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ާޔައުމިއްޔ ާ
ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮމިޓީެގ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ އަޅަުގނޑުމެނ113ާާާް`.ާ މިހ ރުާ ބައްދަލުވުމަށް.ާ ވަނަާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާާ ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ ެމންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ބައްދަލުވުމުަގއި..ާ ބޭއްވިާ ފަހުންާ އެންމެާ

ާާ  5ައޅުަގނޑުާމި.ާބައެއްާބޭފުޅުންނަށްާބުރ ސްްްފަތިާދުވަހުާދެން،ާއެހެންވީމަ،ާއެމ އްދ އ ާުގޅޭޮގތުން

ފޮނުވ ލި..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއަޅުަގނޑުާބަލައިލަންާބޭނުންާކޮނާްާ

ވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ދުވަހު..ާ ބުރ ސްފަތިާ ލިބިވަޑައިނުަގންވަނީާ ބޭފުޅުންނަކަށްތޯާ

ާ(ާާސ ފެއްނުވޭ

ާ

ކަހަލަާާފެލިދެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމޫސާ  އަޅުަގނޑުމެންާ ދެނެވަޑައިނުަގންނަވ ާ ރަނަގޅަށްާ ބަސްްްާ  10ާފަރަންޖީާ

ޓެކްނިކަލްާާާނިޒ ރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަރަށްާ އ ދެ،ާ ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިެއްއޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ވީމަ..ާ ދިވެހިންާ

ާމަ،ާކޮމެންޓްކުރަްއވަންާެގންިވއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެން.ވ ހަކަތަކެއްާމީެގތެރޭާއެބަ...ާއެހެންވީ

ާ

މިއަށްާރަނަގޅުާވ ހަކަފުޅެއްާތިއީ..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާޢ ންމުކޮށްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ވިދ ޅުވިއެާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އަޅުަގނޑު...ާ މެމޯތައްވެސްާ އެހެންާ  15އްޗެްއާާޕްރޮފެސަރެގާ

ވަނަާމ އްދ ..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެްއ6ާާާާސ ފެއްނުވޭ(ާނޫންާމިއީާހަމަާއޯވަރޯލްކޮށްާާ

މ އްދ އަށްާއެްއޗެްއާވިދ ޅުވ ނެާބޭފުޅެއް.ާއަޅުަގނޑަށްާނޯޓުކޮށްލެވިފައ6ާާާާިސ ފެއްނުވޭ(ާާއެހެންވީމަ،ާާ

ާމުޙަންމަދު،ާމޮޑީ.މިއޮތީާއިބޫ،ާޢަފީފް،ާމުޢިއްޒު،ާނަސީމް،ާނިޒ ރު،ާޙުސެއިންާާ

ާ

ކުރިންާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާ މިީއާ މިމ އްދ ާ ބޭނުންވަނީާ އޮޅުންފިލުަވއިލަންާ ފުރަތަމަާ  20ާއަޅުަގނޑުާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާފ ސްކޮށްފައިާޮއތްާމ އްދ އެއްތޯ.ާާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އަޅުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެބައިވެސްާ ބ ބުާ މެންބަރާުާމިާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ބ ބެއް...ާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ ަގނޑުމެންާ

ހަނދުމަފުޅުހުންނ ނާެާ އޭރުާ ހަމަާ މިއަީއާ ބަދަލަކަށްާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ

 25ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ
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ާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ އޮތްާއެހެންވީރުާ ނިންމ ފައިާ މިމ އްދ ާ ސ ފުކޮށްލަދެއްވަފ ނަންތޯާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ާޖަލްސ އެއް،ާތ ރީޚެއްާ.ާމުޙަްނމަދުާޞ ލިހްާާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ30 

ހަނދ ންވަނީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެްއކޮށް..60ާާާާއަޅުަގނޑުާ ނިންމުމަކ ާ ޕްރޮފެސަރެގާ ެއީއާ ބައްދަލުވުން.ާ ވަނަާ

ާާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރު

ާ

މިާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ހ ޒިރެއްާާއ ދެ،ާ ކޮމިޓީައކަށްާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ދެއްކުނުއިރަކުާ ވ ހަކަާ ާބ ބުެގާ

މަޖިލީހުނާްާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިހްާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޗުއްޓީަގއި.ާ ހުރީާ ައޅުަގނޑުާ  35ާނުވެވުނު،ާ

އަޅުާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެކެވުނުާާފޮނުއްވައިފިާ ބެހޭޮގތުންާ މިމ އްދ އ ާ ފޮނުިވއިރުަގއިާ އިނޭގތޯ.ާ ޔައުމިްއޔ ާ ަގނޑުމެނަށްާ

ވެރިކަމ ާާ އަމިއްލަާ ދަޢުލަތ ާ ޮގތުަގއިާ ފ ހަަގކުރެވުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ އިނޭގތޯ.ާ އެބަހުރިާ ވ ހަކަތަކެއްާ

މްާހަމަވެެގންާާޖަލްސ ،ާކޯރ3ާާަބެހޭޮގތުންާދެކެވުނުާވ ހަކަތަކުަގިއާކޯރަމްާހަމަެވެގންާބޭްއިވފައިާއޮތީާާ

ާާ 3ާާާާބޭއްވިފައިާއޮތީ 26ާާާާޖަލްސ .ާއެއީ 27ާާާާވަނަާޖަލްސ އ  26ާާވަނަާޖަލްސ .28ާާާާވަނަާޖަލްސ އ 

ާާ 4ާާާާވަނަާޖަލްސ ަގއިާވ ހަކަދެކެވުނީ 6ާާާާވަނަާމ އްދ އ   40ވަނަާމ އްދ އ .ާޭއެގތެރެއިނ7ާާާްވަނަާމ އްދ އ 

ވަނަާމ އްދ ާފަހުނ8ާާާްާއްދ އ ާާވަނަާމ 6ާާވަނަާމ އްދ ާއޮތްޮގތަށްާބ ްއވަންާފ ސްކުރެްއވީ.ާކޮށްފައ4ާާާާި

11:40ާާޮގތެއްާނިންމަންާދޫކޮށްލީ.ާދެންއޮތީާއެއ ާޖެހިެގންާައއިާބައްދަލުވުން.ާެއއީާހަމަާއެދުވަހުެގާާ

ާާ ،6ާާ،8ާާ،9ާާ،10ާާ،11ާާަގއިާފެށުނުާބައްދަލުވުން.ާއެާބައްދަލުވުމުަގއިާވ ހަކަދެކެވުނީާއަނެއްކ ވެސް

12ާާ ،13ާާާާ ޭއެގތެރެިއން 8ާާއިނޭގތޯ.ާ ،9ާާ ،10ާާ ،11ާާ ،12ާާ އޮތްޮގތަށްާނިންމަންާފ ސްކޮށްފ13ާާާި،

 45ވަނަާމ އްދ ާއަލުންާޑްރ ފްޓްކުރަންާނިންމިކަމަށްާއެދުވަހުވެސ6ާާާާްމެންބަރުންެގ.12ާާާާއަޣްލަބިއްޔަތުންާާ

މެންބަރުންާހިމެނޭާސަބްާކޮމިޓީއެްއާނަަގނ4ާާާްމިއޮތީާޕެނަލްއ ާޙަވ ލުކުރީ،ާޙަވ ލުކުއިރުަގއިާކޮމިޓީެގާާ

ވަނަާމ އްދ ައކަށްާޮގތެއ6ާާާާްއުިމްއޔ ަގއިާއެދުވަހުާއޮތީާއިނޭގތޯ.ާއެއަށްފަހުާާނިންމ ފައިާއޮތްކަމަށްާޔަ

ވަނަާމ އްދ އަށް.4ާާާާވަނަާބައްދަލުވުމުަގއިާޮގތެއްާނިންމ ފައިާއޮތީާއަނެއްކ ެވސ60ާާާާްނިންމ ފަކ ނެތް.ާާ

ާާ 4ާާާާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިހެން 26ާާާާވަނަާމ އްދ  ވަނ18ާާާާަވަނަާބައްދަލުވުމުަގއިާނިންމ ފައިާއޮތަސް

 50ބައްދަލުވުމުަގއިާއަނެއްކ ވެސްާއެމ އްދ އ ާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަދައްކ ފައިާއަލުންާޑްރ ފްޓްކުރަންާނިންމީ.ާާ

ަވނަާބ އްދަލުވުުމަގިއާއަލުންާޕްރޮފެސަރ60ާާާއެީއާދަޢުލަތ ާބެހޭާމ އްދ ާއިނޭގތޯ.ާއެމ އްދ ާއެބައޮތްާާ

އެހެންވީމަ ފ ސްކުރައްވ ފައި.ާ ެއއްޮގތަށްާ ޑްރ ފްޓ ާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާާެގންނެވިާ ބ ބުަގއިާ މިާ ާ،
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ާާ ވަނ6ާާާާައިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމަ،3ާާ،4ާާ،7ާާ،8ާާ،9ާާ،10ާާ،11ާާ،12ާާ،13ާާާާފ ސްކުރަްއވ ފައިާމިއޮތީ

ާާ 1ާާާާމ އްދ އ  ައޅުަގނޑަށ14ާާާާްވަނަާމ އްދ އ  ވަނަާމ އްދ އ ާއޮތީާމިބ ބުަގއިާއަދިާވ ހަކަދެކެވިފައި.ާ

 55ނިާފުރަތަމަާބައްދަލުވުމުަގއިާއަރިމަތިާސުރުޚީާވަނަާމ އްދ ަގއިާހަމަެއކ1ާާަފެންނަންހުރިާމައްސަލަ..ާާ

ާާ ތިއްބަވީ ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާ އެބައްދަލުކުރުމުަގއިާ އޮތީާ ނިންމ ފައިާ މެންބަރުން.11ާާާބަދަލުކޮށްފައިާ

ާާ މިއީ.ާއަޣްލަބިއްޔަތުންާނިންމ ފައިާއޮތީ ވެފައިާއޮތްޮގތަކީާ މިބ ބުަގއިާކަންތައްތައްާ ،3ާާއެހެންވީމަ،ާ

4ާާ ،7ާާ ،8ާާ ،9ާާ ،10ާާ ،11ާާ ،12ާާ ،13ާާ ަވކިޮގތެއްާނުނިމިއޮތީ ާ.1ާާ ،2ާާ ،6ާާ ފޮނުްއވ14ާި، ެއއީާ ާ.

ާާ އޮތީ ބައްދަލުވުންާ ފުރަތަމަާ އިނޭގތޯ.ާ ފެންނަންހުރީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަނ24ާާާާަޔައުމިްއޔ ތަކުންާ

ާާ ެއއީ 9ާާާާބައްދަލުވުންާ ހ ޒިރުވީ ެއއަށްާ އިނޭގތޯ،ާ 11ާާާާޖެނުއަރީަގއިާ ވ ހަކަދެކެވުނީ  1ާާ60މެންބަރުން.ާ

ވަނަާމ އްދ ާއޮތްޮގތަށްާބ އްވަނ1ާާާާްއްދ އ .ާއަރިމަތިާސުރުޚީާބަދަލުކޮށްފައިާާވަނަާމ 2ާާވަނަާމ އްދ އ ާާ

ާާ 11ާާާާނިންމީ.ާއެކަމަކު، ހ ޒިރުވީ. 2ާާާާމެންބަރުންާ ވަކިޮގތެއްާނުނިންމ . މ ްއދ އަކަށްާ ވަނ2ާާާަވަނަާ

ާާ ހަމަ ބޭއްވުނީާ 9ާާބައްދަލުވުންާ އެއީ ާ.25ާާާާ އެއީ ބައްދަލުވުން.ާ 9ާާާާވަނަާ ވަނ2ާާާަޖެނުއަރީެގ

ާާބައްދަލުވުން 10ާާާާާއިނޭގތޯ، 2ާާާާެމންބަރުންާހ ޒިރުވީ.ާޭއަގއިާވ ހަކަދެކެވުނީ ވަނ5ާާާަވަނަާމ އްދ އ 

ާާ 2ާާާާމ އްދ އ . އެކަމަކު، ނިންމީ.ާ ބ އްވަންާ އެއްޮގތަށްާ ޑްރ ފްޓ ާ ޑްރ ފްޓްކުރަންާ މ އްދ ާ  10ާާ65ވަނަާ

މ އްދ ާާާވަނ5ާާަމެންބަރުންެގާއަޣްލަބިއްޔަތުން.ާއެހެންވީމަ،ާކޯރަމެއްާނުލިބޭާއެއަކަށްވެސްާއިނޭގތޯ.ާާ

އެދުވަހަކުާނުނިމޭ.ާއަލުންާޑްރ ފްޓްކުރ ޮގތަށް،ާއޮތްޮގތަށްާބ އްވަންާނިމުނީާކޯރަމެއްާނެތްާއިނޭގތޯާ

މެންބަރުންާހ ޒިރުވި.12ާާާާޖެނުއަރީގައި.10ާާާާވަނަާބައްދަލުވުންާއެީއ26ާާާާމ އްދ އަކަށް.ާދެން،2ާާާާއެާާ

ާާ 4ާާާާއޭަގއިާވ ހަކަދެކެވުނީ 6ާާާާކ  8ާާާާކ  ބ އްވަންާނ4ާާިކ ، ާާއޮތްޮގތަށްާ 4ާާންމީ.ާއެހެންކަމަށްވަންޏ 

ާާ ފ ސްވެފައި. އަޣްލަބިްއޔަތުންާ 6ާާއެއޮތީާ ނިންމީ.8ާާާ، އެބައްދަލުވުުމަގިއާ ނިންމަންާ ޮގތެްއާ  70ފަހުންާ

ާާ 27ާާާާދެންއޮތީ ެއއީ ބައްދަލުުވން،ާ 10ާާާާވަނަާ އެދުވަހުެގ އެއީާ ފެށުނ11:40ާާާުޖެނުއަރީަގއި.ާ ަގއިާ

ާާ ާާމެންބަރުންާހ ޒިރުވީ.ާއޭަގއިާވ ހަކ12ާާަބައްދަލުވުން. 6ާާދެކެވުނީ ،8ާާ ،9ާާ ،10ާާ ،11ާާ ،12ާާ ،13ާާ.

ާާ އޮތީ ފ ސްކުރައްވ ފަިއާ 8ާާއޭެގތެރެއިންާ ،9ާާ ،10ާާ ،11ާާ ،12ާާ ،13ާާ އަލުނ6ާާާް. މ ްއދ ާ ވަނަާ

ާާ މެންބަރުންެގާސަބ4ާާާާްޑްރ ފްޓްކުރަންާނިންމީާއިނޭގތޯ.ާޕެނަލްއ ާޙަވ ލުކުރީ،ާކުރިއިރުަގއިާކޮމިޓީން

ާާ ާާވ28ާާަކޮމިޓީއެއްާނެންެގިވކަމަށްާއެބައޮތް.ާދެންއޮތީ 11ާާާާނަާބަްއދަލުވުންާއެްެއީ  12ާާ75ޖެނުއަރީަގއި.

ާާ ހ ޒިރުވީ 3ާާާާމެންބަރުންާ ފ ސްކުރީ. އޭަގއިާ މ އްދ ާ ައނެއްކ ެވސ4ާާާާްވަނަާ ޑްރ ފްޓްކުރަންާ އަލުންާ

ވަނ7ާާާާަނިންމީ.ާއެއީާކުރިންާފ ސްކޮށްފައިާއޮތްާމ އްދ އެއްާއިނޭގތޯ،ާެއއީާދަޢުލަތ ާބެހޭާމ އްދ .ާާ

ާާ ާާމ އްދ ވެސްާއަލުންާޑްރ ފްޓްކުރަން ަވނަާމ އްދ 7ާާާނިންމީ.ާއެކިޮގތްޮގތުންާވިްއޔ ާއިނޭގތޯ.ާދެން،
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ާާ މިނެޓުެގާަވުގތުކޮޅެއ15ާާާާްއަލުންާޑްރ ފްޓްކޮށްފައިާއެމ ްއދ ާއެދުވަހުާނިންމ ފައިާއެބަޮއތްާއިނޭގތޯ.

ކޮމިޓީެގާާ އެހެންވީމަ،ާ އިނޭގތޯ.ާ އޮންނަނީާ ކިޔ ފައިާ ނިންމިއްޔޭާ ެއކަންާ ކޮމިޓީަގއިާ  80ދީެގންާ

ާާއަޣްލަބިއްޔަތުާނި އިނޭގތޯ.ާޔައުމިއްޔ ތަކުނ3ާާ،4ާާ،8ާާ،9ާާ،10ާާ،11ާާ،12ާާ،13ާާާާްންމ ފައިާމިއޮތީ

އަޅުަގނޑަށްާފެންނަންހުރީާމިކޮޅުންާފުނުވިާއިނޭގތޯ.ާއެހެންީވމަ،ާޮގތެއްާނުނިމިާމިއޮތީާއަޅުަގނޑަށްާާ

ާވަނަާމ އްދ އ .ާދެނ14ާާްވަނަާމ އްދ އ 6ާާާާވަނަާމ އްދ އ 2ާާާވަނަާމ އްދ އ 1ާާފ ހަަގކުރެވުނުޮގތުަގއިާާ

ާާ ނިންމައިފި ކޮމިޓީންާ މިާ 1ާާކުރީދުވަހުާ ،2ާާާާ އެހެންވީމަ 6ާާއިނޭގތޯ.ާ މިބ ބުަގިއ14ާާާާ، އެއޮތީާ އަދިާ

 85އަޅުަގނޑުމެންނަށްާޮގތެއްާނިނިމިއޭާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީ.ާދެން،ާމިފުރުޞަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާހަމަާ

އެކަމަކު ލިބިއްޖެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޔައުމިއްޔ ތަށްާ އިނޭގތޯާ ިގނަާދަންނަވ ލ ނަންާ ަވރަށްާ ާ،

ލިޔެފައިހުރިާ ދެން،ާ އިނޭގތޯ.ާ އޮންނަނީާ ކޮރަޕްޓްވެފައޭާ ނުލިޔެ.ާ އެބަހުރިާ ޔައުމިްއޔ ާ

ޔައުމިްއޔ ތަކުަގިއވެސްާވަރަށްާިގނަާބޭފުޅުންާދެއްކެވިާވ ހަކަާއޮތީާއުނިކުރެވިފައިާދެއްކިާވ ހަކަެއއްާާ

ފިލުވަންާވަރަށްާދަތި.ާއެކަމަކު،ާނޭނެގއޭާކިޔ ފައި.ާއެހެންވީމަ،ާއެާޔައުމިއްޔ ތަކުންާޙަޤީޤަތްާއޮޅުން

ިވދ ޅުވިފަދައިންާމިާކޮމިޓީެގާޔައުމިއްޔ ާތަކަކީާމުހިންމުާއެްއޗަކަށްވ ތީާ  90މުޢިއްޒުާކުރީާދުވަހެްއަގއިާ

ެގންދަން.ާ މިކަންާ ހަރުދަނ ކޮށްާ ިމއަށްުވރެާ ލިޔުމުަގއިާ ޔައުމިްއޔ ތަށްާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާތިާމައްސަލަތައްާނުކުމެދ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.އެހެންނޫނިއްޔ ާފަހުންާމިކަހަލަާވަރަށްާބޮޑެ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފ ހަަގކޮށްލ ާއަޅުަގނޑުމެންާއަދ6ާާާިާއެހެންވީމަ، ދޭތެރޭަގއި..ާތިވިދ ޅުވިާނުކުތ ތައްާ މ އްދ އ ާ ވަނަާ

ޔަޤީ އަޅުަގނޑަށްާ މީަގއިާ ހަމަ..ާ ކޮށްލ ފަިއާ މަސައްކަތްކޮށްލ ނަން.ާ ހޯދ ލަިއެގންާ  95ނަށްާޔައުމިްއޔ ތައްާ

ާބަލައިލ ފައިާނޫނިއްޔ ާދަންނަވ ކަށްާނޭނެގާ.

ާ

ބ ބާ ާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ިމާ މިއެްއވެސްާ އިނޭގތޯ.ާ އިންޓަރަޕްޓްކޮށްލ ނަންާ އަދިާ ާއަޅުަގނޑުާ

ވ ހަކަދެއްކެުވްނ: ޞ ލިޙްާ ކޮރަޕްޓްވެފައޭމުޙަްނމަދުާ ހުރީާ ނެތް.ާ ޔައުމިްއޔ ެއއްާ ެއއްެވސްާ ވ ހަކަދެކެވުނުާ އިދ ރީާބެހޭޮގތުންާ ދެންހުރީާ ާ.

ކަންތައްތައްާާ ޚުލ ސ އެއްާ އިދ ރީާ ހުރީާ ދެންާ ނެތް.ާ ޔައުިމއްޔ ައކުާ ލިޔެކިޔުެމއްާ އެްއވެސްާ  100ޚުލ ސ ،ާ

ހުރިާ ނަގ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ އޭެގންާ އެއްޗިހިތަކެއް.ާ ހުރިާ ފޮނުއްވ ފައިާ ކިޔ ފައިާ ދިޔަޮގތޭާ ހިނގ ފައިާ

ާމަޢުލޫމ ތުާ.

ދަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އައިރުާާއަޅުަގނޑުާ ޑްރ ފްޓްކުރެިވެގންާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީަގއިާ ުއޅުނީާ ންނަވ ލަންާ

ނަންބަރާުާ އެހެންވީމަ،ާ މިއޮތީ.ާ އުނިކޮށްފައިާ ފަހުންާ އިތުރުކޮށްެގންާ މިައށްާ މ އްދ އެއްްްާ ދަޢުލަތ ބެހޭާ
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އެހެންވެއްޖިްއޔ ާާ ެއކަށީެގންވޭ.ާ އައުންާ ތަފ ތުތަކެއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެސްާ މީަގއިާ  105ތަރުތީބުންާ

ބައްދަލުވުެމްެއްަގއި.ާާ އަންނަާ ދެންާ ޗެކްކޮށްލ ފައިާ ެއއްޗިހިާ ޑްރ ފްޓްތަކ ާ ކުރީެގާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ

މ އްދ އ 6ާާާާދެން،ާމީަގއިާއަނެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެގންދެވިދ ނެޮގތެއްާނުނިމިާހުރިކަމަށްާއެވިދ ޅުވ ާާ

ހުށަހަޅ14ާާަ ޮގތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުވެސްާ ހަމަާ އެާ މ އްދ އ .ާ ލެވިދ ނެ.ާވަނަާ ނިންމ ވެސްާ އިާ

ކޮމިޓީންާ ދެން،ާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ެގންދަންވީހެންާ ކުރިއަށްާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ އެހެންވީމަ،ާ

މިދެންނެވިހެން..ާ އިތުރަށްާ ދެންާ ައޅުަގނޑުެމންާ ވަޑައިނުެގންނެވ ކަމަށްވަންޏ ާ  110އެއްބަސްވުމަކަށްާ

ާބެލިދ ނެާކިހިނެއްތޯާެގންދެވިފަހުރީ.ާޢަފީފްާ.

ާ

މިާމެންބަރުާޙަސަންާކޮޅުމަޑުލުާ ކޮންމެހެނާްާއ ދެ،ާ ދެންާ މިހ ރުާ ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވާ ާއަޅުަގނޑަކަށްާ

އަޅުަގނޑުމެނަށްާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ބޭނުންހެންނެއް.ާ މިހ ރުާ ޗެކްކުރ ކަށްާ ޔައުމިއްޔ އަށްޮގސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 115ންދިއުންާމުހިންމީ.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާނިންމެންވ ނެާމިކަންތައްތައް.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަންތައްތައްާކުރިއަށްާެގ

ާާ ބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަންާ އޮތ6ާާާާްއަޅުަގނޑުާ ފޮނުއްވ ފައިާ ޕްރޮފެސަރާ ބެހޭޮގތުންާ މ އްދ އ ާ ވަނަާ

ކަމަކީާާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ ޭއަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލިބިފައިވޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މެއިލްއެްއާ

ހުރިހ ާޤައުމުތަކަކީވެސްާެއއީާބަރުލަމ ނީާނިޒ މުަގިއާާާާޕްރޮފެސަރުާމިސ ލެއްެގޮގތުަގިއާދެއްވ ފައިާހުރި

މިާ ބިނ ކޮށްާ ނިޒ ަމކަށްާ ރިޔ ސީާ ލިޔަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިމ އްދ ާ ތަންތަން.ާ ހިންގ ާ ވެރިކަންާ

ައޅުަގނޑުާާ ބަލ އިރުަގއިާ އެހެންާ އެހެންވީމަ،ާ މިލިޔަނީ.ާ ޮގތުަގއިާ ޮގތެއްެގާ އޮންނަންޖެހޭނެާ  120މ އްދ ާ

މީަގއިާއެްގޒެ ބ ރުދަންނަވ ނީާ ހިންުގމުެގާ ބ ރުާނޫނިއްޔ ާވެރިކަންާ ާާކްޓިްވާ ޕިޔޯާ، ރިޔ ސީާއަސްލު،ާ

ޕްރެޒިޑެންޝަލްާސިސްޓަްަެމްއަގއިާއޮންނ ނީާރައީސްެގާއަތްމަތީަގއި.ާކެބިނެޓެއްާއެައކުާނުހިމެނޭނެ.ާާ

ބ ރުާ ހިނުްގމުެގާ ވެރިކަންާ އިންނަންޖެހޭނީާ މ އްދ ާ މިާ ފެންނަޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ޮއވެއްޖެއްޔ ާާލިބިެގ ނިޒ މެއްަގއިާ ބަރުލަމ ނީާ އެހެނެއްނޫން،ާ އ ދެ،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށޭ.ާ ންވ ނީާ

 125ބަދަލުވ ނެ.ާެއއީާބަރުލަމ ނީާނިޒ މެއްަގއިާބޮޑުަވޒީރުެގާއަތްމައްޗަކުާނޫންާވެރިކަންާހިންުގމުެގާބ ރުާާ

ާއިސްކޮށް،ާއެންެމ،ާޗެއަރާާއޮންނ ނީ.ާއެބ ރުާއޮންނ ނީާކެބިނެޓުގައި.ާބޮޑުވަޒީރަކީާކެބިނެޓުެގާއެންމެ

ބަލަހައްޓ ާމީހ .ާއޭނ ައކީެވސްާކެބިނެޓުަގއިެވސްާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިބަދަލުާ

ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭނާީާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މިއޮތްޮގތްާ މ އްދ ާ މިހ ރުާ މިއޮތްޮގތަށް،ާ މިހ ރުާ

ހިންުގމު ވެރިކަންާ މިބ ބުަގއިާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށޭާ ނޫނީާ މިބ ބުާ އެއީާ ލިބިެގންވަނީ.ާ ބ ރުާ ެގާ

ހަމަެއއ ެއއްކޮށްާާ އެހެނެއްނޫން،ާ ބަލ ތީވެ.ާ ނިޒ މަކަށްާ ރިޔ ސީާ މިލިޔަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ  130މިމ އްދ ާ
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އޮންނ ނީާ ބ ރުާ ވެރިކަުމެގާ ނިޒ މެއްގައިވެސްާ ބަރުލަމ ނީާ ލިޔެވިދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކެބިނެޓް އެީއާ މ އްދ އެްއާާކޮންފަރ ތެއްަގއިތޯ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއަށްވެސްާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.

،ާކުރީަގިއެވސްާމިޮގތަށްާމ އްދ ެއއްާއަޅުަގނޑުމެންާލިޔުނިން.ާއެއީާދެާޑްރ ފްޓެއ6ާާްލިޔ ކަމަށްވަންޏ ާާ

 އެއްާމ އްދ އަށްާލިޔަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއޮގތަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާލިޔެވިދ ނެ.ާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ
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ބަރުލަމ ނާީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރަނީ.ާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމ ލަންާ ބަިއާ ނިޒ މުެގާ ރިޔ ސީާ އޮތްާ މިހ ރުާ

...)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުިވާާ ނިޒ މުެގާބައިާއަންނައިރުަގއިާދެންާތަފ ތުކުރަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާ

ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(.ާ.

ާ

ާާރީާމެންބަރުާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބު ޝްމައިޒަރާ ޑަްގލަސްާ ޕްރޮފެސަރާ 11ާއަޅުަގނޑުާ ާާ 2007ާޖުލައިާ  140ާަގިއާާާ

އެްއޗެްއާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޮޑުާ ވަރަށްާ ބަލައިލުމުންާ އީމެިއލްާ ފޮނުްއވ ފަިއވ ާ ކުޑަކޮށްާ މުޤައްރިރަށް،ާ ފޮނުވިފައިާ

ރަްއޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއްއޗަކީާ އެދޭހަވިާ ބަރުލަމ ނީއާ ދޭހަވެއްޖެ.ާ މަޖިލީހުންާ ޚ ްއޞަާ ާ

ވަޒީރުންާާ ނިޒ މުަގިއާ ރިޔ ސީާ ކަރުދ ހުަގއިާ މަޢުލޫމ ތުާ ނޫނީާ ސިފަތައްާ އަސ ސީާ ރިޔ ސީެގާ

އޮޅުމެއްކަމަށްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އޮތުމަކީާ ޮއތްާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ލިޔެފައިވ އިރު،ާ ކޮމިޓީއަށޭާ ޖަވ ބުދ ރީވ ނީާ

ާ އަޅުަގނޑުާ ދެކެވަޑަިއަގންނަވ ކަން.ާ އެލިޔުންވެސްާާޕްރޮފެސަރާ ޮގތުންެވއްޖެއްޔ ާ  145ހަނދ ންވ ާ

އެްއޗެްއާާ ވިދ ޅުިވާ ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ މައްޗަށްާ މަޢުލޫްޫމ ތުާ ދެއްވިާ ޕްރޮފެސަްަރާ ތައްޔ ރުކުރެްއވީާ

ސ ފެއްނުވި(..އަކަށްާނޫނޭާޖަވ ބުދ ރީވ ނީ،ާކޮމިޓީއަށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާމިދެއްވ ޮގތުންާވެއްޖެއްޔ ާާ

ކަންބޮޑުވެާ ވަރަށްާ ިވސްނިެގންާއަޅުަގނޑުާ އެހެންޮގތަކަށްާ ައޅުަގނޑަށްާ ދޭތެރޭަގއި.ާ މިކަމ ާ އްޖެާ

ޕްރޮފެސަރާ ކިޔ ލުމުންާ މިމެއިލްާ ެއކަމަކު،ާ ތ އީދުކުރިން.ާ އެޮގތަށްާ ހަމަގައިުމވެސްާ އަޅުަގނޑުާ

ލިޔުއްވ ފައިާާ ނޫނޭާ މަޖިލީހަކަށްާ ކޮމިޓީައށޭާ ޖަވ ބުދ ރީވ ނީާ ފ ހަަގކުރައްވ ާ އެބަާ  150ކަންބޮޑުވުންާ

އެހެންވީމ ،ާއޮތްކަމަށްެވއްޖެ ދޭހަވ ޮގތުންކަމަށްވިްއޔ .ާ އީމެއިލްއިންާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ްއޔ ،ާ

ހުރިާ ދީފައިާ ައޅުަގނޑަށްާ ަމްއސަލައެްއަގިއާ އުސޫލީާ ވަރަށްާ އެބައޮތް.ާ އަޅުަގނޑުެގާ އެކަންބޮޑުވުންާ

ތެރޭަގއޭާާ އޮޅުމެްއެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަލަިއެގންާ މައްޗަށްާ މަޢުލޫމ ތުެގާ

ޕްރޮފެސަރާ އެމަޢުލޫމ ތަކީވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ދެވުނީ.ާ ވޯޓުާ ެއްެޮގތަށްާ ކުރެްއވިާ ވަކ ލ ތުާ އެޮގތަށްާ

 155ދެއްވިާމަޢުލޫމ ތެއްކަމަށޭާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވެނީ.ާެއީއާކޮންމެވެސްާލިޔުމެްއަގިއާޮއންނ ނެވެސްާ

އަ އެހެންވީމ ،ާ ތެރޭަގއި.ާ ފީޗަރސްާ ފ ހަަގކޮށްދެްއވިާ ޕްރޮފެސަރާ ވަރަށްާކަންނޭނެގާ ޅުަގނޑުެގާ

ބ ރުާ ވެރިކަމުެގާ ނިޒ މެއްަގއިާ ރިޔ ސީާ މިހ ރުާ ދެން،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ކަންބޮޑުވުންާ ވަރަށްާ މިކަމުަގއިާ
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ބަރުލަމ ނާީާ އިންޑިޔ އަކީާ މިހ ރު،ާ އެސުވ ލުަގއިާ މަޖިލީހަށްތޯ،ާ ވަޒީރުންެގާ ރައީސަށ ާ ލިބިެގންވަނީާ

ނީާރައީސަށ ާކެބިނެޓްކަމަށޭާެއއޮންނަނީ.ާނިޒ މެއް.ާޕްރޮފެސަރާވިދ ޅުަވނީާއެނިޒ މުަގިއވެސްާއޮންނަ

އެތ ނަގިއވެސްާާ އޮންނަޮގތުަގިއާ އެނިގފައިާ ައޅުަގނޑަށްާ ނިޒ މެއްާ ބަރުލަމ ނީާ  160ކޯޓ އެކީވެސްާ

ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ކަމަށްާ ލިބިެގންވ ކަމަށްާ ބ ރުާ ވެރިކަމުެގާ މައްޗަށްާ ބޮޑުވަޒީރުެގާ ާ މިރައީސަށ ާ

ާވަނީ.ާޕްރޮފެސަރާއީމެއިލްަގއިާފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާ

ާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ އެއީާ ވ ހަކަާ އެދެްއކިާ މުޢިއްޒުާ ޢަފީފްއ ާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުާ

ދެން،ާާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާާ ނުކުރ ނަން.ާ ރިޕީޓެއްާ އެބަިއާ ދެންާ އުޅުނު،ާ ދަންނަވަންާ  165ާއެއްބައިްިާ

މަޖިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހެޅިންާ ކުރީދުވަހުވެސްާ ފޮނުވަިއެގންާާއަޅުަގނޑުާ ދެބައިާ ވަކިންާ ފޮނުވ އިރުަގއިާ މީތިާ ލީހަށްާ

ނިޒ މް،ާ ބަރުލަމ ނީާ ނިޒ މ ާ ރިޔ ސީާ ނުލިބިދ ނެތީެވާ ވަުގތުާ މަސައްކަތްކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދޭތެރޭަގިއާާ ެއކަމ ާ ހުށަހެޅިން.ާ ައޅުަގނޑުާ ފޮނުވަންާ އެނޭގނޭޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއެއްކޮށްާ

ނުލިބޭ އަދިާ މަޖިލީހަށާްާޖަވ ބެއްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ކޮންސަރނަކީާ ބޮޑުާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ދެން،ާ ާ.

ބޭނުންކުރިާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ ރެފަރެންސަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޑިސްކަސްކުރެުވނުއިރުަގއިާ  170މިއެއްޗެހިތައްާ

އެކަމުެގާާ އެބޭފުޅ އަށްވެސްާ ކިޔ ލީމ ާ މީތިާ ެއކަމަކު،ާ ޝްމައިޒަރ.ާ ޕްރޮފެސަރާ ހަމަާ މީހަކީާ

ވ ހެންާހީވ ކަހަލަޮގތަކަށްާމިމެއިލްާމިއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ .ާތަނެއްދޮރެއްާނޭނިގާކޮށްފަިއާާކޮންސަރން

އެވ ހަކަާާ އެހެންވީމ ،ާ މިއޮތީ.ާ ޮގސްފައިާ މިކަންތައްާ މިހ ރުާ ހިސ ބަކަށްާ ކަހަލަާ ބުނ ާ އޮތްކަމެކޭާ

ާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ175 

ާާފެލިދެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމޫސާ  ިއނޭގތޯ.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ 6ާއ ދެ،ާ މާ ާ ައޅުަގނޑުވެސްާާވަނަާ ވ ހަކައަށްާ ާއްދ ެގާ

ކޮންމެވެސްާާނިޒ ރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޖަލްސ ަގިއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރީރޭަގއިާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ ހަމަާ

ވަރަކަށްާމިވ ހަކަާދެކެވިފައިާތަފ ތުޮގތަކަށްާމިމަޢުލޫމ ތުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަދަލުކުރެވުނީމ ާއެކަންާ

ާާ ރަނަގޅުކޮށްލުމުެގެވސްާނިޔަތުަގއި.ާޙަޤީޤަތުަގއިާމުޢިއްޒުާެއވިދ ޅުވީާައޅުަގނޑުާއެރޭަގއިާާއަޅުަގނޑު

 180ވ ހަކަެއއްާދެްއކިާއެރޫޙު،ާެއޮގތް.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާއެމަޢުލޫމ ތު،ާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރިާމަޢުލޫމ ތާުާ

ައޅުަގ ޝްމައިޒަރާ ޕްރޮފެސަރާ ރިސޯސްއަކީާ ބޭނުންކުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޑުމެންާހޯދުމުަގއިާ

ކޮމިޓީއަށްާދަންނަވަިއެގންާކޮިމޓީެގާބައްދަލުވުންތަކަށްާވަޑަިއެގންާއިންނަވ ާައޅުަގނޑުމެންާދެންނެވީާ

ޮގތުަގިއާާ ނަމޫނ ެގާ ނިޒ މުެގާ ރިޔ ސީާ ހުންނަާ މިފެންނަންާ ރަނަގޅަށްާ އެންމެާ ހަމަާ ސީދ ާ
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ބަރުލަމ  އަދިާ އޮތްޮގތ ާ މަޢުލޫމ ތުާ ނިޒ މެއްެގާ މިބަލަންޖެހޭާ ޕިޔޯ،ާާއަޅުަގނޑުމެންާ އެޮގތަށްާ ނީވެސްާ

 185ސީދ ާބަރުލަމ ނީާނިޒ މެއްާހިނގ ތަނެްއެގާމަޢުލޫމ ތުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެގނެސްދެއްވ ް ށޭާމިޮގތަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާޑްރ ފްޓްކުރުމަށްޓަކައި.ާއެހެންވީމ ،ާެއޮގތުންާއެެގންނެވިާމަޢުލޫމ ތުާބިނ ކުރެއްވީާހަަމާ

ކޮށްފައި.ާއެހެންވީމ ،ާވިދ ޅުވިާއެމަޢުލޫމ ތުެގާތެރޭަގިއާާސީދ ާއެމެރިކ އ ާއިނިގރޭސިިވލ ތަށްާނިސްބަތް

ެއއީާ ޖަވ ބުދ ރީވުންވެސްާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ ދޭހަވަނީާ ދެންާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ

ހަމަާ ޕްރެޒެންޓްކޮށްދެއްީވާ އެާ އޭރުަގއިާ އަނެްއކ ާ މ ނައިަގއޭ.ާ ހިނގ ކަމެއްެގާ ތެރެއިންާ މަޖިލީހުެގާ

 190ާއިނޭގތޯ.ާމިދަންނަވ ާއުސޫލުންނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެނުކުތ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެއުސޫލުންނޭާހިނގ ނީ

އެވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑުާ ކުރީރޭާ ފ ހަަގކުރެވިފަިއވ ތީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެޮގތަށްާ އެމައްސަލަާ

މިއަންނަާ ލިޔުމުަގއިާ އޮތްާ މިފޮނުއްވ ފައިާ ފަހުންާ މިހ ރުާ އެކަމަކުާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންނެވީވެސް.ާ

އެބަކުރިމަތިވޭ.ާާމަޢުލޫމ ތު އަޅުަގނޑަށްވެސްާ މަްއސަލަާ ކަހަލަާ އެވިދ ޅުވިާ މުޢިއްޒުާ ސަބަބުންާ ެގާ

ަމޢުލޫމ ތާުާ ދެވިސްނުމެއްަގއިވ ާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ ދެދަނޑިވަޅެްއަގއިާ ދެޮގތަކަށްާ ތަފ ތުާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުަގނޑުމެން ެއއީާ އެްެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ެއކަންާ  195ާދެއްވ ތީާ

ާވިސްނ ލަންޖެހޭނެާނުކުތ އެއްާއަސްލުަގއި.ާާ

ާ

ވ ހަކަދައްކ ނެާާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ އޮތިްއޔ ާ ނުނިމިާ މިމ އްދ ާ ާމިހ ރުާ

އިބޫާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ ދެންމެާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނިންމަންޖެހޭކަމަށްާ ާޮގތެްއާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާފ ހަަގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންވީމ ،ާ ެއވިދ ޅިީވ.ާ އޮތްކަމަށްާ އެނުނިމިާ އަދިާ ޮގތުންެވއްޖެްއޔ ާ  200ކުރެްއވިާ

މިކަހަލަކަމެއްާާ އަމުދުންާ ދެން،ާ ނިންމަން.ާ ޖެހޭނެާ ނެތިއްޔ ާ ފެންނަންާ ެއކަންާ ރެކޯޑްތަކުންާ

އީާޔަުއމިއްޔ ތަްއާާދިމ ވ އިރުަގއިާޔައުިމއްޔ ަގއިާފެންނަންާނެތިއްޔ ާއެއީާދެންާވަރަށްާދެރަކަމެއް.ާއެ

ފެންނަންާހުރިނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިތ ނަގއިާދެކެވުނުާވ ހަކަތައްާއެޓްލީސްޓްާއެނެގންާހުރީސާްާ

އަދިާނުނިންމެވިާއޮތްނަަމވެސް.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިރިޔ ސީާނިޒ މ ާބަރުލަމ ނީާނިޒ މުެގާވ ހަކަާާ

މި މަޖިލީހުަގއިާ ހިތަށްއަރަނީާ ައޅުަގނޑުާ ހުރީާދެކެވޭއިރުަގއިާ ފ ޅުކުރެވިފަިއާ ޚިޔ ލެއްާ  205ކަހަލަާ

ކޮންޮގތަކަށްާބ ަވއޭ.ާޕިޔޯާރިޔ ސީާނިޒ މެއްަގއިާބެހޭޮގތުންބ ޭއާބޭފުޅުންާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެއްވީ.ާދެން،ާމާިާ

އެޕިޔޯެގާާ އަދިާ ދެން،ާ ހުރީ.ާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރައްވ ފައިާ ބ ަވއޭާ ބެހޭޮގތުންާ ނިޒ މަކ ާ ޕ ލިމެންޓްރީާ ޕިޔޯާ

ދަްއކަވ ކަމަށްެވއްޖެ އެހެންޮގތަކަށްެވސްާާވ ހަކަާ އަދިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އްޔ ާ

ކޮންާާ އޮތްާ ކޮންތަނެްއަގއިާ އެއީާ މިމ ނަކުރަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެޕިޔޯާ ވިސްނަވ ލަްއވަންޖެހޭހެން.ާ
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މިއީާ ނިޒ މަކީ.ާ ޕ ލިމެންޓްރީާ ޕިޔޯާ ނިޒ ަމކީ،ާ ރިޔ ސީާ ޕިޔޯާ އެާ ކޮންނިޒ ެމއްތޯާ އޮތްާ  210މިންވަރަކަށްާ

ހީ އެވ ހަކަތަްއާާއަޅުަގނޑަށްާ ކަނޑަައޅަންޖެހޭނެހެންާ އެްއޮގތަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޭވާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބެހޭޮގތުންާ ވޯޓ ާ ޢ ންމުާ އ ދޭ،ާ ހަނދ ނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ދައްކ ކަމަށްވެއްޖެްއޔ .ާ

ޚ އްޞަާާާނިންމިާނިންމުންވެސްާއެއީާޢ ންމުާވޯޓަށްާނެުގމުަގއިާޭއެގާމަޢުލޫމ ތުެގާޮގތުންާއެހުށަހަޅ ،

އަޅުަގނޑުމެންާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ ލިޔުމަކީވެސްާ އެހުށަހަޅ ާ ފ ސްކޮށްފައިާ މަޖިލީހުންާ

ެގންނަންޖެހޭ.ާާ އެހުރިޮގތަށްާ އެޢިބ ރ ތެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އެޮގތަށް.ާ ފ ސްކުރ ނީާ  215ހަނދ ންވ ޮގތުަގއިާ

މަްއޗަ ފ ސްކުރ ޮގތުެގާ މަޖިލީހުންާ ބިނ ކޮށްާ ޭއެގމަްއޗަށްާ އެނޫންކަމަށ ާ އެޢިބ ރ ތްާވީމ ،ާ ށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދެން،ާ މިވަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ހަނދ ންާ ފ ސްކުރިާ މިކަހަލަޮގތަކަށްާ ކުރެވިދ ނެކަމ .ާ

ައޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ އިދ ރ އިންާ ޔައުމިއްޔ ތަކ ާ އެއްކަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާ

ޚިޔ ލުފު ޕްރޮފެސަރެގާ އަދިާ އެއްޗަކީާ ބޭނުންކުރަންޖެހޭާ ދެން،ާރެފަރެންސްޮގތަށްާ ނޫން.ާ ޅެްއވެސްާ

ބަރޯސ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޚިޔ ލުފުޅަށްާ ޕްރޮފެސަރުެގާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރަްއަވއިފިާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ  220މިތަނުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލ އިރުަގއިާ މިެމންޑޭޓަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެްެސް،ާ ކުރެްއވިކަމަށް.ާ

ވ ހަާ ދެކެވުނުާ ފްލޯރަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކ ާމިނިންމަންޖެހެނީާ ހުރިާ ފ ޅުކުރެވިފައިާ ކަތަކ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާފެށިއިރުަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާފޮނުއްވިާނަމޫނ އެއްާނުަވތަާޑްރ ފްޓާ 

ދެންާއައިސްާޢ ންމުންާރަީއސްާއޮފީހަށްާފޮނުްއވަިއެގންާފ ޅުކޮށްފައިާއޮތްާޚިޔ ލުތަކ ާދެންާއައިސްާާ

އެްގޒިސްޓިންާގ އޮތްާ ާމިހ ރުާ ލަފ ކުރެޭވޮގތުންވެއްޖެްއޔ ާާާ އަޅުަގނޑަށްާ  225ޤ ނޫނުއަސ ސީއ .ާ

މެންޑޭޓްާ ބޭނުންާ ނުވަތަާ ޮގތުަގއިާ މެޓީރިއަލްެގާ ރެފަރެންސިންގާ މަސައްކަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މިއެއްޗެހިާާ ރިފަރކޮށްާ ިމއެްއޗެއްސަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މެީގމަްއޗަށް.ާ މިޖެހެނީާ މިބިނ ކުރަންާ

ައޅުގަާ ފަސޭހަޮގތަކަށްާާސްޓަޑީކުރުމަށްފަހުަގއިާ މީެގބޮޑަށްާ ކަންނޭނެގާ ުއޅުންާ ކުރިއަށްދ ންާ ނޑުމެންާ

ހަމަާ ބަޔ ންކުރެވިފައި.ާ ަވކިޮގތަކަށްާ އެބަޮއވޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިެވސްާ މިހ ރުެގާ ެއއީާ ވެެގންދ ނީ.ާ

ހަމަާ ނަމަެވސްާ ތަފ ތުވިާ ނަންބަރުާ އެކިާ މ އްދ ތައްާ މިހިރަާ މީަގިއާ ގ ތްަގނޑަކަށް،ާ  230މިމ އްދ ާ

މިޢިބ ރ ތްތަކުންާއެބަހުރި،ާއެކިއެކިާޢިބ ރ ތްތަކުންާއެބަހުރިާއައިސްފައި.ާެއހެންވީމ ،ާާާގ ތްަގނޑަކަށް

ައޅުަގނޑަށްާާ ވ ހަކަތަްއާ ދެކެވުނުާ މަޖިލީހުަގއިާ އަނެްއކ ،ާ ދެން،ާ ފެންނަން.ާ އެބައޮތްާ އެވެސްާ

އި.ާއަސ ސީާާހީވ ޮގތުަގއިާމަޖިލީހުެގާޔައުިމްއޔ ތައްާހުރޭާކަންނޭނެގާކުރ ކުރުންާޕަބްލިޝްވެސްާކޮށްފަާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެން،ާ ހުންނ ނެ.ާ ވ ހަކަދައްކ ފައިާ މެދުަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ ެއކިާ މިކަންކަމ މެދުާ އުސޫލުތަކ ާ

ައޅުަގނޑުެގާާ ިވޔަސްާ ނިޒ މަކަށްާ ެއއްާ އަދިާ ވ ހަކަދެކެވުނުއިރުަގއިާ އެްއއިރަކުވެސްާ  235ހިތުަގއިާ
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ކު،ާއަޅުަގނޑުާޭއެގެވސްާއަދިާާމައްސަލަެއއްާނެތްާޕ ލިމެންޓްރީާނިޒ މަކަށްާފ ސްވިޔަސްެވސް.ާއެކަމަ

ނުވަތަާ އިނިގރޭސިވިލ ތުެގާ ކޮންމެހެންާ ވ ހަކަދައްކ ނީކީާ ައޅުަގނޑުާ ފ ސްވީމ ވެސްާ އެނިޒ މެއްާ

ނިޒ މަކަށްާ ފެންނަާ ރަނަގޅުވ ނެކަމަށްާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ނޫން.ާ ނިޒ ަމކަށްާ އޮންނަާ ވަންވ ޓުަގއިާ

ނިޒ މަކަށްވިޔަ ޕ ލިމެންޓްރީާ ވ ހަކަދައްކ ނީާ އަޅުަގނޑުާއަޅުަގނޑުާ ނިޒ މަކަށްިވޔަސް.ާ ރިޔ ސީާ ސްާ

ުގޅޭކަމަށްާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ނުވަތަާ ކަުމދ ާ ދިވެހިރ އްޖެއަްަށްާ ހަމަާ ވ ހަކަދައްކ ނީާ  240ވ ހަކަދެްއކިޔަސްާ

ފެންނަާނިޒ މެއްެގާމައްޗަށް.ާެއހެންވީމ ،ާމިޮގތަށްާބަލ ފައިާމިހ ރުާދެކެވިފައިާހުރިާވ ހަކަތަކ ާމިހ ރާުާ

ސްެގާމައްޗަށްާބަލ ،ާރިފަރެންސްާމެޓީރިއަލްެގާމަްއޗަށްާބަލ ފައިާކަންނޭނެގާހުރިާރިފަރެންސްާޓަރމް

ާމިއަށްާޮގތެއްާނިންމަންޖެހޭނީ.ާ

ާ

ާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާ ެގާ މިޗެޕްޓަރުެގާ މިހ ރުާ ޝުކުރިްއޔ .ާ 6ާއ ދެ،ާ ވަރަށްާާާ މ އްދ ަގއިާ  245ާވަނަާ

މިާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބުނަނީާސަރުކ ރުާހިންުގމުެގާބ ރުާއޮންނަންވީާފަރ ތުެގާވ ހަކަ.ާކަނޑައެޅިެގންާާސ ފުކޮށްާމީަގއިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްކަން.ާާ އޮންނަނީާ ބ ރުާ ހިންުގމުެގާ ވެރިކަންާ ނިޒ މެްއަގިއާ ރިޔ ސީާ އެނޭގ،ާ

ކުން.ާާސަބަބަކީ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އަށްާވެރިކަންާހިންުގމުެގާބ ރުާއެހަވ ލުކުރަނީާރަްއޔިތުންެގާވޯޓަ

ކެބިނެޓަކީާއެީއާވޯޓަކުންާއިންތިޙ ބްކުރ ާބަެއއްާނޫން.ާއެއީާއޭނަާޢަްއޔަންކުރަްއވ ާބަެއއް.ާާ އޭނ ެގާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށޭ.ާާ ހަމަާ އޮންނަންޖެހޭނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ  250އެހެންވީމ ،ާ

މިއޮ ވިދ ޅުވެފައިާ ޕްރޮފެސަރާ ދެން،ާ ކުރެވޭނީ.ާ ޖަވ ބުދ ރީާ ވ ހަކަ.ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ންނަާ

ވ ހަކަާާ ތަންތ ނެގާ އޮންނަާ ނިޒ މްާ ދެާ ެއކަމަކު،ާ އެކަްއޗެއް.ާ ހަމަާ ެއވިދ ޅުވަނީާ އޭނ ާ މީަގިއވެސްާ

ެއއީާާ އޮތްޮގތް.ާ އެކަންާ އެއީާ ެއވިދ ޅުވަނީާ ދައްކަވ އިރުާ ވ ހަކަާ އެމެރިކ ެގާ ދައްކަވ ފައި.ާ އެބަހުރިާ

އެހެންނަމަެވސް، ޖަވ ބުދ ރީކުރުވަނީ.ާ އެާ ކެބިނެޓް،ާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ނުޖެހޭނާެާ ހ ޒިރުކުރ ކަށްާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ކުރުވުމުަގއިާ ޖަވ ބުދ ރީާ ސެނެޓަށްާ  255މިދެންނެވީާ

އެމަސައްކަތްކުރަނީާސެނެޓުެގާ ޭއެގބަދަލުަގއިާސެނެޓުންާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވ ކަށެއް.ާ ދުވަހަކުއެއްާ ކޮންމެާ

ރިޕޯ ސެނަޓަށްާ ކޮށްފައިާ ދެން،ާކޮމިޓީތަކުންާ އޮންނަޮގތް.ާ ެއކަންާ އެއީާ ހުށަހަޅ ނީ.ާ ޓްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހ ޒިރުކުރ ާހިސ ބަށްާނޫނިއްޔ ާއޭނ ައށްާއިތުބ ރުާނެތްކަުމެގާވޯޓެްއާނަަގންޖެހޭާ

ހިސ ބަށްާހިނގައްޖެްއޔ ާއެކަންވެސްާހަމަާކުރިއަށްދ ނެ.ާެއހެންވީމ ،ާދަންނަްަވަންާމިުއޅޭާއެްއޗަކީާާ

 260ާމިީއާއިނޭގތޯ.ާއެްއާނިޒ މުަގއިާއެހެންާއޮންނައިރުާއަނެއްާނިޒ މުަގއިާހަަމާާދެާނިޒ މުެގާވ ހަކަެއއް

އަދިާ ޖަވ ބުދެްއަވނީާ ހ ޒިރުެވވަޑަިއެގންާ މިނިސްޓަރުވެސްާ ޕްރައިމްާ މަޖިލީހަށްާ ކަނޑައެޅިެގންާ
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އިނޭގތޯ.ާާ ޖަވ ބުދެްއވަނީާ ފްލޯރަގއިާ މަޖިލިސްާ ަވޒީރުންވެސްާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ކެބިނެޓުެގާ

މ ،ާމިދޭތިާއޮޅުވ ލަިއެގންާޮގސްާކަަމކުާނުދ ނެއޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިުއޅެނީާމިހ ރުާއެހެންވީ

މީަގއިާާ ކަމަށްވަންޏ ާ ސިސްޓަމަކަށްާ ޕްރެޒިޑެންޝަލްާ މިާ މިއޮތީާ ޑްރ ފްޓްކޮށްފަިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 265ހޫރިއްޔ އަށޭ.ާކަނޑައެޅިެގންާބުނަންވީާއިނޭގތޯާވެރިކަންާހިންުގުމެގާބ ރުާލިބިެގންވަނީާރައީސުލްޖުމް

ާއޭރުންާއެނިމުނީ.ާ

ާ

ކުރީާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  އަދިާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ މޮޑީވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ާއ ދެ،ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށޭާާއަްަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމަާ ނިޒ މެއްަގއިާ ރިޔ ސީާ ޕިޔޯާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ ބޭފުޅުންވެސްާ

އަސްލުާާހަ ދެން،ާ ދަންނަވ ފައިވ ނެ.ާ ކުރީދުވަހުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ިއންނ ނީާ އެހެންކަމަށްާ  270ްަމައެކަނިާ

ަގވަރންމަންޓަކީާ އެކެބިނެޓްާ ެއމަޖިލިސް،ާ މަޖިލީހެއްހެންާ ވަޒީރުންެގާ ނިޒ މެްއަގއިާ ރިޔ ސީާ ޕިޔޯާ

ރެސްޕޮންސިބިލި ކަލެޓިްވާ ނޫން.ާ ކޮންސެޕްޓެްއވެސްާ ނިޒ މެްއެގާ ރިޔ ސީާ ޓީއަކީާާއެްއޮގތަށްެވސްާ

ަމޖިލިސްހެނާްާ ެއއީާ ނޫން.ާ ެއއްޗެއްެވސްާ ެގންުގޅޭާ ނިޒ މުަގއިާ ރިޔ ސީާ ޙ ލަތެއްަގއިާ އެްއވެސްާ

ކަލެކްޓިްވާާ އޮންނަނީާ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެއްާ އިންޑިވިޖުއަލްާ ޖަވ ބުދ ރީވުން.ާ އެކީަގއީާ އެންމެންާ

އޮންނަޮގތުގަާ ެއނިގފައިާ ައޅުަގނޑަށްާ ނިޒ މުަގއިާ ރިޔ ސީާ އޮންނަާރެސްޕޮންސިބިލިޓީއަކީާ  275އިިވއްޔ ާ

ަގަވރންމަންޓާްާ މަޖިލިސްާ އުފެދޭާ ތެރެއަށްާ އެމަޖިލިސްާ ހަމަާ ެއއަންްްނަނީާ ެއއީާ ނޫން.ާ އެްއޗެއްާ

ތެރެއަށްާއަންނަާއެކެބިނެޓްާަގވަރންމަންޓަކީާއަންނަާެއއްޗެއް.ާއެހެންވުމ އެކީަގިއ،ާޕިޔޯންާރިޔ ސީާ

ބުނ ާއެމަޖިލިސްާކޮންސެޕްޓް،ާވަޒީރުންެގާާނިޒ މެއްެގާވ ހަކަދައްކ އިރުާަވޒީރުންެގާމަޖިލީހަށޭ،ާއެހެންާާ

ހަމައެކަނިާ ނުވ ތީާ ެއއްޗަކަށްވެސްާ އޮންނަާ ނިޒ ެމއްަގއިާ ރިޔ ސީާ ކޮންސެޕްޓަކީާ މަޖިލިސްާ

ނޯންނަާ ެއއީާ ކޮންސެޕްޓްވެސްާ ަގވަރންަމންޓްެގާ ކެބިނެޓްާ މިާ ހަަމާ ފިޔަވ ާ  280ޖަވ ބުދ ރީވުންާ

ނިޒ މެާ ރިޔ ސީާ ހަމަާ ައދިވެސްާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންކަމަށްާއެްއޗަކަށްވ ތީާ އޮންނ ނީާ ވިްއޔ ާ އްަގއިާ

އެމެރިކ ެގާާ އޭނ ާ ވޮޝިންްގޓަންާ ޖޯޖްާ ޮގތުަގއިިވއްޔ ާ އެނިގފަިއވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ

ކެބިނެޓޭާ އައިސްާ ފަހުންާ އެްގޒެކެޓިވްސްތަކެއްާ ޗީފްާ ެގންުގޅުނުާ އޭނަާ ހަވ ލުވުމަށްާ ރައީސަކ ާ

ތިބެނީވެ ނުވަތަާ ހޮވުނީވެސްާ ބައެއްާ ޒ ތުަގއިާާކިޔަިއެގންާ ެއވަޒީރުންެގާ ެއވަޒީރުންާ އެހެންވީމ ،ާ ސް.ާ

 285އެއޮޕަރޭޓްކުރުމަކީާއެއީާޕިޔޯާރިޔ ސީާނިޒ މެއްަގއިާަވޒީރުންެގާމަޖިލީހެއްހެންާއޮޕަރޭޓްކުރުމަކީާއޮންނަާ

ިވއްޔ ާާ ނިޒ މެްއަގއިާ ރިޔ ސީާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ކޮންސެޕްޓެއްާ

ާންާއޮތުމަށްާއަޅުަގނޑަށްެވސްާތ އީދުކުރެވެނީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ޭއ،ާއެހެ
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ާ

އ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާއިތުރުާބޭފުޅަކުާއެދިަވޑަިއެގންފަެއއްާނެތް.ާދެން،ާވ ހަކަްަފުޅުާދެއްކެވިާބެފުޅުންެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ މިއޮތީ ހުށަހެޅުމަކަށްާ މަޖިލީހަށ6ާާްތެރެއިންާ ަވޒީރުންެގާ މ އްދ ަގއިާ ުއނިކޮށްލަން.ާާާވަނަާ  290އޮތްތަންާ

ެއޮގތަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށޭ،ާ ލިބިެގންވަނީާ ބ ރުާ ހިންުގމުެގާ ވެރިކަންާ މ ނައަކީާ

އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާާ އެހުށަހެޅުމަށްާ ދަންނަވ ލ ނަން،ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަދަލުކޮށްލަން.ާ

ތިއްބެވީާާ ހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާ ކޮބައިތޯ.ާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވަނީ.4ާާާން.ާާބޭފުޅ16ާާުބޭފުޅުންނަކީާ

ާާ މިވަނީ.ާއެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑުެވސްާނަގ ޮގތަކީާައޣްލަބިއްޔަތ16ާާާުއެހެންވީމ ،ާމުޤައްރިރުާލަިއެގން

 295ާއޮތްޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑު.ާ.

ާ

ކުރިންާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާ ލިބުމުެގާ މަޢުލޫމ ތުާ މިކަހަލަ...ާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ވިދ ޅުވެދެއްވ ނެތ .ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އިބްރ ހީމްާދީދީާާ އެބޭފުޅުންވެސްާ ލިބިެގންާ ފުރުޞަތެއްާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ އެއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާފަހަރެއްަގއި..ާ.
 300 

ހުރިހ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭނުންފުޅުާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ފަހުންާ މިހަދ ޮގތަކީާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ތަނަށްާ ާާދެން،ާ

އަނެއްކ ާާ ނެުގމަށްފަހުަގިއާ ވޯޓެއްާ ދެން،ާ ެއގްޒޯސްޓްވީމ ..ާ އަރުވ ފައިާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ،ާ ނުވޭ.ާ ބޭނުމެއްާ އަޅުަގނޑުާ ހުޅުވ ލަންާ ޑިސްކަޝަންއަކަށްާ

ާާ ބަދަލުކޮށްލައްވ  ޕެނަލުންާ އެހެންވީމ ،ާ ނުެގންދެވޭނެ.ާ މާ 6ާާނިންމުމަކަށްާ ވެރިކަންާާވަނަާ އްދ ަގިއާ

ބ ރުާ ހިންުގމުެގާ ވެރިކަންާ އެޮގތަށް.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށޭ،ާ ލިބިެގންވަނީާ ބ ރުާ  305ހިންުގމުެގާ

އެކަމަކުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިދ ޅުިވޔަސްާ އެްއޗެއްާ އ ދެ،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށޭ.ާ ލިބިެގންވަނީާ

ާާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމުންާދެންާރީވިޒިޓެއްާނުކުރެވޭނެާއިނޭގތޯ.

ާ

އިބޫާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ޞ ލިޙް،ާ މުޙަންމަދުާ އިބްރ ހީމްާ އެްއކަްަލަާ މިތަނުަގއިާ ެއއީާ ާތިއެއްނޫން.ާ

ކޮމިޓީންާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ މިމައްސަްަލަާ ވިދ ޅުވެދެްއވިާ ތަފްސީލުކޮށްާ  310ާވަރަށްާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނޫން. ތިނޫނެކޭާ އޮތްކަމަށް.ާ ވިދ ޅުވެދެްއވިއޭ.ާާނުނިންމ ާ ތަފްސީލުކޮށްާ ވަރަށްާ އޮތްކަމަށްާ ނުނިންމ ާ

އެރިފަރެންސްތަްއާ އެމައްސަލަައކަށް،ާ އެޓްލީސްޓްާ އެއްކަލަާ ހުށަހެޅީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ވޯޓަކަށްާާ ޭއެގމ ނައަކީާ އެހެންވެއްޖެއްޔ ާ ބަޙުސްކޮށްފައިާ ނިންމަންާ ަމއްސަްަލަާ އަލުންާ ޗެކްކޮށްފައިާ
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ވަކިޮގ ދެއްތޯާ އެެވނިޮގތަކަށްާާނެުގންާ ނިންމަން،ާ މިވެނިޮގތަކަށްާ މިސ ލަކަށްާ ނިންމަން.ާ ތަކަށްާ

 315ާނިންމަން.ާއެއީާދެންާއަޅުަގނޑުާހީކުރީާއަޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުމަކީާއެީއކަމަށްާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

މިފައިނަލްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އުސޫލަކީާ މިކުރ ާ މިޢަމަލުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސްާ ސްޓޭޖުަގިއާާދެން،ާ ކުރ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާވޯޓުންާޑިސަިއޑްކުރަނީ.ާާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާދެން،ާ ހުށަހެޅުްއވުންާ ބޭފުޅަކުވެސްާ ކޮންމެާ

ާއެޕްރެސީޑެންޓްާައޅުަގނޑުމެންެގާމިއޮތީ.ާާ

ާ320 

އެއްކަލަާާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މ އްދ ައކަށްާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ އެްއކަލަާ އޮތީާ ހީވެފައިާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ނުވަތަާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ ބަދަލެްއާ ެގންނަާ ޮގތުންާ ޢިބ ރ ތްކުރުމުެގާ ާއަނެއްހެން،ާ

އުނިއިތުރެްއ،ާމިހެންާއޮވެއްޖެއްޔ ާެއއަށްާއިޢުތިރ ޟްާކުރެޭވތޯާބައްލަވަނީކަމަށް.ާއެހެންާައޅުަގނޑަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅުަގނ ނިންމިއްޖެއްޔ ާ މިހ ރުާ ތިނިންމުމަށްާ އޮތީ.ާ އިޙްތިރ މްކުރ ނަން.ާހީވެފައިާ އެއަށްާ ޑުވެސްާ

 325އެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑަށްާހީވެފައިާއޮތީާއެހެން.ާއެީއ،ާިއބޫެގާވ ހަކަފުޅުންާއަޅުަގނޑަށްާހީވެފައިާާ

އޮތީާއެްއވެސްޮގތަކަށްާނުނިންމ ާއޮތްާމ އްދ އެއްކަމަށޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާޔައުިމއްޔ ތަކަށްާހަވ ލ ދެއްވ ފަިއާާ

އޮތިއް ވިދ ޅުވެވެންާ ވޯޓަކަށްާާއެހެންާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންެވއްޖެއްޔ ާ ޔ .ާ

ާއަހަންޖެހޭނަކަމަށޭ.ާޖަލްސ ތައްާވިދ ޅުވެދެއްވިާިމވެނިާމ އްދ ެއއްާނިންމިާއެވެނިާމ އްދ އެއްާނިންމި.

ާ

 330ާއިބޫާއޭރުަގއިާއެވިދ ޅުވިާއޭރުަގއިާެއއްޗަކަށްާއަޅުަގނޑަށް..ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އޮތީ.ާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާާއަރިއަތޮޅު ނުނިމިާ ނިންމުމަކަށްާ އޮތްާ ނިންމ ފައިާ މިޖެހެނީާ އިޢުތިރ ޟްކުރަންާ ާއެާ

އެވ ހަކަާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ އަހަންތ .ާ ވޯޓަކަށްާ ކޮމިޓީެގާ ޖެހޭނީާ އޮތްކަމަށްވެއްޖެްއޔ ާ ާނުނިމިާ

ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ335 

ވޯޓުާާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން ފައިނަލްާ ހަމަާ ސްޓޭޖުަގއިާ މިފައިނަލްކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަމަެވސްާ ކޮންމެޮގތެްއަގއިާ

ކައުންޓްކުރަމުންާރެޖިސްޓަރކުރަމުންާމިެގންނަނީ.ާދެން،ާއެޭގތެރޭަގއިާެއއްެވސްާބަދަލެއްާެގންނަވަންާާ

ހަނީ.ާޢ ންމުކޮށްާވޯޓަށްާާބޭނުންފުޅުާބޭފުޅަކުާއިންނެިވްއޔ ާއެބަދަލެއްާހުށަހަޅުއްވ ާއެައށްާވޯޓަށްާމިއަ

އެހެންާ ޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ ެގނައުމަށް.ާ ބަދަލުާ އިންނެވިތޯާ ބޭފުޅަކުާ އިޢުތިރ ޞްކުރަްއވ ާ މިއަހ ޮގތަކީާ
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ާ ދެންނެވީާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތީިވއްޔ .ާ ޑިބޭޓެއްާ ޑިވަިއޑެޑްާ ވަރަށްާ 4ާމިހަދަނީާ  340ބޭފުޅަކުާާ

ާާ ތިްއބ16ާާެޢިއުތިރ ޟްކުރެްއވީ ހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާ ާާބޭފުޅުންާ އެހެންވީމ ، މ އްދާ 6ާާވީ...ާ ވަނަާ

ާ ބަދަލުކޮށްލަން.ާ އިޞްލ ޙ އެކުާ 7ާފެންނަޮގތަކަށްާ މ އްދ .ާާ ާވަނަާ

ާ

އޮތީ.ާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅޭާ އެއޮތްޮގތްާ އަޅުަގނޑަށްާ ާއ ދެ،ާ

ލިބިެގންވަނީާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ބ ރުާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ބައެްއާާޢަދުލުއިންޞ ފުާ ދެން،ާ ކޯޓުތަކަށޭ.ާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ާ345 

ކޮންާާ މިކޯޓަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުރޭ.ާ ސުވ ލުތަކެއްާ އޮތީމ ާ ކޯޓްތަކޭާ ފަރ ތްތަކުންާ

ާާ އެހެންވީމ ، ޗެޕްޓަރުތަކުަގއި.ާ އެހެންާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ އެބައޮތްާ މ އްދާ 7ާާކޯޓްތަކެްއކަމެއްާ ވަނަާ

ާށްާފެންނަނީ.ާމިއޮތްޮގތަށްާބ ްއވަންާއަޅުަގނޑަ

ާ

ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ހުރީާ ހީކޮށްެގންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ 6ާއ ދެ،ާ މ އްދ އަށްާާ  350ާވަނަާ

އަދިާއިތުރަށްާވ ހަކަދެކެވޭނެކަމަށް.ާމިހ ރުާމިއެނުގނީާރިޔ ސީާނިޒ މުަގއިާވެރިކަންާހިންުގމުެގާބ ރުާާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކޮމިޓީންާލިބިެގންވ  މުޅިާ ެއއްބަސްވަނީތޯއޭާ ފޮނުވަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެޮގތް.ާ

ޑްރ ފްޓްކޮށްފައި.ާއަޅުަގނޑަކަށެއްާހަމަާެއޮގތަކަށްާނުފެނޭާފޮނުވ ކަށެްއ.ާެއއީާފޮނުވަްައިފިްއޔ ާތިއަށްާާ

ކަމަށްާދެކޭޮގތަކަށްާާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާފުރުޞަތުާއޮންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާކޮިމޓީެގާނިންމުމަކީާމިއީާ

ާާ ނުފެނޭ ދަންނަވ ލަނ6ާާާްއަޅުަގނޑަކަށްާ ެއވ ހަކަާ ފޮނުވ ކަށެއް.ާ ބ ްއަވއިެގންާ ެއޮގތަށްާ މ އްދ ާ  355ަވނަާ

ާއަޅުަގނޑު.ާާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮންނ ނ6ާާާެދެން، ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ ދެން،ާ ނިމިފައި.ާ މިހ ރުާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާލ ޙުާހުށަހަޅުއްވަންާބޭނުންފުޅުާބަޔަކުާހުށަހަޅުއްވ ނީ.ާާމަޖިލީހަށްާއިޞް

ާ360 

ާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުްުބުރީާމެންބަރުާ ނިޒ މުަގއިާ ރިޔ ސީާ ވިސްނުމަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ 6ާއެކަމަކު،ާ މ އްދާ ާ ާަވނަާ

އަޅުަގނޑުމެންާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއޮގތުންާ އެހެންވީމ ،ާ ދެން،ާ މިލިޔުނީ.ާ ކޮންތ ކުންތޯާއޮންނ ނެޮގތެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ާ

އެހެންވީމ ،ާާ ދ ނީ.ާ ޑްރ ފްޓްާ ނިންމިޮގތަކަށްނޫންތޯާ މަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ލިޔަނީ.ާ އެވ ހަކަާ

އޮތްާާ ހަދ ފައިާ ނިޒ މްާ މިރިޔ ސީާ އޮންނ ނެތޯާ އެތީަގއިާ ފޮނުވ ާ މެންބަރުންނަށްާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ

ާާ އެހެންނޫނިއްޔ ވ ނެ.6ާާޑްރ ފްޓެކޭ މ އްދ ައކީ.ާ ރިޔ ސީާާާާވަނަާ ނިންމީއޭާ މިކޮމިޓީންާ  365ޭއެގމ ނައަކީ،ާ
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ނިޒ މަށްާމިޑްރ ފްޓް،ާއުސޫލީާމައްސަލަާއަޅުަގނޑުާކުރީދުވަހުވެސްާއެވ ހަކަދެއްކިން.ާއެކަންާކޮމިޓީންާ

ކޮންމެޮގތަކަށްާ ހެޔޮާ އަޅުަގނޑަށްާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ނިންމަންޖެހޭކަމެއްކަމަށްާ ޮގތެއްާ

ާނިންމިކަމަށްވިޔަސް.ާާ

ާ

ނިޒ މަކަށްާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ  ަވކިާ އޮތީާ ނިންމަވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ައންޑަސްޓޭންޑިންގއަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ މީަގއިާ  370އ ދެ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނުފޮނުވ ާ މަޖިލީހަށްާ އިހަށްާ އަދިާ ބ ބެއްވިްއޔ ާ އޮތްާ މ އްދ އެްއާ އެްއވެސްާ ބަރޯސ ވ ާ

އިންޑިޕެ ނިޒ މްާ ނިޒ މް..ާ ކޮންމެހެންާ ބ އްވަން.ާ އޮތުން.ާނިންމ ފައިާ ބ ްއވ ފަިއާ ންޑެންޓްވ ޮގތަށްާ

ރީވިޒިޓެްއާާ މިއަށްާ އަލަކުންާ ބ އްވަންޏ ާ ފައިނަލައިޒްކޮށްފައިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަކު،ާ އެހެންވީމ ...ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުކުރެވޭނެ.ާ

ާ375 

ާއޯކޭ.ާފައިން.ާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ
ާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާއްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާފުަވ 7ާއ ދެ،ާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާާ މިދައްކަނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ މ އްދ ަގއިާ ާވަނަާ

 380ޤ އިމްކުރުމުެގާބ ރުެގާވ ހަކަ.ާދެން،ާމީަގއިާމިއަދުެގާއަޅުަގނޑުމެންެގާޚ އްޞަާމަޖިލީހުެގާޙަޤީޤަތަށްާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ މިޑިބޭޓް އިނޭގތޯ،ާ ޮއތްޮގތުން.ާވިސްނ ލ އިރުާ ޑްރ ފްޓްކުރެވިފައިާ މިއީާ މ އްދ އެއްާ އުފެދިދ ނެާ މިއީާ

މިދަންނަވަނީާއެްއވެސްާޙ ލެްއަގއިާމިޑްރ ފްޓްކުރެވިފައިާހުރިޮގތްާއަޅުަގނޑަށްާކަމުނުދ ތީކީއެއްާނޫން.ާާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮތީމ ާ މިހެންާ ކޯޓްތަކުންނޭ،ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މީަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ވަރަށްާބ ރުލައްވ ާވ ހަކަދައްކަވ ާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވ ނެާއިނޭގތޯާމީަގއިާކޯޓްތަކޭާއޮތީމ ާކިހިނެއްހެއްޔޭ.ާާ

އިނޭގތޯ.ާާ ނުކުންނ ނެާ މައްސަލަތަކެއްާ މިކަހަލަާ އިނޭގތޯ.ާ ކޯޓްތަކޭާ އޮންނަންޖެހޭނީާޝަރުޢީާ  385މީަގއިާ

ާހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީަވނީ.އެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންާެއކްސްޕްލެނޭޝަނަކަށްާތައްޔ ރުވ ންޖެހޭނެ

ހަމަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިންމިއިރުވެސްާ އެްއޗެްއާ ހުރިހ ާ ޖުޑިޝަރީެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުންނ ނެ،ާ ހަނދުމަފުޅުާ އ ދެ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާކަނޑައަޅ ާޝަރުޢީާކޯޓު،ާއެާ'ޝަރުޢީ'ާއެާލަފްޒުާހަމަާއެޮވއިޑްކުރީ.ާއެީއާއެހެންާ

ބަ ޤ ނޫނުާ ޝަރީޢަތޭާއޮިވއްޖީިވއްޔ ާ ިއސްލ މީާ ޑިސްކަޝަންެގާ އޯންާ ފަނޑިޔ ރުންެގާ ހަްއޓ ފައިާ

ބޭއްވުމަށްާާ ހަމައެކަނިާ ޝަރީޢަތަށްާ ނުެގނެސްާ މީެގތެރެއަށްާ ލަފްޒުާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ  390ކިޔ ފ ނެ.ާ
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އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާއޮންނ ނީާޝަރީޢަތުެގާމަޖިލީހުަގިއާވ ހަކަ....)ރެކޯޑިންގަގިއާވިދ ޅުވިާއެްއޗެްއާާ

ާ(..ާމުޅިާޑްރ ފްޓްަގއިވެސްާއޮންނ ނީ.ާސ ފެއްނުވި

ާ

ހުރިާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ނިންމ ފައިާ ކުރިންާ މިެގންދަނީާ ދަންނަވަމުންާ އަބަދުވެސްާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާ މިއީާ އިނޭގތޯ.ާ ނ އްސަވ ށޭާ ވޯޓަށްާ އަލުންާ 28ާމ އްދ ތަކަށްާ  395ާވަނަާާ

އޮތ12ާާާްނުައރީަގއިާާޖ11ާާެބައްދަލުވުމުަގއިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފ ސްކުރަްއވ ފައިާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ މެންބަރުންެގާ

ާމ އްދ އެއް.ާއެހެންވީމ ،ާހަމަެއކަނިާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާ

ާ

އެންމެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިެގންދިޔައީ.ާ ދަންނަވަމުންާ އިބޫ،ާ އުސޫލުާ މިއައިާ ޢަމަލުކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

އެްއޗެހިާފައިނަލްކުރ އިރުަގ ކުށްާ އިމްލ ާ ކުދިކުދިާ މ އްދ ތަކުންާ އެކިާ ހުންނ ނެާ ދެންާ  400އިާ

އެންމެާ އަތުވެދ ނެކަމަށްާ އެހެންޮގތަކަށްާ ހަމަާ ނޫންާ އޮތްޮގތްާ އެހެންީވމ ،ާ ބަދަލުކުރެވިފަިއވެސް.ާ

ފައިނަލްކުރ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުާހަމަާނިންމަމުންާމިެގންނަނީާއެްއވެސްާއިޢުތިރ ޟްާއޮތްތޯާބަލަމުން.ާާ

އެކަންާާއެހެ ސަލ މަތްވުމަށްޓަކަިއާ ކަމަކުންާ ކުރިމަތިވެދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަހުންާ ންނޫނީ،ާ

ާއޮތްޮގތް..ާާ

ާ405 

މިދަނާީާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުާ

ބައިނަލްއަޤްާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބައިވަރުާ ޭއެގތެރެއިން،ާާވަރަށްާ ސޮއިކުރަމުން.ާ ކަވަރނަންޓްސްތަކުަގއިާ ވ މީާ

އެރައިޓްސްާާ އެބަާ އެްއޗެހީަގއިާ ކަހަލަާ ހިޔުމަންރައިޓްސްާ ކޯޓްތަކުންާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ

ބ ރުާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ޢަދުލުއިންޞ ފްާ އެކަމަކަށްާ ލިބޭނެ.ާ ޖަޖްމަންޓްސްާ ވަޔޮލޭޓްކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ

ާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގ އެކަހަލަާލިބިެގންވަނީާ އަދިާ ބޭރުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބުނެފިކަމަށްވަންޏ ާ  410ކޯޓްތަކަށޭާ

ހިނދު،ާާ ނުކުރ ހާ  ޤަބޫލުާ އޭތިާ ކޯޓްތަކުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ލިބުނުކަމުގައިިވޔަސްާ ޖަޖްމަންޓެއްާ

މައިންޑްފުލްވ ންެވެގންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވ ނެ.ާ އެެއކްޓިވްެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

އޮންނ ނެކަންާދިވެހިރ އްޖޭ މިކަންތައްާ ލިޔ އިރުާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިޔ ފައިާ ކޯޓްތަކޭާ ެގާ

ާމައިންޑްފުލްެވެގންާެގންދިއުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެވ ހަްަކަާފ ހަަގކޮށްލީ.ާާ

ާ415 

މިއަހަރުާާމިލަދުްނމަޑުލުާދެކުުނބުރީާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ
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ވ ހަކަދަްއކަމުންާމިެގންދ ާދަޢުލަތ ާއަމިއްލަާވެރިކަމ ާރައްޔިތުން،ާމީަގއިާހަްަމަާއަރިމަތީާސުރުޚީަގިއާާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޤ ިއމްކުރުމުެގާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ ދެން،ާ އިނޭގތޯ.ާ ބ ރުާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާ މިއޮންނަނީާ

އެބ ބުަގިއވެސް އެބައޮތް.ާ ޢަދުލުއިންޞ ފުާބ ބެއްާ ިމއޮންނަނީާ ސުރުޚީަގއިާ އަރިމަތީާ ހަމަާ ާ

 420ޤ އިމްކުރުމުެގާބ ރު.ާއަޅުަގނޑުެގާނުކުތ އަކީާމިާދެާއަރިމަތީާސުރުޚީެގާދަށުަގއިާލިޔެފައިާމިއޮންނަާ

ނޭނެގާ ރަނަގޅަކަށްާ އެހ ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކޮންކަހަލަކަެމއްތޯ.ާ ެއއީާ ތަފ ތުވުންާ ޢިބ ރ ތްާ ދެާ

ރަނ ެއއީާ ދަންނަވ ލަންާއޭެގތަފ ތުވުންާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ދަންނަވ ކަށްާ އެެއއްާ ނުރަނަގޅު،ާ ަގޅުާ

ތަފ ތުކޮށްނޭާއޮތީާ ހަމަގައިމުވެސްާ ޢިބ ރ ތްާ ދަށުންާލިޔެފައިާމިއޮތްާ ބޭނުންވަނީާއަރިމަތީާސުރުޚީެގާ

ޖަހ ފައާިާ ސުރުޚީއެްއާ އަރިމަތީާ އެއްާ ހަްަމަާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެްއަގއިާ އެްއާ އެހެންވީމ ,ާ ލިޔެވިފައި.ާ

 425ާތީާސުރުޚީެގާދަށުންާލިޔ ާޢިބ ރ ތްާމިއޮންނަނީާތަފ ތުކޮށް.ާޝުކުރިްއޔ .ާާއެއަރިމަ

ާ

ެއްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންނަމަެވސް،ާ ދެން،ާ ނުކުރޭ.ާ ބޭނުމެއްާ މ ނަކުރުމުަގއިާ ސުރުޚީތަްއާ ޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ

ސުރުޚީތަކަ ައރިމަތީާ ދެންާ އަންނައިރުަގއިާ ކޮންސެޕްޓްތަކެއްާ މިބޭނުންކުރަނީ.ާޗެްެޕްޓަރެްއެގާ ށްާ

އެހެންވީމ ،ާމިދަޢުލަތްާބަޔ ންކުރ އިރުަގއިާދަޢުލަތުެގާބ ރުތައްާބެހިފައިާއޮތްޮގތްާބަޔ ންކުރަންވެެގންާާ

 430މިޗެޕްޓަރުަގއިާއެއީާކޮންާތިންާބ ރެއްކަންާބަޔ ންކުރަްއވ ފަިއ،ާއިޞްލ ޙުކުރެވިފައިާއޮތްާމ ްއދ ތަކެއް،ާާ

އަ ނުކުެމދ ނެއެކޭާ މައްސަލަެއއްާ ާާއެައކުންާ އެހެންވީމ ، ނުބުނޭ.ާ ހިތެްއާ މ އްދާ 7ާާޅުަގނޑުެގާ ަވނަާ

މިހ ރުާމިއޮތްޮގތަށް،ާއެއަށްާބަދަލެއްާެގންނަވަންާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާބޭފުޅަކުާއިންނެވިތޯާއަޅުަގނޑުާާ

ާވަނަާމ އްދ .8ާާބަލައިލ ނަން.ާނެތިއްޔ ާމިއޮތްޮގތަށްާބ އްވަންާައޅުަގނޑުމެންާނިންމ ނީ.ާ

ާ

މިމ އްދ ތަްއާާާމެންބަރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ މިހ ރުާ އެއީާ އިނޭގތޯ.ާ މައްސަލަެއއްާ އިދ ރީާ  435ާއަޅުަގނޑުެގާ

ާާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ވ ހަކަައކީ،12ާާާާއަޅުަގނޑުމެން ޓައިމް.ާ އަޅުަގނޑުެގވެސްާ ނިންމ ފައި.ާ މިއޮތީާ ތިބެެގންާ މީހުންާ

ވަޑަިއނު ސަބަބ ހުރެާ ކޮންމެވެސްާ ބޭފުޅަކުާ ޑިބޭޓްކުރަްއވަން.ާވަޑައިނުަގންނަވ ާ އަނެްއކ ާ ެގންނެވުނީ.ާ

އަޅުަގނޑު ތިބެެގން.ާ މިތ ާ އެބަވޭސްޓްކުރަންާ ޓައިމްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިތަނަށާްާއެހެންވީމ ،ާ މެންވެސްާ

ވީމ ،ާ އަންނަނީ.ާ އަންނަންޖެހޭތީވެާ ހަމަާ ނޫން.ާ ނެތިެގނެއްާ ކުރ ނެކަމެއްާ ކޮންމެހެންާ މިއަންނަނީކީާ

އެބަޖެހޭހެން.ާާ ހިތަންާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ަވުގތަށްެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ  440އެއަށްާ

ރަ ޑިބޭޓްކުރުމުެގާ އެއަށްާ ެގންނަވައިފިއްޔ ާ ނުެގންނަވ ާާއިޞްލ ޙެއްާ އިޞްލ ޙެއްާ އެކަމަކު،ާ ނަގޅު.ާ

ާާ އަދ12ާާާިއޮތްކަމަށްވަންޏ  ކަމަށްވަންޏ ާ ފ ސްކުރެއްވުެމއްާ ފ ސްކުރުމަކީާ ތިއްބަވަިއެގންާ ބޭފުޅުންާ
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މިޮގތަށްހެންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖެހުނަސްާ ކުރިމަތިލ ންާ މުސީބ ތަކ ާ ކޮންމެފަދަާ މަޖިލީހުންާ

އެހެންނޫ ެގންދަންޖެހޭނީ.ާ އަދިާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަލުންާ ޑިބޭޓްާ އެއަށްާ ނިއްޔ ާ

 445ބޭފުޅުންެގ...)ރެކޯޑިންގަގއިާެމންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(..ާހޯއްދަވަންވެެގންާހުޅުވ ލުމަށްާ

ދެކޭޮގތުަގިއާާ ައޅުަގނޑުާ ސަބަބަކީ،ާ އިޢުތުރ ޟްކުރ ާ އެީއ،ާ އިޢުތިރ ޟްކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ލްޓެއްާއެއީ.ާއެއީާަވުގތުާނެތިެގންާވަުގތުާިގމަެވެގންާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވޭާވަރަށްާބޮޑުާއިންސަ

ާާ އައިސް މިތަނަށްާ މީހުންާ އަނެއްކ 12ާާާާއުޅޭާ ދެން،ާ ދިޔައީ.ާ ނިންމ ފައިާ ފ ސްކޮށްާ މިކަންާ މީހުންާ

ރީވިޒިޓްކުރަްއވ ާއެމަސަްއކަތްާެގންދެވީމ ާހަމަާރިޕީޓްކުރެއްވޭ.ާއެހެންވުމ އެކީަގިއ،ާއަޅުަގނޑުާއެދެނީާ

އަލުން ދެއްވުމަށް.ާާމިކަމ މެދުާ ވިސްނ ވަޑަިއެގންާ ފ ސްކުރައްވ ..12ާާާާާ ތިއްބަވ ާ  450މެންބަރުންާ

ރަނަގޅު.ާާ އައްސަވަންާ ވޯޓަށްާ އެއަށްާ ެގންނަވައިފިއްޔ ާ ިއޞްލ ޙެއްާ ކުޑަވެސްާ އެހެންނޫން،ާ

ާއިޞްލ ޙެއްާނުެގންަވއިފިއްޔ ާއޮންނަޮގތަށްާެގންދ ޮގތަށްހެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާބަލަންވީ.ާާ

ާ

އެީއާާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ހިތަށްއަރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ވ ހަކަފުޅެްއކަމަށްާ ރަނަގޅުާ ެއވިދ ޅުވީާ ޒ ހިރުާ އަޙްމަދުާ އ ދެ،ާ

 455މިކޮމިޓީންވެސްާނިންމަވ ފައިާއޮތްކަމެއް.ާދެން،ާކުރީަގިއވެސްާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިހެންާމިފައިނަލްކޮށްާާ

ބައްދަލުވުމުަގއިާހަމަާރެކޯޑް ކުރުަމށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަމުންާމިެގންދަނީ.ާމިާފައިނަލްކުރަމުންާމިދާ 

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ހުޅުވ ކަށެއްާ ޑިބޭޓަކަށްާ މިކޮށްލ ކަމަކީ.ާ ހަމައެކަނިާ އެއީާ

ބަލައިލީެވސްާާ ނިންމުމ 8ާާާާޢ ންމުޮގތެއްަގއިާ ެއޮގތަށްާ އޮތްތޯާ އިޢުތިރ ޟެއްާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ދެންމެ އިބޫާ ދެންމެާ އެހެންވީމ ،ާ ރިސަރޗްާާދޭތެރޭަގއި.ާ މިާ ބޮޑަށްާ ދެންާ އިބޫާ ފ ހަަގކުރެްއވި،ާ ާ

ާާ މ އްދ އ  މިހިރަާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ެއވިދ ޅުވެދެއްީވ.ާ އެކަނ14ާާާާިހައްދަވަިއެގންާ މ އްދ އ ާ  460ވަނަާ

ާާ އެހެންވީމ , އޮތީ.ާ އެްއޗަކަށްާ އޮތްާ ނުނިންމ ާ ކޮމިޓީނ8ާާާްއަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ މ އްދ ާ ވަނަާ

މިކަނޑައެޅިފަ ާާނިންމެވިޮގތްކަމަށްާ ރެކޯޑްކޮށްލ ނަން. އަޅުަގނޑުާ މިއޮތީާ ކުރިނ9ާާާްއިާ ެއީއާ ވެސްާ

ާާ ިއތުރުާބަދަލެއްާެގްެނެވިފަެއއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ، ށްާއިޢުތިރ ޟެްއ9ާާާާނިމިފައިާއޮތްާމ އްދ އެއް.ާ

ާާ ަވނ10ާާާާަނެތީވިއްޔ ާައޅުަގނޑުާނޯޓްކޮށްލ ނަންާނިންމިކަމަށް.ާއިޢުތިރ ޟެއްާނެތްކަމަށްާފެންނަނީ.

އެވެްެސް ާާމ އްދ .ާ ނިމިފައި. ާ10ާާާާ ނެތް. އިޢުތިރ ޟެއްާ ެއްއވެސްާ މ އްދ އަށްާ  465ވަނ10ާާާާަވަނަާ

ާާ ދެން، ނިންމީ.ާ އެއޮތްޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނުފެނޭ.ާ އިޢުތިރ ޟެއްާ މ އްދ .11ާާާމ އްދ އަކަށްާ ވަނަާ

އެީއވެސްާނިމިފައިާއޮތްާމ އްދ އެއް.ާެއވެސްާއިޢުތިރ ޟެއްާނެތްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާރެކޯޑްކޮށްލ ނަން.ާާ

ާމ އްދ ާމިއީާޕްރޮފެސަރާއަޅުަގނޑުމެންނ ާމަޝްވަރ ާކުރެްއވިާމ އްދ ެއއް.ާއެމ އްދ ާއޭރުާާވަނ12ާާަ
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ދެއްވިާޑްރ ފްޓ އެކުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއިސްފަސްާނުކުރެވިާއޮތްާމ އްދ ެއއްާެއއީ.ާއެހެންީވމ ،ާމީަގިއާާ

 470ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާހަމަާޑިބޭޓެއްާހުޅުވ ލަންހެންާމިޖެހެނީ.ާާ

ާ

މިމ އްދ ާާރުބުރީާމެންބަރުާއަރިއަތޮޅުާއުތު އުސޫލަކުންތޯާ ކޮންާ ޙައިސިްއޔަތަކުން،ާ ކޮންާ ކޮންޮގތަކުން،ާ ާމިއީާ

ާމިއިތުރުކުރަނީ.ާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ475 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ލަފަޔ އެކީގ25ާާާައެއީ ދެއްވިާ ފޕެނަލުންާ ބ ްއވަންާ މިޮގތަށްާ މިމ އްދ ާ ބައްދަލުވުުމަގއިާ އިާާވަނަާ

ކޮމިޓީންާއެޮގތަށްާނިންމަވ ފަިއާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާާެއކްޗުއަލްާޑްރ ފްޓް..)ރެކޯޑިންގަގިއާވިދ ޅުިވާާ

ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(...ާ

ާ

ކޮށްލ ނަން.ާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ސުވ ލެްއާ އިނޭގތޯ.ާ ެގންދ ނަންާ ކުރިއަށްާ  480ާއަޅުަގނޑުާ

ހީވެާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާއަޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ އަނެއްކ ެވސްާ އޮތީ،ާ ާފަިއާ

ޑްރ ފްޓްކުރެވޭނީާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީ.ާ ވ ހަކަެއއްާ އައިާ ދަންނަވަމުންާ ކުރީަގއިވެސްާ

ބަޙުސްކޮށްާނުވަތަާމިހ ރުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާހުރިާާާާާާމަޖިލީހުެގާފްލޯރަގއިާބަޙުސްކޮށްާވަކިޮގތަކަށް

ހުރިާކަ ައއިސްފައިާ ޚިޔ ލުތަކުންާ ހުރިާ ހުށަހަޅ ފަިއާ ޚިޔ ލުންާ ރައްޔިތުންެގާ ނޫނިއްޔ ާ ންތައްތައްާ

ޕްރޮފެސަރުތޯ.ާ ނޫނިްއޔ ާ އައިސްފައި.ާ މ އްދ ާ މިާ އެބައޮތްތޯޭއާ ކަެމއްަގއިާ މިއިންާ  485ކަންތައްތައް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަ ނޫންކަމަށްާ އެއްޗެއްާ ހުރިާ ބުރަދަނެއްާ މ ބޮޑުާ ބަހަކީާ އެނިގއްޖެ.ާޕްރޮފެސަރުެގާ ށްާ

ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާމ ާބުރަދަންާބޮޑުވީތޯއޭާމީނ ެގާވ ހަކަ.ާާ

ާ

)ރެކޯޑިންގައިާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެކިާ އަދިާ ޑިރެކްޓިވްސްާ ހުރިާ ދެއްވ ފައިާ މަޖިލީހުންާ ދެން،ާ ނޫން.ާ އެހެނެއްާ އުހުނާ

ޚިޔ ލުފުޅުތަކުގަާ ދެްއވ ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެްްްްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރާުާމެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ  490އިވެސްާ

ވިދ ޅުވިާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާކޮންމެާބ ބެއްަގއިާހުންނަންވީާކޮންމެާމ އްދ އެއްެގާވ ހަކަެއއްާނޫން،ާ

ބ ބުކަމަށްވ ތީާމިާ ބަޔ ންކުރ ާ ދައުލަތްާ މިއީާ ދެން،ާ ހުންނަނީ.ާ ދެްއވ ފައިާ މަފްޙޫމްތަކެއްާ މައިަގނޑުާ

ވ  ދިދަިއެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަންނ ނެކަމެއްކަމަށްާބ ބުަގއިާ ފުރިހަމަކަމެއްާ ެއއީާ އޮތުންާ ލިޔެފަިއާ ހަކަާ

ާބަލ ާއެޮގތަށްާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ
ާ495 
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ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ކަމަކީާ ކަންބޮޑުވ ާ އަޅުަގނޑުާ މީަގއިާ ާއ ދެ،ާ

ންާމިާދިދަާތަޢ ރަފްކުރ އިރުާދިދަާހުންނަންވީޮގތްާއަޅުަގނޑުމެންާމީަގއިާމިލިޔަނީ.ާދިދަާއަޅުަގނޑުމެާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

ދިުގާ ފެހިާ ހަނދުފަޅިއަކ ާ ހުދުާ ހުންނަާ މެދުަގއިާ އަކަެއްއެގާ ދިުގާ ފެހިކުލަްައިެގާ އެކުލެވިެގންވަނީާ

ޕްރޮޕޯޝަ މީަގއިާ ދެން،ާ މައްްްޗަށޭ.ާ ބޯޑަރެއްެގާ ރަތްކުލައިެގާ ހުންނަާ ބޭރުންާ ކޮންާއަކައިެގާ ންާ

ބޭނުންވަރެްއެގާާ އެމީހަކުާ ެއހެންވެއްޖިްއޔ ާ ބުނެފައެއް.ާ ނެތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ  500ޕްރޮޕޯޝަންއެްއގައިތޯާ

ބޯޑަރެްއވެސްާލެވިދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާމިހެންާބުނ ކަމަށްވަންޏ ާމާިާ

ނޫ އެހެންާ ބަޔ ންކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އެމީހަކުާޕްރޮޕޯޝަންތައްާ ންކަމަށްވަންޏ ާ

ބޯޑަރެކޭ.ާާ ރަތްާ އޮންނަނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ބުނ ނެާ އުޅެފ ނެ.ާ ފަހަިއެގންާ ދިދަާ ބޭނުންޮގތަްަކަށްާ

އެހެންވީމަ،ާަވކިންާއެއްާއިންޗީެގާބޯޑަރެއްާލަިއެގންވެސްާއުޅެވިދ ނެާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނ ޮގތަށްާ

 505ާޑުމެންާިވސްނ ލަންޖެހޭ.ާާމިންަގނޑަށްާފެތޭ.ާއެްެހެންވީަމ،ާމިކަމަށްާއަޅުަގނ

ާ

އެވިދ ޅުވީ.ާާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާާ ނުކުތ ާ ެއއްާ ފ ހަަގކުރިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ޝުކުރިއްްްޔ .ާ ާއ ދެ،ާ

ހުންނ ނާީާާާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދިދަާ އަދިާ އިންނ ނީ.ާ ބޭނުންކޮށްފައިާ ކުލަތައްާ މީެގާ ޕްރޮޕޯޝަންއެްއަގިއކަންާ ކޮންާ އެއީާ

ޕްރޮޕޯޝަންއެްއަގިއކަންާހަ ކޮންާ ެއްެއީާ ެއއްޗަކަށްވިޔަސްާ ހުންނަާ ތަރެސްކަނަށްާ

އޭެގއިތުރަށްާާ އަދިާ ދެން،ާ އެނެގންޖެހޭނެ.ާ އެއްޗެހިވެސްާ އެކަހަލަާ  510ރެކްޓޭންަގލްެއްއަގިއކަން.ާ

ެއއީާާ އިނޭގތޯާ ޖެނެރަލްކޮށްާ ވަރަށްާ މިބުނަނީާ މީަގއިާ ކުލަ.ާ ހުންނ ނެާ ދިދައިަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކޮންާފެހިކުލައ  ހުންނަނީާ ދިދަިއަގއިާ ދިވެްެހިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިބުނަނީ.ާ ވ ހަކަާ ރަތްކުލައިެގާ އިާ

ހުދުެގާ ައދިާ އެނެގންޖެހޭނެ.ާ ރަތެއްކަންާ ކޮންާ ްގރީެއއްްްކަންާ ކޮންާ ކޯޑް،ާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ

ާވ ހަކަދަްއކ އިރުާއެއީާސ ފުާހުދުކަންވެސްާއެނެގންޖެހޭނެ.ާ

ާ515 

ާއަޅުަގނޑުާހަމަާޢަފީފްއ ާމޮޑީާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅަށްާތ އީދުކުރަން.ާާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރު
ާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާާ މިބައިާ ނޭނެގާ ައޅުަގނޑަްަކަށްާ ީމަގއިާ ާއ ދެ،ާ

ފަދައިންާވަކިާާާާެގނެވިދ ނެކަެމއްާނުވަތަާާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނ: މުޙަންމަދުެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާވިދ ޅުވިާ  520ނޫންކަމެއް.ާޙުސައިންާ

އެްއޗެއްާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންނޭނެގާ ދަށުންާ އުސޫލެްއެގާ
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ސ ފެއްނުވޭ(.ާކޮންމެއަކަސްާައޅުަގނޑަށްާފެނޭާދިވެހިާދިދަިއެގާބަެއއްާއޮތުމަށް.ާމ އްދ އެްއާއޮންނަންާ

ެއީއާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އެއީާ ކުލަާ ބޭނުންކުރެވޭާ ދިދައިެގާ މިހ ރުވެސްާ ދެން،ާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ ެމންބަރުާވިދ ޅުވިާ ހ މަކޮށްފައި.ާ)ރެކޯޑިންަގއިާ ޖަދުވަލުަގއިާއޮންނ ނެާއެބައިާ

ނުެގ ކުލައެއްާ ބޭނުންާ ވަކިާ ހަމަާ ެގނެސްފައި.ާ އެއްޗެްއެވސްާ ހުރިހާ  އަދިާފުޅ މިނ ާ  525ނެޭވނެ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މިހ ރުާ ފުރަތަްަމަާ އެންމެާ އެބައިތަކަށްާ ދެން،ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ފުޅަލެއްާ ބޭނުންވަރަކަށްާ

އެބައިތަްއާާ ނެިގާ ދުވަސްތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ނިންމިއިރުަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޢަމަލުކުރަމުންދ ާ

ވި މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ބަލ ާ އެްއޗެހިތައްާ އެާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާާކަނޑައަޅަންެވެގންާ އެްއޗެއްާ ދ ޅުވިާ

އެއްޗެްއާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އެހުންނަާ އުސޫލުންާ އެބަލ ާ ކުލަާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ

 530ސ ފެއްނުވޭ(.ާދެން،ާއެބައިާނެތިއްޔ ާއެބައިާއޮންނަންާކޮންމެހެންާޖެހޭކަމަށްވަންޏ ާހަމަާެގންނަންވީާ

ޒ ާެއއްޗެހިާެގނައުންާރަނަގޅެއްާނުވ ނެާކަންނޭނެގ.ާކަންނޭނެގ.ާއެކަމަކު،ާމ އްދ ެއއްަގއިާޭއެގާސައި

ފެންނަނީ.ާާ ައޅުަގނޑަްަށްާ ެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާރަނަގޅުކަްަމަށްާ )ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާ

އެއްދުވަހުާ ދެދުވަހުންާ ކޮންމެާ ހަމަާ އެހެންނޫނީާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ހިމަނަންާ މިބައިާ ދެން،ާ

ބަޔަކުާޚިާ ތިބޭާ ެގނައުުމެގާވެރިކަމުަގއިާ ބައެްެއްާ ފެހިާ ބަދަލުކުރަން.ާމިސ ލަކަށް،ާ ޔ ލުކޮށްފ ނެާކުލަާ

 535ބަދަލުަގއިާނޫާބަެއއްާެގންނަންވީއޭ.ާރ އްޖޭަގއިާިގނައީާނޫާތަންތަނޭ.ާއެްެހ ާފަސޭހައިންާއެކަންާވ ނެާާ

އެްއާާޮގތަކަށްާއޮންނ ކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭ.ާއެހެންވުމ އެކީަގިއ،ާހަމަާކޮންމެާޮގތަކުންވެސްާމ އްދ 

ާމީެގތެރޭަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާޝ މިލްކުރަންާއަޅުަގނޑަށްާތ އީދުކުރެވޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ހުރޭާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ނިޝ ންތަްއާ ޤައުމީާ ިމކަހަލަާ ޤަުއމުތަކުަގިއވެސްާ އެހެންާ ާދުނިޔޭެގާ

އެޮގތުންާާނަޞީމްާއިބްރ ހީމްާ އެހެންވީމަ،ާ ާޑިފައިންކުރެވިފައި.ާ ތ އީދުކުރަންާާާ  540ާއަޅުަގނޑުވެސްާ

ހަނދ ނާްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައޅުަގނޑުމެންާ އޭެގއިތުރުންާ އަދިާ ެގންނަން.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ވ ހަކަާ ދިދައިެގާ ދިވެހިާ

ނެތިެގންާކަންނޭނެގާމިތިބެނީާދިވެހިާދައުލަތުެގާނިޝ ންނެްއވެސްާއިނދޭ.ާއެާނިޝ ންެވސްާމީަގިއާާ

ާާ ފެްެނޭ. އަޅުަގނޑަށްާ ކޮންސެޕްޓްާހިމެނުމަށްާ މިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ިވދ ޅުވިހެންާ ޒ ހިރުާ އަޙްމަދުާ ދެން،ާ

އަޅުަގނޑ12ާާާާު ދޭއިރުަގއިާ ތަފްސީލުތައްާ ތަފްސީލުތައް.ާ އޭެގާ ޖަދުވަލުަގއިާ ލ ފައިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ހަްަމާަާ އިނދޭާ ޤ ނޫނުަގއިާ އެމީހުންެގާ މެލޭޝިޔ ެގާ ދުށިންާ ހަމަަގއިމުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ  545ހަނދ ންވޭާ

ޮގތްވެސް.ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއވެސްާކުލަތަްއެވސްާހުންނަނީާމ ނަވެސްާކޮށްފައި.ާއެއީ،ާާާާވަކިންާމ ނަކުރ 

ހަމާަާ ފެނޭާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ދެކެނީ.ާ އެމީހުންެވސްާ ޮގތުަގއިާ ތ ރީޚީކަމެއްެގާ ވަރަށްާ ދެންާ
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އްާނޭނެގ.ާާޖަދުވަލުަގއިާމީތިާެގންނަވ އިރުަގިއ،ާދެންާމީެގކުރީަގއިާމ ޒީަގއިާމިކަންާކޮށްފައިާއޮތްކަމެ

ދައުލަތުެގާ ރަމްޒުކޮށްދޭާ ކުލަތައްާ އެާ ދިދަިއަގއިވެސްާ ެއއީ،ާ އޮވޭ.ާ ކޮށްފައިާ ބޭރުތަންތ ާ ދެން،ާ

ހުރޭ.ާ މ ނަތަކެއްެވސްާ ރަމްޒުކޮށްދޭާ ކުރެހުންތަކެްއާ ހުންނަާ ނިޝ ންަގއިާ އެާ  550ނިޝ ންަގިއވެސް،ާ

ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ދިދައިެގާާާާއ ދެ،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހަމަާ ވ ހަކަ،ާ ދައުލަތުެގާނިޝ ންެގާ ތެރެއިންާ ނުކުތ ތަކުެގާ ފ ހަަގކުރެްއިވާ ނަޞީމްާ

ނިންމެވީާ ކޮމިޓީންާ އެހެންނަމަވެސްާ ދަްއކ ފައި،ާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ ދެއްކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ

ާާ  555)ރެކޯޑިންަގއިާނިޝ ންެގާވ ހަކަާކޮންމެހެންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާލިޔ ނެކަެމްއާނެތޭ.ާދިދައިެގާވ ހަކަ

މެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާދެންާއެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާބޮޑަށްާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުރެވެނީ،ާާ

)ރެކޯޑިންަގއިާާ ެއކިޔ ާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ޭއެގާ ތަފްސީލުާ އިތުރުާ ދިދައ ބެހޭާ ޖަދުވަލެއްަގއިާ ވިސްނެނީާ

ޭއެގ ކުލަތަކ ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މ ނަތަކ ާމެންބަރުާ ލަފްޒީާ އޭެގާ ޕްރޮޕޯޒަންތަކ ާ ާ

އެކުލެވޭޮގތަށްާޖަދުވަލެއްާހަދ ާއެާޖަދުވަލަށްާމީަގއިާޙަވ ލ ދިނީމަާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާާ

ާާ އެްެހެންވީމަ، ސ ފެއްނުޭވ(.ާ އިތުރ12ާާާާުއެްއޗެއްާ އަދިާ އޮވެފައިާ އޮތްޮގތަށްާ ިމހ ރުާ މ އްދ ާ  560ވަނަާ

ިއތުރުކު އަޅުަގނޑުމެންާ ޖަދުވަލުާޖުމްލައެއްާ ތަފްސީލުތަްއާ ދިދައިެގާ ޤައުމީާ ކިހިނެއްްްތޯ،ާ ރުންާ

މިތަކެއްަގއިާެއވަނީއޭ.ާދެން،ާމިކަހަލަާޮގތަކަށްާހަދ ފައިާދެންާއެާޖަދުވަލަށްާެގންދިއުންާކިހިނެއްތޯ.ާ

ާއެީއ،ާއެންމެާރަނަގޅުްުާޮގތެްއތޯ.ާ

ާ

 565ާތުންާރަނަގޅު.ާމ އްދ އިންާޖަދުވަލަށްާޙަވ ލ ދޭޮގތަށްާއޮާކޮޅުމަޑުލުާމެްނބަރުާޙަސަންާާާ

ާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

އަޅުަގނޑުމެންާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ބ ބުަގއިާ ޙައްްްޤުތަކ ބެހޭާ އަސ ސީާ ފ ސްކުރިާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާ 46ާފ ސްކޮށްފައިވ ނެާ އޮތްާާ ވ ޖިބުތަްއާ އުސޫލުތަކ ާ ދެއްތޯ.ާ މ އްްްދ ާ ާވަނަާ

ބަހ ،ާމ އްދ ަގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ ދަރީާ ޘަޤ ފަތ ،ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އޮންނ ނެާ މ އްދ ެއއްަގއިާ ެއއްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގ،ާ އިާ

ޤައުމީާ ދިދައ ،ާ ދިވެހިާ އޮންނ ނެާ ނިންމަމުންާ ދެން،ާ ދެމެހެއްޓުން.ާ ރައްކ ތެރިކޮށްާ ތަރިކަާ  570ޤައުމީާ

ޙައްޤުތަކުގެާ އަސ ސީާ ހިތަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ ނިޝ ންއަށްވެސްާ ތެރޭަގިއާާާސަލ މ ،ާ

ކޮންމެވެސްާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ އެހެންވީމަ،ާ އުސޫލެްއކަމަށް.ާ ޙައްޤެްއކަމަށް،ާ ެއއީާ އެބައޮތްާ

ާހިސ ބެއްަގއިާދިދައ ިއ،ާނިޝ ނ އި،ާޤައުމީާސަލ ންާއޮތުންާރަނަގޅުާކަންނޭނެގ.ާާ
ާ
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 575ކޮށްލަންތޯާމިހ ރުާމިާޢިބ ރ ތްާމިހެނާްާދިދަާއެކަނިާހިމަނަންާފ ސްވީ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާރެކޯޑްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އޮވެފައި،ާދެވަނަާޖުމްލަެއއްާޖަދުވަލ ާޙަވ ލ ދޭޮގތަށްާކުރީަގއިާދެންނެވިހެންާމިާދިދައިެގާތަފްސީލުތައްާ

އިޢުތިރ ޟެއްާާ ފ ސްކޮށްލަންތޯ.ާ މ އްދ ާ މިާ ލިޔެފައިާ އެހެންާ ެއަވނީއޭާ މިތަކެއްަގއިާ ޖަދުވަލުެގާ

ާާ ާާއެބައޮތްތޯާއެްއވެސްާބޭފުޅެްއެގ. ވަނަާމ އްދ އަށ12ާާާާްނެތްކަމަށްވަންޏ ާޕެނަލްއިންާނޯޓްކޮށްލަދެްއވ 

ާާ ދެން، ޙަވ ލ ދީ.ާ ޖަދުވަލަށްާ އިތުރުކޮށްލަންާ ޖުމްލައެއްާ ޖަދުވަލ13ާާާުދެވަނަާ ދެން،ާ މ އްދ .ާ ވަނަާ

ވިދ ޅުވިާާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ފެނިވަޑަިއަގތީާ ކޮމިޓީއަށްާ މިހ ރުާ ތަްއޔ ރުކޮށްާ  580އަޅުަގނޑުމެންާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާހަމަާސްޕެސިފިކްާކުލަތަކ ާއެާދިުގާައކަިއެގާޕްރޮޕޯޝަންއ ،ާދެންާއެާކުލަތަކ ާއެްއޗެއްާާ

ާއެްއޗެހީެގާމ ނަާޭއގައިާލިޔުމ ާދޭތެރޭގައިާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ާ

އިނޭގތޯާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާާ އިންނައިރުާ ޮވއިސްޓްކޮށްފަިއާ ާއަދިާ އިންނަންވ ނެާާާ ހަނދުފަޅިާ ާއެާ

 585ާޮގތްވެސްާލިޔަންވ ނެ.ާާާާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

އެްއޗެްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެން،ާ ެގންނ ނީ.ާ ތަްއޔ ރުކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖަދުވަލެއްާ ދެންާ އެްެހެންވީމަ،ާ

ާާ އެހެންވީަމ، ކަންނޭނެގ.ާ އޮެވެގންާ މ އ13ާާްކުރިމަތީަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާވަނަާ މިީއވެސްާ ދ އަށް.ާ

ާާ ދެން، ފ ސްވީކަމަށް.ާ ނެތީިވއްޔ ާ ހުށަހެޅުމެއްާ އިތުރުާ މ އްދ އެއް.ާ އޮތްާ ވަނ14ާާާާަނިންމ ފައިާ

އެއްޗެްއާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ނިންމ ލަން.ާ އަހ ާ ޯވޓަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ  590މ އްދ އަށްާ

ާާާސ ފެއްނުވޭ(.ާފޯމަލަިއޒްކޮށްލަންޖެހޭާމ އްދ އެއް.

ާ

ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ފެންނަނީާ 14ާއަޅުަގނޑަށްާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާާާ އުނިކުރަން.ާ މ އްދ ާ ާވަނަާ

މިޮގތަށްާބ އްވ ކަށްާނުފެނޭ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާވެރިކަންކުރ ާރަށަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާކަނޑަައޅަންޖެހާޭާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

ނި އެކަންތައްާ ޤ ނޫނަކުންާ ނޫން.ާ ނެތް.ާކަމެއްާ މައްސަލަެއއްާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ  595ންމަންވ ނީ.ާ

ޤ ނޫނަކުންނޭާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ކަނޑައަޅ ނީާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ާއެޮގތަށްާލިޔަން.ާާ

ާ

ވިދ ާމެންބަރުާާާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ނުފެނޭާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ާޅުިވާާއ ދެ،ާ
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 600އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުެގާޚިޔ ލުާމިއީ.ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެްއޗެްއާާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ަނޞީރުهللاާޢަބްދު

އެބަކިޔަންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރުޞަތުާ ބަދަލުކޮށްލުމުެގާ ދިމ ލަކަށްާ ބޭނުންވ ާ އެމީހުންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ޞަތުާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއީާވަރަށްާބޮޑުާވ ހަކައެއް.ާމުޅިާރ އްޖޭެގާާކުލައެްއާބަދަލުކޮށްލުމުެގާފުރުާ

ބަލ އިރު،ާާ ޮގތްޮގތުންާ ެއކިާ ދެން،ާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ދިމ ލަކަށްވެސްާ ފަސޭހަާ އެންމެންނަށްާ ހުރިހ ާ

އެއްޗެްއާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ހަމަޖެއްސިާ މ ލެާ މިްިާ ކުރިންެވސްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

އަޣްލަބިއްޔަތަކުންާާާާސ ފެއްނުވޭ( ވަކިާ ނިންމަންާ ެއބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ  605ހަމަާ

ެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ ވިދ ޅުިވާ ެމންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ބަދަލުކުރެވޭނެާ ކަންކަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

އެއް ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ދުވަހަކުންާ އަންނަާ ޙ ލަތެއްާ ބަދަލުކުރެވޭާ ޗެްއާާއެހެންވީމަ،ާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާހަމަާމިޮގތަށްާބ އްވަން.ާ

ާ

އޮތްާާމިލަދުްނމަޑުލުާދެކުުނބުރީާމެންބަރުާ ވ ހަކަދެއްކިފަިއާ ދިުގކޮށްާ ވަރަށްާ ކުރިންވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ  610ާމިއީާ

ވ ާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޮގތަކަށްާ އެހެންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ީމަގއިާ ކުރީފަހަރު.ާާމ އްދ އެއް.ާ ހަކަދަްއކަންޖެހުނުާ

އަޅުަގނޑުާާ މީަގއިާ ދެން،ާ ނެތިން.ާ ދައްކ ކަށްާ އެޮގތަކަށްާ ެއވ ހަކަާ މިއަދަކުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ފަހުނޭވައ ާ ހަދ ނަމޭާ އިދިކޮޅުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އުނިކުރުމަށްާ މ އްދ ާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ބަބެއްާނެތިއެއްާނޫން.ާެއއީ،ާމ ލެާޤުދުރަތީޮގތުންާޖެހެންދެންވެސް.ާއެއީ،ާސަބަބުތަކެއްާހުރެެގން،ާސަ

އެހުރިހ ާ މިއޮތްޮގތ ާ ބެހިފައިާ ރަށްތައްާ މީހުންއުޅޭާ ރ އްޖޭެގާ އަތޮޅު،ާ ހިސ ބ ،ާ ސަރަޙައްދ ،ާ  615މިއޮތްާ

ކަްަމަކަށްާބަލ އިރުާދެފަރ ތަށްވެސްާވަރަށްާހަމަހަމަާޮގތަކަށްާމެދުތެރޭަގއިާއޮތްާރަށަކަށްެވފައިާހަމަާ

ނުއަސ ސީަގއިާމިހެންާނެތިއްޖިްއޔ ާހަމަާކުރީަގއިހެންާހަމަާއައްޑުއަތޮޅުަގިއާަވކިާާކަނޑައެޅިެގންާޤ ނޫ

އައްޑުއަތޮޅަށް،ާ ބަދަލުކޮށްލަފ ނެާ އަނެއްކ ާ ފައްޓަފ ނެ.ާ ކުރަންާ ެއކަންތައްާ ހަދައިެގންާ ސަރުކ ރެއްާ

ަވކިާރަށަކަށްާހަދަންވެސްާއުޅެފ ނެ.ާއެހެންވީ މަ،ާއެކަމަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާވެރިރަށަކީާއަްއޑުއަތޮޅުެގާ

 620ާހަމަާއަޅުަގނޑުާހަމަާބިރުަގންނ ތީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ބައެްއާާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާާ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީތަކުެގާ އިނޭގތޯ،ާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ ާއ ދެ،ާ

ރޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއިންާކަނޑައެޅިފައިާމިހުންނަނީކީއެްއާާޤ ނޫނުއަސ ސީތަކުަގއިާކަނޑަައޅ ފައިާހުާާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މީެގާސަބަބުތަކެއްާނެތިއެއްާނޫން.ާއެްެހެންާމިދެންނެވީާކުރީަގއިާވެރިކަމ ާޙަވ ލުވ ާވެރިއަކުާނޫނީާ
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އައިާާ ދިރިއުޅެމުންާ އޭނަާ ނުވަތަާ ހިސ ބުާ އުފަންާ އެމީހ ެގާ ކަނޑަައޅ ފ ނެާ އެމީހ ާ  625އިސްމީހަކުާ

ވެ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާހިސ ބުގައިކަމަށްާ ނުދޭންވެެގންާ ފުރުޞަތުތައްާ އެކަހަލަާ ކުރަންވ ނީ.ާ ރިކަންާ

އެްެީއާާ ވެދ ނެބ ޭއާ އެހެންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިހ ރުާ ދެންާ ެއކަމަކު،ާ އޮންނަނީ.ާ ކަނޑައަޅ ފައިާ

އަޅުަގނޑުެގވެސްާހިތުަގއިާއުފެދޭާސުވ ލެއް.ާޒަމ ނަށްާއައިާބަދަލ ާުގޅިެގންާ)ރެކޯޑިންަގިއާމެންބަރާުާ

ޙަވ ލުވެފަެއއްާާވިދ  ވެރިކަމ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ައޅުަގނޑުާ ހަމަގައިމުެވސްާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއއްޗެއްާ ޅުިވާ

 630ާފުވައްމުލަކަކަށްާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ާ

ންވީމަ،ާހަމަާޢ ންމުާއުސޫލުެގޮގތުންާާއެހެންވީމަ،ާހުށަހެޅުމަކަށްާިމޮއތީާމިާމ އްދ ާއުނިކޮށްލަން.ާެއހެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ކޮބ ތޯ.ާ ބޭފުޅުންނަކީާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ އުނިކޮށްލަންާ މ އްދ ާ މިާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ

އެހެންވީމަ،ާާ ނުލިބޭ.ާ އަޣްލަބިއްޔަތެއްާ އުނިކުރ ކަށްާ އެހެންވީމަ،ާ އިޢުތިރ ޟްކުރޭ.ާ އުނިކޮށްލަންާ

ާާ ވަރަށް ެއވިދ ޅުވިހެންާ ޠ ރިޤްާ އެހެންނަމަވެސްާކުރީަގއިވެސްާ ބަޙުސްކޮށް،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  635ދިުގކޮށްާ

ބައްދަލުވުމުަގއިާސީދ ާކޯރަމްާހަމަނުވ ތީާނުނިންމީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަސްލުަގއިާއެާބައްދަލުވުމުަގއިާ

ފޯމަލައިޒްނުވެ.ާާ ހަމައެކަނިާ ނެތިެގންާ ކޯރަމްާ ރަސްމީާ މ އްދ ެއއް.ާ ޮއތްާ ނިންމިފައިާ ވ ހަކަދަްއކ ފައިާ

ބަ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމިއަދުެގާ ދޭތެރޭަގއިާ ނުބޭއްވުމ ާ ބޭްއވުމ ާ މިާ އްދަލުވުުމަގިއވެސްާ

ާއަޣްލަބިއްޔަތެއްާނުލިބުނު.ާ

ާ640 

ާ މެްނބަރުާ އުތުރުބުރީާ އެއީ،ާާއަރިއަތޮޅުާ އެހިޮގތުން.ާ ވޯޓަށްާ އަރައިފިޭއާ އޮޅުމެއްާ ކުޑަކޮށްާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

އެްއޗެއްާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ އޮތްާ ނުނިމިާ ހުރާީާކުރީފަހަރުވެސްާ ވަކިޮގތަކަށްތޯާ އެާ ާަގިއާ

ނުބައްލަވ ާއިޢުތިރ ޟްކުރ ާީމހުންާބައްލަވ ލަްއވ ފައިާެއޮގތަށްާފ ސްނުވީމަާނިންމ ލެއްވީ.ާއެހެންވީމަ،ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މިއޮތީާ އައިސްފަިއާ މިާ ނުބ އްވަންތޯާ ބ އްވަންތޯ،ާ އެހެންވެއްޖިްއޔ ާ އެއްކަލަާ މިފަހަރުވެސްާ

 645ކަންނޭނެގާއައިސްފައިާމިއޮތީ.ާއެހެންވީމަ،ާއުނިކުރަންާއަޣްލަބިއްޔަތެްއާާާާކޮންމެްެވެސްާޮގތެއްާވެެގން

ވިދ ޅުިވާާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ނިންމަންވ ނެާ ެއްއޮގތަކަށްާ ކޮންެމވެްެސްާ ބ އްވަން،ާ ނުލިބެންޏ ާ

ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ެމއިންޓެއިންކުރެވޭތޯ.ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކޮންސިސްޓެންސީާ ކޮމިޓީަގިއާާއ ދެ،ާ މިހ ތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެން،ާ

އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާާ ބަދަލުެގންނަންާ ެއައށްާ ޮއވެ،ާ ކުރިމަތީަގއިާ ޑްރ ފްޓްާ ައއީާ  650މަސައްކަތްކުރަމުންާ
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ދެނާްާ ހަމަާ ނެތް،ާ މައްސަލައެއްާ ދެންާ އެހެންވީމަ،ާ ބަލަމުންއައީ.ާ އަބަދުެވސްާ ތިއްބެވިތޯާ ބޭފުޅުންާ

ާމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާވޯޓަކަށްާއަހ ލ ނަން.ާބޭފުޅުންާއެދިވަޑައިަގންނަވ ާކަާ

ާ

މިހ ރާުާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންނެވިންާ ކުރިންވެސްާ ާއަޅުަގނޑުާ

 655މިއޮތްޮގތްާބަދަލުކޮށްލ ށޭ.ާދިެވހިރ އްްްޖޭެގާވެރިކަންކުރ ާރަށްާކަނޑައަޅ ނީާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުނާްާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާސްކުރ ާޤ ނޫނަކުންނޭާއެޮގތަށްާބ އްވަން.ާާފ 

ާ

އެޮގތަށްާާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ޮގތެއް.ާ ހުށަހެޅުއްވީތ ާ އެާ ޢަފީފްާ އެއްކަލަާ މިހ ރުާ ާމުޤައްރިރު،ާ

އޮތްޮގތަށްާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ މިހ ރުާ ފ ސްނުވެއްޖިްއޔ ާ އަހ ފައިާ ވޯޓަށްާ ާފ ސްވޭތޯާ

 660ާތޯާއެާނިމުނީ.ާެއހެންވީމަ،ާެއޮގތަށްާކުރިއަށްާެގންދަވަންވީނޫންތޯ.ާބ އްވަންނޫންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އެއަށްާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އޮތީަމާ ހުށަހެޅުއްވުެމއްާ އިތުރުާ ޢަފީފްެގާ ފުރަތަމަާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ އ ދެ،ާ

ޤ ނޫ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ އަހ ނަން.ާ ވޯޓަށްާ ާނަކުންާއަޅުަގނޑުާ

ދެއްވުންާާ ވޯޓުާ ބޭފުޅުންާ ފެނިަވޑަްަިއަގންނަވ ާ ެއޮގތަށްާ ބ އްވަން.ާ ލިޔެފަިއާ ބަޔ ންކުރަންކަމުަގއިާ

 665އެދެން.ާއެޮގތަށްާފ ހެއްާނުވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާޑްރ ފްޓްަގއިާމިއޮތްާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާެވރިކަންކުރ ާ

ދެއްާ ވޯޓުާ ބޭފުޅުންާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ އެހެންާ މ ލެއޭ.ާ އެދެން.ާރަށަކީާ ވުންާ

ފ ސްވީ....)ރެކޯޑިންގަގިއާާ ސ ފެއްނުވި(..ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ

ދެން،ާ ނިްިމިފައި.ާ ފ ސްވަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ އްދ ތައްާ ސ ފެއްނުިވ(..މިހ ރުާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ

މިއޮ މިާ މިހ ރުާ ނިންމަވަންޖެހޭާ ނިންމ ާ އެކަމެއްާ މިކަންާކޮމިޓީންާ ފޮނުއްވޭވަރަށްާ މަޖިލީހަށްާ ތީާ

މިހ ރުާ ދެން،ާ ސ ފެއްނުވި(..ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ އެއީ....މަރުޙަލ ެގާ  670ކޮށްފައި.ާ

ިމފެންނަނީާމ އްދ އެއްާއޮންނ ތީާކޮމިޓީންާ ވ ހަކަދެކެވިފައިާއޮތްޮގތުންާމީަގއިާމިބ ބުަގއިާއެާނިޒ މްާ

ާާ ފޮނުވުމަށްާފެނިވަޑައިާނުަގންނަވ ކަމަށްާއަޅުަގނޑުެގާިވސްނުމުަގިއާާއަދިާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމަށް

މިއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެޮގތްާސ ފުކޮށްާތަކުރ ރުކޮށްލަންާއިހަށްާމިބ އްވަން،ާއިހަށްާނުފޮނުވ ާބ އްވަން،ާާ

ފެނިވަޑަިއާ ބ ްއވަންްްާ އިހަށްާ އ ދެ،ާ އެބައިންނެވިތޯ.ާ ބޭފުޅަކުާ ފެނިަވޑައިނުަގންނަވ ާ އެޮގތަށްާ

އ ދެ،ާނުަގން އެބައިންނެިވތޯ.ާ ބޭފުޅަކުާ ފެނިަވޑަިއަގންނަވ ާ ފޮނުވ ލަންވީއޭާ މިހ ރުވެސްާ ނުވަތަާ  675ނަވ ،ާ
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އެހެންވީމ ،ާކޮމިޓީެގ...ާމީހުންެގާބައްދަލުވުުމެގާއިއްތިފ ޤުންާބުރަވެވަޑަިއަގންނަވަނީާއިހަށްާމިާއަދާިާ

ާނުފޮނުވ ާބ އްވަންކަމަށްާއަޅުަގނޑުާރެކޯޑްކޮށްލ ފައިާބ ްއވ ނީ.ާ

ާ

 ތުކޮޅަކަށްފަހުާ()ވަުގ

 680 

ފ ސްވެއްޖެއްޔ ވެސްާާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ނިޒ މަށްާ ބަރުްިލަމ ނީާ ނިޒ މްާ ވެރިކަމުެގާ މިާ ާމިހ ރުާ

ާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: އެީއ މ އްދ އެއް.ާ އެންމެާ ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭނީާ މީެގާ މިހ ރ6ާާާުާހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ މ އްދ .ާ ވަނަާ

ްއޔ ާއެރުންާމިާޗެޕްޓަރުާއޮންނ ނީާނިމިފައި.ާދެން،ާއިތުރަކަށްާމިއަކަށްާާމިބައިވެސްާނިންމ ފައިާބެްއވިާ

ާމަސައްކަތެއްާކުރ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާ

ާ685 

ާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ  ހުށަހެޅުމަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ އެބައޮތް.ާ ހުށަހެޅުމެްއާ 6ާއަޅުަގނޑުެގާ ާވަނަާާ

ހިންުގމުާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވެރިކަންާ އެްއޗެއްާާމ އްދ ،ާ އެއްެވސްާ ފ ސްކުރިާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެތ ނަގއިާ ބ ރު،ާ ެގާ

ނުލިޔެާވެރިކަންާހިންުގމުެގާބ ރުާނިންމޭނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ،ާރައްޔިތުންެގާވޯޓަށްާފަހުަގއޭާ

ާބްރެކެޓެްއަގއިާޖަހ ފައިާދެންާބ ކީާހުރިާމ އްދ ތައްާމަޖިލީހަށްާފޮނުވަން.ާ

ާ690 

ާއެީއވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާހެދިދ ނެާޮގތެއްާހަމަ.ާކިހިނެއްތޯާފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ.ާާާންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވ

ާ

ެއހެންނަްަމަވެސް،ާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ޙައްލެއް.ާ އެވިދ ޅުީވވެސްާ މ ރިޔ ާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ކުރަާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާ މަސަްއކަތްތަކެއްާ އަނބުރ ާ އަނެްއކ ާ ޢަފީފާްާއޭރުންވެސްާ އެބަޖެހޭ.ާ ާންާ

 695އެވިދ ޅުވިާޮގތުންެވއްޖެްއޔ ާމިއަދުންާމިއަދަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެނަށްާއެބައިނޭގާމިބ ބުަގއިާއިނީާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މިހ ރާުާ ޭއތިާ މައްޗަށްާ ނިޒ މުެގާ ދެާ އެހެންވީމ ،ާ ުގޅޭ.ާ ވެރިކަމ ާ މ އްދ އެްއކަންާ އެންމެާ

އެކަންާާ ނިންމ ލީމާ  އެީއާާޑްރ ފްޓްކޮށްލ ފައިާ ފަސޭހަޮގތްެވސްާ މީަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ އެދިޔައީ.ާ

ާއޮންނަޮގތެއްާކަންނޭނެގާހަށްޓަށްާފަސޭހަ.ާ

ާ

 700އަޅުަގނޑުމެންާއެކަަމކު،ާމިކަމުަގއިާދެންާައޅުަގނޑަށްވެސްާފެންނަާއެއްޗެއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެީއ،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ައޅުަގނޑުމެ ހަދ ފައިާ ދެޮގތަކަށްާ މ އްދ ާ ޑިސްކަޝަންއަކަށްާާއެްއާ މަޖިލީހަކަށްާ ފޮނުވިޔަސްާ ންާ
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ފޮނުވެންޏ ާ އޭރުންާ އެްއވެސްޮގތެއް.ާ ިމއިންާ ކަނޑަނޭޅޭނީހެއްާ ނިޒ މްާ ވެރިކަމުެގާ ހުށައެއްނޭޅޭނެާ

މިހ ރާުާ އެްއޮގތަކީ،ާ ދެޮގތަކަށް.ާ އޮތީާ ފޮނުވެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފޮނުވަންޏ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް،ާ

ާާ ާާމިއޮތްޮގތަށްާފޮނުވ އިރުަގއި ވަނަާމ އްދ ާބަދަލުވ ނެއޭާނިޒ ްމ6ާާާމަޖިލީހުެގާރައީސަށްާދަންނަވަންވީ

ާާ ެއވިދ ޅުވިހެން ަމރިޔ ާ އަނެްއޮގތަކީ،ާ ދަންނަވ .ާ ސަމ ލުކަމަށްާ މ އްދ ަގއ6ާާާާިއަންނަޮގތަކުން،ާ  705ވަނަާ

މިީއާ ޖަހ ލަންވީާ ބްރެކެޓެްއަގއިާ ކިޔ ފައިާ ރަނަގޅޭާ ހަމަާ މިހ ރުާ ޢިބ ރ ތްާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޮގތެއްާނިންމ ނީާވެރިކަުމެގާނިޒ މްާވެރިކަ މ އްދ ައށްާ މިާ މ އްދ އޭ.ާ ބަޔ ންކުރ ާ ބ ރުާ ހިންުގމުެގާ ންާ

މެންބަރުންާިވސްނ ލައިފިނަމަާހަމާަާ ކޮމިޓީެގާ ފޮނުވަންީވ.ާދެން،ާ ލިޔެފައިާ އެހެންާ ކަނޑައެޅުނީަމއޭ،ާ

އަޅުަގނޑުމެ މިކަމުަގއި.ާ އެބައޮތްާ ވ ހަކަާ އެްއާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ކޮމިޓީއަށްާާއަޅުަގނޑުާ ންނަށް،ާ

ހުއްޓެނީާ ޖަލްސ ތަްއާ މަޖިލީހުެގާ އ ދޭ.ާ ދިމަދިމ ލުންާ ެއކިާ ދިށްކުރުންތައްާ އިނިގލިާ ިގނަާ  710ވަރަށްާ

ެއކިާާ ލިޔެވިާ އެވ ހަކަާ ޮގތްޮގތަށްާ އެކިާ ކިޔަިއެގންވެސްާ ނުެގންޮގސްެގންނޭާ ޑްރ ފްޓްާ ކޮމިޓީންާ

ާާ އެދޭކަމެއްާކޮމިޓީންާފޮނުވެންާހަމަާބޭފުޅުންެގާކޮމެންޓްސްތަކުންެވސްާފެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު

ެގންދެވޭޮގތަކަށްާާ ފޮނުވުމުންާ މަޖިލީހަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއްޗެއްެވސްާ ކޮންމެާ އޮތްާ ކިރިޔ ެވސްާ

މަްއސަލަތަކެއްާާ ފޮނުަވއިެގންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެން،ާ ބެހެއްޓުން.ާ ިވސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

 715ާނުވަިއެގންާނުވ ނެ.ާާނުކުމެދ ނެާއެއްޗެއްެވއްޖެްއޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާފޮ

ާ

ފެންނަނާީާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ ފަދައިންާ ތިވިދ ޅުވިާ މުޤައްރަރުާ ާއ ދެ،ާ

ވިދ ޅުިވޮގތަށްާނިންމަން.ާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރިހަމަކުރުމުެގާޮގތުންާމ ރިޔ ާއެވިދ ޅުވިޮގތަށްާނުނިންމ ާޙަސަންާޢަފީފްާ

ރިހަމަނުވެފައިާއަނެްއކ ާއިނިގލިާދިށްކުރުންތައްާއަންނ ނެާކޮމިޓީއ ާދިމ ލަށް.ާއެބަާއެހެންނޫނިއްޔ ،ާފު

ބްރެކެޓްކޮށްފަިއާާ މިހެންނޭ.ާ މިއޮންނަނީާ ބ ބުަގއިާ ިގނަާ ފޮނުވ އިރުަގއިާ ނިންމ ފައިާ ބ ބެއްާ  720ފޮނުވައޭ،ާ

ާހަމަާއިނިގލިާއެއޮތީާފަހުންާނިންމ ޮގތަށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާހަމަާތިވިދ ޅުވިޮގތަށް

އެއްާާ ނޫން.ާ މ ބޮޑުކަމެއްާ ެއއީާ ނިންމ ލ ފައި،ާ އެބައިާ ވިދ ޅުވ ހެންާ ޢަފީފްާ ޮގތަށްާ ދިށްނުކުރެވޭާ

ާމ އްދ އެއްާިމއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެބަިއވެސްާޑްރ ފްޓްކޮްަށްލ ފައިާފޮނުވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ހީކުާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ދިޔައިރުާާމީަގއިާ ނިމެމުންާ މ އްދ ާ ޮއތީާ  725ާރެވިފައިާ

ޤަބޫލުކުރިއޭ.ާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ ޮގތުންާ އުސޫލެއްެގާ ހުށަހެޅުއްުވންާ ާމުޢިއްޒުާ
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ޮގތަކަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެކަހަލަާ ފޮނުވަނީއޭ.ާ ނިމުނީމ ާ ނިޒ މެއްާ ެވރިކަމުެގާ އެއްކަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވެވުނުކަމަ އިއްތިފ ޤުާ ފޮނުވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެން،ާ އޮތީ.ާ ހީވެފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ށޭާ

އަޅުަގނޑުާާ ހުށަހެޅުމަށްާ މ ރިޔ ެގާ އެހެންވީމ ،ާ ެއވިދ ޅުިވޮގތަށް.ާ މ ރިޔ ާ ތ އީދުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ނިޒ މެއް...ާާ ވެރިކަމުެގާ އަންނ ނީާ މ އްދ އެއްާ ޮގތުންާ އެނިޒ މ ބެހޭާ ެއއްކަލަާ އެއީާ  730ތ އީދުކުރަން.ާ

ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާއެހެންވީމ ،ާމ ރިޔ ެގާ

ާ

އިނޭގތޯ.ާާާހައްދުންމަތީާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ ވިސްނ ފައިާ ހަމަާ ެއއްޗަކަށްާ ތިވިދ ޅުވިާ ާމުޤައްރަރުވެސްާ

މ އްދާ ާނަސީމްާއިބްރ ހީމްާ މުޅިާ މިދަންނަވ ހެންާ ލޮޖިކަކީާ ހަަމާ ާއަޅުަގނޑުެގާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެބަ ބ ބުާ މުޅިާ މިާ އެންމެާއެބަފޮނުވ ،ާ ހަމަާ އޭަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ މ އްދ ައކަށް.ާ އެންމެާ  735ފޮނުވ ލެވޭާ

ާާ މި ދ6ާާާެއެޑްވަިއޒަބަލްޮގތަކީާ ައނެއްކ ާ ދެން،ާ އިނުން.ާ ފެތޭޮގތަކަށްާ ނިޒ މަކަށްާ ދެާ މ އްދ ާ ަވނަާ

ބ ރާުާ މިއިންނަނީާ އެކަތީަގއިާ ޙަޤީޤަތުަގިއނުވޭ.ާ ބަދަލެއްާ ބަދަލުވެސް،ާ ފެތޭއިރުަގއިާ ނިޒ މަށްާ

ރަ ަވޒީރުންެގާާލިބިެގންވަނީާ ލިބިެގންވަނީާ ބ ރުާ މިއިންނަނީާ އަނެކަތީަގއިާ ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށޭ.ާ

މަޖިލީހަށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެހ ާސިމްޕަލްާބަދަލެއްާމިެގންނަނީ.ާދެން،ާއަނެއްކ ާޑްރ ފްޓިންގާކޮމިޓީެގާާ

ިވސްނ  އެހުރިހ ޮގތަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ޖެހޭނެ.ާ ބ ްއވަންވެސްާ އަނެްއކަމަށްާ  740ލ ފައިާޖަލްސ އެްއވެސްާ

ފަސ ދަކުރ ާ ޤައުުމާ ދިށްކުރޭާ އިނިގލިާ ދިމ ލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ދެން،ާ މިބުނަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވޭ.ާ ޖެހިލުމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަކ ާ ިއނޭގތޯ.ާ ކިޔައިެގންވެސްާ މީހުންނޭާ

ާކުރ ކަމެއްކުރ ނަން.ާާ

ާ

 745މެުވމުެގާކުރީަގއިާހަމަާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން،ާމިހ ރުާއ ދެ،ާމިއަށްާޮގތެއްާނިންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެކިާާ އަންނ ނެާ ެއއ ެއކީަގއިާ އެހުރީ.ާ ނިމިފައިާ ޑްރ ފްޓްކޮށްާ ބައިތަކެްއާ ހުރިހ ާ ނިޒ މުެގާ ބަރުލަމ ނީާ

އެއްޗެހިާާާާބ ބުެގާޮގތުަގއިާބަރުލަމ ނީާނިޒ މަކަށްާބަދަލުވ އިރުަގއިާބަދަލުކުރަންޖެހޭާމ އްދ ތައް،ާހުރިހ 

އެކުަގއިާއަންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާޤަސްދުކޮށްެގންާމިހިރީާއެބަިއާއެކީަގއިާޑިސްކަސްކުރަން.ާެއއީާބަެއއްާާ

ހަމަާާ ފަށައިފިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޕްރެސީޑެންޓްާ މިާ ބަދަލުވ ނެއޭ،ާ މ އްދ ވެސްާ ދެތިންާ ބ ބުތަކުންާ

ދެާ މ އްދ އެްއވެސްާ ކޮންމެާ ެއއިންާ ބ ބެްއަގިއެވސްާ ކޮންމެާ ލިޔަމުންާއެއިންާ ދެޮގތަށްާ  750ޮގތަށްާ

އެއްާާ ބޮޑުާ ފުރުޞަތުާ އެރުމުެގާ އޮޅުންާ ބަލައިލ އިރުަގިއާ ނަގ ާ ެއކައްޗެއްާ އޭރުންާ އޮންނަންޖެހެނީ.ާ

ލިޔުމެއްަގއިާދެޮގތަށްާލިޔެފަިއާއެހެންާއޮތްއޮތުން.ާމިާމ އްދ ާމީަގއިާއަސްލުާބަލައިރުަގއިާވަކިާކުޑަާާ
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މައްސަލަ...)ރެކޯޑިންގަގއި އެާ ބޮޑުކޮށްާާާމ އްދ އެްއވީމ ާ ތަންކޮޅެްއާ އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(..ާ ވިދ ޅުވިާ

އެވެސްާާ ހިނގައިދ ނެ.ާ ބޮޑުެވެގންާ އެފުރުޞަތުާ ހުންނައިރުަގއިާ މ އްދ ތައްާ ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭާ

 755ާވިސްނ ަވޑަިއަގތުންާއެދެންާ.

ާ

ލަސްކުރުާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާ ކޮބައިތޯޭއާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ާމުެގާއ ދެ،ާ

މައްސަލަ.ާ...)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވި(..ާއެމ ނަައކީާއޯަގސްޓްާމަސްާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ސ ފެއްނުވި(..ާާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންާ ހުސްވުމުެގާ

ާާ މަޖިލީހުެގ ޚ އްޞަާ ބަލައިލ ށޭ.ާރައްޔިތުންެގާ އޮތްޮގތަށްވެސްާ ރޭވިފައިާ ހިންގ ޮގތަށްާ  760މަސައްކަތްާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުވެސްާފޮނުވަފައިާހުންނަާޤ ނޫނުތަކަށްާއިސްފަސްާ...)ރެކޯޑިންގަގިއާމެންބަރުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ވަރަށްާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ނީާ މަޖިލީހަށްާ ސ ފެްއނުވި(..ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ

އިނިގލިާމިއަރުވަނީ...)ރެކޯޑި އެހެންވީމ ،ާ ސ ފެއްނުވި(..ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ންގަގއިާ

ފޮނުއްވ އިރުަގިއާާ މިާ ވިސްނޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އެކަމަކު،ާ ނެތް.ާ ފުރުޞަތެްއާ ދިށްކުރުމުެގާ

ކީްއވެތޯާާ ނުކުރެވޭ.ާ ތ އީދެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވުމ ެއކީ،ާ ފުރުޞަތު..ާ އެރުުމެގާ  765އޮޅުންބޮޅުންާ

މެންާކޮންމެހެންާކެތްކުރެިވެގންާައވަސްާއަވަހަށްާނުނިމިާއެާއިންކޮމްޕްލީޓްާ..ާފޮނުވަންވީ.ާާއަޅުަގނޑު

އަދިާ ފުރިހަމަކުރަްއވ ފައި.ާ ފޮނުއްވަންވީާ މިފޮނުއްވ ކަމަކަށްވަންޏ ާ ވ ހަކަައކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ވީމ ،ާ

ފޮނުވިޔަސްާމިއ ބެހޭޮގތުން...)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެ ްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(..ާާމިހ ރުާމީތިާ

އައިމ ާާ ނިޒ މަށްާ ރިޔ ސީާ މިސ ލަކަށްާ ވިދ ޅުވ ންޖެހޭނެާ ޑިސްކަސްކުރަްއވަންވ ާ އޭރުންެވސްާ އެއީާ

ރައްޔިތުންެގާާ ެއއ ބެހޭޮގތުންާ ކިހިނެއްާ ނެތީސްާ ނިޒ މެއްާ ެއހެންވީމ ،ާ މިވެނިޮގތަކަށޭ.ާ  770އޮންނ ނީާ

ތ  އަޅުަގނޑަށްާ ވީމ ،ާ ނިންމެވޭނީ.ާ ޮގތެއްާ މަޖިލީހުންާ ިމއޮތްޮގތްާާޚ އްޞަާ މިހ ރުާ އީދުކުރެވެނީާ

ބ އްަވވ ފަިއާާ އޮތްކަމަށްާ މައްސަލަާ ހަމަާ ނުފޮނުއްވޭކަމަށްވަންޏ ާ އޮެވެގންާ މައްސަލަެއއްާ އިޞްލ ޙުާ

ައނެއްދުވަހުާާ އެނުގމ އެކީަގއިާ ފ ސްވުމ އެކީަގިއ،ާ ހަމަާ ތ ރީޚެއްަގއިާ އެއޮންނަާ މަހުަގއިާ އޯަގސްޓްާ

ވ ހަކަ އައިސްާ މިތަނަށްާ މިކޮމިޓީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެން،ާ ނިންމ ލ ނީ.ާ ޮގތެއްާ ދައްކ ފަިއާ ފުޅުާ

އުޅުނަސްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުބ އްވަންވެެގންާ ކޮމިޓީާ ހުރިާ އިތުރަށްާ ހީަވނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ  775އޮންނ ހެންާ

ހ ވ ލ ފައިާ ދޭތެރެއެްއާ ކޮންމެެވސްާ އަންނައިރުަގއިާ އަންނަންޖެހޭނެ.ާ ބައްދަލުވުންތަކަށްާ ކޮމިޓީެގްެާ

ެގނެސްެގން ާމިމައްސަލަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މިދެންނެވީ،ާ އެހެންާ ެގންދަންޖެހޭނެ.ާ ކުރިއަށްާ

މިނިންމ ޮގތަކަށެއްާމަޖިލީހަކަށްާއެއްބަސްެވވަޑަެއއްާނުެގންނަވ ނެާއަދިާހުރިހ ާބޭފުްުންވެސް.ާއެންމެާ
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ވިސްނަންާ ބެހޭޮގތުންާ އެއިޞްލ ޙަކ ާ ހުށަހަޅުއްވައިފިއްޔ ާ އިޞްލ ޙެްއާ ބޭފުޅަކުވެސްާ

ައޅުަގނޑަށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް....  780)ރެކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(..ާވީމ ،ާ

މުޤައްރަރުެގާާ ދެންމެާ މިފަސްކުރެްއވިްއޔ .ާ ރަނަގޅުޮގތަކަށްވ ނީާ މީެގާ ިވއްޔ ާ ވިސްނޭޮގތުަގއިާ

އިޞްލ ޙުތަކެްއާާ ިގނަާ ވަރަށްާ މ ްއދ ތަކަށްާ އެހެންާ އަދިާ ފަދައިން،ާ ވިދ ޅުވިާ ވ ހަކަފުޅުަގިއވެސްާ

މިއީާެގންނަ ހަމަާ ދެންާ ނިންމައިފިއްޔ ާ އެްއޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވެްއޖެއްޔ ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ންާ

އެްއޗެްއާާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ އެހެން....)ރެކޯޑިންގަގއިާ މިޮގތަށްާ ބަލައިެގންާ އުސޫލެްއކަމަށްާ

ތ ީއދުކު އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ވީމ ،ާ ޖެހޭނީ.ާ ޑިސްކަސްކުރައްވަންާ  785ރެވެނީާާސ ފެއްނުވި(..ކަންނޭނެގާ

ާއެޮގތަށް.ާާ

ާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލީ.ާާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ 
ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ790 

ާދޫކޮށްލީ.ާާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާ
ާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅުާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ މުޤައްރަރު.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ ޒ ހިރުާއ ދެ،ާ އަޙްމަދުާ ދެންމެާ ާަގނޑުެވސްާ

ބޭނުންވަނީާާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ތ އީދުކުރަން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވ ހަކައަށްާ އެދެއްކެވިާ

މާިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ކޮމިޓީަގއި...ާ  795ޑްރ ފްްްޓިންގާ

މަޖިލީހުަގއިާޑްރ ފްޓިންގާާ މުޅިާ ވީނަަމވެސްާ ބަޙުސްކުރިކަމުަގއިާ ނިޒ މަކަށްާ ދެާ ކޮމިޓީަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާދެާނިޒ މަށްާބަޙުސްކުރ ކަށްާޖ ަގއެއްާނުދެޭވނެ،ާފުރުޞަތުވެސްާނުދޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ެއއީާ ބ އްވ ލިޔަސްާ ޑްރ ފްޓްާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ހަަގކުރެއްވިހެންާ ޒ ހިރުާ އަޙްމަދުާ ާާދެންމެާ

މިހ ރުާ ބަޙުސްކުރެޭވވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ މިހ ރުާ އަދިާ ނޫން.ާ މައްސަލަެއއްާ

 800ާމައްސަލަތައްާފޮނުވިފައިާހުރިކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްވެސްާފ ހަަގަވނީ.ާ

ާ

ބައެއްާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ މ އްދ ތައްާ ބައެއްާ ތިފ ހަަގކުރެއްވިހެންާ މުޤައްރަރުާ ާއ ދެ،ާ

މ އްދ އަކަށްާާާކަދެއްކެުވްނާ:ޢަފީފްާވ ހަ މިާ އެކަމަކު،ާ ދެއްތޯ.ާ ެގންނަންާ ބަދަލުތައްވެސްާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ޖެހޭނެާ ޗެޕްޓަރުތަކުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާނުޖެހޭާއެހ ވަރުެގާބޮޑެތިާބަދަލެއްާެގނެސްެގންާކަންތައްކުރ ކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ކުޑަާ

ާ އުޅޭއިރުާ ނިންމ ލައްވަންާ މިޗެޕްޓަރުާ މީތާިާމަސައްކަތަކުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ  805ކީއްކުރައްވަންތޯާ
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ާާ މި މިހ ރުާ ނިންމ ފައިާ މީތިާ ބ ރ6ާާާާުފ ހަަގކުރަންވީ.ާ ހިންުގުމެގާ ވެރިކަންާ މ އްދ ަގިއާ ާ ވަނަާ

ބަރުލަމ ނީާނިޒ މެއްަގއިާއޮންނަޮގތްާއަޅުަގނޑުމެންާޑްރ ފްޓްކޮށްފައިާމީަގއިާލިޔެފައިާބ ްއވ ފައިާމީތިާ

މަޖި ނިމުނީމ ާ ނިޒ މްާ ބެއްވިދ ނެާ މިދަންނަވ ޮގތަކީ.ާާހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ެއއީާ ފޮނުވ ޮގތަށް.ާ ލީހަށްާ

ކަނޑައެޅުނީމ ާާ ނިޒ މްާ ވެރިކަމުެގާ އަނެއްކ ާ ނިންމ ލ ފައިާ މިހިސ ބަށްާ މިހ ރުާ މީތިާ ކީއްކުރަންތޯއޭާ

ކުޑަކުޑަާާ ވަރަށްާ އެއީާ މިލިޔަންވީތޯ.ާ އޮންނަޮގތްާ ނިޒ މެއްަގއިާ ބަރުލަމ ނީާ އައިސްާ  810އަނެއްކ ާ

މީ މިއޮތީާ އަތްާމަސައްކަތަކުންާ ޗެޕްޓަރުންާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ޗެޕްޓަރު.ާ މިާ ނިންމ ލެވޭށޭާ ތިާ

މިއަށްާ އަނެްއކ ާ ފަހުންާ ދުވަހެއްާ އެތައްާ އަނެއްކ ާ ކީއްކުރަންތޯާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާ ދޫކޮށްލެވިދ ނެާ

ާރީވިޒިޓްކުރ ކަށްާމީތިާނުނިންމ ާމިއަދުާބ އްވަންވީކީ.ާއެއީާައޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ާވ ހަކަައކީ.ާ

ާ

 815އެކަމަކު،ާޢަްަފީފް,ާއަޅުަގނޑުާއޭރުަގއިާދެންނެވިާސުވ ލަކީާއެބަރުލަމ ނީާނިޒ މ ާބެހޭޮގތުންާމިބ ބަށާްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުން

ައޅުަގނޑުމެންާމިހ ރު،ާމިހ ރުާމިނިންމިޮގތްާފޮނުވަނީތޯާނުފޮނުވަނީތޯ.ާއެީއާާ ެގންނަންވީާބަދަލުތައްާ

ައޅުަގ އިނޭގތޯ.ާ ވ ހަކައަކީާ މިދެންނެވިާ ހުރިހ ާާއަޅުަގނޑުާ ނިޒ މ ުގޅޭާ ބަރުލަމ ނީާ މިދެންނެވީާ ނޑުާ

އޮތީ.ާާ ތައްޔ ރުކުރައްވ ފައޭާ މިހ ރުާ ޕެނަލުންާ ބަލައިލެޭވޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ެއއްކޮށްާ އެްއޗެހިާ

އޭރުންާހަމަާއެނިޒ މުެގާހުރިހ ާއެއްޗެހިާެއއްކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަލަމުންާެގންދެވޭނެއޭ.ާމިހ ރުާ

ނިންމ ލެވޭ ކަނޑައަޅ ލެވޭތޯާާއަޅުަގނޑުާ އެއެއްާ ނޫންތޯ.ާ ފޮނުވަންތޯާނުވަތަާ މިމަޖިލީހަށްާ މިއުޅުނީާ  820ތޯާ

ާއަޅުަގނޑުާމިއުޅުނީ.ާާ

ާ

އެއްޮގތެއްެވސްާމިލަދުްނމަޑުލުާދެކުުނބުރީާމެންބަރުާ ދިށްނުކުރ ނެާ އިނިގލިާ އޮތީާ ދަންނަވަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

މިހ ާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސަބަބަކީ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާނޯންނ ނެއޭ.ާ މިފޮނުވ ލެވިދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިސ ލަކަށްާ ރުާ

 825ހަމައެކަނިާމިއޮތީާރިޔ ސީާނިޒ މަށޭާޑްރ ފްޓްކޮށްފައި.ާކިޔ ފަިއާފޮނުވ ލެވިދ ނެ.ާއޭރުންާއެްއކަލަާދެނާްާ

މަޖިލީހުން،ާާ ނިންމ ލ ފައިާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ ނިޒ މަށްާ ރިޔ ސީާ ހަމަެއކަނިާ ެއްއޗަކީާ ކިޔ ނެާ

ދެން،ާޑްރ ފްޓިން އަންނ ނީ.ާ އެވ ހަކަާ ރަީއސަށް.ާ މަޖިލީހުެގާ ފޮނުވ ލައިފިއޭާ ކޮމިޓީންާ ގާ

އެހެންވީމ ،ާާ ދިށްކުރ ނެ.ާ އެއިނިގލިާ އަންނ ނެ.ާ ވ ހަކަާ ލަސްވ ާ ެއއްޗެހިާ ބަހަށްޓައިފިއްޔ ާ

އެްއޮގތެްއވެސްާނޯންނ ނެާރަނަގޅުާއެކަންާެއއިނިގލިާދިށްާނުކުރ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާ

 830ފެންނަނީާބަހައްޓަން.ާކޮންމެޮގތެްއަގިއވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޙަޤީޤަތުަގއިާސ ފުކޮށްާތެދަށްާާާބޮޑަށް

ނަަގްަންޏ ާަގވ އިދުަގިއާއޮތްޮގތަށްާކަންކުރަންޏ ާޙަޤީޤަތުަގިއާމިހިސ ބުންާމިކަމެއްާނުެވސްކުރެވޭނެާާ
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ާމިއަންނަނީާމިކަންތައްާއަދި.ާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެހެންާއެަގވ އިދުަގއިާކޮންމެހެންާއޮތަސްާމިތަނަށް

އަވަސްކުރަންާބޭނުންވ ތީ.ާެއންމެާއަކުރެްއވެސްާނޭޅޭނެާޙަޤީޤަތުގައި،ާއަދިާއަޅައިެގންެވސްާނުވ ނެާާ

ެއހެންވީމ ،ާ ވަންޏަކ .ާ ކަންކުރ ކަމަށްާ އަކުރަށްާ އަކުރުންާ ބަރ ބަރަށްާ އޮތްޮގތަށްާ ަގވ އިދުަގއިާ

 835މިާވޯޓެުގާމައްސަލަާނުނިމޭތީވެާއެމަްއސަލައިެގާާއަޅުަގނޑުމެންނ ާއެދިއެއްާނޫންާމިލަސްވަނީކީ.ާހަމަާާ

ސަބަބަކީވެސް.ާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެއީާ މިދަނީ.ާ ލަސްވަމުންާ މިަމސައްކަތްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ސަބަބުންާ

އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަނީާއަޅުަގނޑުމެންނ ާދިމ ލަށްާއިނިގލިާދިށްކުރުުމެގާޙަްއޤެއްާއަދިާާ

ނަާވެރިކަމުެގާނިޒ މެްއާކަނޑައެޅުމަށްފަހުާެއއޮތީާައޅުަގނޑުމެންނ ާނެތޭ.ާއެކަމަކު،ާރ އްޖޭަގިއާޮއން

ާޖެހިފައޭ.ާ

ާ840 

ވަރަށްާާާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ދެޮގތަށްވެސްާ މިބ ބުާ މިއެނުގނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ާއ ދެ،ާ

ނިޒ މުަގިއާާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާ ރިޔ ސީާ ކޮށްދެވިދ ނެކަން،ާ ޑްރ ފްޓްާ މިހ ރުާ ާފަސޭހައިންާ

ާާާކެުވންާ:ވ ހަކަދެއް ހަމަ ެއއީާ އޮންނަޮގތަްަށްެވސް.ާ ނިޒ މުަގއިާ ބަރުލަމ ނީާ މ އްދ ަގިއ6ާާާާއޮންނަޮގތަށްެވސްާ ވަނަާ

މިއޮންނަާކުޑަކުޑަާބަދަލެއް.ާެއހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާމިބ ބުާދެޮގތަށްވެސްާޑްރ ފްޓްކޮށްފަިއާާ

 845ާދެާޑްރ ފްޓްާފޮނުވަންާއެކީަގިއާމިހ ރުންާމިހ ރަށް.ާާ

ާ

ާާާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާާތިލަދުންމަތީ އެވިދ ޅުވިޮގތަށްާ ޢަފީފްާ ފެންނަނީާ 6ާއަޅުަގނޑަށްާ ބަރުލަމ ނާީާާ މ އްދ ާ ާވަނަާ

ނިޒ މަށްާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެއްާ ހަމައެކަނިާ ނުފެނޭ.ާ ފޮނުވ ކަށްާ ބ އްވަން.ާ ޑްރ ފްޓްކޮށްފައިާ ނިޒ މަށްވެސްާ

ސަބަބަކީ ނުފެންނަާ ބ އްވަންާ ާާޑްރ ފްޓްކޮށްފައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވަނީ ާ،29ާާާާ ވަނ2007ާާާާަމެއި

އެާ ނިމުނީމ ާ ޑްރ ފްޓްާ މަޖިލީހުންާ ޚ ްއޞަާ ތަޤުރީރެްއަގއިާ ދެއްވިާ މުޙ ޠަބްކުރަްއވ ާ ޤައުމ ާ  850ދުވަހުާ

ވިދ ޅުވެފައި.ާާ ބަހުންާ ޞަރީޙަާ ވަރަށްާ ބ އްވ ނެކަމަށްާ ޖަލްސ އެއްާ ދުސްތޫރީާ މައްޗަށްާ ޑްރ ފްޓްެގާ

މިޓީންާނިންމިާޑްރ ފްޓަކީާރިޔ ސީާނިޒ މަށްާނިންމިާޑްރ ފްޓެއްކަމަށްާާއެހެންވީމ ،ާމިާމަޖިލިސް،ާމިކޮ

ާދެކިާއެާބަޙުސްާތެރެއަށްާވަންނ ކަށްާއަޅުަގނޑުާނޭދެން.ާ

ާ

މ އްދ އަކަށްާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ެއްއާ އިނޭގތޯ.ާ ސ ފުކޮށްލަންާ އެްއޗެްއާ  855ާއަޅުަގނޑުާ

ާމަޖިލީހަށްާފޮނުވިދ ނެތޯ.ާދެޮގތަށްާޑްރ ފްޓްކޮށްފައިާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާާ

 ވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާާ

ޮގތެްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިައށްާ ތިސުވ ލުކުރެއްީވ،ާ ައސްލުާ ޮގސްފައިާ އިޝޫައކަށްާ ފަންޑަމެންޓަލްާ މީަގއިާ އަސްލުާ

ދެޮގތަކަށެއް.ާާ ނޭޅޭނެްެއޭާ ހުށައެއްާ މަޖިލީހަކަށްާ ވިސްނުމަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ  860ނިންމޭކަމަށްވަންޏ .ާ

އަޅުަގނޑުެގާާމަޖި އެހެންވީމ ،ާ އެްއޮގތަކަށޭ.ާ ކޮންމެވެސްާ ހުށަހެޅޭނީާ ޑިސްކަޝަންއަށްާ ލީހަށްާ

ހުންނައިރުަގއިާާ މިހެންާ ނުވި(..ާ ސ ފެއްާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ..)ރެކޯޑިންގަގއިާ ނިޒ މެއްާ ވިސްނުމަކީާ

ިވސް އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަފުޅުާ އެވިދ ޅުިވާ އަދިާ ޙަމްޒ ާ ދެން،ާ ނުކުންނ ހެން.ާ ނ ލުންާމިމައްސލަްަާ

ބ ބުެގާމަސައްކަތްާާ ހަތަރުާ އޮތްާ ފޮނުވ ފައިާ މަޖިލީހަށްާ މިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީ.ާ ރަނަގޅުހެންާ

ާާ  865ޯއަގސްޓްެގާކުރިައކުންނެއް.18ާާާާމަޖިލީހުންާނިންމެވިދ ނެހެނެއްާއަޅުަގނޑަކަށްވެސްާހަމަާހިއެއްނުވޭ

ކަންތ18ާާައެހެންވީމ ،ާާ ނިޒ މުެގާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެނޭގނެ.ާާޯއަގސްޓްަގއިާ ނިމޭޮގތެްއާ ްއާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނިންމ ލީމ ..ާ ެގނެސްފައިާ ބައެްއާ ެގންނަންވީާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހ ހިސ ބަށްާ

ދެން،ާ ބ އްވަން.ާ މިބ ބުާ އިހަށްާ އަދިާ މިަވުގތުާ އެހެންވީމ ،ާ މިހ ރުާ ދެންާ ނިންމ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ކުަގއިާމަޖިލީހުެގާރަީއސަށްާއެރުވިދ ނެާާބަރުލަމ ނީެގާބައިވެސްާނިިމެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެބައިާއެ

ެއޮގތަށްކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެންގެވިދ ނެ.ާ ެއްއޗެއްާ ނަންަގވ ާ ފަހުންާ ވޯޓަށްާ ދެންާ އެތަނުންާ  870ދެންާ

ާާ ހަމަވ ން ަވުގތުާ މިބައްދަލުވުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންާ އ ދެ،ާ ެގންދ ނީ.ާ 5ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

އަ އެހެންވީމ ،ާ މިއޮތީ.ާ މިނެޓްާ މިހިތަށްއަރަނީާވަރަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުަގއިާ ފެށުުމެގާ ބ ބެއްާ ލުންާ

ާާ އެހެންވީމ ، ދެން،ާ ފަށ ނީއޭ.ާ މިބ ބުާ ބައްދަލުވުުމަގިއާ އަންނަާ ބައްދަލުވުނ1:30ާާާާްދެންާ ަގއިާ

އަންނ ތީާ ވަުގތުތަކެްއަގިއާ ފަހުަގއިާ މެންދުރުާ އެކަމަކު،ާ ޚިޔ ލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ބ އްވަންކަމަށްާ

ެގ ާާަގޑިއަށްާބަދަލެއްާ  875ޖަހ އިރަށްެވސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށ2ާާާްންނަންާބޭނުންާބޭފުޅަކުާއެބައިންނެވިތޯ.

ާާ ށްާއަޅުަގނޑުމެންާދެންާއަންނަާބައްދަލުވުންާކުރިއަށްާެގންދ ނީ.1:30ާާާހަދ ލެވިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،

ބ ބުާާ އިޞްލ ޙުކުރުުމެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އެބަހުރިާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ

ކޯޑިންގަގިއާިވދ ޅުވިާއެްއޗެްއާސ ފެްއާނުވި(..ާބ ބުާއެބައޮތް.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއެބައޮތް.ާ..)ރެ

ބ ބުާއެބައޮތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާދެންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެވެސްާއެްއކަލަާނިޒ މާްާ

ދީ އިސްކަންާ އެއްޗެއްސަށްާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ހުންނ ނެ.ާ އެއްޗެހިތަކެއްާ  880ެގންާމިފެންނަާ

ނިންމ ލ ފައިާ ބ ބުާ މިދެާ ޙ ލަތ ާ މިަވންކަމުެގާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ މިާ ެގންދިޔަިއއްޔ .ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާމުސްތަޤިއްލުާކޮމިޝަންތަކުެގާބ ބުާފަށ ނީއޭާމިާހިތަށްާވަންނަނީ.ާ

ާ
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މިާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ މ ނަކުރުން.ާ ޢަމަލުކުރުމ ާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާ ނިމިފައިތޯާއިބްރ ،ާ ާބައިާ

 885ާއޮތީ.ާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

އ ދެ،ާއެާނިންމައިފިން.ާނިންމ ފައިާއޮންނ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ހިސަބުންާމިބައްދަލުވުންާނިންމ ލ ނީ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާގައިާބައްދަލުވުން..ާވަްއސަލ މުޢަލައިކުމް.1:30ާާާ

ާ
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