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ާޔައުމިއްޔ ާ
ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮމިޓީެގ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ އަސ ސ110ާާާީ`.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ ބައްދަލުވުން.ާ ވަނަާ

ާާ ބެލިފައިާއޮތީ ބަލަމުން.ާރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެންެމބަހުންާ ބ ބުެގާ ބެހޭާ ވަނ29ާާާާަޙައްޤުތަކ ާ

ފަހެއްެގ ޑްރ ފްޓްާ އެއީާ ހަމައަށް.ާ ާާާާމ އްދ އ ާ އޮތީ.29ާާާާއޮތް ބެލިފައިާ ހަމަަައަށްާ މ އްދ އ ާ  5ަވނަާ

ާާ ފަށަންވީ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ 30ާާާާއެހެންވީމަ،ާ އެހެންވީމަ، މ އްދ .ާ މ އްދާ 29ާާވަނަާ ވަނަާ

ާވަނަާމ އްދ އަށްާެއްއވެސްާމައްސަލައެއްާއޮތްތޯާ.29ާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ލ ފައިާދ އިރުާ

ާ

މިދޭތިާާާއަރިާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ދަޢުވ .ާ މިއޮތީާ ފެށޭތަނުަގއިާ ތުޙުމަތު.ާ މިއޮތީާ ސުރުޚީަގއިާ ާމަތީާ

 10ާއެްއޮގތްކުރުންާކިހިނެއްތޯާ.ާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އ ދެ، އެބައޮތްތޯ.ާ މައްސަލައެއްާ އިތުރުާ އޮންނ ނީ.ާ ބަދަލުކޮށްފައިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވަނ29ާާާާަރޭަގއިާ

ާެއއްެވސްާބޭފުޅެްއެގާކޮމެންޓެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުލިބޭ.މ އްދ އަށްާ

ާ

ދޭމީހ ެގާމިާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އެއްކަލަާ ބަހަކީާ ބޭނުންކުރާ  މިާ މަސައްކަތަށްާ  15ާބީރުމީހުންެގާ

އެާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ ައތުންާ ރަށް.ާ އެްއކަލަާ މީހުންނަށް.ާ ބީރުާ ދެއްތޯާ ފިޓްވޭާ ާތަރުޖަމ ނުާ

ާއިޝ ރ ތްކުރ ާމީހަކުެވސްާއެާތަރުޖަމ ނަކަށްތޯއޭވަނީާފިޓްވޭތޯއޭާއެާބަސްާއެބަހުރުވައިން.ާާާންާ:ވ ހަކަދެއްކެުވ

ާ

އ ދެ،ާއޮބްޖެކްޝަނެއްާއެަެއްެވސްާމީހަކުެގާނެތީވިްއޔ ާެއާައރިމަތީާސުރުޚީއަށްާެގނެވުނުާބަދަލ އެކުާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ދެނ29ާާް ބަލަނީ.ާ ފ ސްވީކަަމށްާ މ އްދ ާ ެގންނެވިާާާާވަނަާ އެންމެފަހުންާ ދެންނެވިހެންާ  20ކުރީަގިއެވސްާ

ާޑްރ ފްޓަށްާެގނެވިފައިހުރިާބަދަލުތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިާފޯކަސްކުރަނީ.ާ

ާ

ފޮޅުވަތުަގިއާާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އެންމެފަހުާ އަލިފުެގާ ދަންނަވ ލިންާ ކުރީަގިއވެސްާ ާއަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގަަނޑުާާއިންނަާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ އިންނެވި.ާ އެބަާ ވަޙީދުވެސްާ މިއަދުާ ދެންާ ސ ބިތު.ާ ާާ



 2 

 25ހަނދ ންވ ޮގތުންާވެއްޖެއްޔ ާިމހ ރުާޢ ންމުކޮށްާބޭނުންކުރަނީާސީނެކޭ.ާއަނެއްހެންާތިްއކެއްާނުޖެހެއޭ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާެއއްޮގތަކަށްާއެހެންވީމަ،ާސ ފުކޮށްލ ފައިާެއއޮތްޮގތަކަށްާބޭްއވުންާރަނަގޅު.ާނޫނީާއަދިާއަޅުަގނޑުމެން

ާބޭނުންކުރުންވެސްާރަނަގޅުވ ނެާކަންނޭނޭގާމުޅިާޑްރ ފްޓްަގއި.ާ

ާ

ރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާޭއެގާމ އްދ ތައްާބަލަމުންދިޔައިރުާތިކަމ ާމައިަގނޑުާޮގތެއްާނިންމިފައިާއޮތީ.ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ހުންނަތަންތަންާނުޖަހ ޮގަޮތަށް.ާއެއީދެންާނި  30ންމުނުާޮގތަކީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއައިާާނުޖަހ ާނިންމެންާ

މެސެޖަކީާެއއްާލަފްޒެއްެގާތެރޭަގިއވެސްާއަންނަކަމަށްވަންޏ ެވސްާތިކިޖަހަންޏ ާހަމަާޢަރަބިާލަފްޒްތައްާާ

ާއަންނަޮގތަށްާހުރިހ ާއުކުރުތަްއވެސްާތިބޭނީ.ާ

ާ

އެންާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ އަލިފްާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާމެފަހުކޮޅުަގިއާއ ދެ،ާ

 35ާއޮތްާ..)ސ ފެއްނުވޭާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާ(ާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވަނަާމ އްދ ެގާ)އ(ާަގއިާފުރަތަމަާސ ބިތުއޮތްތަނ29ާާާްއ ދެ،ާދެާނުކުތ އެއްާމިާފަހ ަގކުރެވެނީ.ާމި

ބަ ސީނަށްާ އޮތްތަންާ ތިކިޖަހ ފައިާ ތ މަތީާ އެްއވެސްާާއެާ އެބައޮތްތޯާ އިޢްތިރ ޟުާ ދަލުކޮށްލުމަށްާ

ރޭަގިއާާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ އެބަދަލުކޮށްލަދެއްވުންާ ޕެނަލުންާ ނެތްކަމަށްވަންނ ާ ބޭފުޅެއްެގ.ާ

 40އަޅުަގނޑުމެންާނިންމީާމިާޙ ސިލުާހުންނަާހުރިހ ާތަނެއްަގއިާތ ނަިއެގާހ އ އިާޒަވިޔަނިާޖަހ ޮގތަށް.ާ

ާޗެއްާވިދ ޅުވެދެްއވ ާ.އަޙްމަދުާޒ ހިރުާއެއްާ

ާ

މެްނބަރު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ާ ޖަހަންވީތޯާާ ތިންތިކިާ މިހ ރުާ އެއީާ ނޫން.ާ މައްސަލަެއއްާ އުސޫލީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

އިންތިކިތޯާ..ާ)ސ ފެއްނުވޭާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއް.(ާައޅުަގނޑުމެންެގާމައްސަލައެއްާއޮތީިވއްޔ ާާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ތިންތިކިއޭާދި މިތަނުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަުމެގ..)ސ ފެއްނުވޭ(ާ ދެނެވަޑައިަގންނަވ ާ ބަހުެގާ  45ވެހިާ

ހަތަރުތިކިއޭާޖަހަންވީާކިޔ ާފ ސްކުރިއަސްާެއއީާއަދިާއެކަންތައްާއޮންނަނީޮގތެއްނޫންާކަންނޭނޭގ.ާެއާާ

ބަލ ާއެޮގތަށްާނިންމަންޖެާ ކޮބައިތޯާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތަކީާ މިހ ރުާ ހޭނީ.ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ެއއްތިއްކަށްާާ ތިންތިކިތޯާ ލަސްެވެގންއުޅޭއިރުަގއިާ ވަުގތުތަކެއްާ މިހ ާ މިހ ރުވެސްާ ހީވ ޮގތުަގިއިވއްޔ ާ

ެއކްސްޕ ޓުންނަށްާ ެއއީާ ކޮށްލަންވީކަމެއްނޫން.ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ބޭކ ރުކުރުމަކީާ ވަުގތުާ

ނިންމު ެއޮގތަށްާ ެއކަންާ ެއކްޕ ޓުންާ ެގނަީއ.ާދޫކޮށްލ ފައިާ އެބޭފުޅުންާ އަޅުަގނޑުާ  50މަށްޓަކައިާ
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ދޫކޮށްލަންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާ އަޅުަގަަނޑުމެންާއެކަންތައްާނޭނޭގތީ.ާއެބޭފުޅުންނަށްާއެކަންތައްާ

ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާާ

ާ

ނޑަށްާތަންކޮޅެްއާދަތިވަނީާއ ދެ،ާކުރީަގިއވެސްާއެކަންާެއޮގތަށްާެގންދެވޭތޯ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ވިދ ޅުެވާާ އެވ ހަކަާ ސުވ ލުކުރީމ ާ އެބައޮތްތޯާ އޮބްޖެކްޝަނެއްާ އެހެންާ މިބޭފުޅުންާ ޒ ހިރު،ާ  55އިނޭގތޯާ

ާއޮބްޖެކްޓްކުރެއްވީމ ާއެއަށްާޮގތެއްާނުނިންމައެއްާކުރިއަކަށްާނުއެއްާެގންދެވޭނެ.ާާ

ާ

އެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާާ ސަޖަސްޝަނެއްާ އޮބްޖެކްޓްކުރެްއވީމަާއަޅުަގނޑުެގާ މިހ ރުާ ެއީއާ ާބައޮތް.ާ

އެބޭފުޅުންާއެާރެއިޒްކުރަްއވަނީާޗެއަރާއެހެންނޫނިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނޭނިގދ ނެތީވެ.ާވީމ ،ާއެާާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ޕެނަލަ ނަައއްސަވ .ާ ވޯޓަށްާ ދޫކުރައްވ ާ ޕެނަލަށްާ ބައްލަވަންާ ެއާ ނޯޓްކުރަްއވ ފައިާ  60ށާްާޕޮއިންޓްާ

ާދޫކުރައްވ ފައިާއެާއޮބްޖެކްޝަންާރެއިޒުކުރެްއވުންާރަނަގޅުކަންނޭނޭގ.ާ

ާ

އ ދެ،ާތިބޭފުޅުންެގާސަމ ލުކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާއެާހުށަހަޅުއްވަނީާއިމްލ ެގޮގތުަގއިާެއާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ޕެނަ ޑިސިޝަންާ އެާ ފ ހަަގކުރަްއވައިފިވިްއޔ ާ ކަންކަންާ ެގންދަންާބެލެވޭާ ނަންގަވ ޮގތަކަށްާ ލްއިންާ

ާާ  29ާާ65އަޅުަގނޑުމެންާާކޮންމެހެންާެގންނަާބަދަލެއްެގާޮގތުަގއިާނުބަލ ާާވޯޓަށްާނ ހ .ާއެހެންވީމަ،ާމި

އަޅުަގނޑުމެންާ ދެނުކުތ އަކީެވސްާ ފ ހަަަަގކުރެވުނުާ އަލިފުަގއިާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ވިދ ޅުވެދެއްވަފ ނަންތޯާ ޕެނަލުންާ ކޮންޮގތަކަށްތޯާާފައިނަލައިޒްކޮށްލަންޖެހޭނެ.ާ ތ ނަގއިާ އެާ ސ ބިތުާ ާ

ާބ އްވަންާފެނިަވޑަިއަގންނަވަނީ.ާ

ާ

އުޅޭކަެމއް.ާާާޕެނަލްެގާބޭފުޅެއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަްއސަލަައކަށްެވެގންާ ތެރޭަގިއވެސްާ މަރުކަޒުެގާ ޤައުމީާ ައޅުަގނޑުމެންާ  70ތިކިޖެހިތ ނައަކީާ

ހިކުރުމޭާސިޔ ސަތަކީާެއީއާކިޔަިއެގންާާދެޮގތަށްާއެބައޮތް.ާސ ބިތުާޞ ބިތު.ާދިވެހިކުރެވޭާހުރިހ ާދިވެ

ބުަުރެވެވެނީާސީނު.ާ ބޮޑަށްާ މިހ ރުާ މިބޭނުންކުރަނީާސީނެއް.ާއަޅުަގނޑަށްެވސްާ މީހުންާ ވ ހަކަދަްއކ ާ

ދިވެހިވެެގންއައިސްާާ މިހ ރުާ ތިކިޖެހިތ ނަާ ާ ބޭނުންކުރިާ ނެރެންވެެގންާ މަޚްތަޖުާ އަރަބީންެގާ ސަބަބަކީާ

އެްއޗެ އެއްތަްއާ ބޭނުންނުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާ ހ ޒިރުާ އެޮގތަކަށްނޫން.ާ ޙ ޒިރުާ އެބަހުރި.ާ އްާ

 75ކިޔަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަހަލަާބަދަލެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާސ ބިތުާސީނުއޮތުންާ

އަޅުަގނޑަށްާމ ނަކުރެވެނީ.ާެއހެންވީމަ،ާޙަސަންާލަޠީފްާއެާބަދަލުކޮށްލައްވ ާއެތަންާސީނަކަށް.ާދެނާްާ
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އަާ ތިރީަގއިާާޙައްަްޤުާ ހ ެގާ އެތ ނެގާ އެހެންވީމަ،ާ އެރ ެއއްހެން.ާ ޓައިޕިންގާ އެީއާ ހީވަނީާ ޅުަގނޑަށްާ

ާތިކިޖަހަން.ާ

ާ

ބަޙުސްނުކޮށްާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ާ މިކަމ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ  80ާއަޅުަގނޑުާ

ޕެނަލަަަށްާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެާ ދޫކޮށްލަމ ތޯާ އެާ ލިޔުްއވ ާވ ހަކަނުދައްކ ާ އެބޭފުޅުންާ އެތިބީ.ާ އެކްސްޕ ޓުންާ ބަހުެގާ ާ.

ާޮގތަކަށްާއެާލިޔުްއވަންާދޫކޮށްލަންވީތޯ.ާ

ާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލަން.ާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާާ
 85ާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާޅުވ ާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ()ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދާ ާާޙައްދުްނމަތީާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާާ
ާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އަޅުަގނޑުާާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އުޅުނީ.ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ  90ާނަސީމްާ

ޑްރ ފްޓޭ.ާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ ފައިނަލްާ ނިންމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފޮނުވަންާ ހަމަާ މިއީާ ާހީކުރީާ

ޕޮލިޝްކުރެވެންހުރިވަރަކަށްާާާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަ ެއބޭފުޅުންނަށްާ ޮގތުންާ އެހެންާ ޮގތުންާ ބަހުެގާ މިއަންނައިރުާ މީތިާ ދެންާ

ޕޮލިޝްކޮށްފައޭާއަންނަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާެއއްކަލަާއަބަދުާެގންުގޅެާެގންުގޅެ..ާ)ސ ފެއްނުވޭ(.ާއެކަހަލަާ

ާ ޕޮއިންޓްއައުޓްކޮށްލީމަާ އެާ ެވއްޖެއްޔ ާ އެހީއަކަށްވެދ ނެކަމަށްާޕޮއިންޓެްއވެސްާ އެބޭފުޅުންނަށްާ

 95ާޕޮއިންޓްައއުޓްކޮށްލަންާރަނަގޅުވެދ ނެކަމަށްާހީކޮށްާއަޅުަގނޑުާޕޮއިންޓްއަުއޓްކޮށްލީ.ާާ

ާ

އެޮގތަށްާމިހ ރުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާއެއްބަސްވެވުނީކަމަށްާމިބެލީ.ާމިާއިމްލ ކުށެއްނޫނީާެއާތިއްކެްއާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ފ ހަަގކޮށްލީމ ާާާާމަދުވެ އެކަންާ މިންވަރަކުންާ ފ ހަަގކުރެވޭާ އޮެވއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ އެހެންވެފައިާ ިގނަވެާ

ޕެނަލުންާއެކަންތައްާހަމަާވަުގތުންާޮގތަކަށްާނިންމަވ ނީ.ާނިންމަވ ޮގތްާއެކަމަކުާރިކޯޑަށްާވިދ ޅުވެފަިއާާ

 100ާވަންހެންާހީވިާ.އެބަދަލުާެގންނ ނީާއަޅުަގނޑުެމން.ާއަޙްމަދުާސުލައިމ ންާއެްއޗެއްާވިދ ޅު

ާ

ާއަޅުަގނޑުާދޫކޮށްލީ.ާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ
ާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ސީނަކަށ29ާާާްއެހެންވީމަ، ތ އޮތްތަންާ އެާ ބަދަލަކީާ މިެގނައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ ްއދ އަށްާ  105ވަނަާ

ލިޔެފައި އެާ ޙައްޤުާ ބެލުމުެގާ އެާ އެހެންާބަދަލުކުރުމ ާ ތިްއކެއްޖަހުން.ާ ތިރިއަށްާ ހ ެގާ އޮތްތަންާ ާ

ާާ އެހެރީ. ބަދަލުކުރެވިފައިާ ފެންނަޮގތަށްާ ައޅުަގނޑުެމންނަށްާ 30ާާާާހުރިހ ތަނެއްވެސްާ މ އްދ . 30ާާވަނަާ

ޚިލ ފަށްާ އެޤ ނޫނ ާ ފޮޅުވަތުަގިއާ ތިންވަނަާ ތަންކޮޅަކީާ ނިންމަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ާާ މިހ ރު ހޯދުމަކީ،ާ ޑްރ ފްޓްަގއިާާހެކިާ ެގނެވުނުާ އެންމެފަހުންާ ކުރީަގިއާ ެގނެވިފައިނެތީ.ާ އެބަދަލުާ

ހެކާިާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ އިާ ނިންމެވީ.ާ ކޮމިޓީންާ ވ ހަކަާ ހެކިާ ޚިލ ފުކަމެއްކޮށްެގންާ ޤ ނޫނ ާ  110އެތަންއޮތީާ

އިޢްތިރ ޟުކުރައްާާ ެގނައުމަށްާ މިއަށްާ ބަދަލުާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ ބަދަލުކުރަން.ާ ެއޮގތަށްާ ހޯދައިެގންާ

ާޅަކުާއިންނެިވއްޔ .ާާބޭފު

ާ

ާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ ހީވަނީާ 30ާއަޅުަގނޑަށްާ އެހެންާާ ފޮޅުވަތުަގިއާ ދެވަނަާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ެއތަނުަގިއާާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހެްއކެއްކަމުަގއި،ާ  115ާއިޢްތިރ ފުތަކަކީާ

ާތ ސުކުނެއްހެންާއިންނ ނީ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ކަންކަމެއްނޫނޭ.ާާާهللاާއަތޮޅުާމެްނބަރުާޢަބްދުހުވަދުާ މިއިންނަާ ފޮޅުަވތުަގއިާ ތިންވަނަާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ދެއްތޯ.ާހެކިާހޯދުމަކީާެއްއވެސްާފަރ ތަކުންާކޮށްެގންވ ނެކަމެްއނޫނޭާމީހަކަށްާމަޖުބޫރުކޮށްާހެކިާހޯދުމ ާާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެހެންވީމަ ހޯދުމަކީ.ާ ހެކިާ ކަންކަންވީމަ.ާާޤ ނޫނ ޚިލ ފަށްާ ދެއްތޯ.ާ އެބައ ދޭާ ކަންިއތުރެއްާ އިތުރުާ ާ،120 

އިނީާާ ކުރީަގއިެވސްާ ކަމެއްނޫނޭ.ާ ރީތީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެތަންާ ނޫނޭ.ާ ކަންކަމެއްާ

އެހެންކަންނޭނޭގ.ާއިނދެފައިާފަހުންާބަދަލުަގއިާމިއިދީާކަންކަމޭާދެއްތޯ.ާކޮންެގންވ ނެާކަެމަެއްނޫނޭ.ާ

ާކަމެއްާދެއްތޯާެއކުރަނީ.ާާާ

ާ

ާާާާާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ  ދެނ30ާާާްާއެހެންވީމަ، ނޯޓްކުރަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ނެތްކަމަށްާ އިޢްތިރ ޟެއްާ މ ްއދ ަގއިާ  125ވަނަާ

ެގނެވިފައިހުރިާ ޑްރ ފްޓަށްާ ެގންދެވިާ އެންމެފަހުންާ ދަންނަވަންާ ތަކުރ ރުކޮށްވެސްާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ އިތުރު އަނެއްކ ވެސްާ ނިންމ ލަދެއްވ ށޭ.ާ ޮގތެއްާ ހޯދަންޏ ާާބަދަލުތަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތައްާ

ިއބ ރ ތެއްާ ޮގތަށްާ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ އެނޭގާ އެބަާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ

ާ 31،32،33،34،35،36ާނެހެދޭނެ.ާ ާާ 37ާނިންމ ފައި.ާ ައޅުަގނޑުާާާ ނިމިފައި.ާ ވެސްާ
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ކޮށްލައް އޮތިއްަްޔ ާ ސުވ ލެްއާ ބޭފުޅަކުާ ައޅުަގނޑަށްާާމިހެންދަންނަވ ލިއަސްާ ެއއީާ އިނޭގތޯ.ާ  130ވ ތިާ

ާާ މިދަންނަވ ލަނީ. އެއްޗެހިާ ނެތްާ ބަދަލުެގނެވިފައިާ 38ާާޕްރެކްޗޭންޖަސްތަކުންާ އެބައޮތ38ާާާް. ހުަގިއާ

ހުެގާ)ށ(ާގައި.ާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާއެބުނ ާއުސޫލުެގާތެރޭަގއިާއެހެންާއޮތްތަނ38ާާާްބަދަލެއް.ާާ

ާާ މި މިއޮތީާ ެގނެސްފައިާ ބަދަލެއްާ ުއސޫލުތަކަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންާ ބުނެފައިވ ާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ

ާާ އިޢްތިރ ޟެއްކުރައްވ 38ާާާާއެހެންވީމަ، ބަދަލަށްާ އޮތްާ އެެގނެސްފަިއާ ޏަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

 39ާ135އެހެންީވމަ،ާއަސްލުާއެތިންާއެާބަދަލުކޮށްލ ާއިސްތިޢުނ ފަށް.ާއެހެންވީމަ،ާާާާބޭފުޅަކުާއިންނެވިްއޔ .

ތްާބަެއއް.ާއެބަޔަށްާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިންާއެހެންާމ އްދ ތައްާބަލ ާެގާ)ށ(ާއެީއާއިތުރުކުރެވިފަިއާއޮ

ާާ އަންނ ނަން. ނިންމ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެބައިާ އިތުރުކުރެވުނުާ އެާ ަގިއ39ާާާާނިންމ ފައިާ )ހ(ާ ެގާ

ާބަދަލެއްާެގނެވިފައެއްާނެތްާ.

ާ

ފ ހަަގާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާާ ނުކުތ ެއއްާ އަޅުަގނޑުާ އެބައޮތްާ ަގއިާ މީަގިއާާ)ހ(ާ ެއއީާ  140ާކޮށްލަން.ާ

މިހ ރުާވ ުވާާާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ައޅުަގނޑުާސުވ ލުކޮށްލަން.ާ މިއީާ ގަވ ޢިދުތޯ،ާ މިހ ރުާގަވައިދުތޯ،ާ ަގވ އިދުާއޮންނ ތީވެާ

ައޅުަގނޑުެގާާ އެއީާ ފިލިތޯާ ެއއްާ ވ ވުަގއިާ ނޫނީާ އަންނ ނެތޯާ ތިކިާ އަލިފުާ އައިސްފިއްޔ ާ ދެފިލިާ

ާސުވ ލަކީ.ާާ

ާ

ޕެނަލްއިންާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާރިޔ ސަތުން ފަހުންވެސްާ ނިމުނުާ ކޮމިޓީާ އެްއޗެހިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރޭަގއިެވސްާ ތިސުވ ލުާ  145އ ދެ،ާ

ެއހެންވީމަ،ާ އޮންނަނީ.ާ ލިޔެފައިާ ެއޮގތަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވެސްާ މިހ ރުެގާ ބެލިއިރުަގއިާ ބެއްލެވި.ާ

ާާ އްާނެތްކަމަށް.ާ)ހ(،ާ)ނ(،ާ)ރ(.ާާެގާ)ހ(ާއަށްާަމއްސަލައ39ާާެއެޮގތަށްާބޭއްީވާއަޅުަގނޑުމެން.

ާާ ސ ފެއްނުވޭ(. ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުިވާ ެމންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އެީއާ 40ާާ)ށ(ާ ބަދަލެއ40ާާާް. ށްވެސްާ

ާާ ނެތް. 41ާާެގނެވިފައެއްަްާ އ41ާާާެ. ޤ ނޫނަކުންާ އެާ ތަޢ ރުޟުވ ނެ،ާ ފޮޅުވަތުަގއިާ ދެވަނަާ ަގއިާ

ބަދަލުކުާ މިހ ރުާ މިންަވރެކޭާއޮތްތަންާ ތަޢ ރުޟުވ ާ ެއާާޙައްޤުތަކ ާ ނުވަތަާ އެާޤ ނޫނެްއާ އޮތީާ  150ރެވިފައިާ

ބައެްއެގާާ ޤ ނޫނެްއެގާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނެއްެގާ ފޮޅުވަތުަގއިާ ފުރަތަމަާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ޤ ނޫނަކުން...ާ

އަސ ސީާ ލިޔެވެންީވާ ފޮޅުވަތުަގއިާ ދެވަނަާ ލިޔެވެންވީާ އެތ ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެބައ ދޭ.ާ ވ ހަކަާ

އްާނުވަތަާއެާޤ ނޫނެއްެގާބަޔަކުންާއެާޙައްޤުތަކ ާތަޢ ރަޟްވ ާޙައްޤުތަކ ާތަޢ ރަޟްވ ނަމަާެއާޤ ނޫނެ

ދެއްތޯ.ާ ރަނަގޅުާ ެއޮގތްާ މިންވަރެއް.ާ ތަޢ ރަޟްވ ާ ޙައްޤުތަކ ާ އެާ ޤ ނޫނަކުންާ އެާ މިންވަރެއް.ާ

 155އެހެންވީމަ،ާެއްއވެސްާބޭފުޅެްއެގާއިޢުތިރ ޟެއްާއެބައޮތްތޯ.ާނެތްކަމަށްވަންޏ ާފ ސްވީކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާ
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ަގިއ43ާާާާަގއިާބަދަލެއްާެގނެވިފަެއއްާނެތް.ާއެހެންީވމަ،ާއެާމ އްދ ާނިމުނީކަމަށް.42ާާާާބަލަނީ.ާދެން،ާާ

ާކުޑަާބަދަލެއް.ާާ

ާ

އިނީާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ކުރީަގިއާ އެތަންކޮޅު.ާ އެމީހަކަށްާ ދެއްތޯ.ާ ދުރުކޮށްލ ފައިާ އެާ ާއެމީހަކުާ

 160ާކޮށްލ ފައި.ާާެއއްކޮށްާމިހ ރުާވަކިާާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިހްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާށްާމިހ ރުާއޮތްޮގތަށްާއިޢުތިރ ޟެއްާއެބަޮއތްތޯާއެްއވެސްާބޭފުޅަކު.43ާާާއެަެހެންވީމަ،ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ާއެއީާމިހ ރުާެގނެސްފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙެއްާދެއްތޯ.ާާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ
 165ާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިހްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އެއީާހުރިހ ާއެްއޗެްއަގިއވެސްާއެާއަންނަާތަންާމިހ ރުާބަސްފޮތުަގއިާމިހ ރުާބޭނުންކުރ ާއުސޫލުކަމަށްާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާާ

.ާއެްއވެސްާބަދަލެއްާެގނެވިފައެއްާނެތ44ާާް)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާބޭފުޅަކުާއިންނެވިތޯާއަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް.ާއެހެންީވމަ،ާއެާމ އްދ އަށްާއި

ބަލ ފައި،ާާ ނިމުނީކަމަށްާ މ އްދ ާ އެާ ނެތްކަމަށްވަންޏ ާ ބަދަލެއ45ާާ.45ާާާްބަލ ލަން.ާ  170ށްވެސްާ

ާާ 46ާާެގނެވިފައެއްާނެތް. .ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާމ47ާިާ.ާެއެވސްާބަދަލެއްާެގނެވުނުާމ އްދ އެއްާނޫން.

އަޅުަގާނ މ އްދ ތައްާ ެގނެވުނުާ އޮތީާބަދަލުާ ނިންމ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ނިމުނީ.ާ ބަލ ާ ޑުމެންާ

ާާ 12ާާާާއިތުރުކުރެވުނުާދެތަންކޮޅު.ާފުރަތަމަާތަންކޮޅަކީ ވަނަާމ ްއދ ެގާ)ޅ(12ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(.

މިއީާއެންމެފަހުންާމިާބ ބުާގެންދެވިރޭާއިތުރުކުރެއްވިާބައެއް.ާއޭރުަގއިާޑްރ ފްޓެއްާނެތް.ާިމާމަފްޙޫމާްާ

އެހެން ބެލެވޭާާދެއްވީ.ާ ކަންކަމަށްާ ޖިނ ޢީާ ނިންމެވީާ ކޮމިޓީންާ އެރޭާ ހުންނ ނެާ ހަނދުމަފުޅުާ  175ވީމަ،ާ

އެަެއަށްާާ މީަގއިާ މިހ ރުާ އަންނ ތީާ ވ ހަކަާ އަބުރުެގާ ތެރޭަގއިާ ުއސޫލުތަކުެގާ އިސްލ މީާ ކަންތައްތަކުެގާ

ނެތްކަމަށްާ އެްއޗެްއާ ެއްއވެސްާ ސ ފެއްނުވޭ(ކުރ ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ

ޕެނަލްއިންާފ  ބެލިއިރުަގއިާ ޑްރ ފްޓްާ މިާ ދެން،ާ ރިޒަރވޭޝަންއެްއަގއި.ާ ދެއްވިާ ހަަގކުރަްއވ ފައިާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގ12ާާާާދެންނެަްވީާމިކަމ ބެހޭާއެބ ވަތުެގާކަންތައްތައްާއެންމެާގ ތްކޮށްާއޮތްާމ އްދ ައކީ

 180ެގާޮގތުަގއިާއެމީހެއްެގާާއެކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާލިސްޓްކުރެވިފައިާއޮތީ.ާއެހެންވީަމ،ާއެއަށްާ)ޅ(ާއެއްާ



 8 

މިއާ  އެހެންީވމަ،ާ އިތުރުކުރަން.ާ ޢިބ ރ ތެއްާ ެއޮގތަށްާ އޮތުންާ ރައްކ ތެރިކުރެިވފައިާ އަބުރުާ ނަމ ާ

ާބެހޭޮގތުންާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވަންާއަޅުަގނޑުާކޮންމެާބޭފުޅަކަށްެވސްާއެއްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ ހަމަާ އެއީާާއަޅުަގނޑަށްާ ލ ން.ާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ޙައްަްޤުާ ފަހަތަށްާ ާޢިބ ރ ތުެގާ

12ާާނަޞީމްާއިބްރ ހީމްާާ ޙައްޤުތަްއާާާ އަސ ސީާ އަންނަނިވިާ މީހަކަށްމެާ ކޮންމެާ މިބުނަނީާ  185ާަގއިާ

ާލިބިެގންެވއޭ.ާކިޔ ފައިާޢިބ ރ ތްކުރަމުންާެގންނައިރުަގއިާ)ޅ(ާަގއިާހަމައެކަނިާއެމީހެްއެގާނަމ ާއަބުރުާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ނަމ ާ އެމީހެްއެގާ ރަނަގޅީ،ާ ައޅުަގނޑަށްާ ޢިބ ރ ތްކުރުމަށްވުރެާ އެހެންާ އޮތުން.ާ ރައްކ ތެރިކުރެވިފައިާ

ާއަބުރުާރައްކ ތެރިކުރެވިފައިާޮއތުމުެގާޙައްަްޤު.ާާ

ާާ

ރައްކ ތެރިކުރެވިފައިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އަބުރުާ ނަމ ާ އެމީހެްއެގާ ހުށަހެޅުއްވުމަކީާ ނަޞީމްެގާ  190އޮތުމުެގާާާާއެހެންވީމަ،ާ

ޙައްަްޤު.ާެއޮގތަށްާއެާޢިބ ރ ތްާބަދަލުކޮށްލަން.ާއެއ ާދޭތެރޭަގއިާެއއްޗެއްާވިދ ޅުވ ނެާއެހެންާބޭފުޅަކުާ

ބޭފުޅަކުާ އެަެހެންާ އެހެންވީަމ،ާ ދޫކޮށްލައްވައިފި.ާ ފުރުޞަތުާ މުޢިއްޒުާ މުޢިްއޒު.ާ އެބައިންނެވިތޯ.ާ

ނަޞީމް ދަންނަވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނެތިްއޔ ާ ވިދ ޅުވަންާ ބަދަލުެގނައުމަށްާާއެްއޗެއްާ ހުށަހެޅުއްިވާ އެާ ާ

ާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާބޭފުޅަކުާެއބައިންނެވިތޯ.ާާ

ާ195 

ައންނަނިވިާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މީހަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ މިބުނަނީ،ާ ަގއިާ )ޅ(ާ ައސްލުާ ާއަޅުަގނޑުާ

ކިޔ ފައިާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ލިބިެގންވެއޭާ ޙައްޤުތައްާ ނަމ ާއަސ ސީާ އެމީހެްއެގާ ލިޔެފައި.ާ )ޅ(ާ މިާ އެަެހެންނޫންތޯ،ާ ާ

ާއަބުރުާރައްކ ތެރިކުރެވިފައިާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ެގާ)ޅ(ާއެްއާއިތުރުކުރަން.ާެއާއިތުރުކުރ 12ާާާާއެހެންވީމަ،ާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާބޭފުޅަކުާނެތިްއޔ 

ދެން،ާޢި ެއޮގތަށްކަަމށް.ާ ޙައްޤު،ާ އޮތުމުެގާ ރައްކ ތެރިކުރެވިފައިާ އަބުރުާ ނަމ ާ އެމީހެއްެގާ  200ބ ރ ތަކީާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(.39ާާާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ލަންާމިއޮތީ،ާއިތުރުކުރެވުނުާއަނެއްާބަޔަކީ،ާ

ާ

ާާއަރިއަތޮޅުާއުތުަުރުބުރީާމެންބަރުާާ އިނޭގތޯ،ާ ސ ފުކޮށްލަންާ 13ާއެްއޗެއްާ މ އްދ ާ ާވަނަާ ޑްރ ފްޓްާާ މިާ ާމިހ ރުވެސްާ

ާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ އެބައިނދޭާ 13ާބަލ އިރުާ ާާ ިއނދެފައިާ )ށ(ާ 13ާ)ހ(،ާ މިއީާާ ާއޮބްލިކްާ

 205ާކިހިނެއްާހިނގ ކަމެއްތޯ.ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާއ ދެ،ާރޭަގއި.ާ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:



 9 

ާ

އޮތޭާއަރިއަތޮޅުާއުތުަުރުބުރީާމެންބަރުާާ ނިމިފަަަިއާ ާމަޢ ފްކުރައްވ ާ ބެލެނީާާ އެްއޗެްއާ މިާ ައޅުަގނޑަށްާ ާވިދ ޅުވީ.ާ

ނުފޮނުވަންޏ ާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ މީތިާ ފޮނުވަނީ.ާ ހީކުރީާ އަޅުަގނޑުާ މިީއކަމަށްާ ާވ ޮގތަކީ.ާ

 210ާމައްސަލަެއއްާނެތް.ާނިމިފައިާހިތުަގއިާއޮތްާއެތިާފޮނުވަންޏ .ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ

ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އްދ ެގާ)ށ(.ާއ ދެ،ާމިވެސްާކޮމިޓީންާމިޮގތަށްާބައެއްާއިތުރުކުރުމަށްާނިންމެވީ.ާވަނަާމ 39ާާއ ދެ،

އޮތީާާ ދޫކޮށްލަްއވ ފައިާ ޕެނަލްއަށްާ ކަމެއްާ މ އްދ އަކަށްާ ަވކިާ ނެތްާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފަެއއްާ އޭރުާ ދެން،ާ

އޮ ވ ހަކަތަްއާ މަފްޙޫމްއ ބެހޭާ މިބުނ ާ މީަގިއާ ދެން،ާ އެޕްރޮޕްރިއޭޓްއީ.ާ އެންމެާ މިާކޮންތ ކަށްތޯާ ތީާ

އިތުރުކުރެވޭާާ މިާ އެަެހެންވީމަ،ާ މިއޮތީ.ާ ެގންނަވ ފަިއާ ޕެނަލްއިންާ މީެގތެަެރެއަށްާ  215މ އްދ ަގިއކަމަށްވ ތީާ

އަކުރަކީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްާޢ ންމުކޮށްާޝ އިޢުކޮށްފަިއވ ާޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާމެނުވީާ

ާާ އެހެންީވމަ، ނުވ ނެޭއ.ާ ދީެގނެއްާ ޢަދަބެއްާ މީހަކަށްާ އެއްޗެއްާާއެްއވެސްާ އެއްވެސްާ ދޭތެރެާ މިއ ާ

ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަންާމާިާ ބޭފުޅަކުާއެބައިންނެވިތޯ.ާއެްއވެސްާއިޢުތިރ ޟްކުރައްވ ތޯާ ވިދ ޅުވ ނެާ

ާާ ެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއިތުރުކުރުމަށްާއިޢުތިރ ޟްކުރ 39ާާާމި ެމންބަރުާވިދ ޅުވިާ ށްާ)ރެކޯޑިންަގއިާ

ާާާާމެންބަރަކުާއިންނެވިތޯ.ާނެތްކަމަށްވަންޏ ،  220ވަނަާމ ްއދ ެގާ)ށ(39ާާާާމިާރެކޯޑަށްޓަކަިއާއަޅުަގނޑުާމި

އެްއެގާޮގތުަގއިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްާޢ ންމުކޮށްާޝ އިޢުކޮށްފައިވ ާޤ ނޫނެްއެގާދަށުންާ

މެީގތެރެއަށްާާ ޢިބ ރ ތްާ އޮތްާ މިހެންާ ދީެގންނުވ ނެަެއެަެެވާ ޢަދަބެއްާ މީހަކަށްާ އެްއވެސްާ މެނުވީާ

ިމހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާބ ބުާއެކުަގއިާބަލ ާނިމުނީ.ާެއހެންވީމަ،ާބަދަލުކުރުމަށް.ާއެހެން ވީމަ،ާ

ާާ ޑްރ ފްޓް މިާ އެހެންވީމަ،ާ ސުވ ލެއް.ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ރެކޯޑަށްޓަކައިާ މ5ާާާިހަމަާ ަގއިާ

ބޭފުޅަކުާ ެއއްެވސްާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ ފޮނުވުމަށްާ މިާ މަޖިލީހަށްާ އެއްޮގތަށްާ ނިންމެވުމ ާ  225ނިންމެވިާ

ާާއެ ެއއީ ކަމެއް.24ާާާާބައިންނެވިތޯާ ނިންމަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަށުންާ ެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

ާާ 5ާާޑްރ ފްޓް ،7ާާާާ ެގާތ ރީޚުަގއިާލިޔެފައިާއޮތްާލިޔުންާފޮނުވުމަށްާއިޢުތިރ ޟްކުރ 2007ާާާޖުލަަައި

ތަށްާމަޖިލީހަށާްާބޭފުޅަކުާއިންނެވިތޯ.ާއެހެންވީަމ،ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންނެވިާބޭފުޅުންެގާއިއްތިފ ޤުންާމިޮގ

ބައްދަލުވުންާާ މިއަދުެގާ މިހ ރުާ ނޯޓްކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނިމުނީކަމަށްާ ހުށަހެޅުމަށްާ ޑްރ ފްޓްާ

ވަުގތަށްާާ ވަުގތުންާ ބަދަލުތައްާ ކުދިކުދިާ ހަމަާ ޕެނަލްއިންާ ކުރީަގއިާ ނިމުނުެގާ  230އަޅުަގނޑުމެންާ

ނޑުާބޭފުޅުންނަށްާއަރުވ ނަންާާެގންނަވަމުންާއެެގންދިޔައީ.ާެއހެންވީމަ،ާމިހ ރުާޕްރިންޓްކޮށްފައިާއަޅުަގ

ާސޮއިކޮށްލަދިނުމަށް.ާއޭރުންާައޅުަގނޑަށްާފޮނުވ ލެވޭނީ.ާާ
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ާ

ބޭފުޅަކާ ާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެްއާ ކޮންމެވެސްާ މުޤައްރިރ ާ ފެންނަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

އެާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކުރައްވ ާ ރަނަގޅުވ ނެކަމަށް.ާ ެއންމެންނަށާްާސޮއިކުރެއްވީމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭއްވީމަ.ާ މިތ ާ ކޮޕީާ ާ235 

ފައިލްކޮށްފަިއާާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އޭރުންާ ސަބަބަކަށްވަނީާ އެީއާ ސޮއިނުކުރިޔަސް.ާ ކޮންމެހެންާ

ާމިތ ނަގއިާނޫނީާދެބޭފުޅުން،ާކޮންމެހެންާއެންމެންާސޮއިނުކުރިޔަސް.ާާ

ާ

ތ އީދުކުރަާމުޙަންމަދުާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާ ޙަމްޒ އ ާާއަޅުަގނޑުާ މުޤައްރިރ ާ ހުށަހަޅަންާ އަޅުަގނޑުާ ާން.ާ

 240ާދެބޭފުޅުންާބައްލަވަން.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ނަސީމްާއިބްރ ހީމް

ާ

އެކަންާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ސޮއިނުކުރެިވެގންާ ބޭފުޅަކަށްާ ވަކިާ ނުފެނޭާ ާއަޅުަގނޑަކަށްާ

ާރަކުާއެތިއްބެިވާބޭފުޅުންާސޮއިކޮށްލެްއވުންާެއއީާހަމަާރަނަގޅުާކަމެްއކަމަށް.ާލަސްކުރ ކަށް.ާއޭާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާ

 245އ ދެ،ާމީަގއިާކުރީަގިއވެސްާައޅުަގނޑުމެންާެއވ ހަކަާދެންނެީވ،ާރައްކ ތެރިކަމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ައޅުަގނޑުެގާާ މީަގއިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ފެންނަކަމެކޭ.ާ ބޭނުންތެރާިާކޮށްލަންާ ހަމަާ ސަލ މަތަކަށްވެސްާ

އެބަހުރި.ާ މައްސަލަތަކެއްާ ނުކުންނަާ މީަގިއާ ެއއީާ ދެންނެވީ.ާ އަޅުަގނޑުާ އެވ ހަކަާ ކަމަކަށްވ ތީާ

ދެރަވެސްވޭ.ާ ހަމަާ ދަންނަވަންާ މިހެންާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ީމޑިއ އަށް،ާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއަދުވެސްާ

ސުވ ލުކުރައް މިއަދުާ އަޅުަގނޑ ާ މީޑިއ އިންާ ކޮމިޓީެގާާއެކަމަކު،ާ މިާ މެންބަރަކ3ާާާުަވއިފި.ާ

މަޖިލީހަށާްާ ނިންމ ފައިާ މިހ ރުވެސްާ ކޮމިޓީންާ އެބައޮތޭާ ދެއްވ ފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ  250އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ފޮނުވަންާ އެހެންވީމަ،ާ ނުފޮނުވަނީއޭ.ާ މުޤައްރިރުާ ވެއްޖެއޭ،ާ ޙަވ ލުކޮށްފައިާ މުޤައްރިރ ާ ފޮނުވުމަށްާ

ާާ ެގނައި އަޅުަގނޑުާ ނިންމެވުމަށްާ މެންބަރުާކޮމިޓީންާ )ރެކޯޑިންަގިއާ މިާ ފަހަރުކަމަށްވ ތީއ ާ ފުރަތަމަާ

ސ ފުކުރަންވެެގން.ާާ ރެކޯޑްާ ހުންނ ތީާ ކަންތައްތަްއާ އެކަހަލަާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ

ޮގތަށްާާ ތިނިންމެވިާ މިހ ރުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ

ވިދ  މެންބަރުާ ބެލެންހުރާިާ)ރެކޯޑިންަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެން،ާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އެްއޗެްއާ  255ޅުވިާ

ަވުގތެްއަގިއާާ ކޮންމެވެސްާ މިއަދުެގާ އެހެންީވމަ،ާ ދެންާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަަަހު(.ާ ތެރޭގައި...ާ ބ ބުތަކުެގާ

ާާ މިެގނައި އެންމެފަހުެގާ އަޅުަގނޑުާާހަމަާ ސޮއިނުކުރެްއވިޔަސްާ އަދިާ ޕްރިންޓްކޮށްފަިއާ ބަދަލުތަކ އެކީާ
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ައތްޕުޅުަގިއާާބޭނު ބޭފުޅުންެގާ އެކޮޕީާ އަރުވ ނަން.ާ ކޮޕީެއއްާ އަތްޕުޅަށްާ ބޭފުޅުންާ އަޅުަގނޑުާ ންާ

ާރައްކ ކުރަްއވ ފައިާބޭްއވުންާމުހިންމުހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާ.

ާ260 

ފޮނުވުމުެގާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާާ ެއާ މުޤައްރިރަށްާ އަޅުަގނޑުމެން...ާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާދެއްކެިވާވ ހަކަާސ ފެއްނުވޭާ(ާާާދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:އަޙްމަ

ާ

ދެނާްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނުކުރަްއވަންޏ ..ާ އިޢުތިރ ޟެއްާ ބޭފުޅަކުާ އެވިދ ޅުވިޮގތަށްާ ޒ ހިރުާ އަޙްމަދުާ އެހެންވީމ ،ާ

އެހެން އޮންނ ނެ.ާ ައތްޕުޅުަގިއާ ބޭފުޅުންެގާ ބަލ ލެވެންާއެހެންނަމަވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ  265ީވމ ،ާ

ހަމާަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެންމެފަހުންާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ބ ރު.ާ ޢަދުލްއިންސ ފުކުރުމުެގާ މިއޮތީާ

ާާ އޮތީ ނިންމ ފައިާ ެއއްކޮށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަލައިެގންާ 3ާާާާފައިނަލްކުރަންާ މ އްދ ، ވަނ4ާާާަވަނަާ

11ާާވަނަާމ އްދ ،10ާާާާާމ އްދ .ާމަޢ ފްކުރައްވ ،ާާވަނ9ާާަވަނަާމ އްދ ،8ާާާާވަނަާމ އްދ ،5ާާާާމ އްދ ،ާާ

ާާ މ އްދ ، 12ާާާާވަނަާ މ އްދ . އަޅުަގނޑުމެނ9ާާާްވަނަާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ ނުނިންމ ާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ބަދަލަކީ،ާ ެގނައިާ މ އްދ އަށްާ ފުރަތަމަާ ެގނައީާއެބ ބުެގާ ބަދަލެއްާ  270ބަދަލުެގނައީ،ާއެރޭާއަޅުަގނޑުމެންާ

ަގިއާއެބައޮތްާދެއްތޯާޑްރ ފްޓް.ާޢަދުލުއިންސ ފުާޤ އިމްކުރުމުެގާބ ރުާމިހ ރުާހުރިހ ާބޭފުޅުންެގާއަތްޕުޅު

ޖުލައިާތ ރީޚްަގއިާއެާލިޔުންާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބަލައިލަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެނ10ާާ،8ާާާްޑްރ ފްޓްާާ

ާާ މިއޮތީ އޮތްތަނ1ާާާްނިންމ ލަންވެފައިާ ކިޔ ފަިއާ އެބައިމީހުންނޭާ ކުރީަގއިާ )ށ(.ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އެހެންނުންތޯ.ާާއަޅުަގނޑު ފަނޑިޔ ރުންނަށް،ާ ބަދަލުކުރީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެތަނެއްާ އެހެންހުރިާ މެންާ

ާާ ެއބައިމީހުނ1ާާާް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއެހެންވީމ ، ައށްާފަނޑިޔ ރުންާއެލަފްޒު،ާ  275ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާ

ކޮ އެބައިންނެވިތޯ.ާ ބޭފުޅަކުާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ ެއބަދަލ މެދުާ ފަނޑިޔ ރުން.ާ މިޓީންާއޮތްތަނަށްާ

ެއާާ ބޭފުޅަކުާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ ެގންނަން.ާ ެއޮގތަށްާ ޢިބ ރ ތްާ އެާ އަސްލުާ ނިންމެވުންާ ނިންމެވިާ

ާާ އިޢުތިރ ޟްކުރ 1ާާާއިންނެވިތޯ ދޭތެރޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެމ އްދ އަށްާ ެއޮގތަށްާނިންމެވުމ ާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ނިންމީ ކޮމިޓީންާ ނިންމީކަމަށް،ާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑުާާބޭފުޅަކުާ ކަމަށްާ

އެއ އިުގޅިެގންާާ ހަމަާ ދެންާ ކޯޓުތަކުެގ1ާާާާނޯޓުކުރ ނަން.ާ ަގއިެވސްާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ  280ވަނަާ

އެރޭާ ކޮމިޓީންާ ބަދަލުކުރަންާ އެޮގތަށްާ މަސައްކަތ ބެހިާ ފަޑިޔ ރުންެގާ އެހެންއޮތްތަންާ މަސައްކަތ ބެހި،ާ

އި ދޭތެރޭަގއިާ އޮތްޮގތ ާ އެލިޔެވިފައިާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަާާނިންމެވި.ާ ބޭފުޅަކުާ ޢުތިރ ޟްކުރައްވ ާ

އިންނެވިތޯ.ާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ތީއެއްާނުފެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއޭަގއިާމަްއސަލައެްއާާ



 12 

ާާ 1ާާާާނެތްކަމަށްާބަލައި ވަނަާމ އްދ ަގިއ2ާާާާވަނަާމ އްދ ާމިހ ރުާއެއޮތްޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމީ.

ާާ 2ާާާާެގނެވުނުާބަދަލަކީ މ އްދ ެގާ)ހ(  285އަށް.ާކުރީަގއިާއޮތީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާވަނަާ

ނިންމެވީާ ކޮމިޓީންާ ބެއްލެވިރޭާ ކޮމިޓީންާ އެންމެފަހުންާ ބައެްއވިޔަސް،ާ ޤ ނޫނަކުންާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނެއްާ

މިހ ރުާ ދެންާ އިތުރުކުރަްއވަން.ާ ެއހެންާ ބައެްއވިޔަސްާ ަގވ އިދަކުންާ ނުވަތަާ ަގވ އިދެއްާ އެތަނަށްާ

ޢިބ ރ ތްާބަދަލުކޮށްފައިާމިއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިޮގތަށްާނިންމެވުމުެގާކުރީަގއިާާއެހެންވީމ ،ާެއޮގތަށްާާ

އަޅުަގނޑުާާ އޮތީމަާ ފ ހަަގކުރައްވ ފައިާ ޕެނަލުންާ މުހިންމުކަމެއްާ ވިސްނ ވަޑަިއަގތުމަށްާ ކޮމިޓީންާ ހަމަާ

ރައް ޑްރ ފްޓްކުރެވުނުއިރުަގއިާ މިމ އްދ އަކީާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ސަމ ލުކަމަށްާ  290ޔިތުންެގާާތިބޭފުޅުންެގާ

ބަދަލުނުެގނެވޭނެތީާ ތަނަކުންާ ސްޕްރިމްކޯޓުންނޫންާ އެހެންތ ކުން،ާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ

ަގވ އިދަކުންާާ ނުވަތަާ ަގވ އިދެއްާ މިވ ޮގތަކީާ މިހ ރުާ ިމއީ.ާ މ ްއދ އެއްާ ފުރުޞަތަށްލީާ އެކަމުެގާ

މިބުނަނީ ފަހަތުންާ ތެރެއަށްލުމ އެކުަގއިާ މިމ އްދ ެގާ އެާ ލިބެިގންވަނީާާބައެްއވިޔަސްާ ނިންމުމުެގބ ރުާ ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާހައިކޯޓަށ އިާސްޕްރިމްކޯޓަށޭ.ާޢ ންމުޮގތެްއަގއިާޑެލިޭގޓެޑްާލެޖިސްލޭޝަންަގއިާމިބަލަނާީާ

މަޖިލީހަކުންނޫންާ ެއއީާ ަގވ އިދެްއވެސްާ ހަދ ާ ސަރުކ ރުތަނަކުންާ މިއޮތްޮގތުންާ މިހ ރުާ  295މަޖިލީހުން.ާ

ދިމ ވެއްޖި މަްއސަލަެއއްާ މަޖިލީހަށާްާބައްލަވ ނީކީ.ާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމަވަނީ.ާ ސްޕްރިމްކޯޓުންާ ްއޔ ާ

)ރެކޯޑިންގަގިއާާ ެއއްޗިހިާ ެއަގވ އިދުތަކ ާ އެބައި.ާ އޮންނ ނެާ ބ ބަުގއިާ މަޖިލީހުެގާ އޮންނ ނެ،ާ

ދިުގކޮށްާާ ވަރަށްާ ހަނދ ންވޭާ އަޅުަގނޑުާ ީމެގކުރީަގިއވެސްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެްއާ މެންބަރުވިދ ޅުވ ާ

ާ ނިންމ ފައިާ އެޮގތަށްާާވ ހަކަދަްއކ ާ ބޭއްވިރޭާ ފަހުންާ ކޮމިޓީންާ އެހެންނަމަވެސްާ ޮއތްކަމެއް.ާ

މިހެނާްާ މިބަދަލުާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންާ މިއޮތީ.ާ ެގނެސްފައިާ ބަދަލުާ ނިންމެވީަމާ  300ބަދަލުކުރައްވަންާ

ާެގންނަންވީތޯާައޅުަގނޑުާކޮމިޓީންާއަދިއެއްފަހަރުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާާ

ާ

ާއ ދެ،ާމުޙަްނމަދުާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާ ފ ސްކުރާ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ބުނަނީާ މ އްދ ަގއިާ ދެވަނަާ ާމީެގާ

އެހެންކިޔ ފަިއާާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އިބްރ ހީމްާދީދީ ބައެއްިވޔަސްާ ޤ ނޫނަކުންާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނެްއވިޔަސްާ އެއީާ އިނޭގތޯ.ާ ވ ހަކަާ އެްއޗެްއެގާ

އެަގވ އި އުފެދޭ.ާ ސުވ ލުާ އައީމަާ ެއހިސ ބަށްާ ަގވ އިދެއްިވޔަސްާ ރައްޔިތުންެގާާނުވަތަާ  305ދަކީވެސްާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫންތޯ.ާ ނުވަތަާ އެއްޗެްއތޯާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ

މަޖިލީހުެގާމަސައްކަތެްއެގާޮގތުަގއިާަގވ އިދުތައްާމިއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާކިހިނެއްބ ޭއވ ނީ.ާއެސުވ ލުާާ

ާއުފެދޭ.ާ

ާ
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ދެވޭނީ.ާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ކޯޓަކަށްާ ހެދުންތ ާ ަގވ އިދުާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނަކ ާ އުސޫލަކީާ  310ާޢ ންމުާ

ތިވިދ ޅުިވާާާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން: މުޤައްރިރުާ ހަމަާ ލިޔެފިއްޔ ާ މިޮގތަށްާ މިހ ރުާ ެއހެންވީމ ،ާ އޮތަސް.ާ މީަގއިާ މިވ ހަކަާ

ކަށްާދ ންވ ނީާޤ ނޫނާީާމައްސަލަާނުކުންނ ތީާއަޅުަގނޑަށްާނުފެނޭާމިހެންާއޮންނ ކަށް.ާސްޕްރިމްާކޯޓަ

އޭތިާ ގަވ އިދަކަށްާ އޮތްާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ ާ ހަމަާ ެއއީާ ޚިލ ފުވިޔަސްާ ަގވ އިދ ާ ދެންާ މައްސަލަ.ާ

އޮތުމުންާ މިހެންާ މިކަންާ އަދިާ އޮންނ ނެ.ާ ޙައްޤުާ ދިޔުމުެގާ މީހަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ ބ ޠިލްކުރުންާ

އަޅުަގނޑަށް އުނިވެދ ނެތީާ ޙައްޤެއްާ ލިބޭާ މަޖިލީހަށްާ އަދިާރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ފެންނަނީ.ާ ާ315 

ާކޮމިޓީެގާއަރިހުަގއިާދަންނަވަންާބޭނުންާމިތަންކޮޅުާއުނިކޮށްލަން.ާ
ާ

ަގއިާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ތިންވަނަާ ފ ހަަގކޮށްލައްވ ތިާ ހަމަާ ކުރީަގއިާ ނިންމެވުުމެގާ ޮގތެއްާ އ ދެ،ާ

ާޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާޢ ންމުންނަށްާއެބައޮތްާކޯޓަށްާޮގސްެގންާ)ރެކޯ

ާ320 

ޢިބ ރ ތްާާމުޙަންމަދުާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާ އިތުރުކުރަންާ މިތަނަށްާ ހަނދ ންވ ޮގތުންާ އަޅުަގނޑުާ ާމުޤައްރިރުާ

ާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނެއްާނުވަތަާާނިންމީާއެހެންޮގތަކަށްާއިނޭގތޯ.ާޢިބ ރ ތްާނިންމީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ނަސީމްާއިބްރ ހީމް

ޤ ނޫނަކުންާބައެްއވިޔަސްާނުަވތަާއެފަދަާޤ ނޫނެްއެގާދަށުންާހެދޭާަގވ އިދެއް.ާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވަނީާ

ފެންނަނާްާ އެތަންކޮޅުާ ޢިބ ރ ތުެގާ އެާ އެހެންނަމަެވސްާ މިދެންނެވީާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކުރެްއވީ.ާ މުޢިއްޒުއޭާ

މޮ އެފ ހަަގކުރެއްިވ،ާ ޝަރީފްާ ދެންމެާ މިހެނާްާނެތީމަާ މީަގިއާ ތަންކޮޅު.ާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ  325ޑީާ

އަޅުަގނޑުާާ ެއކަމަކުާ ަގވ އިދެކޭ.ާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިބުނަނީާ އިންނައިރުަގއިާ

މިބުނަނީ،ާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވަނީާމުޢިއްޒުާފ ހަަގކުރެްއވިިއރުާވިދ ޅުވިާއެފަދަާޤ ނޫނެއްެގާދަށުނާްާ

ާހެދޭާގަވ އިދެއްާ.

ާ

ހަމާަާާާާކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ މައްސަލަާ މަފްޙޫމްެގާ މިދެންނެވިާ ކުރީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ އޮންނ ނެ.ާ  330އެޢިބ ރ ތްާ

ާއެހެންއޮތަސްާކުރިމަތިޭވ.ާ

ާ

އެާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާ ދެވ ހަކައެްއ.ާ ިމދައްކަނީާ ީމަގއިާ ިވސްނޭޮގތުަގއިާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ެގންނަންާާާާުވްނ:އަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެ އޮންނަޮގތުންާނުނެޭގކަމަށްވަންޏ ާއެބަދަލުާ މިމ އްދާ  މ ނަާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ދެވ ހަކަިއެގާ

ޢ ންމުރައްޔިތަކުާާ ޚިލ ފަށްާ ެއަގވ އިދ ާ ހަދ އިރުަގއިާ ަގވ އިދެއްާ މިދަނީާ ޝަރީއަތަށްާ އެީއާ  335އެބަޖެހޭ.ާ
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ަގވ އިދ ޚި އެާ މުޢައްސަސ ައކުންާ ސަރުކ ރުެގާ އޮތްކަމަށްާާދެކޭޮގތުަގިއވިްއޔ ާ ކަެމއްކޮށްފަިއާ ފ ލަށްާ

މިކުރ ާާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިެގންދަނީ.ާ ޝަރީޢަތަަަށްާ އެމައްސަލަާ ފެނިވަޑަިއަގންނަަވިއެގންާ

ފަރ ތުނާްާ ދަށުންާސަރުކ ރުަުެގާކަމ ބެހޭާ ަމޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނުެގާ މަސައްކަތަކީާރަްއޔިތުންެގާ

ރައްޔިތުންެގާާ ހައްދަވ އިރުަގއިާ ބ ރެއްާަގވ އިދުާ ބޮޑުާ ބ ރަށްވުރެާ ދެއްވ ފައިއޮތްާ މަޖިލީހުންާ

މިކުރަނީ.ާ ކޮމިޓީންާ މަޖިލީހުެގާ ކުރެްއވުމުެގާ ވިތުޑްރޯާ އެާ ހަދ ފިއްޔ ާ އެަގވ އިދުާ  340ބޭނުންކޮށްެގންާ

ބޭނުންކޮށްެގންާާ ބ ރެއްާ ނުދޭާ ަމޖިލީހުންާ ކުރަނީ.ާ ޚިލ ފަށޭާ ަގވ އިދ ާ ނުބުނޭާ ކޮމިޓީންާ މަޖިލީހުެގާ

ވިތު އެާ ކުރީމަާ ނިުގޅަެއްއނުަގނެވޭނެ.ާާއެކަންތައްާ ޝަރީއަތަކުންާ ކޯޓަކުންާ އެބ ރުާ ޑްރޯކުރަންޖެހެނީ.ާ

މަޖިލީހުނާްާ ޚިލ ފުކަމެއްކޮށްފިއްޔ ާ މ ނަކުރޮިގތ ާ މަޖިލީހުންާ މިސ ލަކަށްާ ކޯޓުންާ ދެންވ ނެޮގތަކީާ

ބިލެއްާ މަޖިލީހަށްާ ސަރުކ ރަކުންާ އޮންނަާ އިރެްއަގއިާ އެާ ެގނެސްބަހައްޓ ފައިާ އަނެއްދުވަހުާ

 345ންާއެބައިާބަދަލުކަންނޭނެގާކުރަްއވ ނީ.ާއެހެންާވޭތުވެދިޔަތަނުަގއިާހިނގ ފަިއާއޮތީ.ާވީމ ،ާާހުށަހަޅައިެގ

ޢިބ ރ ތާްާ ކޮމިޓީެގާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ދެވ ހަކަެއއް.ާ މިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ބ ރުާ ލިބޭާ ބިލެްއަގިއާ އޮތްާ ފ ސްކޮށްފައިާ އެީއާ ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސް.ާ ނިުގޅަެއއްނުަގނެވޭނެާ

ދަާާނ ޖ  ބައިާ ިގަވންާ ޕަވަރާ ދަާ ބިޔޯންާ ެއކޮޅަށް،ާ ެއއަށްވުރެާ ނުވަތަާ ބޭނުންކޮށްެގންާ އިޒްޮގތުަގއިާ

މަޖިލިސް.ާދެންާކޯޓަށްާމިދަނީާއެއީާއެކަންތައްކުރީާޤ ނޫނ ިއާޚިލ ފަށްާނުވަތަާގަވ އިދ ާޚިލ ފަށްކަމަށްާ

 350ންާކޯޓަށްާދ ންޖެހޭނާީާފެނިެގންަްާމިދަނީ.ާދެންާނުކުންނަާމައްސަލައަކީާމިސ ލަކަށްާދަންނަވަންޏ ާދެ

ަގވ އިދުާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ބ ރެއްެގާ ނުލިބޭާ މަޖިލީހުންާ ެއއީާ ިއޝޫެއއް.ާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ީވމ ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ

މިދެކަން އުފެދޭކަމަށްވަންޏ ާ ޝަްއކެއްާ މިދެބައިގ ާ ދެކަންތައްކަންާމިހ ރުވެސްާ ތަފ ތުާ މިއީާ ތައްާ

ާސ ފުވ ޮގތަށްާކަންނޭނެގާއިބ ރ ތްކުރަންވ ނީާ.

ާ355 

ެއހެންވެެގންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ..ވަނަާ

ނުެގނައީ. ވ ހަކަާ ަގވ އިދުެގާ ކުރިއަށްާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ޭއެގާާާާދެވަނަާ މިހ ރުވެސްާ އެހެންނަމަވެސްާ

އެއްކޮށްާާ އޮތީމަާ ނިންމަވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ެގންނަންާ ބައިާ ަގވ އިދުެގާ ތެރޭަގއިާ

ާފައިނަލައިޒްކޮށްލުމުެގކުރީަގއިާހަމަާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާދަންނަވ ލީާމިމައްސަލަާމިހެންާނުކުމެދ ނެތީ.

ާ360 

ވިދ ޅުވިާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ާމުޤައްރިރުާ 3ާފަދަިއންާ ެއޮގތަށްާާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ
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ޮއތުމ އެކީަގއިާއަޅުަގނޑުެގާމ ބޮޑުާމައްސަލަެއއްނެތްާދެވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއިންާނުވަތަާަގވ އިދެްއާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:އަޙްމަދުާމުޢިއްޒު

ޤ ނޫނުާާާނުވަތަާަގވ އިދަކުންާބައެްއވިޔަސްާއެތަންާއުނިކުރުމ މެދުަގއި.ާއަޅުަގނޑުެގާކޮންސ ރނަކަށްވީ

ަގވ އިދުވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއޮންނަންވ ނެާ ހަމަާ މ ނަކުރެވިެގންނުވ ނޭ.ާ ހަނިދ އިރ އެްއަގއިާ އެހ ާ

މ ނަކުރެވިެގންނުވ ނޭާ އެނޫންޮގތަކަށްާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ ފުރުޞަތުާ ޗެލެންޖްކުރެވޭނެާ  365ކަމަށްާ

ބ ބުާއެކުލަވ ލެިވފައިއޮތިްއޔ ާާހަނިޮގތަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންތައްާހ ސިލުވ ޮގތަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާމި

ާއަޅުަގނޑުެގާކަންބޮޑުވުންާ.

ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާޢަފީފް މީަގިއާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ފ ސްކުރ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ވ ހަކައަކީާ މިބުނާ  ިވސްނ ލަންޖެހޭ.ާ ޤ ނޫނެއްެގާާތަންކޮޅެއްބޮޑަށްާ ާ370 

ރައްޔިތުންާާ ެއަގވ އިދަކީާ ވ ހަކައަކީާ ޤ ނޫނެއް،ާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ވ ހަކަެއއްނޫން.ާ

މަޖިލީހުނާްާ ރައްޔިތުންެގާ އެާ ގަވ އިދެއްކަުމަގިއވިޔަސްާ ހަދ ާ ޤ ނޫނެުގދަށުންާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ

މިދައް ވ ހަކަެއއްނޫންާ ބެލުމުެގާ ޚިލ ފުވޭތޯާ ޤ ނޫނ ާ ވ ހަކަައކީާާފ ސްކުރ ާ މިކައްދ ާ ކަނީ.ާ

މަޖިލީހުންހާޭާ ރައްޔިތުންެގާ ބަލ ނީާ ޚިލ ފުޭވތޯާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ޚިލ ފުވޭތޯ.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ

 375ާނޫނިއްޔ ..ާ.

ާ

ާެގާ)ހ(ާަގއި.3ާާާއެާޕްރޮވިޜަންާއެބައޮތެއްނޫންތޯާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ

2ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާޢަފީފް ަގިއވެާ )ހ(ާ މަޖިލީހުނާްާެގާ ރައްޔިތުންެގާ މިހ ރުާ ޤ ނޫނު.ާ ހެދޭާ ހަމަާ ާސްާ

 380ފ ސްކުރ ާޤ ނޫނެއްާއެާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާތަޢ ރުޟްވޭތޯާބަލ ނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންނޭާނުވަތަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ރައްޔިތުންގެާ އަދިާ ެއަގވ އިދަކީާ ިމސ ލަކަށްާ ަގވ އިދެއް،ާ ވ ހަކަައކީާ މިބުނ ާ ދެންާ ކޯޓުން.ާ ާާކޯޓުންހޭ.ާ

ޚިލ ފުވުމުެގާާ އެޤ ނޫނ ާ ަގވ އިދެްއވިޔަސްާ ހަދ ާ ދަށުންާ ޤ ނޫނެއްެގާ ފ ސްކުރ ާ ދަށުންާ މަޖިލީހުެގާ

އިތުރަށްާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޚިލ ފަށްާއޭެގާބައެއްާއޮތްތޯާބަލ ނީާމަޖިލީހުންހޭ.ާނޫނީާކޯޓުންހޭ.ާ

ާކޯޓުން.އެެއއްނޫންތޯާމިދެކެވޭާވ ހަކަައކީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޚިލ ފުޭވތޯާމިބަލަނީާ

ާ385 

ާއ ދެ،ާއިތުރުާއެހެންބޭފުޅަކުާމިއަށްާެއއްޗެއްާވިދ ޅުވަންާ،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ
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އުނިކުރުމަށްާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެާ އަލީަގިއާ ވ ހަކަތަކުެގާ އެވިދ ޅުވިާ މުޢިްއޒުާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާތ އީދުކުރަން.ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ 

ާ390 

ާ)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(ާތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާއަރިއަ
ާާهللاޢަބްދުލްމުޙުސިންާޢަބްދު

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ެއއްޗެއްާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަރުވ ނަޭމާ ެއއްފުރުޞަތުާ ބޭފުޅަކަށްެވސްާ ކޮންމެާ ދެންނެވިާ ފަށަމުންާ އަޅުަގނޑުާ  395އ ދެ،ާ

ާނަސީމްާއ އި..ާ.ާވިދ ޅުވ ން.

ާ

ާއެާއުސޫލަށްާތަބ ވުުމެގޮގތުންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލީާ.ާމުޙަންމަދުާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާ
ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ނަސީމްާއިބްރ ހީމް

ާ400 

އެހެންވީާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިއަންނަނީ.ާ ބަދަލުވެެގންާ މަފްޙޫމްާ ނިންމ ލަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެވަނަާއެހެންވީމ ،ާ މ ،ާ

މ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާަގވ އިދުެގާވ ހަކަާެގންނ ނީތޯާނުވަތަާނޫންތޯ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމަންޖެހާޭާ

ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާާ ެގންނަންާ ބައިާ ގަވ ިއދުެގާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ދެވަނަާ އެހެންވީމ ،ާ ނިންމުމަކީ.ާ

ާބޭފުޅުންނަކީާކޮބައިތޯ.ާާ

ާ405 

ބަެއއްވެސް،ާާާމުޙަންމަދުާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާ ހެދޭާ ދަށުންާ ޤ ނޫނެއްެގާ މިފަދަާ ތ އީދުކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ާއެޮގތަށްާޢިބ ރ ތްާއިންކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއެކަމަކުާމިއިންޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑު...ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ނަސީމްާއިބްރ ހީމް

ާ

ާންސެޕްޓްކުރ ާމައިަގނޑުާވ ހަކަ.ާާޢިބ ރ ތަށްާއަޅުަގނޑުާކޮާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ410 

މިތަނުންާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އަރިހުންާ މުޤައްރިރުާ އެދެނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަސްލުާ ާއަޅުަގނޑުާ

ބެލުންާާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދު ނުވޭތޯާ ތަޢ ރުޟްވޭތީާ ަގވ އިދުތަްއާ ވ ހަކަދެކެވެނީާ އުނިކުރަންާ ާމިބައިާ

ާއެއީާމަޖިލީހުެގާކަމެކޭ.ާމަޖިލީހަށޭާއޮންނަންޖެހޭނީ.ާކޯޓުތަކަކަށެއްނޫނޭ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ
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މިއޮތްޮގތުންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މީތިާ މިހ ރުާ މީތިާާާވ ޮގތަކީާ މިހ ރުާ ިމވ ޮގތަކީ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ނޫންާ އެހެނެއްާ  415އަސްލުަގއިާ

ާާ އަސްލުަގ ެގނ2ާާާެމިއޮތްޮގތުންާ މިވ ހަކަާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ފ ސްކުރ ާަވނަާ މަޖިލީހުންާ ވުނީާ

ެއހެންވީމަ،ާ ނޫނިއްޔ ާ ކޯޓުންާ ނޫންތޯާ ނުހުންނ ނެާ ތަނެއްާ އެހެންާ ބ ތިލްކުރ ނެާ ޤ ނޫނެއްާ

ޤ ނޫނެއްާ ަގިއާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ތިންވަނަާ މިއޮތީ.ާ ެގނެވިފައިާ މިތ ނަގއިާ ެއވ ހަކަާ ސްޕެސިފިކަލީާ

ދެވޭ ކޯޓުތަކަށްާ އެްއޗެްއާ ހުރިހ ާ އެހެންޮގސްާ އަމުރެއްާ ދެންާަގވ އިދެްއާ ހުޅުިވފައި.ާ ެއއޮތީާ މަުގާ ނެާ

 420އެންމެާބޮޑުާމައްސަލައަކަށްާނުކުންނަާއެއްކަމަކީާދެވަނަާމ ްއދ ެގާ)ހ(ާމިއޮތްޮގތުން،ާބައްލަވ ާނިމޭާ

ޢިބ ރ ތް،ާޤ ނޫނެއްާނުވަތަާަގވ އިދެއްިވޔަސްާނިންމުމުެގާބ ރުާލިބިެގންވަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާހައިކޯޓ ިއާާ

އެއީ ކޯޓަށޭ.ާއެހެންވީމ ާ އެހިސ ބުންާސުޕްރީމްާ ލިބިެގންވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާ ބ ރެއް.ާ އެކްސްކްލޫސިވްާ ާ

ތެރޭަގިއާާ މީެގާ ވ ހަކަާ ަގވ އިދުެގާ އެހެންީވމ ،ާ މައްސަލަ.ާ އޮންނ ނެާ ތަންފީޒުކުރުމުަގއިާ ަގވ އިދުާ

ވޯޓްާާ ބޭފުޅުންާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ެގނައުަމށްާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އެއްފަހަރުާ އަޅުަގނޑުާ އަދިވެސްާ

އެ އުނިކުރުންކަމަށްާދެއްވުމަށް.ާ މިބަިއާ މިމ އްދ އިންާ އިއްތިފ ޤުވެަވޑަިއަގންނަވަނީާ ކޮމިޓީާ  425ހެންވީމަ،ާ

ކުރީަގއިވެސްާއޮތްޮގތަށް،ާރައްޔިތުންެގާާ އަޅުަގނޑުާރެކޯޑްކުރ ނަން.ާޭއރުންާދެންާޢިބ ރ ތްާއޮންނ ނީާ

ފުޭވތޯާބެލުމ އިާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނެއްާނުވަތަާޤ ނޫނަކުންާބަެއްއވިޔަސްާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ 

އެފަދަާމައްސަލަތަކުަގއިާޮގތެްއާނިންމުމުެގާބ ރުާލިބިެގންވަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާހަިއކޯޓަށ އިާސުޕްރީމްާ

ކޯޓަށޭ.ާެއޮގތަށްާނިންމ ާރެކޯޑްކުރ ނަން.ާދެންާދެވަނަާމ އްދ ާއެހެންވީމަ،ާނިމުނީ.ާޙަސަންާއެބަދަލުާ

ާާ އ3ާާޮެގންނަަވއިފިންތޯ. ެގނެވިފައިާ މ އްދ ަގއިާ ފޮޅުވަތުެގ،ާާވަނަާ ދެވަނަާ ތަނަށްާ ނިމޭާ ބަދަލަކީ،ާ  430ތްާ

ލިބިެގންެވއޭ.ާާ އެކޯޓަށްާ ބ ރުާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްތަްއާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ ާ އިޤްތިސ ސްެގާ އެކޯޓެއްެގާ

ެގންނަންާ އެބަދަލުާ އެހެންވީމ ،ާ ތަންކޮޅެއް.ާ އޮތްާ ެގނެވިފައިާ ހަމަޖައްސަންާ ޢިބ ރ ތްާ އެތަނުންާ

ާވަނަާމ އްދ .3ާާާއިންނެވިތޯ.ާެއއީާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާބޭފުޅަކުާެއބަ

ާ

ތިމަންނ މެންެގާާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެްނބަރުާާ އޭރުންާ ކޯޓުންާ ނެތްކަމެއްވެސްާ ޤ ނޫނުަގއިާ  435ާމިހ ރުާ

ނުހުންނާަާާޖ ބިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު ޤ ނޫނުަގިއާ މިހ ރުާ ނިންމ ލެިވދ ނެތޯ.ާ ބަހައްޓ ފަިއާ ކިޔ ާ ތެރޭަގއޭާ އިްގތިސ ސްެގާ

މައްސަލަާކަންތަ ޤ ޟީާ ބަހައްޓ ފައިާ ކިޔ ާ ނަމެއްާ އެހެންާ ކޮންމެވެސްާ މިީއާ އެބަބުނޭާ އްތަށްާ

ާނިންމައިފިއްޔ ާދެންާކިހިނެއްތޯާހަދ ނީ.ާއެހެންނޫންތޯާވ ނީ.ާލިމިޓޭޝަނެއްާއިންނަންވ ނެ.ާާ

ާ
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 440ރުންނަކީާމުސްތަޤިއްލުާބައެކޭ،ާާއޭެގާލިމިޓޭޝަންާޖ ބިރުާއެއްވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާއެއޮތީާފަނޑިޔ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާފަނޑިޔ ރުންާއަމަލުކުރ ނީާހަމައެކަނިާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޤ ނޫނުތަކ ާއެްއޮގތަށޭާ.

ާ

ނިންމެވި.ާާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެްނބަރުާ މައްސަލަާ ކޯޓުންާ އިހަކަށްދުވަހުާ ކިޔ ފައިވެސްާ އުލްސުރޭާ ާޤ ނޫނީާ

ާޔ ފަިއވެސްާއިހަކަށްާދުވަހުާކޯޓުންާނިންމައިފި.ާއުލްސުރަކީާކޯއްޗެއްތޯ.ާާާާއުލްސުރަކޭާކިާާޖ ބިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު

ާ445 

އެބަިއންނެވިތޯ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭފުޅަކުާ ެއްއވެސްާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ ދޭތެރޭަގއިާ ނިންމުމ ާ އެއޮތްޮގތަށްާ މިހ ރުާ

އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ތީެއއް ބޭފުޅަކުާ ެއްއވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ އެޮގތަށްާާާާއ ދެ،ާ އެހެންވީމ ާ ނުފެނޭ.ާ

ާއަޅުަގނޑު.ާޖ ބިރުާއިޢްތރ ޟްާކުރަްއވަންތޯ.ާ

ާ

ޤ ނޫނާީާާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެްނބަރުާ މިދެންނެވިހެންާ އެއީާ އިޢުތިރ ޟްކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  450ާއ ދެާ

ދ ތަނެއްަގއިާޖ ބިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު ނިންމަމުންާ މައްސަލަާ ކިޔ ފައިވެސްާ ާއުލްސުރެކޭާ އެހ ާާ ފަނޑިޔ ރުންާ

ޮގތަކަށްވެސް.ާާ ކޮންމެާ ނިންމަވ ފ ނެާ ދެްއވަންޏ މުާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ މިކަހަލަާ އެޑިއުކޭޓްނުވ ތަނެްއަގއިާ

އުލްސޫރެކޭާއެހެންކިޔ ާބަހައްޓ ފައިާމީހެއްެގާއަތްވެސްާކަނޑ ލަފ ނެ.ާދެންާއެމީހ ާއަތްުގޅުވ ނީާކޮންާ

ާކޯޓަކުންތޯ.ާާ

ާ455 

ާާއެހެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައޅުަގނޑުމެނ17ާާާާްންވީމަ، އޮތީާ ދެންާ ފ ސްވީ.ާ އޮންނަންާ އެހެންާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ ބޭފުޅުންެގާ

ާާ ދެން އ ދެ،ާ 7ާާާާބަލަންޖެހެނީ،ާ ައޅުަގނޑުމެން، ހަމައަށްާ މ އްދ އ ާ 4ާާވަނަާ ،5ާާ ނިންމ ފައި.6ާާާ،

ާާ 4ާާއެހެންވީމ  ،5ާާ ،6ާާާާ ނިންމީކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންާ 4ާާއޮތްޮގތަށްާ ނިންމ 5ާާ، ކުރީަގއިާ ފައިާއެއީާ

ާަވނަާމ އްދ .ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެނ7ާާާްހުރިާއެއްޗެހި.ާދެންާއޮތީާާ

ާ460 

4ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ާާ މިާ ކިހިނެއްތޯ.ާ )ނ(ާ 70ާެގާ ާާ 60ާހ ހުންާ ބަދަލުކުރަން.ާާ ާށްާ
ާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އްދ ަގއިާމިނުކުންނަާމައްސަލައަކީ،ާކުރީާާވަނަާމ 7ާާވަނަާމ އްދ އަށްާއަޅުަގނޑުމެން،7ާާާާއެހެންވީމ 

ޮގތަކަށްާާ ެއްއވެސްާ މަދުވީމ ާ ތަންކޮޅެއްާ އަދަދުާ މެންބަރުންެގާ އޮތީ،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  465ރޭާ
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ާާ މައްސަލައަކީ، މިނުކުންނަާ މީަގއިާ ނުލިބޭ.ާ އަޣްލަބިްއޔަތެއްާ މ އްދ ެގ7ާާާއަޅުަގނޑުމެންނަސްާ ވަނަާ

ެއއީ ވ ހަކަ.ާ މިއޮންނަާ ޖުމްލައިަގއިާ ކުރަންވ ނީާާދެވަނަާ މަސައްކަތެއްާ އެހެންާ އިތުރުާ ފަނޑިޔ ރަކުާ ާ

ބޭފުޅުންާ އިޢުތިަިރ ޟްކުރަްއވ ާ މީަގއިާ ލިބިެގންނޭ.ާ ހުއްދަާ ކޮިމޝަންެގާ ސަރވިސްާ ޖުޑިޝަލްސްާ

ކޮށްެގންާާ އެހެންާމަސައްކަތެއްާ ެއއްވެސްާ ލިބޭނެާއިތުރުާ އިޢުތިރ ޟްކުރެްއވީާފަނޑިޔ ރަކުާއ މްދަނީާ

އެޮގތަ މަފްހޫމްާ އެާ އަޅުަގނޑުާާނުވ ނެއޭ.ާ ބަހުސަކަށްާ ދިުގާ އިތުރުާ އެހެންވީމ ،ާ އުނިކުރަން.ާ  470ށްާ

ވ ހަކަާާ އިޝޫެގާ ހުރިާ ީމަގިއާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ނުޮގސް،ާ

ބޭފުޅަކަށްާ ކޮންމެާ ސްޓޭޓްމަންޓަކަށްާ ބޭފުޅަކުާ ވިދ ޅުވ ނެާ އެްއޗެއްާ އެހެންވީމ ާ ދައްކަންެވސްޖެހޭނެ.ާ

ާައޅުަގނޑުާއަރުވ ނަން.ާކުރުކޮށްާވިދ ޅުވެދެއްިވއްޔ .ާދެާމިނެޓަށްވުރެާދިުގނުކުރައްވ ތިާ.އެއްފުރުޞަތުާ

ާ

ަމސްޢޫލިއްޔަތުާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ އޭނަާ ފަނޑިޔ ރަކުވެސްާ ކޮންމެާ ފެންނަނީާ  475ާއަޅުަގނޑަށްާ

ކޯޓުގަާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހޭދަކުރަންވ ނީާ ަވުގތެއްާ ހުރިހ ާ ތަފްސީސްކުރުންާއަދ ކުމުެގާ ވަޒީފ އަދ ކުރުމ އިާ ޭއނ ާ އި.ާ

ތަޢ ރުޟުާ ބުނިއެއްޗަކ ާ ކުރިންާ ކުރަންޏ ާ މަސައްކަތެއްާ އިތުރުާ ފަނޑިޔ ރުާ ނޭެގ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

އެބަވޭ.ާެއއީާހުރިހ ާަވުގތެްއާމީހަކުާކަމަކަށްާހޭދަކޮށްފިއްޔ ާއެދެންާއެހެންާކަެމއްާކުރ ނެާަވުގތެްއާާ

މިޖުޑިޝަ އެހެންވީމ ،ާ ޢިބ ރ ތަށްާނުލިބޭ.ާ މަތީަގިއވ ާ ދީފިކަމަށްވަންޏ ާ ހުއްދަާ ކޮމިޝަނުންާ ލްާ

 480ާބަދަލުެގނެސްާއަޅުަގނޑަށްާފަހަތުބައިާުއވ ލަންާފެންނަނީ.

ާ

ބަހުސްކުރިއިރުަގއިާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ އެދުވަހުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަނދ ންވަނީ،ާ ާއ ދެާ

ްއކަތުެގާކުރިއަށްާއ މްދަނީާލިބޭާެއޮގތަށްާވ ހަކަދެކެވުނު.ާއެހެންނަމަވެސްާމިއަކުާާއެވިދ ޅުވިހެންާމަސަާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާނެތްާފެންނ ކަށް.ާއެހެންވީމަ،ާއެސުވ ލުކޮށްލަން.ާކިހިނެއްތޯާއެބައިާ.

ާ485 

އެއްވެސްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިޢިބ ރ ތަށްާ ނުެގނެވޭތީާ ވަކިޮގތަކަށްާ ޢިބ ރ ތް.ާ އޮތްާ ކުރީދުވަހުާ ހަމަާ ބަދަލެއްާާާމިއީާ

މާިާ ދެންާ ދައްކަވ އިރުާ ވ ހަކަފުޅުާ ެއއްބޭފުޅަކުާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނުެގންނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ދ އިރުަގއިާާ ވޯޓަށްާ އިހަށް،ާ ދެންާ މަދުކުރެްއުވންާ އެހެންވ ހަކަތައްާ ސަމ ލުކަންދެއްަވިއާ ސްޓޭޖުަގއިާ

ާފ ޅުކުރަްއވ ާޚިޔ ލުާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނީ.ާ

ާ490 

7ާާބުރީާމެންބަރުާތިލަދުންމަތީާއުތުރުާ ޮގތުަގިއާާާ ފަނޑިޔ ރެއްެގާ މ އްދ އެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ މ އްދ ައކީާ ާވަނަާ
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ަމސައްކަތްާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފަނޑިޔ ރުންެގާ މަސައްކަތްކުރަްއވަންވ ނީާ ޮގތެްއަގއިާ މައިަގނޑުާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނަވ ާ

ޓީެއްއެގާފެކަލްޓީައކަށްޮގސްާއެކަމ ބެހޭާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާނުދަންނަވަންާޤ ނޫނުާފިޔަފ ާދެާޔުނިވަސި

ލެކްޗަރެްއާދެްއވިދ ނެ.ާޕަބްލިކްާލެކްޗަރެއްާދެްއވިދ ނެ.ާިއސްލ މީާކަންތައްތަކ ބެހޭާމަޖިލީހުންާމުސ ރަާ

މިސްކިތްތަކުެގާ ކަމ އިާ މ ލިމީާ ސަރުދ ރުކަމ އިާ ޖަމ ޢ ޔަތްތެރިންެގާ ނުދެްއވިއަސްާ  495ދެއްިވއަސްާ

ކަން ެއކަހަލަާ ހަމެޖެހާޭާއިސްޕިރޭޓ ާ ހުރުންާއެީއާ ުއއްތަމަާފަނޑިޔ ރަކަށްާ ބޭފުޅަކުާ ކުރައްވ ާ ތަްއތައްާ

އެހެންވީމަ،ާާ ުގޅޭކަމެއްނޫން.ާ ހައިބަތ ާ މަޤ މުެގާ އެއީާ ދިނުމުންާ މުސ ރަާ މީަގއިާ ކަމެއްނޫން.ާ

މުސ ރައެއްނޫންާެއާެއއްޗަކީ.ާއ މްދަނީާލިބުނަސްާނުލިބުނަސް.ާސުނ މީއަށްާއެހީާހޯދަންާމިސުރަށްާ

ހައްޖާ ާާދިޔުމ އި ކަންތަކެއްނޫން.ާ މަޤ މ ުގޅޭާ ފަނޑިޔ ރުެގާ ުއއްތަމަާ ެއއީާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ

 500ޢުމުރ ެގާކަންތަކ ާސޫދީާމީހުންނ ާވ ހަކަދެއްކުމ އިާކަދުރުާބެހުމ އި.ާއެހެންވީމަ،ާއެއީާަވރަށްާހަމާަާ

އ  ވިސްނ ލ އިރުާ އ މްދަނީއަށްާ މީެގާ އެއްޮގތަކަށްެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ދެކޮޅު.ާ ލިބާެާއަޅުަގނޑުާ މްދަނީާ

ކަމެއްާ އެހެންާ ކުރެިވެގންނުވ ނެޭއ.ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ނުުގޅޭާ މަޤ މ ާ ފަނޑިޔ ރުންެގާ ވަޒީފ އެއްނޫން.ާ

ކުރެވެންޏ ެވސްާމިސ ލަކަށްާލެކްޗަރާދެްއވިާކަމުަގއިިވއަސްާމިސ ލަކަށްާމީހަކަށްވެސްާލިޔުްއވިދ ނެާ

ންވ ނީާއެހެންނޫންތޯާހުއްދަާލިބިެގންނޭ.ާދެއްތޯާޤ ނޫނ ބެހޭ،ާއެހެންވީމަ،ާއެކަހަލަާކަންތައްާކުރަްއވަާ

 505އެއީާއަޅުަގނޑުާހީވަނީާމިމ ްއދ ެގާމަޤްޞަދަކީ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެާރޫޙުަގއިާދެންާމިމ ްއދ .ާދެނާްާ

ތަޢ ރުޒުވުމެްއާާ ކަހަލަާ ކޮންމެެވސްާ ޖުމްލައިަގއިާ ދެވަނަާ ކަންނޭނެގ.ާ ރަނަގޅުކޮށްލަންޖެހޭާ އިބ ރ ތްާ

ާއްދ ާބ އްވަންާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީ.ާާއުޅޭާކަންނޭނެގ.ާއެާރޫޙުަގއިާމިމ 

ާ

އަޅުަގނޑުާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާާ ޖުމްލައަށްާ ތިާ ފެނޭާ ައޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މުޢިއްޒުެގާ ާދެންާ

 510ހަކަދެއްކިއިރުަގިއާާތ އީދުކުރަން.ާއެއީާމިހ ރުާފަނޑިޔ ރުންނަށްާމީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެދުވަހުވެސްާވ ާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

މީަގއިާވ ހަކަދެްއކީާފަނޑިޔ ރުންާމަސައްކަތެްއާކުރައްަވިއެގންާނުވ ނެއޭ.ާއެާކުރަްއވ ާމަސައްކަތްނޫންާ

ދިނުމ އިާ ލެކްޗަރާ ނަމަވެސްާ އެހެންާ ލިބޭޮގަަތަށް.ާ ޢ މްދަނީާ ކުރަްއވަިއެގންނުވ ނެއޭ.ާ މަސައްކަތެއްާ

ތޯރިޓީާވީމަ،ާކޮންމެސްާތަނަކަށްާއ ޓިކަލެއްާވީަމާާއެމީހުންެގާއިުމަގއިާއެމީހުންނަކީާއެާފަންނުެގާއޮ

އޮންނަންވ ނީ.ާ އިސްތިސްނ ވ ޮގތަށޭާ އެކަންތައްތަކުންާ ޕޭމަންޓެއްދޭނެ.ާ ވަރެްއެގާ ކޮންެމވެސްާ އެއަށްާ

 515ވީމަ،ާއެާރިފްލެކްޓްވ ާޮގތަށްާމ އްދ ާއޮންނަނިކޮށްާމައްސަލައެއްނެތްހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީަވނީ.ާއެހެންާ

މަސައްކަތެާ ޮއވެއްޖެއްޔ ާާއެްއވެސްާ މިހެންާ ވީަމ،ާ ތ އީދެއްނުކުރެޭވ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްވެސްާ ކުރ ކަށްާ އްާ

ސަރވިސްާާ ޖުޑިޝަލްާ އޭރުާ ކަންނޭނެގާ އެބައޮތްާ ފުރުޞަތުާ ދެންާ އެއްބަސްވަން.ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ
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ކޮމިޝަންާ ސަރވިސްާ ޖުޑިޝަލްާ ހަވ ލުކުރ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ އެކަމަކުާ ކޮމިޝަންަގއި.ާ

ާާ ތިބޭނާެާފެއްޓިއްޖެްއޔ  މީހުންާއެތ ނަގއިާ ތިބިާއެންމެާވަރުަގދަާ މީކީާފަސޭހަކަމެއްނޫން.ާރ އްޖޭަގއިާ

ކަމަށްާ ކަެމްއާ ފެންނަާ އިބ ރ ތްކުރުމަކީާ ޮގތަށްާ ރިފްލެކްޓްވ ނެާ އެބައިާ ވ ޮގތަކީާ ވީަމ،ާ  520ކަމަށްމިވަނީ.ާ

ާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާާ

ާ

ފ ާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ ދުވަހުވެސްާ ކުރީާ ހަމަާ ސުރުޙީއެްއާާއަޅުަގނޑުާ ކުރުާ ާހަަގކުރިން،ާ

ރިފްލެކްޓެއްާނުކުރެއޭާއޭަގއިާއޮތްާވ ހަކަެއއް.ާކުރުާސުރުޙީަގިއާމިއޮންނަނީާފަނޑިޔ ރުންާއ މްދަނީާާާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

 525ލިބޭާއެހެންާމަސައްކަތެއްާނުކުރުން.ާއެކަމަކުާއެހެންނެއްާނޫންާކަންނޭނެގާޭއަގއިާއެބުނަނީ.ާހުރިހ ާާ

ކަތެްއާަވުގތެްއަގއިެވސްާއޭނަާުއޅެންޖެހޭނީާއެތަނުަގއޭ.ާއެހެންާނޫންާޮގތަށްާއުޅެވޭނެާޙ ލަތެއްާމަސައް

އޮންނައިރުާކުރުާސުރުޙީައކަށްާއޮންނަާެއއްޗެއްާރިފްލެކްޓްވ ންޖެހޭނެއޭާއެމ އްދ ަގއިާބުނ ާއެްއޗެއް.ާާ

ވ  އެއ ާ ދެންާ ފެނޭ.ާ ކަމަށްާ ބަދަލުވ ންޖެހޭނެާ ސުރުޙީާ ކުރުާ އެާ ހަކަދެކެވުނުއިރުާާއެހެންވީމަ،ާ

އިޞްލ ޙަކ ާ އޮތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ މެންބަރުާ ޏ.އަތޮޅުެގާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަދިވެސްާާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ އެހެންވިއަސްާ ދެކެވުނު.ާ ވ ހަކަެވސްާ އިޞްލ ޙަކ ެގާ  530އަޅުަގނޑުެގާ

ސުރުޙީ ކުރުާ ކަުމަގިއިވއަސްާ ބޭއްވިާ މިހެންާ މިހ ރުާ މީަގިއާާާާޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ ބަދަލުވ ންޖެހޭނެާ

ާމިއޮންނަާވ ހަކަާރިފްލެކްޓްވ ާޮގތަށް.ާާ

ާ

ބ ރުާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިއޝޫައކީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މީަގއިާ ާއ ދެ،ާ

އ ދެާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުދޭނެތޯހެން.ާ ނުވަތަާ ދޭނެތޯާ ކޮިމޝަނަށްާ ސަރވިސްާ އަޅުަގނޑަކަށްާޖުޑިޝަލްާ ާ،535 

މިތަނުނާްާ ފަނޑޔ ރުންވުމަށްާ ބަޔަކަށްާ ކޮންޕީޓްކުރ ާ މ ރކެޓުަގއިާ މިހ ރުާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ

ފުރުޞަތުދޭން.ާރަށްރަށުަގއިާރ އްޖޭަގއިާއޮންނަާކުދިކުދިާރަށްތަކުަގއިާޤ ޟީންާއަޅުަގނޑ ާދިމ ވެފަިއާާ

ާާ މައްސަލަ.ާސީދ  ދިންާ ކަތީބަށްާރިޝްވަތުާ ޤ ޟީއަކުާ އެއްާ ކައިރީަގިއާާއެބަހުރިާ އަޅުަގނޑުާ ޤ ޟީާ

ތިމަންނަާާ ނުފެނ5000ާާާޭާބުނީާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ޯގތިވެސްނުދިނޭ.ާ ދީެގންާ ރުފިޔ ާ

ޖުޑިޝަލްާ މިބ ރުާ ނުފެނޭާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ދެންާ ބަޔަކަށްވުން.ާ ވ ދަކުރ ާ ވިޔަފ ރީަގިއާ  540އެމީހުންނަކީާ

މަ ނޫންާ އެހެއްނެްއާ ފަނޑިޔ ރުން،ާ ދީފައިާ ކޮމިޝަނަށްާ އެމީހުންނަށާްާސަރވިސްާ ސައްކަތްތައްާ

އެމީހުންނަށްާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭާ އ މްދަނީާ ކުރެވިދ ނެ.ާ މަސައްކަތްތައްާ ނުލިބޭޮގތަށްާ އ މްދަނީާ
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ެއހެންވީމަ،ާ އެދޭކަމެއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުާ އޮތުމަކީާ ކުރެވޭޮގތަށްާ ޑިރެކްޓްކޮށްާ ސީދ ާ މަސައްކަތްތަްއާ

ާރެވޭ.ާައޅުަގނޑުާދެކޮޅުާ.އަޅުަގނޑަކަށްާމިމ އްދ ެގާފަހަތުާބަޔަކަށްާތ އީދެއްނުކު

ާ545 

ނޫނިއްޔ ާާާފެލިދެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމޫސާ  ފަށ އިރުާ ހިނަގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިސ ލަކަށްާ ާމިހ ރުާ

)ރެކޯޑިންގއިންާާނިޒ ރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންވީމަ...ާ މީހަކަށް.ާ ކުރަމުންދ ާ ހަމަާ ަމސައްކަތެއްާ ބޮޑުާ ވެދ ނެާ ފަނޑިޔ ރަކުާ

ާފެއްނުވޭ(ާާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ 

ާ

ބޭނުންވަނީާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ ެގންނަންާ ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ ކޮމިޓެީގާ ހަމަާ  550ާއަޅުަގނޑުާ

ާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން: 7ާާާާބަޙުސްކުރެޭވއިރުަގއި އ ާކިޔުްއވ ލަްއވ ފައިާބަޙުސްކުރައްވ ށޭ.ާމުޢިްއޒ ިއާއަޙްމަދުާޒ ހިރާ 8ާާއ އި

ވިާވ ހަކަާއަޅުަގނޑަށްވެސްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރެވެނީ.ާމިމ އްދ ެގާބޭނުމެއްާކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާާއެވިދ ޅުާ

ާާ ެއބައ ދެ ެއވ ހަކަާ ިވޔަފ ރީެގާވ ހަކައެްއވެސްނޫން.ާ 8ާޤަބޫލުކުރެވެނީާއ މްދަނީެގާވ ހަކަެއއްވެސްނޫންާ

ވ ނީާވަކިާޮގތަކަށޭާދެނާްާަގއި.ާމިމ އްދ ެގާހަމަާބޭނުމަކީާފަނޑިޔ ރުންާއެމީހުންެގާވަުގތުާހޭދަކުރަން

ހުއްދަެއއްެގާާ ކޮމިޝަނުންދޭާ ޖުޑިޝަލްާ ހޭދަކުރަންވ ނީާ ކަމަށްވ ންޏ ާ ހޭދަކުރ ާ ަވުގތުާ އިތުރަށްާ  555އޭެގާ

ދަށުންނޭ.ާއެއީާކޮންސެޕްޓަކީ.ާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާތ އީދުކުރެވޭ.ާދެންާމ ރިޔ ާއެވިދ ޅުވިާބަސްފުޅަށްާ

ހުށަހަޅަން. ހުށަހެޅުމެއްާ ކުޑަކުޑަާ ސުރުޙީަގިއާާާާއަޅުަގނޑުާ މިމ އްދ ެގާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާބައިންދަންާފަނޑިޔ ރުންެގާަމސައްކަތ އިާަވުގތު.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ކަންކަންާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ެއކަމަކުާ އިޢުތިރ ޒެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭއްވުމަކަށްާ  560ާމިމ އްދ ާ

ވ ހަކަދެއްކެުވްނ: މުޙަްނމަދުާ މިދިޔަާހިނަގމުންދ ޙުސައިންާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެއްތޯ.ާ ކަންނޭނެގާ އިނެގންވ ނެާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ޮގތްާ

ާާ ވަނ8ާާާަހަފްތ ގައިެވސްާދިމ ވިާޤ ޟީެއއް.ާކޮންާދަތުރެއްހޭާބުނީމަާބުނީާއަޅުަގނޑަށްވެސްާއިނޭގ

އެސެޓްސްާާ ވޭާ އަދަރާ ސަމްާ ނަމަވެސްާ އެހެންާ ހުއްދަ.ާ ިވޔަފ ރިކުރުމުެގާ އެބައޮތްކަންާ މ އްދ ާ

މީހުންނަށާްާޑިކްލެއަރކު އެސްޓީޯއެގާ ެއްއދުވަސްވަރެްއަގއިާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ރުންވެސް،ާ

ލަނީތޯއޭ.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މ އްދ ތަކެއްާ ކަހަލަާ ކަނޑ ލުންާ  565ވިޔަފ ރިކުރުންާ

އަމިއްލަާާ މުވަްއޒަފުންނަށްާ ފެންވަރެްއެގާ ަވކިާ އެސްޓީއޯެގާ ކަންނޭނެގާ ހުންނ ނެާ ހަނދުމަފުޅުާ

އެކަމަކުާާވިޔަ ހުށަހެޅުނުާ އެންމެންނަށްވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއކަމަކުާ ނޯވެ.ާ ހުއްދަެއއްާ ފ ރިކުރުުމެގާ

މައްސަލައެްއވެސްާާ ާ އެކަމަކ ާ ެއމީހުން.ާ މީހުންނަކީވެސްާ ތަނަވަސްާ އެންމެާ ތިބިާ ރ އްޖޭަގއިާ
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ލިބިފައި މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުވެސްާ ހަދ ފައިާ މިހެންާ އެހެންވީމަ،ާ އޮންނަާނުޖައްސަން.ާ ާ

ެއކަމަކުާމިތ ނަގިއާާ ަގޑީެގާފައިސ ވެސްާލިބޭ.ާ ުއޅޭާމީހުންނަށްާއިތުރުާ  570ޮގތުަގއިާިގނަާކޯޓުތަކުަގއިާ

ެއހެންވީމަ،ާ ބޭފުޅުންވެސް.ާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ހިނގ ވަރުާ މައްސަލަތައްާ އެތަންތަނުެގާ އެބަތިބިާ

އެހެ މި.ާ އިތުރުކުރަނީތޯއޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ އްދ ތަކެއްާ ލ ންވީާމިކަހަލަާ ކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާ ންާ

ާމައްސަލަެއއްާނެތް.

ާ

މިދެކެވެނީ.ާާާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެްނބަރުާާ ކަންނޭނެގާ ވ ހަކަެއއްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ މިއީާ ވ ޮގތަކީާ ދެންާ  575ާމީާ

ާނޯންނަާޮގތަށްާދެންާމިހ ރުާޤ ޟީންނ އިާފަނޑިޔ ރުންާވިޔަފ ރިކުރުމ ާބެހޭޮގތުންާއެާފުރުޞަތުތައްާޖ ބިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު

ބޭފުޅުންާ ބައެްއާ ދެންާ މިއޮންނަނީ.ާ އުޅެވޭޮގތަކަށްާ ޝ މިލްވެެގންާ މަސައްކ ތައިެގންާ އެބޭފުޅުންެގާ

އެހެންނޫންތޯ.ާާ ނުދެވޭނެާ ކުއްޔަކަށްެވސްާ ހަދ ފައިާ ެގެއއްާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނަާ ފަނޑިޔ ރަކަށްާ މިހ ރުާ

ފުޅުންނަށްާއިސްާޤ ޟީާކަމ ިއާއެކަހަލަާމިހ ރުާރ އްޖޭަގއިާމިއޮންނަނީާރިޝްވަތުާިގނައިންާނަގ ާބޭ

ކަމަކުނުދ ނެާ ޮގތެއްާ އޮންނަާ ސިސްޓްމަާ މިާ އެޮގތަށްާ މިއޮންނަނީ.ާ މިހ ރުާ ދޭޮގތަށްާ  580އެްއޗެހިވެސްާ

ލިބިއްޖެާ ފުރުޞަތެްއާ ކުރަންާ ފަނޑިޔ ރުކަންާ މިދަންނަވ ލީާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ ނޫންތޯއޭ.ާ

ފުރު ލިބޭާ މުއްސަނދިވ ންާ އެމީހ ާ ޢަދުލުއިންސ ފްާކަމަށްވަންޏ ާ މިބެލެވެނީ.ާ ކަމަށްާ ޞަތެއްާ

ކުރުމަށްާ ވިޔަފ ރިެއއްާ ބޮޑުާ ބެލެެވނީކީއެއް.ާ މިާ ނޫންާ ކަމަކަށްާ ފުރުޞަތެއްާ ލިބޭާ ޤ އިމްކުރުމަށްާ

ކަމެްއާާ އެްއެވސްާ އޮންނަންވ ނެާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މިމ އްދ ާ ެއހެންވީމަ،ާ ކަމަށް.ާ ލިބެނީާ ފުރުޞަތުާ

 585ންޏ ާއެާދެންާވަރަށްާބޮޑަށްާކުށްވެރިވ ާކަހަލަާޮގތަކަށް.ާމިހ ރާުާކުރެިވެގންނުވ ނެއޭ.ާކޮށްފިާކަމަށްވަ

ދަންނަވ ލީމަާ މިނިސްޓަރަށްާ މިހެންނޭާ ހެދީާ ފަނޑިޔ ރަކުާ މިވެނިާ ދަންނަވ ލީމަާ މިނިސްޓަރަށްާ

މިނިސްޓަރުާމިހައްދަވ ޮގތަކީާއެނ ާއިސްޤ ޟީއަކަށްާބަދަލުކޮށްލަނީ.ާމިނިސްޓަރުާވިދ ޅުވެެގންާިގނަާ

ކު އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާފަހަރުާ އެހެންވީމަ،ާ ވ ނީެވސް.ާ ކަންނޭނެގާ އެހެންާ ކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާ ރަނީާ

މިކަހަލަާ ޤައުމެއްަގއިާ ކުޑަާ މިކަހަލަާ ދެންާ ފުރުޞަތެއްދީެގން.ާ އެކަހަލަާ ކަންނޭނެގާ ނުވ ނެާ

އޮެވެގންާާ ލިޔެފައިާ މިހެންާ އަދިާ ކުރެވެމުންދ އިރުވެސްާ ބޮޑުޮގތެއްަގއިާ ފ ޅުކަންާ  590ކަންތައްތައްާ

އިނުން.ާކަމެއްވ  މީތިާ ހަރުކޮށްާ ތަންކޮޅެއްާ އެހެންވީމަ،ާ އަރ .ާ ހިތަށްާ ައޅުަގނޑުާ ނެބ އޭެވސްާ

 އަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީަީވެާެއވ ހަކަވެސްާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 

ާާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ 7ާއ ދެ،ާ މެންބަާ ކުރީރޭވެސް...)ރެކޯޑިންގަގއިާ މ އްދ އަށްާ ވިދ ޅުވިާވަނަާ  595 ރުާ
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 އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(..ާާ هللاާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޢަބްދު

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ 7ާމިާ ވ ހަކައެއްާާ މިކުރ ާ ވިޔަފ ރިާ މިދައްކަނީާ މ އްދ ަގއިާ  ވަނަާ

ާާ މުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާ ދެއްތޯ.ާ ކަންނޭނެގާ 8ާނޫންާ ާާ މިއަންނަނީ.ާ މ ްއދ ަގއިާ 7ާވަނަާ  600 ވަނަާާ

މަސައްކަތެއްާާ ކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަ އެހެންާ ނޫނިއްޔ ާ ލިބިެގންާ ހުއްދަާ ސަރވިސަސްެގާ ޖުޑީޝަލްާ މިދަްއކަނީާ މ އްދ ަގއިާ

ކޮށްެގނެއްާނުވ ނެއޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާއެޮގތަށްާއޮންނަން.ާއެހެންނޫނަސް،ާއެބޭފުޅުންާމަސައްކަތްާާ

ަގވ ިއދ ާޤ ނޫނ ާޚިލ ފްވުމުެގާޖ ަގާނުދީ ާމީަގއިާއެބައިާއެހެންާލިޔެލ ފަިއާާކުރަްއވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ބައިާ ވިޔަފ ރިާ އަދިާ އިނޭގތޯ.ާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ފެންނ ތީާ ރަނަގޅުކަމެއްކަމަށްާ އެއީާ އޮތުންާ

 605ާަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާފަހުންާއެބަޔަށް.8ާާއެއަންނަނީާ

ާ

ދެވޭަޭތޯާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމައަށްާ ނިންމުމަކ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ އެްއޗެްއާާއ ދެ،ާ ޢަފީފްާ މިހ ރު..ާ ާ

ާވިދ ޅުވެލަްއވަންތޯ.ާއ ދެ.ާާ

ާ

މިާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ  610ާއ ދެ،ާ

ކުރުމަށްާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: މަސައްކަތެްއާ އެހެންާ ނޫނީާ ހޯދަންާ ލ ރިާ މަސައްކަތްކޮށްެގންާ އެހެންާ ފަނޑިޔ ރުންނަށްާ

ސަ ލިބިފައޭ.ާޖުޑީޝަލްާ އޮންނ ނީާ އަބަދުވެސްާ އެހުއްދަާ ހުއްދަދޭކަމަށްވަންޏ ާ ކޮމިޝަނަށްާ ރވިސްާ

އެހެންާ ވިޔަފ ރިކުރ ާ ހަމަާ ކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ ވިޔަފ ރިާ ދެން،ާ ކުރެވޭނެ.ާ ެއޮގތަށްާ ހަމަާ ވިޔަފ ރިވެސްާ

އެހެ ދ ނެ.ާ ކަންތައްތައްެވސްާ އެހެންާ ތެރޭަގއިާ މުޢ މަލ ތުެގާ އޮންނަާ އެާ ުގޅިެގންާ ންވީމ ،ާމީހުންނ ާ

 615އަަަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާފަނޑިޔ ރުންނަށްާލިބިދެވެންވ ނެާެއމީހުންނަށްާއެހެންާމަސައްކަތެއްާނުކޮށްާ

ކޮިމޝަނުެގާާ ޖުޑީޝިއަލްާސަރިވސްާ ވަކިާ ކޮންމެހެންާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ެއއީާ މުސ ރަ.ާ ދިރިއުޅޭވަރުެގާ

ާއެމީހުންނަށްާކޮންމެކަމެއްވެސްާާހުއްދަާއޮންނަޮގތަށްާއެބ ްއވ ކަމަށްވަންޏ ާހަމަާއެއްވެސްާހުްއދަާނެތި

ކުރެޭވޮގތަށްާާބ އްވަންވީ.ާމިތ ނަގއިާމިހ ރުާކަންތައްތައްާހިނަގމުންދ ާޮގތުންެވއްޖެްއޔ ާޖުޑީޝިއަލްާާ

ާސަރވިސްާކޮމިޝަނުންާހުއްދަާދޭނެާއެމީހުންާބޭނުންވެއްޖެއްޔ .ާެއުގޅިފައިާއޮންނ ނީ.ާ

ާ620 
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ައޅުަގނޑުމެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަމސައްކަތެއްާާއ ދެ،ާ އެހެންާ އިތުރުާ މިފަނޑިޔ ރުންާ މިއޮތީާ ނިންމަންޖެހިފައިާ މިހ ރުާ ާ

މިއުޅޭާ ނިންމަންާ އަޅުަގނޑުމެން،ާ ހަމަާ އެއީ،ާ ނޫނީ...ާ ލިޔ ނީތޯާ މީަގިއާ ވ ހަކަވެސްާ ކުރުމުެގާ

މ އްދ ަގިއާާ މިާ އެމަފްޙޫމްާ ވިޔަސްާ ެގނެސްެގންާ ބަދަލެއްާ ޢިބ ރ ތަށްާ އަދިާ އެހެންވީމ ،ާ ނިމުމަކީ.ާ

ޤ ނޫނަކ ާހިމަނަ މަސައްކަތްތަކެްއާ އެހެންާ އެމީހުންާ ޮގތެއް...ާ ބޭފުޅުންާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ންާ

އެހެންާ ހުއްދަދިނަސްާ ތ ކުންާ އެހެންާ ކޮމިޝަނުންާ ސަރވިސަސްާ ޖުޑީޝިއަލްާ  625އެްއޮގތަށްެވސްާ

ންާާމަސައްކަތްާއެމީހުންނަށްާކުރުމުެގާވ ހަކަާީމަގއިާލިޔަންާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާބޭފުޅުންާވޯޓުާދެއްވު

އެދެން.ާެއއީާދެންާއެބައިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާެގންނަންޖެހޭނީ..ާމިހ ރުާމައިަގނޑުޮގތެްއަގއިާމިދިމ ވާ 

މައްސަލައަކީާެއއްބައިާބޭފުޅުންެގާވ ހަކަފުޅަކީާއެމީހުންާދެންާއިތުރުާއެހެންާއެްއވެސްާމަސައްކަތެްއާާ

ރެއިޒްވެެގންދ ޮގތަކީ.ާއެހެންާބޭފުޅުންާާާއެްއވެސްާޙ ލަތެްއަގއިާކޮށްެގންާނުވ ނެއޭ.ާއެއީާިމއ ިގއުމަންޓްާ

 630ވިދ ޅުވަނީާޖުޑީޝަލްާސަރިވސަސްާކޮމިޝަނުެގާހުއްދަާނޫނީާޤ ނޫނެއްަގއިާބަޔ ންވެެގންާނޫނީާދެނާްާ

މަސައްކަތްތަްއާާ އެހެންާ އެމީހުންވެސްާ އުސޫލުންާ އޮތްާ އެނެގންާ ސ ފުކޮށްާ ކޮންމެވެސްާ އެއޮންނަާ

އަޅު އެމަފްޙޫމްާ ރަނަގޅޭ.ާ އެންމެާ ފުރަތަމާަާކުރިއަކަސްާ ނޫންތޯާ ެގންނ ނީތޯާ މީެގތެރެއަށްާ ަގނޑުމެންާ

ނިންމ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންާޢިބ ރ ތަކަށްާދެވޭނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެބައިާެއއްެވސްާސިފައެްއަގއިާެގންނަންާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅުންނަކީާކޮބައިތޯ.ާާ

ާ635 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

އަދިވެސްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެޕްރޮޕޮޒިޝަންއަކީާާއ ދެ،ާ މިހ ރުާ ދަންނަވަން.ާ ޮގތުންާ ސ ފުކޮށްދެއްވުުމެގާ ހަމަާ

ނުވ ނެއޭ.ާާ ކޮށްެގންާ އެމީހުންާ މަސައްކަތެއްާ ެއއްވެސްާ އެހެންާ ނޫންާ މަސައްކަތްާ އެފަނޑިޔ ރުކަުމެގާ

 640އަނެއްާޕްރޮޕޮޒިޝަންައކީާކަނޑައެޅިފައިާއޮންނަާއުސޫލުތަކެއްެގާދަށުންާއެކިާމަސަްއކަތްާކުރުަުމުެގާާ

ލެކްޗަރކުރުންކަުމަގއިިވޔަސްާާފުރު އެވެދ ނެާ ބ ްއވަން.ާ ލިބޭޮގތަށްާ އެމީހުންނަށްވެސްާ ޞަތުާ

ޮގތްތަކަކަށް.ާާ ކަނޑަައޅ ާ ކެޓަަގރީއަކަށްވިޔަސްާ ކަނޑައަޅ ާ އެާ ދެން،ާ ވިޔަސްާ ކިޔަވައިދިނުންކަމުަގއިާ

ނިންމަން ައޅުަގނޑުމެންާ ފުރަތަމަވެސްާ ނުބޭްއވުންާ ބޭއްވުމ ާ އެކަންާ މިހ ރުާ ވީހެންާއެހެންވީމ ،ާ

މަސައްކަތްކުރުމުެގާާ އެހެންާ އެމީހުންާ އެޕްރޮވިޜަންއެްއާ ެއޮގތަށްާ އެހެންީވމ ،ާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

އެދެން.ާ ދެއްވުންާ ވޯޓުާ ކޮބައިތޯާ ބޭފުޅުނަކީާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ އޮންނަންާ ޕްރޮވިޜަންެއއްާ  645އެްއވެސްާ

މަސަ އެހެންާ އެމީހުންނަށްާ ދެންާ އެހެންީވމ ،ާ ޝ މިލުވުމުެގާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ އްކަތްތަކެްއަގިއާ
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ފުރުޞަތުާޤ ނޫނަކުންާގަވ އިދުންާޖުޑިޝަލްާސަރވިސަސްާކޮމިޝަނުންާއަދިާއެހެންާކަމަކަށްވިޔަސްާާ

ވޯޓުާލިބިވަޑައިަގތީ.11ާާާާއެާފުރުޞަތުާއޮންނަންާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅުންާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ވޯޓުާޢިބްރ ހީމ12ާާާްާްއވަންާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާމިފ ސްވީ.ާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާއެހެންވީމ ،ާއެބައިާބ 

އެހެންވީމ ،ާާ މިބ ްއވ ނެޮގތެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ދެން،ާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ ދެްއވުމުންާ ވޯޓުާ  650ޢަފީފް...ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމަންވީ.ާމިހ ރުާއެއޮތްާޢިބ ރ ތްތައްާެގންނަންވީާކޮންބަދަލެއްތޯ.ާާ

ާ

ާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާ މ އްދ އަށްާ މ ރިޔ ާއެާ ކުރެވިފައި.ާ ޑްރ ފްޓެއްާ ދެާ މިހ ރުވެސްާ ާއެބައޮތްާ

އެބައޮތް.ާާާއިބްރ ހީމްާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާ ޑްރ ފްޓެްއާ އޮތްާ ކުރައްވ ފައިާ މޮޑީާ ޑްރ ފްޓަކ ާ އޮތްާ ާކުރަްއވ ފައިާ
 655ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާާާއ ދެ،ާކޮބައިތޯއެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާބަލަމ ާހިންގަވ .ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

މެނުވީާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާ ލިބިެގންާ ހުއްދަާ ކޮމިޝަންެގާ ސަރވިސްާ ޖުޑިޝަލްާ އޮތީާ ާމޮޑީާ

ތަޙްފީޒުކުރަންވ ނީާާާއިބްރ ހީމްާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާ ވަުގތެއްާ ހުރިހ ާ އޭނ ެގާ ފަނޑިޔ ރަކުމެާ  660ާކޮންމެާ

މ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެން،ާ އަދ ކުރުމަށްފަހުއޭ.ާ މަސްޢޫލިްއޔަތުާ ފަނޑީޔ ރަކީެވސްާާފަނޑުޔ ރުކަމުެގާ ކޮންމެާ އޮތީާ ރިޔ ާ

ފިޔަވ ާ މަަަސައްކަތްާ އިތުރުާ ކުރ ާ ލިބިެގންާ ހުއްދަާ ކޮމިޝަނުންާ ސަރވިސްެގާ ޖުޑީޝަލްާ

މީހަކަށްާ ތަޙްފީޒުކުރ ާ ވަުގތެއްާ ހުރިހ ާ އޭނ ެގާ އަދ ކުރުމަށްާ މަސްޢުލިއްޔަތުާ ފަނޑިޔ ރުކަމުެގާ

ާވ ންވ ނެއޭ.ާާ

ާ665 

ާްއޗެއްާވިދ ޅުވ ން.ާއ ދެ،ާޙަމްޒ ާއެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ކުރަންވ ނީާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މަސަަައްކަތެއްާ ެއހެންާ އިތުރުާ ފަނޑިޔ ރަކުާ ހުށަހަޅަންާ  އަޅުަގނޑުާ

ސަރވިސްާާ އަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޖުޑިޝަލްާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ޮގތުެގމަތީންނޭ.ާ ޤ ނޫނުަގިއވ ާ

ހަދ ާޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާމިކަންކުރ ނީ.ާކޮމިޝަނަ  670ށްާމިފަދަާބ ރެއްާދޭކަށެއް.ާރަްއޔިތުންާމަޖިލީހުންާ

ޖުޑިޝަލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާމިހ ރުވެސްާއިތުބ ރެއްާނެތްާއަދިާމިއަންނަންާއޮތްާ
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ާާ ދަންނަވަން.ާމުސްތަޤްބަލުަގއިާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގ.ާެއކަންާއޮންނ ނެާޮގތަކުންާއެނޭގނީާއެްއޗެއް

ާމިހ ރުާއިތުބ ރެއްާނެތް.ާމުޢިއްޒުވެސްާޭއަގއިާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ .ާާ

ާ

އެދެްއިވާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޙަމްޒ ާ އަދިާ ޢިބ ރ ތަށްާ ދެްއވިާ ކުރީދުވަހުާ މޮޑީއ ާ މ ރިޔ އ އިާ އެހެންވީމ ،ާ  675އ ދެ،ާ

ހައްދަ އެކޮޕީާ އެލިޔުްއވ ލައްަވިއެގންާ ޕެނަލުންާ ެގނެސްދެއްވ .ާާޢިބ ރ ތްތައްވެސްާ ވ ލަްއވަިއެގންާ

ވަނ8ާާާާަވަނަާމ އްދ ާއަދިާމިާޢިބ ރ ތްާބައްލަވ ފައިާނިންމަން.7ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާދެން،ާއެހެންީވމ ،ާާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއވެސްާހަމަާދިމ ވެފައިާއޮތްާަމއްސަލަައކ8ާާާީމ އްދ އަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިދަނީ.ާ

ހަކަ.ާހަމަާެއއްާމަފްޙޫމެއްާގ ތްަގނޑަަަކަށްާމީަގއިާއިތުރުވަނީާާމިއ މްދަނީއެއްާލިބޭާމަސައްކަތެއްެގާވ 

މިހެނާްާ ހިމެނޭާ އ މްދަނީއެއްާ މިއޮތީާ ކުރީަގއިާ އަންނައިރު.ާ ވ ހަކަާ  680އ މްދަނީެގާ

ކޮމިޓީންާ ފަހުންާ އެންމެާ ދެން،ާ ސ ފެއްނުވި(..ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ..)ރެކޯޑިންގަގިއާ ކަންތައްތައްާ

ބަދަލުކުރައްވ ފަ ާާބެއްލެިވއިރުަގއިާ އެހެންވީމ ، އެއޮތީ.ާ އަންޑަލަިއންވެފައިާ ޢިބ ރ ތްާ އޮތްާ ވަނ8ާާާާައިާ

މިމ އްދ އަށްވެސްާާ ހަމަާ ދެން،ާ ކޮބައިތޯ.ާ ބޭފުޅުންނަކީާ ވިދ ޅުވ ނެާ އެްއޗެްއާ ބެހޭޮގތުންާ މ އްދ އ އިާ

ކޮންމެާބޭފުޅަކަށްވެސްާެއއްާފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުާއަރުވ ފަިއާޑެސިޝަންއަކަށްާދެވޭތޯާބަލ ނީ.ާއ ދެ،ާ

މުޢިއްޒު،ާޝ ފިޢު،ާާާމިހ ރު ޢަފީފް،ާނަޞީމް،ާ ޙަސަންާ މިއޮތީާ ނޯޓްކޮށްލެވިފަިއާ  685އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޙަސަނާްާ ނެންެގވިބ .ާ އަތްޕުޅުާ ބޭފުޅަކުާ އިތުރުާ ޒ ހިރު.ާ އަޙްމަދުާ ސުލައިމ ން،ާ އަޙްމަދުާ ޙަމްޒ ،ާ

ާޢަފީފް.ާާ

ާ

ބޮާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ވަރަށްާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަެއްއާާއ ދެ،ާ  ޑުާ

ނޫނިއްޔ ާާ ޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ދީފިއްޔ ާ ހުއްދަާ ވިޔަފ ރިކުރުމުެގާ ޙ ލެްއަގިއާ ެއއްވެސްާ ފަނޑިޔ ރުންނަށްާ  690ނުކުންނ ނެާ

މަސައްކަތްާާ އިންވޯލްްވވުމުެގާ އެކްޓިވްވީާ އެއީާ ޝ މިލުވުމުެގ.ާ ނުވަތަާ ބައިވަރިވުމުެގާ ވިޔަފ ރީަގއިާ

ިވޔަފ ރިތަ ެއއީާ ިމމީހުންނަށާްާއުޅޭކަމަށްވަންޏ .ާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުންނ .ާ ަމއްސަލަތައްާ އެކިއެކިާ ކުެގާ

ހުރަސްތަކެްއާާ މައްސަލަތަކ ާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ނިމުމުަގއިާ މައްސަލަަަާ މަސައްކަތް،ާ ޢަދުލުވެރިކޮށްާ

ސަރވިސަސްާާ ޖުޑިޝަލްާ ޙ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ދިމ ވ ނެ.ާ

ޤ ނޫ އަދިާ ވިޔަފ ރީަގިއާާކޮމިޝަނުންވެސްާ އަދިާ ހުއްދަދޭކަށްާ ވިޔަފ ރިކުރަންާ އެމީހުންާ  695ނަކުންވެސްާ

ލިބޭކަަމށްވަންޏާ  އ މްދަނީެއއްާ އެނޫންޮގތަކަށްާ ދެަެން،ާ އުޅޭކަށް.ާ ބައިވެރިެވެގންާ އެކްޓިވްކޮށްާ
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އެކުރެވޭނީާ ޤ ނޫނެްއަގިއާ ރަނަަގޅަށްާ ވަރަށްާ އޮންނަންޖެހޭނީާ ދެކޭޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ އެކަމަށްެވސްާ

ާސައްކަތެއްކަންާބަޔ ންކޮށްފައި.ާކޮންާމަ

ާ

ވ ހަކަެއއް.ާާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ދެާ އިނޭގތޯ.ާ ވ ހަކަާ އުޅުނުާ ސަޖެސްޓްކުރަންާ  700 އަޅުަގނޑުާ

ާ ނަސީމްާއިބްރ ހީމްާ މިއުޅޭނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކައަކީ،ާ 8ާފުރަތަމަާ މ އްދ ާާ  ަވނަާ

މި ވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤ ނޫނުަގިއވ 7ާާާާސ ލަކަަަށްާާނިންމަވ ކަމަށްވަންޏ ާ އެހުށަހަޅުއްވިާ ޙަމްޒ ާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ޮގތުެގމަތީންނޭ،ާއެތަނަށްާޖުޑިޝަލްާސަރވިސަސްާކޮމިޝަންާއުނިވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުވެސްާާ

ހަމަާޢަފީފްާއެވިދ ޅުވިާބަސްފުޅަށްާތ އީދުކުރަން.ާމިތަނުަގއިާއެްއވެސްާފަރ ތެއްާހުއްދައެއްާއޮެވެގންާާ

ފަނޑިޔ ރަކުާާނުވ ނެ ެއްއވެސްާ މެނުވީާ ޮގތުެގމަތީންާ ޤ ނޫނުަގިއވ ާ ހަމަާ އޮންނަންވ ނީާ އޮންނަންޏ ާ ާ.705 

ވިޔަފ ރިކޮށްެގންނޭ.ާެއއީާއޭަގމ ނައަކީާމިއަށްފަހުަގއިާފަނޑިޔ ރުންނ ބެހޭާއިތުރުާޤ ނޫނެއްާައންނ ނެއޭާ

ރ ތްާހަމަާުއނިކޮށްލަންާއެހެންކަމަށްވަންޏ .ާއެހެންނޫނީ،ާހަމަާމުޅިާސެންޓެންސްެގާމީެގކުރީކޮޅުެގާޢިބ 

ނުވަތަާ ހިންުގމުަގއިާޝ ިމލުާ ވިޔަފ ރިާ ވިޔަފ ރިކޮށްާ ފަނޑިޔ ރަކުާ އެއްެވސްާ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ާއެނޫންާއ މްދަނީ...ާލިބޭާމަސައްކަތެއްާކޮށްެގންާނުވ ނެއޭ.ާާ

ާ710 

އެކަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެވިދ ޅުިވާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ެއވިދ ޅުިވާ ނަސީމްާ ހުރިހ ާާއ ދެ،ާ ހަނދުމަފުޅުކޮަަށްާ އްޗަކަށްާ

ދެއްތޯާާ އޮންނ ނެާ ލިޔެފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އ ކޮށްލުމަށްާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ

އެްއޗެްއާާ ވިދ ޅުވިާ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް...)ރެކޯޑިންގަގއިާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަނޑިޔ ރުންނ ބެހޭާ

ާސ ފެއްނުވި(.ާ.

ާ715 

ވިޔަފ ރިާއަޅުާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ޢަމަލީޮގތުންާ ކަނޑައެޅިެގންާ ނުކުރަންާ ތ އީދެްއާ  ަގނޑެއްާ

ބަަަޔަކަށްާާ އަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންާ އޯންކުރެވިދ ނެ.ާ ވިޔަފ ރިާ ނަަމވެސް،ާ އުޅުއްވ ކަށެއް.ާ މައިދ ނުަގއިާ ހިންުގމުެގާ

ސ ފެ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ..)ރެކޯޑިންގަގއިާ އެއީާ އްނުވި(..އެދެންޖެހޭނެަެއޭ.ާހިންިގދ ނެ.ާ

ފިހ ރައެއްެގާމިލްކުވެރިާފަރ ތަކަށްާެވވިދ ނެއޭ.ާއެކަަަމަކު،ާސޭޓެްއެގާޮގތުަގއިާނީންދެވޭނެއޭ.ާސަފ ރީާާ

އުޅެެގންާާ ަމއިދ ނުަގއިާ އެހިންުގމުެގާ ެއކަމަކު،ާ އެހެންނޫންތޯ.ާ ެވިވދ ނެއޭާ ވެރިފަރ ތަށްާ  720އުޅަނދެްއެގާ

ފަރ ތަށްާވެވިދ ނެޭއ.ާތަންތަނުެގާއެާދުއްވުމުެގާޢަމަލީޮގތުންާނުވ ނެއޭ.ާއ މްދ ނީަގއިާދޯންޏެއްެގާވެރި

ދެން،ާ އޮންނަންވ ނީ.ާ އެކަންާ އެޮގތަށޭާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވ ނެއޭ.ާ ފަރ ތަކަށްެވިވެގންާ މަސައްކަތްކުރ ާ
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ހަަމާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ކޮމިޝަނަކީާ ސަރވިސަސްާ ޖުޑިޝަލްާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑަށްާާމަޖިލީހުންާޢައްޔަންކުރ ނެ ހިމެނިެގންވ ނެާކޮމިޝަނެއް.ާއޭރުންާ މަްއޗަަަށްާ ބޭފުޅުންެގާ ާ

 725ހީވަނީާއެކޮމިޝަންެގާމެންބަރުންެގާމަްއޗަށްާމަޖިލީހުެގާރުހުންާލިބިެގންާއޮންނަާކޮމިޝަނަކަށްވ ތީާާ

ދެން،ާ ނޫން.ާ ކޮމިޝަނެއްާ އެފަދަާ ކޮމިޝަނަކީާ އޮތްާ މިހ ރުާ ކޮމިޝަނަކަށްވ ން.ާ އެރަނަގޅުާ

ދެ ބ ރުދޭންވެސް.ާާއެހެންވީމ ،ާ ކޮމިޝަނަށްާ ސަރވިސްާ ޖުޑިޝަލްާ ކަނޑައެޅިދ ނެާ ޤ ނޫނަކުންާ ންާ

އެކަމަކު،ާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާޤ ނޫނަކުންާއަނެއްާޕްރޮިވޜަންެގާތެރެއަށް،ާޖުޑިޝަރީެގާތެރެއަށް،ާާ

ށްާާއަނެއްާބ ރުެގާތެރެއަށްާވަނުަމށްވުރެާބޮޑަށްާޖުޑިޝަރީާއަިމއްލައަށްާރެގިއުލޭޓްކުރަންާޖުޑިޝަރީއަ

ޮގތަކަށްާާ ކޮންމެެވސްާ ފްލެކްސިބިލިޓީއެްއވެސްާ ެއއީާ ރަނަގޅުޮގތަކީ.ާ އެންމެާ  730ދޫކޮށްލުންހެންާ

އޮންނަޮގތަކަށްާއެާއިތުބ ރުކުރެވޭާބޭފުޅުންކޮޅެއްާޢައްޔަންވ ނެކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީާެއޮގތަށްާބ އްވަންާާ

ާާ އެ އެހެންވީމ ،ާ ދެންާ ބަދަލުަގއި.ާ ދިނުމުެގާ ހަވ ލާ  ޤ ނޫނަކަށްާ އަޅުަގނޑުާާފެންނަނީާ މަފްޙޫމަށްާ

ާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާާހުވަދުއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެްނބަރުާ މިާ ބަލ އިރުަގޔ ާ ވ ހަކަތަކަށްާ ދެްއކިާ މުޢިއްޒުާ 8ާއ ދެ،ާ މ އްދ ަގިއާާާ  735 ވަނަާ

ދަންނަވ ލަންާާާލިޔެފައިާއޮތްާެއއްޗަކަށްާބަލ ިއރުާއަޅުަގނޑުާދެންާކުރިންާދެއްކިާވ ހަކަ.ާއޭެގއިތުރަށް ޖ ބިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު

އޮތްާވ ހަކައަކީާއަޅުަގނޑަކަށްާއެްއޮގތަކަށްވެސްާނުފެނެަެޭއާސަފ ރީާބޯޓެއްެގވިޔަސްާއަދިާއެްއވެސްާާ

ޮގތަކަށެްއާ ބޮޑުާ ތަފ ތުާ އެހ ާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ެއއީާ ހުންނ ކަށެއް.ާ ފަނޑިޔ ރަކުާ އޯނަރަކަށްާ އެްއޗެްއެގާ

ްއާއޯންކުރެވެންޏ ާެއވިޔަފ ރިއަށްާލަފައެްއާާނުއެއްާވިސްނޭނެޭއާެއއްެވސްާމީހަކަށެއް.ާއޭނ ެގާވިޔަފ ރިއެާ

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިޖެހެނީާ އެހެންެވްއޖެކަމަށްވަންޏ ާ އަދ ކުރެވޭނެ.ާ ރޯލުވެސްާ އެހިންުގމުެގާ  740ލިބޭތޯާ

ކޮމިޝަނަކ ާ ސަރވިސްާ ޖުޑީޝިއަލްާ ރ އްޖެޭގާ މިހ ރުވެސްާ ބަލ އިރުާ ކުރަންާ މިކަންާ ލިމިޓްކޮށްެގންާ

ބިރުަގނޭާކޯޓަށްާަމްއސަލައެއްާހިފަިއެގންާދ ން.ާދ ނެާކޯޓެއްާާާާއެްއޗެްއ،ާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުވެސް

ނެތިެގންާމައްސަލަާހުށަނޭޅިފައިާމިއޮތީ.ާެއއީާކޯޓަށްާމަްއސަލަާޮގސްފިއްޔ މުންާދެންާައތުަގއިާއޮތްާާ

މުދ ކޮޅުވެސްާނަަގނީާކޯޓަށް.ާއެހެންވެއްޖަކަމަށްވަންޏ ،ާވަރަށްާބިރުަގންނ ނެތ .ާއެޙ ލުަގިއާރ އްޖޭެގާ

ބައިވަރުާާކަންތަ އެބަތިބޭ.ާ ޖަޖުންާ ބައިވަރުާ އެބަހުރޭ.ާ މިނިސްޓްރީއެއްާ ބޮޑުާ މިހުންނަނީ.ާ  745އްާ

ިމއޮންނަނީ.ާ ނުދެވިފައިާ ކޯޓަށްާ ިމހ ރު.ާ ބިރުަގނޭާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބަހުރޭ.ާ ހުރިހ ކަމެއްވެސްާ

ކޯޓަށްދ ން މައްސަލައިަގއިާ އެާ އެބައޮތް.ާ މައްސަލައެއްާ ތަޖުރިބ ކުރ ާ އަމިއްލައަށްާ ާއަޅުަގނޑުާ

ނުކެރިފައިާމިހުންނަނީ.ާކޯޓަށްާދިޔައިމ ާމިހ ރުާހުރިާޙ ލަތަށްވުރެާނިކަމެތިާޙ ލަތަކަށްާއަތުވެދ ނެތީވެ.ާ
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ެއހިސ ބުަގިއާާ އަތުލައިެގންފ ނެތީ.ާ ެއއްޗެްއވެސްާ އޮންނަާ އަތުަގއިާ ދެންާ ނިުގޅައިަގންނައިރުާ ޙައްޤުާ

ބަޖެޓު ދަޢުލަތުެގާ ެއހެންވ އިރުަގއި،ާ މިހުރީ.ާ ކަންތައްާ ފަނޑިޔ ރުންނ ާރ އްޖޭެގާ ދީެގންާ ފައިސ ާ  750ންާ

މިޤ ނޫނުއަސ ސީާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ިމއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާ އެބަެގންުގޅެވޭާ އެންމެންާ ހުރިހ ާ

ާާ ރަޙްމަތުނާްާهللاާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާމަސަްއކަތްކުރަމުންާމިދަނީ.ާމިތ ނަގއިާވ ހަކަދެއްކުމުެގާފުރުޞަތު

މިދަްއކަނީ. ވ ހަކަާ ިމއަދުާ ލިބިެގންާ އެްއޗަކ8ާާާާީމިާާާާއަޅުަގނޑަށްާ ިމއޮތްާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

މުޅިނާްާ އެމ ްއދ ާ ނުކުރެވޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ ައޅުަގނޑަށްާ އެއްޗެއްކަމަށްާ އޮންނަންވ ނެާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

އެްއވެސްާާ ޮގތަކަށްާ އެްއވެސްާ ޙައިސިްއޔަތަކުންާ އެްއވެސްާ ހުށަހަޅަނީވެސް.ާ އަޅުަގނޑުާ  755އުވ ލަންާ

ވަދެވިެގނެއް މުޢ މަލ ތަކަށްާ ދޭވަރަށްާާާވިޔަފ ރީެގާ ފަަައިސ ާ ފަނޑިޔ ރުންނަށްާ ޤ ޟީންނަށ ާ ނުވ ނެ.ާ

ނަމަވެސްާ ުއވ ލ ފައިާ ހުރިާވުޒ ރ ތައްާ ހުންނ ނެ.ާނެތީކަމަކަށްވަންޏ ާދެންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާފައިސ ާ

ބަލަންވ ނީ.ާ ޤ އިމްކުރެވޭތޯާ ޤައުމުަގއިާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ ދީެގންާ ލ ރިކޮޅުާ ދޭންވ ާ ޤ ޟީންނަށްާ

ާާ ދުވ ލަކު އެހެންވީމ ،ާާއެމީހުންނަށްާ ބަލަންވ ނީ.ާ ކުރެވޭތޯާ އެކަންާ ދީެގންނަމަވެސްާ ރުފިޔ ާ މިލިައންާ

 760އެޮގތަކަށްވެސްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާމިމ އްދ ާއޮންނ ކަށް.ާއަދިާމުޢިއްޒަކީާފަނޑިޔ ރުކަންާކޮށްފައިާ

އެަމނިކުފ ނުެގާ ބޭފުޅަކަށްވ އިރު،ާ ކުރަްއވ ފައިވ ާ ޤ ޟިކަންާ އިސްާ ާ ވ ހިނދު،ާ ބޭފުޅަކަށްާ ހުރިާ

ނެތްވެސްމެ.ާާތަ ނުވެސްާ ތަޖުރިބ އެއްާ އެކަހަލަާ އަޅުަގނޑުެގާ ހުންނ ނެ.ާ ޖުރިބ ތަކެއްވެސްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާމިރ އްޖޭެގާކަންާހިނގ ާމަަގށްާބަލ އިރުާމިމ އްދ އަށްާމިފުރުޞަތުާދީފިކަމަށްވަންޏ ާ

މ އްދ އެއްކަމަށްވެސް އަނިޔ ވެރިެވދ ނެާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ ދިވެހިާ ައޅުަގނޑުާާާާމިއީާ

 765ާދަންނަވަން.ާއެްއޮގތަކަށްވެސްާއޮންނ ކަށްާނުފެނޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މިހ ރުާ ރ އްޖޭެގާ ބަލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ  އ ދެ،ާ

ާާ އަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބ ރ3ާާާާުބ ރުާވަކިކުރުން.ާއެހެންވީމ ،ާެއ3ާާާާއިޞްލ ޙުކުރަންމިޖެހޭާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންާމިކިޔ 

ބަޔަކަށްާާ ތިބޭާ ތެރެއަށްާ މ ކެޓްެގާ އ ދޭާ އުނިކަންާ ިމއަށްާ ކޮންސެޕްޓަށްވެސްާ މުޅިާ ވަކިކުރުމ ބެހޭާ

ރ އްޖޭަގިއާސަފ ރީާ މިހ ރުާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ވެއްޖެއްޔ މުން.ާ  770ފަނޑިޔ ރުންާ

ާދޯނިާފަހަރު.ާއެްއޮގތަކަށްވެސްާރ އްޖޭަގއިާމިާެމނޭޖްމަންޓ ާާއޮޕަރޭޓަރުންާނުވަތަާމިބޮޑުާކަންނަނެލި

އޯނަރޝިޕްާތަފ ތުާމިއުޅެނީާރައްޖޭަގއިާހުރާމެަގރާކުންފުނިތަކަށްވެސްާނަިއސްެގން.ާދެން،ާއަދިާާ

ކިހިނެއްތޯާއަންނ ނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިސަފ ރީާބޯޓ ާމިއެއްޗެހި.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެާމިހ ރުވެސްާާ

ހެކިވަމު ދެންވ ޮގތް.ާާމިދަނީާ އޮޕަރޭޓަރަކަށްވީމ ާ ސަފ ރީާ ވެރިޔ ާ މަތީާ އެންމެާ ފުލުހުނެްގާ ންާ
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ދެން،ާ ކިހިނެއްކަން.ާ ވަނީާ މީހުންނަށްާ ހުންނަާ ދަރ ފައިާ އޭނ އަށްާ އެބަފެނޭާ  775އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާއެހެންވީމ ،ާއެޮގތަށްާހަމަވ ނީާމިާމ އްދ ަގއިާިމޮގތަށްާޮއވެއްޖެއްޔ .ާދެން،ާއަދިާައޅުަގނޑުާބޭނުންވޭ

ހަމަާދަންނަވ ލަން،ާފަނޑިޔ ރުންާކުރަންާމިއުޅޭކަމަކީާޢަދުލުއިންޞ ފްާޤ އިމްކުރުން.ާއެމީހުންނަކަށްާ

އެމީހުންވަންޏ ާ ބަޔަކަށްާ މ ކެޓްެގާ ބަޔަކަށްވަންޏ .ާ މ ކެޓްެގާ އެމީހުންނަކީާ ނުކުރެވޭނެާ އެކަމެއްާ

މިއޮތްޮގތުން މިމ ްއދ ާ މިހ ރުާ ދެން،ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އެކަެމއްާ ެއމީހުންނަށާްާއެމީހުންނަކަށްާ އެބަބުނޭާ ާ

އެހެންވީމ ،ާ މިއޮތީ.ާ ބޭނުންކޮށްފައިާ އެބަސްާ ވިޔަފ ރި،ާ ސީދ ާ ފުރުޞަތުދޭން.ާ  780ވިޔަފ ރިކުރަންާ

ކަލޭމެންނަށާްާ ކުރެވޭނެއޭ.ާ ވިޔަފ ރިާ ތިމަންނަމެންނަށްާ ބުނަންާ ެއބައޮތްާ އެފުރުޞަތުާ އެމީހުންނަށްާ

ޤަބޫލުކުރެވެާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ އެހެންވީމ ،ާ ނުދޭށޭ.ާ ާާއެބ ރުާ މިހ ރު އެއަންނ7ާާާާަނީާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ާުއވ ލަން.ާެއްއޮގތަކަށްވެސްާވިޔަފ ރިާވ ހަކަ،ާވ ހަކައަކ8ާާާާީއިޞްލ ޙުާައއުމ ާުގޅިެގން

މުޅިާ ދެނީާ މިފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންެވއްޖެްއޔ ާ ނުވ ނެ.ާ ެގނެސްެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

އެއް ނެހެދުމެކޭާ ހެދުމެކޭާ މައްސަލަ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ބޮޑުާ އެންމެާ މިރ އްޖޭެގާ މިީއާ  785ޮގތްވ ނީ.ާ

ާޢަދުލުއިންޞ ފްާޤ އިމްާނުކުރެވުން.ާއެހެންވީމ ،ާެއވަރަށްާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ހެންވީމ ،ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާމިާކޮމިޓީ،ާމިއަދުާމިާބައްދަލުވުންާނިންމ ލ ާަގޑިވެސްާޖެހެނީ.ާއެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޙުސައިންާ އަދިާ ޒ ހިރުާ އަޙްމަދުާ ސުލަިއމ ނ ،ާ އަޙްމަދުާ ބެހޭޮގތުންާ މިމ އްދ ަ އ ިއާ އެކަމަކު،ާ އަދިާ

 790މުޙަންމަދު،ާމ ރިޔ ާއެްއޗެއްާިވދ ޅުވ ންާއެދިވަޑަިއެގންފައިާެއބައޮތް.ާއަދިާމުޙްސިންއަށް.ާެއހެންވީމ ،ާ

ބަލ ނަާ ނިންމޭލެވޭތޯާ މިބައިާ ބައްދަލުވުމުަގިއާ އަންނަާ ބައްދަލުވުމެއްާާދެންާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ ން.ާ

ރޭަގިއާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުވި(..ާ ސ ފެއްާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ފަށ ނީ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

އެބަިއާާ އެދެން.ާ ނިންމަވ ލަދެަެއްވުންާ ޮގތެއްާ ފ ހަަގކުރެްއވިންާ ބެލުނު..ާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ

ާާ 1:30ާާާާއަޅުަގނޑުާޤަސްދުކޮށްެގންާހުރީާމިއަދު ށ3ާާާްަގއިާދެންާއޮންނަާބައްދަލުވުންާބ އްަވިއެގން

ާާ  1ާ795ެގންޮގސްފައިާމިއަދުާނިންމ ލަން.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާއަންނަާބައްދަލުވުމެއްާައޅުަގނޑުމެންާފަށ ނީ

ާާ 1:30ާާާާޖަހ އިރު. އެހެންވީމ ، ފެންނަނީ.ާ ބުރަވެވަޑަިއަގންނަވ ކަަމށްާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ނ01:30ާާާްށްާ

 ދަލުވުންާއަޅުަގނޑުމެންާބ ްއވ ނީ.ާށްާދެންާއަންނަާބައ3:00ާް
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