި(..ާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާ ސ ފެްއާ އެއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ  650ާގައި.....)ރެކޯޑިންގަގއިާ

ާޙްމަދުާއެވިދ ޅުވ ާެއއްޗަކީ..ާ.'ޝ'ާއެްއވެސްާކުރިއަށްާލ ފަިއާހަ،.ާދެން،ާއަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ސ ފެްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއއްޗެްއާ ވިދ ޅުިވާ ..)ރެކޯޑިންގަގއިާ މިއަންނަާ ޢަމަލުކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ

'ޠ'ާާ އެތ ނަގއިާ ހުށަހެޅުއްވީާ އަޙްމަދުާ އެހެންވީމ ،ާ މަސައްކަތްކުރަނީ.ާ މިާ ނުވި(..ެގންދެވޭތޯާ

ބ ްއވަ 'ތ'ާ ކުރަްއވ ާާކަނޑ ލ ފައިާ އިޢުތިރ ޟްާ ެގންނަންާ އެބަދަލުާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  655ން.ާ
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ާާ ކޮބައިތޯއޭ. ވިދ ޅުިވ4ާާާާބޭފުޅުންނަކީާ ..)ރެކޯޑިންގަގިއާ ާ.... ކުރަްއވަނީ.ާ އިޢުތިރ ޟްާ ބޭފުޅުންާ

ފ ސްވީ.ާާ ެގންނަންާ އެބަދަލުާ އެހެންވީމ ،ާ ހ ޒިރުެވވަޑަިއަގތީ.ާ ނުވި(..ބޭފުޅުންާ ސ ފެްއާ އެްއޗެްއާ

ާހ ލަންާތިރީަގއިާއޮތް...ާއެހެންވީމ ،ާެއއ ެއކުަގއި..ާއ ދެ،ާވިދ ޅުވޭ.ާާޕެނަލުންާއެާޖަ

ާ

26ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ާާ ިގނަެވެގންާ މިއޮތީާ ީމެގާ )ރ(.ާ 24ާެގާ ތެރޭަގއިާާާ  660ާަގޑިއިރުެގާ

ރަނަގޅުޮގާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޭއެގާ ހ ޒިރުކުރަންވ ނެއޭ.ާ ކުރިމައްޗަށްާ ކުރަންވ ނެތޯއޭ،ާާފަނޑިޔ ރެއްާ ތަކީާ

ާކުރަންވ ންވ ނެތޯއޭ.ާާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ665 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: 27ާާާާއ ދެ، މ އްދ . އަޅުަގނޑަށ27ާާާާްވަނަާ އިޢުތިރ ޟެްއާ އެްއވެސްާ ކަނޑައެޅިެގންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ކުރީަގއިާޤ ނޫނަށާްާާާވަނަާމ އްދ ގައ27ާާިވަނަާމ އްދ ެގ....27ާާާާނޯޓްާނުކުރެވޭތީާެއޮގތަށްާބ ްއވ ފައި

އެހެންނަމަުަވެސް،ާާ ނުވި(..ާ ސ ފެއްާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ ެގނެވޭނީ.....)ރެކޯޑިންގަގއިާ ބަދަލެއްާ

ާާ އެއީ ފ ހަަގކުރެްއިވއްޖެ.ާ ކަމެއްާ އަނެްއކ ެވސްާ ލިޔެވިފަިއ27ާާާާއަޅުަގނޑަށްެވސްާ ކިޔ ފައިާ )ހ(ާ ެގާ

 670ާޖެހޭނެހެން.ާާ)ށ(ާއްާނެތް.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއެތަނުންާއެާ)ހ(ާއުނިކޮށްލަން

ާ

26ާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ އިނޭގތޯ.ާާާ ެއްއާ 'ޒ'ާ އިނީާ ބޭނުންކޮށްފައިާ ހ ޒިރުާ ަގިއ،ާ )ރ(ާ ާެގާ

ެއއްޮގތްކޮށްލަންާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާ ޖަހ ފައި.ާ ނުކުތ އެއްާ މަތީަގއިާ ސީނެއްެގާ މިއިނީާ ާމިފަހަރުާ

ފޮޅުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިންވަުަނަާ އެްއޮގތަކަށް.ާ ދިވެހިކޮށް.ާާކޮންމެވެސްާ 'ހ ޒިރު'ާ އިނޭގތޯާ ހުރީާ ކުރިންާ 'ޒ'ާ ވަތަށް.ާ

 675ާމިފަހަރުާއިނީ..

ާ

ާއެހެންވީމ ،ާކޮންޮގތަކަށްތޯާބަދަލުކޮށްލ ނީ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ައކުރުާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ދިވެހިާ ހަމަާ ރަނަގޅީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނެތް.ާ މައްސަލައެްއާ ާއަޅުަގނޑުެގާ

 680ާބޭނުންކުރިވަރެއް.ާާާޞ ލިޙްާާމުޙަްނމަދު

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ

ާއެހެންވީމ ާއެތަނުަގއިާ'ހ ޒިރުަގއި'،ާ'ޒ'ާލިޔ ޮގތަށް.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޢަރަބާިާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ތ ނައަކުރުންާ ކިހިނަކުންާ ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަދިާ  685ާއަޅުަގނޑުާ

ާނީ.ާލިޔ ާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންވީމ ، 27ާާާާއ ދެ،ާ ނޯޓްކޮށްލަދެއްވ  ޕެނަލުންާ މ އްދ .ާ އޭރުނ26ާާާްވަނަާ ެގ،ާ )ރ(ާ ެގާ

ާާ އެ ތިކިވެސްާނަަގންާއިނޭގތޯ،26ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ އޮތްާ ތިރީަގއިާ ހ ެގާ ޖެހޭނީާ ެގާ)ރ(ާށްވެސްާ

ާާ އެބަދަލު ހަމަާ ޖަހ ފައި.ާ ެއއްާ 'ޒ'ާ މ އ27ާާް'ހ ޒިރު'،ާ ާާވަނަާ ފަޅުވަތަށްވެސ3ާާާާްދ އ އި  690ވަނަާ

ތިކިާ ލިޔުމަށްާ ވަކިޮގތަކަށްާ އަކުރަށްާ އެދިވެހިާ ެގންނަންާ އެބަދަލުާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންނަންޖެހެނީ.ާ

ކަނޑ ލ ފައިާއެތަނުަގއިާ'ހ ޒިރު'ާލިޔުމަށްާއިޢުތިރ ޟްާކުރަްއވ ާބޭފުޅުންނަުަކީާކޮބައިތޯ.ާދެބޭފުޅުން.ާ

ފ ސްވީ ެގނަުއމަށްާ އެބަދަލުާ ތިޔަބޭފުޅުންނަށްާއެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑުާ ޖުމްލަކޮށްާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.

އެޮގތަށްާާ އެހެންިވއްޔ ާ އައިސްފިްއޔ ާ ވ ހަކަާ ހ ޒިރުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގވެސްާ މުޅިާ ދަންނަވ ލ ނަންާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނިންމ ނީ.ާ ފ ސްކުރެއްވީކަަމށްާ ކޮމިޓީންާ ެގނައުމަށްާ އެބަދަލުާ  695ަގިއ27ާާާާލިޔ ނީ.ާ

އެހެާ އެބައޮތްތޯ.ާ މިމ އްދ ާާއިތުރުކަމެއްާ ނެތްކަމަށްވީމ ާ ކޮމެންޓެއްާ ބޭފުޅެްއެގާ އެްއވެސްާ ންވީމ ،ާ

ބަލ ނީ.ާާ އަޅުަގނޑުާ ކޮމިޓީނ28ާާ.28ާާާްނިމުނީކަމަށްާ ނެތްކަމަށްާ ބަދަލެއްާ އެްއވެސްާ ށްާ

ާ.29ާާނިންމެވިޮގތަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ާ

29ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ވިދ ާ ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ 'އެމީހަކުާ ަގިއާ )ރ(ާ ސ ފެއްާެގާ ެއްއޗެްއާ  700ާޅުވިާ

ބަހަކުންނޭާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބަހެްއ،ާ ދޭހަވ ނޭާ ބަދަލުަގއިާ ފަޙުމްެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަހަކުން'ާ ނުވި(..ފަހުމްވ ނެާ

ާބުނުމުންާފުދޭ.ާފަޙުމްވ ނެއެކޭާކޮންމެހެންާއޮންނ ކަށް..ާ

ާ

ެގާ)ހ(29ާާާާހުށަހަޅުްއވަނީާއެޮގތަށްާ'ދޭހަވ ނެ'ާެއޮގތަށްާބަދަލުކުރަން.ާއ ދެ،ާާއެހެންވީމ ،ާމުޢިއްޒުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބަދަލުކުރުމަށްާ އެޮގތަށްާ ބަހަކުންާ ދޭހަވ ނެއޭާ އޮތްތަންާ ބަހަކުން'ާ 'ފަޙުމްވ ނެއޭާ ފޮޅުވަތް،ާ  705ދެވަނަާ

ެއހެން ކުރަްއވަނީ.ާ އިޢުތިރ ޟްާ ބޭފުޅަކުާ ެއއްާ ކޮބައިތޯ.ާ ބޭފުޅުންނަކީާ ކުރައްވ ާ ވީމ ،ާއިޢުތިރ ޟްާ
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ާާ ެގނައުން.. އެބަދަލުާ އޮތްތަނ29ާާާްކޮންމެހެންާ 'ފަޙުމްވ ނެއޭ'ާ ފޮޅުވަތް،ާ ދެަވނަާ ެގާ )ހ(ާ ެގާ

ާ'ދޭހަވ ނެޭއ'.ާާ

ާ

ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މިހ ރުާ ސުވ ލަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ 26ާމިހ ރުާ ާާ މިފެށޭޮގތ ާ މ އްދ ާ  29ާާާ710ވަނަާ

ފެށޭާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ އްދ ާ ކަމެއްަގއިާާވަނަާ އޮންނަނީާ މީގައިވެސްާ މިހ ރުާ އެބައ ދޭ.ާ ތަފ ތެުެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ޮގތ ާ

ާާ ވަުަނަާމ އްދ ާފެށޭިއރުާވަރަށ29ާާާްޙ ލަތުތަކެއްެގާލިބޭނެާޙައްޤުތަކެްއެގާވ ހަކަ.ާމިހ ރުާއެއީާަވރަށް

ާާ މިހ ރު ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ބަންދުކުރެވ26ާާޭއޮޑްޮގތަކަށޭާ ނުވަތަާ ހައްޔަރުކުރެވޭާ ނީާާވަނަ،ާ

ޙައްޤުާާ ނުވި(..ާ ސ ފެއްާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ޮގތުެގމަތީން...)ރެކޯޑިންގަގއިާ ބަޔ ންެވެގންވ ާ ތިރީަގއިާ

 715ަގއިާކުށެއްާކުރިކަމުެގާދަޢުވ ާ..)ރެކޯޑިންގަގިއާވިދ ޅުިވ29ާާާާކޮންމެާމީހަކަށްާލިބިެގންވެުެއޭ.ާދެން،ާާ

ާވަނަާމ އްދ ެގ..ާ.26ާއެްއޗެއްާސ ފެއްާނުވި(..ާއެހެންވީމ ،ާ

ާ

ާާާތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަ މިހ ރު ޮގތް.ާ މިެގންނަާ ބަހުންާ އިނިގރޭސިާ ކުއްލިައކަށްާ އޮތްޮގތަކީާ މިވެފައިާ ވަނ29ާާާާަމީަގއިާ

ވަނަާމ އްދ ެގާެގނައިމ ާޭއަގއިާަމއްސަުަލަާޖެހިެގންާއަލުނ26ާާާްމ އްދ ަގިއާޮއވޭާފަށްޓަމުންާކުރީެގާާ

 720ންމެާފަހުންާެގނެސްފައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމުޅިާޢިބ ރ ތްާރީޑްރ ފްޓްކުރީ.ާފަހުންާމިހ ރުާމިއޮތީާއެ

ރޭަގއިާާ ބ އްވަން.29ާާާާބަލަނީާ މިއޮތްޮގތަށްާ މިއޮތީާ ފ ސްކޮށްފައިާ އަސްލުަގއިާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ބަދަލެއްާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ނިންމޭނެާ ނުެއއްާ މިއެްއާ ރީވިޒިޓްކުރަންޏަކ ާ އަބަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގާނ ތަކުރ ރުކޮށްާ ހަމަާ ބަދަލެއްާެގންނަވަންޏ ާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ެގންނަވަންާ މިދަންނަވަނީ،ާ ޑުާ

ާވިދ ޅުވ ށޭ.ާއޭރަށްާައޅުަގނޑުމެންާވޯޓަށްާއަހ ނަމޭ.ާ

ާ725 

ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ހީވަނީާ 29ާއަޅުަގނޑަށްާ ދަޢުވާ ާ ކުރިކަުމެގާ ކުށެއްާ ޢިބ ރ ތް،ާ ފެށޭާ ާެގާ

ރިކަމުެގާތުހުމަތުާކުރެވިފައިވ ާކޮންމެާމީހަކަށްހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީަވނީާމިއޮތީާއޮތީމ ާއެާކުށެއްާކުާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކުރެވިފަިއވ ާާ މައްޗަށްާ އެމީހެްއެގާ ނުއުފުލުނަސްާ ދަޢުވ ާ އެާ މަޤްޞަދަކަށްވެފައި.ާ އަސްލުާ

ތުޙުމަތީާ..)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއްއޗެއްާސ ފެްއާނުވި(..ކޮށްާނޫންބ އޭާއަޅުަގނޑުާހަމާަާ

 730ާހިތަށްއަރ .ާ

ާ
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ސ ފެއްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ..)ރެކޯޑިންގަގއިާ ާ... ެގނެވުނުޮގތުަގއިާ ފުރަތަމަާ ޑްރ ފްޓްާ މުޢިއްޒު،ާ

އެކަންާ ނިންމެީވާ ބަޙުސްކުރައްވ ފައިާ ދިުގކޮށްާ ވަރަށްާ ކޮމިޓީަގއިާ ހަމަާ އޮތީާ ލިޔެވިފައިާ ނުވި(..ާ

އެހެންވީ ވިދ ޅުވިާާބަދަލުކުރައްވަންކަމަށް.ާ އެ...)ރެކޯޑިންގަގިއާ ެއޮގތަށްާ މިހ ރުާ ދެން،ާ އެޮގތަށް.ާ މ ،ާ

 735އެްއޗެއްާސ ފެއްާނުވި(..ާދެން،ާއެހެންނޫން،ާމުޢިއްޒުާއެތަންާބަދަލުކުރައްވަންާހުށަހަޅުްއަވންޏ ާއަދިާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެާފައިނަލްާސްޓޭޖުަގއިާވޯޓަށްާއަހ ނަން.ާ

ާ

ވަކިާާއަޅުަގާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ސުރުޚީގައިެވސްާ މިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ެއއްޗެއްާ އަދިާ ާނޑުާ

ާކުށްކުށަށްާތުހުމަތުކުރެވޭާމީހުންެގާޙައްޤުތައް.ާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ740 

ޗ ޖުކުރ ާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ެއާ އެްއޗަކީާ ބުނ ާ މީަގިއާ ހުށަހަޅަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ތުހުމަތުެގާާހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ  ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މިބުނަނީ.ާ މިމ އްދ ަގއިާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަހެންާ

ާވ ހަކަ،ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާމިާދަޢުވ ެގާބަދަލުަގއިާެއޮގތަށްާބަދަލުކުރަން.

ާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން: ކުރެާާރިޔ ސަތުންާ ތުހުމަތުާ ކުރިކަުމެގާ ކުށެއްާ އިޢުތިރ ޟްާއެހެންވީމ ،ާ އެއ ދޭތެރޭާ މީހަކަށްމެ.ާ ކޮންމެާ  745ވިފައިވ ާ

ާކުރަްއވ ނެާބޭފުޅަކުާއިންނެވިތޯ.ާ

ދިުގކޮށްާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ވަރަށްާ މިއީާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ލަން.ާ ެއއްޗެްއާ ާއަޅުަގނޑުާ

ެގނެވުނީމ ާމުޅިާއެްއޗަށްާބަދަލުާއެބައ ދޭ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާާާާބަޙުސްކުރެވިފައިާއޮތްާއެްއޗެއް.ާމިާބަދަލުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ފަހުާ ތ އީދެއްނުކުރެވޭާ އެައކަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ރަނަގޅީ.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ިގނަާ ހިއެއްނުޭވާ

 750ާސްޓޭޖުގައިާތިކަހަލަާބޮޑުާބަދަލުތަކެއްާެގންނަން.ާާ

ާ

ވިދ ޅުިވާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެއްޗެކޭ.ާާ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ އޮތްާ ެގނެވިފައިާ މިހެންާ ނުވި(..ާ ސ ފެއްާ އެއްޗެއްާ

ާަވނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގިއވެސްާެއއޮތީާތުހުމަތުކުރެވިފަިއއޭާއިނޭގތޯާ.29ާާއަޅުަގނޑަށްެވސްާފެނޭާ

ާ

 755ާދެންާއަނެއްކ ާޝަރީޢަތަށްާމީހުންާބަޔ ންާެގންދ ...ާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ

ާކެުވންާ:އަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއް

ާ
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ދަނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޯޓަށްާ ކޮންހިސ ބަކުންހޭ،ާ ފެށެނީާ ޗ ޖްާ ބަޙުސްކުރައްވ ފައިާ މިތ ނަގއިާ ހަމަާ އަނެއްކ ާ ދެން،ާ

ބަދަލުކުރުމަށް.ާ ދަޢުވ އަށްާ އެކަންާ ނިންމެވީާ ކޮމިޓީންާ ނިންމ ފައިާ މިކަންާ ހަމަާ ހިސ ބަކުންނޭާ ކޮންާ

އެހެ ނިންމެވީ.ާ މިޮގތަށްާ އިޝޫއެްއާާކުރެްއވީމ ާ މިހެންާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ސްޓޭޖުަގއިާ މިާ  760ންނަމަވެސް،ާ

ބޭފުޅަކުާ ބަދަލަކަށްާ ހުށަހެޅޭާ އުސޫލަކީާ މިއައިާ ޢަމަލުކުރަމުންާ މިާ ޮއއްވ ާ އުފުލިފައިާ

މިއެއްާާ ނ ހަެއްއާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންާ އިނޭގތޯ.ާ މިއަހަނީާ ވޯޓަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅުއްވައިފިއްޔ ާ

އެހިސ ބު ސ ފެްއާނުެގންދެވޭނެނޫންތޯ.ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ ....)ރެކޯޑިންގަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ންާ

އިލްޒ މް.ާ ެގންދިޔަކަުމެގާ ޑްރ ފްޓްާ އެހެންޮގތަކަށްާ ނޫންާ ޮގތްާ ނިންމެވިާ ކޮމިޓީންާ އޮންނ ނީާ ނުވި(..ާ

މީހަކަށްމެ.ާ ކޮންމެާ ކުރެވިފައިވ ާ ތުހުމަތުާ ކުރިކަމުެގާ ކުށެއްާ ހުށަހަޅުއްވަނީާ މުޢިއްޒުާ  765އެހެންވީމ ،ާ

ބޭފުޅުންާރަނ ކުރަްއވ ާ އިޢުތިރ ޟްާ ބަދަލުކުރުމަށްާ އެޢިބ ރ ތްާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މިޮގތް.ާ ަގޅުތޯާ

ާވިދ ޅުވ ނީ.ާާ

ާ

އިނޭގތޯާާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ދަންނަވ ލަންާ މައްސަުަުަލައެްއާ ނުކުެމދ ނެާ ާތިެގނެސްފިއްޔ ާ

ެގނެސްފިއްޔ ާމުޙަްނމަދުާޞ ލިހްާ އެބަދަލުާ ހަމަ.ާ ނުކުމެދ ނެ،ާއަނެއްކ ވެސްާ މިމ އްދ ާ ާާ770 

އަޅުަގނޑަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދަންނަވ ލަން.ާ އެވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ނޫންާ ަމއްސަލަެއއްާ އަތުވެދ ނެ.ާ

އެއަށްފަހުަގއިާމިއަށްާޮގތެއްާނިންމޭނީާއިނޭގތޯ.ާމިސ ލަކަށް،ާ)ށ(ާަގއިާއެބުނަނީާއެާކުށެއްަގއިވ ާާ

މުއްދަތެއްެގާތެރޭަގއިާެއމީހަކ މެދުާޝަރީޢަތްކޮށްާނިންމަންވ ނެއޭ.ާާާާމުއްދަތެއްެގާތެރޭަގއި.ާެއކަށީެގންވ 

ޝަރީޢަތްކޮށްާ މައްޗަުަށްާ މީހެއްެގާ ކޮންމެާ ތުހުމަތުކުރ ާ އަތުެވްއޖެއްޔ ާ ތުހުމަތުާ ކުރިއަށްާ

 775ާނިންމަންޖެހޭނެާމީެގދަށުން.ާާ

ާ

މަުަސައްކަތްާއަނެއްކ ވެސްާޑިބޭޓަކަށްާާއެއީާހަމަާކުރީަގއިާކުރިާޑިބޭޓްާއިނޭގތޯ.ާމިހ ރުާދެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ންާމިާ

ދެންާދ ނީާއިނޭގތޯ.ާއެހެންީވމ ،ާއެކަންކަންާހަމަާމިހ ރުާދެންާސައިޑްާއޮފްާހެޑްލައިންާއަނެއްކ ާާ

އެްއޗެއްާާ ެއއްފަހަރުާ ބޭފުޅަކުވެސްާ ކޮންމެާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ޑިބޭޓްާ ހުޅުވެނީާ މިއޮތްާ ހަމަާ

 780ާހަނީ.ާއިތުރަކަށްާމިޑިބޭޓަކަށްާމިާސްޓޭޖަކުާނުެގންދ ނަން.ާވިދ ޅުވެފައިާައޅުަގނޑުާވޯޓަކަށްާއަ

ާ

މުޤައްރިރަށްާާނިލަންުެުެދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ހުށަހެޅުއްވީމ ާ އިޞްލ ޙެއްާ ބޭފުޅަކުާ މީަގއިާ ާމުޤައްރިރު،ާ
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ދ ޅުަވއްޗޭ.ާހަމަާމިތަނަށްާބޭފުޅުންާދަތިފުޅުވަންޏ ާޕެނަލުންާނަމަވެސްާއެއަށްާކޮންސިއުކުއެންސްާވިާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ވަޑައިެގންފައިާައވަސްކޮށްލަްއވ ފަކ ާމިބަދަލެއްާމިތ ާނުެގނެޭވނެ.ާއެއޮތީާކޮންމެާމީހަކަށްާޝަރީޢަތްާ

މީހެއާްާ ޝަރީކުކުރަންޖެހޭާ މީހަކީާ ކޮންމެާ ކުރެވޭާ ތުހުމަތުާ ހުރިހ ކަމަށް،ާ މީހަކުާ ކޮންމެާ  785ކުރަންޖެހޭާ

އެ ަވރަށްާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ެއހެންވީމ ،ާނޫނޭ.ާ އޮތްކަެމއް.ާ ކޮށްފައިާ ޑިބޭޓެއްާ ކްސްޓެންސިވްާ

މިތ ާާ އެހެންނޫނީާ ނުކުރެވޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ ސްޓޭޖުަގިއާ މިާ ޗޭންޖަކަށްާ ސަބްސްޓެންޝަލްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ާއޯޕަންކޮށްލަންޏ ާޑިސްކަޝަން.ާއެޮގތަށްާައޅުަގނޑަށްާތ އީދުކުރެވެނީ.ާއެނޫންޮގތަށް..ާ.

ާ

ހިފެހެއްޓީމ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކަންތައްާ ހުރިާ ނިމިފައިާ ޑިބޭޓްކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ކުރީަގއިާ އުސޫލުާ ތިވިދ ޅުވިާ  790އަޙްމަދު،ާ

ސ ފެްއާާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ....)ރެކޯޑިންގަގއިާ މިހ ރުާ އިލްޒ މެއްާ ކުރައްވ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ

ހޭާމިނިންމަން.ާދެން،ާނުވި(..ހުށަހަޅ ފިއްޔ ާވޯޓަށްާނ ހައޭާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާޖެ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެކްސްޓެންސިވްލީާ މިާ ނޫން.ާ މިމ އްދ އަކުާ ވ ހަކައަކީާ ދަންނަވަންއުޅޭާ އަޅުަގނޑުާ

ދެން،ާ މ އްދ ތަކެއް.ާ ހުރިާ ފ ސްކޮށްފައިާ ބަލ ފައިާ ވަކިވަކިންާ ހަމަާ ފަހުންވެސްާ އެންމެާ ބަލ ފައިާ

 795ކަށްާއެދިެގން....)ރެކޯޑިންގަގިއާވިދ ޅުިވާާއެހެންވީމ ،ާިއޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅުއްވ ާބޭފުޅަކުެވސްާފުރުޞަތަ

އޭަގއިާާ ވިސްނަވ ށޭާ ދެްއވ އިރުާ ވޯޓުާ ކޮބަިއކަން.ާ އިމްޕެކްޓަކީާ ޭއެގާ ނުވި(..ާ ސ ފެއްާ އެްއޗެއްާ

ާއޮތްޮގތަކީާކޮބަިއކަންާއިނޭގތޯ.ާ

ާ

ވ ހަުަކަދެކެވޭާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ އެބަާ ބަލައިލީމ ާ މ އްދ ތަުަކަށްާ މުޤައްރަރު،ާ ދަޢުވ ާއ ދެ،ާ ާާ

ވ ހަކަާާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާ މީހެްއެގާ ކުރެވިފަިއވ ާ ތުހުމަތުާ ވ ހަކަައކ ާ މީހެްއެގާ  800ާއުފުލިފައިވ ާ

ކުށެއްާާވ ހަކަދެުެއްކެުވންާ: ޤަބޫލުކުރިްއޔ ާ މިބޭފުޅުންާ އިޞްލ ޙަކީާ ސަޖެސްޓްކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ

އު ދަޢުވ ާ ނުވަތަާ ކުރެވިފަިއވ ާ ތުހުމަތުާ އެބަދަލުާކުރިކަމުެގާ އެޮގތަށްާ މީހަކަށް،ާ ކޮންމެާ ފުލިފައިވ ާ

ާެގންނަން.ާއޭރުންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމެދުމިނުެގާޙައްލަކަށްާވ ނެހެން.ާ

ާ

މީެގާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ އެހުށަހެޅުްއީވ.ާ ނަސީމްާ އެތިާ އުޅުނުާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ  805ާއ ދެ،ާ

ޙައްޤުތަކުެގާވ ހަކަާާާާމިވ ޮގތަކީާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ލިބޭާ ދަޢުވ ާނިމެންދެންާ ފެށިެގންާ ތުހުމަތުކުރެވޭާހިސ ބުންާ ކުށެްއެގާ

މައްޗަްއާާ އެމީހެއްެގާ ދަޢުވ ާ ދެންާ ތުޙުމަތު.ާ ކުށެްއެގާ ހިސ ބަކީާ ފެށޭާ ފުރަތަމަާ މިއޮތީ.ާ

ާާ ސ ފެއްނުވޭ(..އެހެންވެެގން ވިދ ޅުވިެއްއޗެްއާ މެންބަރުާ ވަނ19ާާާަހުށަހެޅިއްޖެއްޔ ..)ރެކޯޑިންގިއންާ
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އެމީހަކަށްާ ކޮބައިކަންާ ކުށަކީާ ތުޙުމަތުކުރެވިފަިއވ ާ މަްއޗަްއާ ެއމީހެއްެގާ މީނީާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

އުފުލިއްޖެއްޔ ާާ ދަޢުވ ާ އަންަގންވ ނެއޭ.ާ ލަސްނުވެާ ބަހަކުންާ ދޭހަވ ނެާ ނުވަތަާ ފަޙުމްވ ނެާ  810ރަނަގޅަށްާ

ހުށަހެޅުއް ނަސީމްާ އަޅުަގނޑުާ ނޯންނ ނެ.ާ ތުޙުމަތެްއާ ކުރެވޭާ ކުރިކަމުެގާާއެމީހަކަށްާ ކުށެްއާ ިވޮގތްާ

ާތުޙުމަތުާކުރެވިފަިއވ ާމީހ އ އިާކުށެއްާކުރިކަމުެގާދަޢުވ އުފުލ ާކޮންމެާމީހަކަށްވުން.ާއެޮގތަށްާ.

ާ

މިހ ރުާދެޮގތެއްާހުށަހެޅިފައިާިމއޮތީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ާހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާވޯޓަށްާއަހ ނީ.ާފުރަތަމާަާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

 815ށެއްާކުރިކަމުެގާތުޙުމަތުކުރެވިފަިއވ ާކޮންމެާމީހަކަށްމެ.ާއެޮގތަށްާމުޢިއްޒުާއެބަިއާއަނބުރ ާޮގތަކީާކު

ާެގންދަަވއިފި.ާ.

ާ

ައޅުަގނޑަށްވެސްާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ތަންކޮޅެްއ،ާ އަޅުަގނޑުާ ިމދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ބޮާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަރަށްާ ނަމަވެސްާއިނޭގާ އެހެންާ ދެންާ ވެދ ނެ.ާ މ އްދ އަކަށްާ އޮތްާ ވ ހަކަދެކެވިފައިާ މީަގިއާ ޑަށްާ

ިއޞްލ ޙުާ މިާ ހަމަާ ހުށަހަޅ ނަން.ާ އިޞްލ ޙެއްާ އަޅުަގނޑުާ ުއޅޭކަަމށްވ ނަމަާ މަްއސަލަެއއްާ  820އުސޫލީާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުމެއްނުވޭ.ާ ައޅުަގނޑުާ އަރ ކަށްާ ބުރުލެއްާ މ އްދ ައށްާ މުޅިާ ހުށަހަޅައިެގންާ

ާނަންޖެހޭާކަމަކަށްވ ތީާައޅުަގނޑުާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުންާއަނބުރ ާެގނެސްފިން.ވިސް
ާ

އ ދެ،ާދެންާމިހ ރުާނަސީމްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިއޮތީާކުށެްއާކުރިކަމުެގާތުޙުމަތުާކުރެވިފައިވ ާމީހ އ ިއާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އެޮގތަ މީހަކަށްމެ.ާ ކޮންމެާ އުފުލިފަިއވ ާ ދަޢުވ ާ އިޢުތިރ ޒްކުރ ާާކުށެްއެގާ ެގންނެވުމަށްާ އިބ ރ ތްާ އެާ  825ށްާ

ބޭފުޅަކީާކޮބ ތޯ.ާއަދިާެއއްފަހަރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާކުށެއްާކުރިކަުމެގާތުޙުމަތުާކުރެވިފަިއވ ާާ

ާާ އެޮގތަށް މީހަކަށްމެާ ކޮންމެާ އުފުލިފައިވ ާ ދަޢުވ ާ ކުރިކަމުެގާ ކުށެއްާ ފެށ29ާާާޭމީހ އ އިާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ބަދަލުކުރުމަ އިބ ރ ތްާާއިބ ރ ތްާ ފެށޭާ އިންނެވިތޯ.ާ ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ ިއޢުތިރ ޒްކުރަްއވ ާ ށްާ

ާބަދަލުކުރުމަށްާއިޢުތިރ ޒްކުރަްއވ ާމެންބަރުންާވޯޓުދެްއވ ު ށޭ.ާއ ދެ،ާއެހެންވީމަ،ާެއޮގތަށްާނިމުނީ.ާ

ާ830 

ބަާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ އިންނަާ ދެންާ ސުރުޙީއ އިާ ކުރުާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ާޔ ާއަޅުަގނޑުާ

ޙައްޤުތައް.ާާާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން: މީހުންެގާ ތުޙުމަތުކުރެވޭާ ކުށަށްާ އިނީާ ސުރުޙީަގއިާ ކުރުާ ކަމަށް.ާ އެްއޮގތްވ ންޖެހޭނެާ

ާއެހެންވީމަ،ާކޮންމެާޮގތަކަށްާނިންމުނުާކަމުގައިިވއަސްާއެދިމ ވ ޮގތަށްާނިންމުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ



 33 

އަރިމަތީާއަޅުަގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެހެންވީމަ،ާ ނުކުތ އެއްހެން.ާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ އެފ ހަަގކުރެްއވީާ މ ރީާ ހީވަނީާ  835ނޑަށްާ

ކަމަށްާ ކުރިާ ކުށެއްާ ނުވަތަާ ޙައްޤުތައް.ާ މީހުންެގާ ާ ދަޢުވ ކުރެވޭާ ކުށަށްާ އޮންނަންޖެހެނީާ ސުރުޙީާ

ތައް.ާެއހެންވީމަ،ާދަޢުވ ކުރެވޭާމީހުންެގާޙައްޤުތައް.ާކުށެއްާކުރިާކަމަށްާދަޢުވ ކުރެވޭާމީހުންެގާޙައްޤު

ާާ އަޅުަގނޑު ރަނަގޅަށްތ29ާާާާޯއެބަދަލ އެކުަގއިާ ދެއްތޯ.ާ ދަޢުވ ާ ކަމުެގާ ކުށެއްކުރިާ މ އްދ .ާ ވަނަާ

30ާާާާމިދެންނެވެނީ.ާއެޮގތްާރަނަގޅުތޯ.ާާ ޖަހަނީ.ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާމިރޭާކޮމިޓީނ10ާާާްވަނަާމ އްދ .

 840ާމަޖިލީހުަގއިާނިމޭނީ.ާމިާބ ބުާނިންމަވ ލަާދެއްވުން.ާއޭރުންާއަޅުަގނޑަށްާމ ދަމ ވެސްާ

ާ

ބަލ ފަިއާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ޮގތެްއާ އޮންނަާ ޖަލްސ ާ މަޖިލީހުެގާ ޚ ްއޞަާ މިހ ރުާ ާއ ދެ،ާ

އިންސިސްޓްކުރިންާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކުރީަގއިެވސްާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކުރެވޭނީ.ާ އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މެހެންާޖަލްސ އެއްާނޯންނަާކަމަށްވަންޏ ާމިކަމުަގއިާުއޅުމުެގާބޭނުމެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާާމިެގންނަންާކޮން

ާާ އަދި ޖަލްސ ާ ކޮންއިރަކުތޯާ ބޭނުންާ ބަލަންާ އަދިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ އޮތ10ާާާްނުފެނޭ.ާ  845ފަހުންާ

ާކަމަށްވަންޏ .ާއެއީާކުރީަގިއެވސްާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިންާެއވ ހަކަ.ާާ

ާ

ވ ހަކައެއް.ާާާރީާމެްނބަރުާާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުާ ރަނަގޅުާ ެއވިދ ޅުީވާ ޙަމްޒ ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ ާއ ދެ،ާ

ލިބެނީ.ާާޖ ބިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު ޚަބަރުާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަެއއްާ މެދުކަނޑ ލ ާ މިހ ރުާ ޖަލްސ ތައްާ މަޖިލީހުެގާ ޚ އްޞަާ ދެންާ

 850ލައިެގންާމިކަންާކުރުންާމ ބޮޑުާމުހިންމުާކަމެއްާދެންާއެހެންވީމަ،ާމިރޭާކޮންެމހެންާއިތުރުާަވުގތުާނަގ 

އޮތްހެނެއްާހިެއއްނުވޭ.ާމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުެވެގންާޚ އްޞަާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ތައްާމެދުކަނޑ ލ ާކަމަށްާ

ާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގފައިާއޮތީ.ާއެއީާރަނަގޅުާވ ހަކަެއއްތޯާ.

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޖަލްސ  ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ނުދ ނަން.ާާއ ދެ،ާ ޑިބޭޓަކަށްާ ކޮންމެހެންާ އަނެއްހެންާ ނޫންތޯާ ދިުގކުރ ނީތޯާ

ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ާ ނިމެންދެންާ މިބަިއާ މިރޭާ ބަލައިލަން.ާ ނިންމޭތޯާ މިބައިާ ހަމަާ  855އަޅުަގނޑުާ

މިރާޭާ އެހެންީވމަ،ާ ފ ހެއްނުވި.ާ އ ދެ،ާ އެދެން.ާ ވޯޓުދެްއވުންާ ބޭފުޅުންާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ

ވަނީ.11ާާާާެއްއެގާފަހުންާކުރިއަކަށްާނުެގންދެވޭނެ.ާައޅުަގނޑުާވޯޓުލަިއެގނ10ާާާާްާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ޖަހ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންެގ9ާާާާދެންާއެހެންވީމަ،ާމިރޭާމިހ ާހިސ ބުންާނިންމ ލަން.ާއެހެންވީމަ،ާމ ދަމ ާާ

ާކޮމިޓީެގާބައްދަލުވުމެއްާއޮންނ ނެ.
ާ860 
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