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ާޔައުމިއްޔ ާ
ާ

ވިދ ޅުވ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގއިންާ ނިންމިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބައްދަލުުވމުަގއިާ އޮތްާ އެންމެފަހުންާ

އެްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(ާއަސ ސީާޙައްޤުތަކ ާމިނިވަންކަމ ާބެހޭާބ ބުާމަޖިލީހަށްާފޮނުވޭވަރަށްާނިންމާ 

ފޮނުވަން މަޖިލީހަށްާ ތަފ ތާުާާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިއީާ އެހެންވީމަ،ާ  5އެނަލައިޒްކުރުން.ާ

އެތައްފަހަރެްއެގާމަތީންާބަލ ާބަދަލުެގނެސްާހަދ ފައިާއޮތްާބ ބެއްާމިހ ރުާފައިނަލްކުރުމުަގިއާމިއޮތީ.ާ

ޕްރޮފެސަރާ ކ ާ )ނ(ާ ޏަކ ާ )ށ(ާ މިހ ރުާ މ އްދ އަށްާ އެްއވަނަާ މިހ ރުާ ތަންކޮޅެއްާ އެހެންވީމަ،ާ

ިގނަާޕްރޮޕޯސްކުރަްއވ ފައި ަވރަށްާ އަލީަގއިާ ވ ހަކަިއެގާ ދެއްކުނުާ ާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބައޮތްާ ާ

މ އްދ ތަކުަގއިާޤ ނޫނަކުންާލިމިޓްކުރ ާވ ހަކަާތަކުރ ރުކޮށްާދެކެވެމުންދިޔައީމަާއެާމަޖިލީހަށްވެސްާެއާާ

ދެކެވަޑައި އޭނަާ ކަމަށްާ މުހިންމުާ ބޭްއވުންާ މިންަގނޑެއްާ ބަލ ނެާ ހިފެހެއްޓުުމަގިއާ  10ަގތް.ާާޙައްްްޤުތައްާ

ސ ފެއްނުވޭ.(ާާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ ެމންބަރުާ އިންާ )ރިކޯޑިންގާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގިއާ ސައުތުއެފްރިކ ެގާ

ބަޙުސްއަކަށްާާ ދިުގާ ެގންދ ހެންާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެހެންޏ ާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ އެހެންވީމަ،ާ

ާާ ފ ހަގަކުރެވެންޏ ާާނުެގންދ ންކަމަށް.ާހަމަާކޮމިޓީންާެގންނަވ ފައިާއޮތްާބަދަލެއްާނައިސްާއޮތްކަމަށްާ

ނުވަތަާއުނިއިތުރެއްާނެތްކަމަށްާފ ހަަގކުރެވެންޏ ާެއކަމެއްާައޅުަގނޑުމެންާނިންމަމުންާެގންދ ނީ.ާދެނާްާ

 15އެހެންނަމަވެސް،ާ)ށ(ާޏ ާ)ނ(ާއ ާއަޅުަގނޑުމެންާޖެހޭާބަލ ލަން.ާދެންާއެހެންވީމަ،ާއެކެްއާ)ށ(ާޏ ާާ

މ އްދ އަކުން މ އްދ އަކުންާ ހަމަާ ދެންާ ނިންމ ފައިާ އ ާ ބަލަމުނާްާ)ނ(ާ ނޫންތޯާ ރަނަގޅުތޯާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާބ ބުާނިންމ ލ ނަން.ާއެހެންވީމަ،ާއެކެްއެގާ)ށ(ާށްާ)ނ(ާށްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅަނާްާ

ާބޭނުންފުޅުވ ާބޭފުޅުން.

ާ

ބޭއްވުން.ާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ދީފައިާ ަގއިޑުލައިނެއްާ ކޯޓަށްާ ނެތްާ ަމއްސަލަެއްއާ  20ާއަޅުަގނޑުެގާ

އަޅުަގނޑުެގާާާކަދެއްކެުވންާ:ޝަރީފްާވ ހަ ދިމަލެއްނުވޭ.ާ އެްއޗަކ ާ ބުނ ާ ަގއިާ )ހ(ާ އެްއޗަކ ާ މިބުނ ާ ރައްޔިތުންނ ..ނުވުުމަގިއާ

ދިފ ޢުކުރައްވ ނީާާ ކޯޓުަގިއާ ސައްޚަކަމ މެދުާ ޤ ނޫނުެގާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ސުވ ލަކީާ

އްާހިފަހައްޓަންާ)ހ(ާަގއިާބަޔ ންކުރ ާސަރުކ ރުންތޯއޭ.ާމިހ ރުާމިއޮންނަާޙައްޤެއްާނުވަތަާމިނިވަންކަމެ

ޤ ނޫނ ާާ ހިފަހައްޓ ާ މިޮގތަށްާ ސަރުކ ރުންާ ސ ބިތުކޮށްާ މިންވަރަކަށްާ ެއކަށީެގންވ ާ މަތީންާ ޮގތުެގާ

 25އެްއޮގތަކަށްާބުނ ާމީހެއްެގާޒިންމ އެކޭ.ާ)ހ(ާަގއިާމިބުނަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށޭާހިފެހެއްޓޭނީ.ާމިާ

ދެން ދިމަލެއްނުވޭ.ާ އ ާ )ހ(ާ އ ާ ާ)ނ(ާ ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ،ާާާ އެާ ކުޑަކޮށް.ާ ޢިމްލ ވެސްާ



 2 

މީަގއިާާ އިތުރަށްެވސްާ އޭެގާ ދެންާ ރަނަގޅީ.ާ ެގނަިއއްޔ ާ އިޞްލ ޙުާ އެތަންކޮޅުާ އެހިފަހައްޓ ފައިވަނީާ

އެބައޮތްާއުސޫލީާމައްސަލައެއް.ާސުވ ލަކީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނުެގާޞައްޙަކަންާާ

ާސަރުކ ރަށްތޯއޭ.ާާކޯޓުަގއިާދިފ ޢުކުރަންޖެހޭނީާ

ާ30 

ސ ފުކޮށްލަންާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ މިހ ރުާ ކަމެއް.ާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ދެނާްާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޠަބީޢަތު.ާ މިނިވަންކަމެްއެގާ ނުވަތަާ ޙައްޤެއްާ އެްެާ މިބުނ ާ އެކެއްަގއިާ ެގާ )ށ(ާ ބޭނުންވަނީާ

ހީ އަޅުަގނޑަށްާ ފަހުންާ އެޮގތަށްތޯއޭ.ާމިވެސްާ ނޭޗަރާ މިއޮންނަނީާ މ ނަކޮށްފައިާ ޠަބީޢަތުާ އެާ ވަނީާ

މިއޮތީ.ާ ކޮންސެޕްޓްަގއިތޯާ އެބުނ ާ ބަހުންާ އިނިގރޭސިާ ނޭޗަރާ ެއޮގތަށް،ާ ޠަބީޢަތުާ އެހެންވީމ ،ާ

 35ާއަޅުަގނޑަށްާދިވެހިާބަހުންާއެާބޭނުންކުރ ނެާބަހެއްާނޭނޭގތީެވ.ާ

ާ

ާއަޅުަގނޑުެވސްާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާާ ކަމެްއެގާާާ ފ ހަަގކުރެވުނުާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ާެއްއވަނަްަާ

ވ ހަކަާދަންނަވ ލ ނަން.ާމީަގިއާއަޅުަގނޑަށްާއަދިާމިހެންާހަމައެކަނިާނިމިފައިާއޮތުމުންާޢ ންމުނަށާްާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އުފެ އެސުވ ލުާ އެނޭގބ އޭ.ާ މ އްނައެއްކަންާ ކޮންާ މިކުރަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެނީ.ާމިއިންާ

 40)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާެއާޠަބީޢަތުާއެާބަސްާއެާބަދަލުަގއިާއެއަށްާާ

ޠަބީޢަތާޭާ މީަގއިާ މިދެންނެވީާ އެހެންާ ނެތްތޯއޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަހެއްާ ދިވެހިާ އެހެންާ ބޭނުންވ ނެާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާމ ނަކުރ ޮގތްާާާާބުނީމަާިގނަާކޮންޓެކްސްޓްަގިއާބޭނުންކުރ ާބަހަކަށްވ ތީާމީހުންނަށް

ާއޮޅިދ ނެކަމަށްާފެންނ ތީ.

ާ

ެއާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާާ މޮޑީާ އަފީފ ާ ދެންމެާ ނުކުތ ާ ުއޅުނުާ ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ  45ާއ ދެ،ާ

މީެގާހަމަާތަރުޖަމ ކުރ ިއރުަގއިާއެާާާާފ ހަަގކުރެްއވީ.ާައޅުަގނޑަކަށްާޠަބީޢަތުާއޮންނ ކަށްާނުފެނޭ.ާއެއީާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

މިާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ ެވެގންދ ނީ.ާކޮންމެވެސްާ ހަމަާއަޅުަގނޑުމެންެގާއިޝޫއަކަށްާ މީހ ާ ތަރުޖަމ ކުރ ާ

މ ނަާސ ފުވ ޮގތަށް.ާއަޅުަގނޑަށްވެސްާއެނޭގާދިވެހިބަހުަގިއާޢ ންމުޮގތެއްަގއިާޠަބީޢަޔަތުާބޭނުންކުރ ާ

ތަނެ މިކަހަލަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދަނޑިވަޅުަގއިާޮގތް.ާ މ ނަކުރަންޖެހޭާ އެާ ހަމަާ ބޭނުންކުރީމަާ އްަގއިާ

 50އެހެނިހެން..)ރިކޯޑިންގއިންާެމންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންވުމ އެކީަގިއާމިާސ ފުކޮށްާ

އެނޭގޮގތަށްާމިބައިާއޮންނަންާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭ.ާދެންާޝަރީފްެގާވ ހަކަފުޅުަގއިވެސްާފ ހަަގކުރެއްިވާާ
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މެންބަރާުާކަންނޭނ )ރިކޯޑިންގއިންާ ބޭނުންވ ނެ.ާ ހަދަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެއއްާ މީހަކުވެސްާ ކޮންމެާ ޭގާ

ާ)ވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ

ާ

ދެނާްާާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ  55ާ)ރިކޯޑިންގއިންާ

އެބަާަނޞީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު ދެނާްާއަޅުަގނޑުމެންާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ ލެވޭކަމަށްވަންޏ ާ ބަހެއްާ އެހެންާ ބޭނުންކުރެވޭާ ހަްަށްާ

ާނުލެވޭކަމަށްވަންޏ ާެއޮގތަށްާބ އްވަންާފެނޭ.ާރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާނިލަންދެއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާ ނޫން.ާ ދައްކ ކަށްާ ދިުގވ ހަކަެއްއާ ާއ ދެ،ާ

މިޮގތުންާާއަޙްމަްަދުާޙަމްޒާ ާމެންބަރު ބ ބެކޭ.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ޙައްޤުތަކަކީާ އަސ ސީާ  60ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ

ރައްޔިތުންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޙައްޤުތަކަކީާ އަސ ސީާ ހުންނައިރުަގިއާ ހެދިފަިއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކަށްާ މިާ ބަލ އިރުަގއިާ

ނުވަ ސަރުކ ރަކަށްާ އެއީާ ޙައްްްޤުތަކެއް.ާ ބޭނުންވ ާ ެއާާކޮންމެހެންާ މަޖިލީހަކަށްވެސްާ ރަްއޔިތުންެގާ ތަާ

މިއޮންނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ އެކެްއެގާ މިހ ރުާ ވީއިރުަގއިާ ކަންތައް.ާ ނޭދޭާ އެބައިމީހުންާ ހިފެހެއްޓުމެއްާ

މުޖުތަމަޢަކަށް.ާ ދިމޮޤްރ ތީާ ހިފެހެއްޓޭނީާ މިނިވަންކަންާ ޙައްްްޤުތަކ ާ އެާ މަޖިލީހަށްވެސްާ ރައްޔިތުންެގާ

 65ލެވިދ ނެާއެީއ،ާސައުދިޢަރަބިޔ ާކަމަށްވެސް.ާހިފެހެއްޓިދ ނެކަމަށްާއެއިރެއްަގއިާހުންނަާމަޖިލީހަކަށްާބެ

ދަށުންވީާ )ށ(ެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމ ުގޅިެގންާ ެއކަންާ އެހިސ ބުންާ މިންވަރަކަށެއް.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ

ނުކުތާ  މިާ )ނ(.ާ އަދިާ )ށ(ާ އ އިާ )ހ(ާ ހުށަހެޅުމަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީަމ،ާ ޗެްެލެންޖުކުރަން.ާ

ޓަ ކޮންމެާނިމޭއިރުަގިއާ ނުވަތަާ ސަރުކ ރަށްވެސްާ އޮޕަރޭޓިވްާ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ ފްރޭެމއްާ އިމްާ

އެެއްއާާ ުމއްދަތަކަށޭ.ާ ވަކިާ ޙައްޤުތައްާ ބުނ ާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މިާ ހިފެހެއްޓޭނީާ ބަޔަކަށްެވސްާ

ެވއްޖެއްޔ ާާ ެއއްމަސްާ މަސް.ާ ތިންާ މަސްެވއްޖެްއޔ ާ ތިންާ އެީއާ ލެޕްސްވ ންޖެހޭނެ.ާ  70އޮޓޮމެޓިކުންާ

މަޖިލީހުންވެސްާއެއްމަ ރައްޔިތުންެގާ ނުކުރެވޭާ ތ އީދެއްާ އަޅުަގނޑަކަށެއްާ ދެންާ ެއޮގތަކަްަށޭ.ާ ސް.ާ

އެއިރެއްަގިއާާ އެހެންވީމަ،ާ ނުކުރަމޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ ކަމަކަށްާ ހިފެހެއްޓޭނެާ ޙައްޤުތަްއާ ބައެއްާ ކަނޑައެޅޭާ

ފޯރުވުމަ މަްއޗަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އަނިޔ ވެރިކަންާ މަޖިލީހެއްެގާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ އެކެްއެގާާއޮންނަާ މިާ ްަށްާ

)ހ(ާއިންާފުރުޞަތުދޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެއިރެްއަގއިާއޮންނަާއަނިޔ ވެރިާމަޖިލީހަށްާއޮންނ ނޭާމިާ)ށ(ާާ

 75ެގާދަށުންވެސްާމިާހިފެހެއްޓެން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީންާއަޅުަގނޑުމެންާހިމ ޔަތްކޮށްދޭންާ

ައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާމިާބަޔަށްާބޭނުންާޙައްޤުތައްާއެބަޖެހޭާޓައިމްފްލެކްސްާވ ޮގތަށް.ާއެހެންާ ވީމަ،ާ

ާއިތުރުކުރަން.ާއެހެންވީަމ،ާތިންމަސްާިގނަެވެގންާހިފެހެއްޓޭނެާކަމަށްާއެޮގތަށްވެސް.ާާ
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ހިފަހައްޓަިއެގންާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކުއްލިނުރަްއކަލުެގާ ޙައްޤެއްާ އެާ އޮބްސޮލިއުޓިލީާ އޮންނަނީާ އެާ މ އްދ ަގއިާ މިާ

ސްޕީޗް.ާާާބަހައްޓ ވ ހަކައެއް އޮފްާ ފްރީޑަމްާ މިސ ލަކަށް،ާ ހިމެނޭާ ގައިޑެންސްަގއިާ މިާ ނޫން.ާ

 80ާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

މިބެނެފައިހުރާިާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ ަގއިާ )ށ(ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ާއ ދެ،ާ

ކަންތައްތަްއާާކަންާއިބްރ ހީމްާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުންނަާ އެބުނެފައިާ މީަގއިާ ފަހެއް.ާ ހަތަރެއް،ާ ތިނެއް.ާ ދޭއް.ާ އެކެއް،ާ ތައްތަކެއްާ

އެީއާާ ޠަބީޢަތުާ މިނިވަންކަމެްއެގާ ނުވަތަާ ޙައްްްޤެއްާ އެާ ޠަބީޢަތުާ އޮންނަާ އެާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ

ކީްއވެެގ މ ނަކުރަނީާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެނެގންޖެހޭނެާ  85ންކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޮގތެއްާ އެމ ކުރ ނެާ ކޯޓުންވެސްާ އަދިާ ނޭނޭގކަމަށްވ ނަމަާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެނެގންޖެހޭނެ.ާ

ެއާާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ މިއީާ އެހެންވީމަ،ާ ނޭނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މިޮގތަށްާޔައުމިްއޔ ތަކަށްޓަކަިއވެސްާެއކަންކަންާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާސ ފުވެފަިއވ ކަންާމުހިންމު ހެންާ

ބަހެއްާދޫކޮށްލ އިރުާއެއީާކޮންާމ ނައެއްަގއިކަންާައޅުަގނޑުެމންާލިޔެފައިާއޮތްާބަހެއްކަން.ާދެންާމާިާ

 90މ އްދ ެގާ)ނ(ާަގިއާޢިބ ރ ތްކުރެވިފައިާއޮތްާޮގތުންާބަެއއްާިއންނ ތީވެސްާއެބަހުރި.ާއަދިާޭއގެއިތުރުންާާ

ނިމޭބައިގައި. މީެގާ މިހ ރުާ ފ ހަަގކޮށްކަންާ ޙައްޤެއްާާާއަޅުަގނޑުާ އެާ އިންނަނީާ މިާ ފުރަތަމަާ މިހ ރުާ

މަތީންާ ޮގތުެގާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ ހިފަހައްޓ ފަިއވަނީާ މިނިވަންކަމެއްާ ނުވަތަާ

ެއާާ ނުވަތަާ ޙައްޤެއްާ އެްެާ ނުވަތަާ ސަރުކ ރުެގާ ސ ބިތުކޮށްދިނުމަކީާ މިންވަރަކަށްާ އެކަށީެގންވ ާ

ޤ  ހިފަހައްޓ ފަިއަވނީާ ތަކުރ ރުވ ތީާާމިނިވަންކަމެއްާ އެްއވ ހަކައެއްާ ހަމަާ އެހެންވީމަ،ާ އެއްޮގތަށް.ާ ނޫނ ާ

ޒިންމ އެކޭ.ާާ މީހެއްެގާ ބުނ ާ އެޮގތަށްާ ނުވަތަާ ޖުމްލަާސ ރުކ ރުެގާ ފަހަތުާ އޭެގާ ހުށަހަޅަންާ  95އަޅުަގނޑުާ

އެހެންވީމަާއެާރައްދުވަނީާކުރީަގއިާއެބުނ ާޙައްޤެއްާނުވަތަާއެމިނިްިވަކަންާހިފަހައްޓ ފައިާވ ފަރ ތެއްާާ

ދެވަނަާސަރު ިމާ އެހެންވީމަ،ާ މީހެއްކަމުަގިއވިްިޔަސް.ާ ބުނ ާ އެޮގތަްަށްާ އަދިާ ކ ރެްއކަމުަގިއިވޔަސްާ

ޖުމްލ ަގއިާމ ބޮޑުާބޭނުމެްެއްާއޮތްކަމަްަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާނުފެނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެބައިާއިނުކޮށްލ ފައި.ާާ

ނީާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާާފެށޭބައިަގިއާމިއޮތީާއެާޙައްޤެްއާނުވަތަާއެާމިނިވަންކަމެއްާހިފަހައްޓ ފައިވަ

ހަމަާ ސަރުކ ރުެގ،ާ ސ ބިތުކޮށްދިނުމަކީާ މިންވަރަކަށްާ އެކަށީެގންވ ާ މަތީންާ ޮގތުެގާ  100ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ

އެހެންާބުނެފައިާއަނެއްކ ވެސްާމިއޮންނަނީާެއވ ހަކަާތަކުރ ރުކޮށްާއެާޙައްޤެްއާނުވަތަާއެިމނިވަންކަންާާ

ބު ެއއްޮގތަށްކަންާ ޤ ނޫނ އިާ ސަރުކ ރުެގާާހިފައްހަޓަންވ ނީާ ސ ބިތުކޮށްދިނުމަކީާ އެާ އެހެންީވމަ،ާ ނަން.ާ

ާނުވަތަާެއޮގތަށްާބުނ ާމީހެއްެގާޒިންމ އެކޭ.ާާ



 5 

ދަރަޖަާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ އެނޫންާ އަދިާ ރައިޓ ާ އޮބްޒަލިޓްާ މިބުނަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ ާއ ދެ،ާ

 105ރުތައްާކަނޑައެޅުށްޓަކައިާޤ ނޫނުފ ސްކުރުުމެގާިއޚްތިޔ ރުާދަރަޖައިެގާރައިޓްސްާއެާލިމިޓްކުރ ނޭާމިންވަާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޮގތަކަށްާ އެފަދަާ މިއޮތީާ ަގއިާ )ށ(ާ ދެންާ ވިސްނެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ލިބިެގންވ ކަމަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ދެންާ ކޯޓެއްަގއިާ ދެންާ ޗެލެންޖްކޮށްފިނަމަާ ބަޔަކުާ ކަމަށްާ އެކޮށްފަިއވ ާ ކުރުމުަގއިާ ފ ސްކުރ ާ ޤ ނޫނުާ

ބަލަންވ  މިދެއްކޭާކޯޓުންާ މިހ ރުާ ަގއިާ )ނ(ާ ދެންާ ވިސްނެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ކަންތައްތައްާ

ޤ ނޫނުާ އެާ ދަށުންާ ޤ ނޫނެްއެގާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަައކީާ

ކޯޓުަގިއާާ ބެލުމަށްާ ނޫންތޯާ ނުވަތަާ ރަނަގޅަށްތޯާ އެކުރެވެނީާ ފަރ ތްތަކުންާ ތަންފީޒުކުރ ާ  110ހިންގ ާ

ސ ބިތުކޮށްދިނުމުެގާމައްސަލަ އެކަންާ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީާ އެއޮންާ ދެންާ ޖައްސަިއފިނަމަާ ބަޔަކުާ ެއއްާ

މަސްޢޫލިއްޔަތުާއެޅެނީާކ ކުާކޮނޑުަގއިތޯ.ާމިާތިންބައިަގއިާކަމަށްާމިާފެންނަނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާާ

އެ ބަހުން.ާ ދިވެހިާ ނޫންާ ޠަބީއަތެްއވެސްާ މީތިާ ރައިޓް،ާ އޮފްާ ނޭޗަރާ ާ މިާ މ ނަކުރެވެނީާ ީއާާމިާ

އޮބްޒޮލިުއޓްާ ެއއީާ ވިސްނެނީ.ާ މިާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަރަޖަކަމަްަށްާ ނުވަތަާ ބ ވަތްާ ޙައްްްޤުެގާ

 115ރައިޓްތަކ ާއެްއވެސްާޙ ލެއްަގިއާނިުގޅައިނުަގނެވޭނެާރައިޓްސްތަކ ާއެކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާެއބަކުރޭާމިާ

އެމިހެއްެގ ކިބަިއންާ މީހެްއެގާ މިްިސ ލަްަކަށް،ާ ބ ބުަގއި.ާ އެާާާާޙައްޤުތަކުެގާ ނުަގނެވޭނެާ ފުރ ނަާ

އެއްވެސްާޙ ލެްއަގއި.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަހަލަާކަންކަންކަމަށްާ ޮގތުަގިއާމިބުނަނީާ އޮބްޒޮލިުއޓްާރައިޓްެގާ

ދެނާްާ ޠަބީޢަތް.ާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްވެސްާ ދެންާ ކަންތައްތަްއ.ާ އެޒ ތުެގާ އެހެންވީމަ،ާ މިބެލެވެނީ.ާ

މިދެންނެ އުނިކޮށްލުމަކުންވެސްާ މ އްދ ާ ޖެހާޭާއެްއވަނަާ އުނިކޮށްލުމަކުންެވސްާ އެކެއްާ )ށ(ާ ވީާ

ތިރީަގއިާާ ވ ހަކަާ ލިމިޓްކުރުމުެގާ ޙައްޤުާ ެއއީާ މިެގނެވޭއިރު.ާ ބަހުންާ ދިވެހިާ ނެތްާ  120މައްސަލަެއއްާ

އެބަޖެހޭާ ކޯޓުންާ ސަބަބުާ މުހިންމުކަމ ާ ބޭނުމ ާ ޭއެގާ ލިމިޓްކުރ އިރުަގިއާ ޙައްޤުާ އެާ މިއޮންނަނީ.ާ

ާާ އެއީާބޭނުމ ާސަބަބު.ާއެާސަބަބުވެސްާއެބަޖެހޭކަންނޭނޭގާާސ ފުކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާޕަރޕޮސް،ާދެން

އަޅުަގނޑުމެންާއިތުރުކޮށްލަން.ާއޭރުންާއެކެއްާނެތަްަސްާމައްސަލަެއއްާނެތް.ާރައްޔިތެްއެގާޙައްޤުަގިއާާ

އެާޙައްޤެްއެގާމުހިންމުކަމުެގާމައްޗަށްާއެާޙައްޤަކަށްދެވޭާުމހިންމުކަންާއެބަޖެހޭާމުރ ޖ ކުރަންާކޯޓުންާ

މ ނައެއްާާާއެކަންކަންްް ދިުގާ ވަރަށްާ ބަހުންާ ިއނިގރޭސިާ ނޭޗަރއަކީާ މިާ ެއހެންވީމަ،ާ  125ބަލ އިރުަގިއ.ާ

ކުރެްެވޭާދަރަޖައ ާޠަބީޢަތުާިއތުްުރުކޮށްލ ފައިާއެާދިވެހިާބަހުންާއޭތިާެގނެވިދ ނެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ެއމ ނަާދޭހަވ ޮގތަށް.ާއަޅުަގނޑަކަށްާމިާެއއްވަނަާމ އްދ ާމިނިާ ޮގތަށްްް،ާ ވަންކަމުެގާާއޭތިާމިދެންނެވިާ

ނުފެންނ ތާީާ ޑައިރެކްޝަނެއްާ އިތުރުްުާ ލިބޭާ ތަރުޖަމ ކުރުމުެގާ މިާ ކޯޓަށްާ އޮތުމަކުންނެއްާ ޠަބީޢަތްާ

އަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީާއެކެއްާއުނިކޮށްލަން.ާހިފ ާެއާޙައްޤެއްާނުވަތަާމިނިވަންކަެމއްާހިފެހެއްޓުމުެގާާ
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ހިފެހެއްޓު މިާ ދެންާ ެއއްކަން.ާ އެއީާ މުހިންމުކަންާ ސަބަބ ާ ބަހެއްާބޭނުމ ާ އެހެންާ ބަސްނޫންާ މިާ  130ންާ

ޙައްްްޤުތައްާާ ހުރިހ ާ ހީވަނީާ ހިފެހެއްޓީމަާ ސަބަބަކީާ އެާ ިވސްނ ލަންޖެހޭ.ާ ެއީއވެސްާ ނުެގނެވޭނެތޯ.ާ

މިއޮތީާ މ ނަކުރުންާ ކަންނޭނޭގާ ހިފެހެއްޓުންކަމަށްާ އެއީާ ލިމިޓްކުރުންާ ނަމަވެސްާ އަތުލަިއަގތީހެން.ާ

ޑަމްާއޮފްާއެކްސްޕްރެޝަންާއޮތަސްާމީހުންެގާއަނބުރ ާމީަގއި.ާއެާޙ ލަތްތަކުަގއިާތިިވދ ޅުވިހެންާފްރީ

ބައެއްާ އެކަހަލަާ ވ ހަކަތައްާ އުފެދޭކަހަލަާ ހަމަނުޖެހުންާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ ފެތުރުމ ާ ދޮގުވ ހަކަތައްާ ބެހުމ ާ

ަގއިާާ )ހ(ާ ކަންނޭނޭގާ ދިނުންާ ފުރުޞަތުާ ެއއަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ހެދޭނެ.ާ ޤ ނޫނުތައްާ  135ކަންތައްތައްާ

މ ނަ މިޮގތަށްާ ޕްރޮފެސަރާމިއޮތީ.ާ ހަމަާ ބަހުންާ އިނިގރޭސިާ ހަމަާ ތަންތަންާ ބައެއްާ ޮގތަށްާ ދޭހަވ ާ

ލިޔުްއވީތީާހަމަާނޭޗަރާއޮފްާރައިޓްާއެންޑްާފްރީޑަމްާއެާތަރުޖަމ ކުރުމުެގާބަދަލުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާމިާހ ސިލުކުރ ާމަޤްޞަދުާހ ސިލުވ ާޮގތަށްާމީތިާބަދަލުކޮށްލަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާ

ާ

މެންބަރާުާާހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާާރައީސުލްޖުމްާ ..)ރިކޯޑިންގއިންާ ެވއްޖެްއޔ ާ ޮގތަށްާ ބަދަލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ  140ާއ ދެ،ާ

މީގެާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ީވމ ،ާ ގެއްލޭ.ާ އެބަާ މިނިވަންކަންާ އަނެކ ެގާ އެހެންވެއްޖެްއޔ ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއްއޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ

ާތިމ އަށްާލިބޭާމިނިވަންކަމުެގާސަބަބުންާއަނެކ ެގާޙައްޤުތަްއާާލިމިޓޭޝަނެއްާއަންނަންާއެބަޖެހޭ.ާވީމ 

ލިިމޓޭޝަނެއްާާ މީެގާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަޖެހޭްީ.ާ ނިންމަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށްާ ނިުގޅައިނުަގނެވޭނެާ

ރައްޔިތުންެގާާ މަޖިލީހަކީާ ރައްޔިތުންެގާ އޮންނ ނެކަމަކަށްވެސް.ާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ އަނިޔ ވެރި...ާ

ލީޑަރެއްކަމަށް.ާާމަންދޫބުން ޤައުމީާ އެކަކީާ ދެކެފ ނެާ އެކަކުާ އެހެންނޫން،ާ މަޖިލިސް.ާ ޢައްޔަންކުރ ާ ާ145 

ވީމ ،ާާ އޮޕީނިއަންސް.ާ އިންޑިވިޖުއަލްާ އެހުންނަނީާ ޤައްދ ރެއްކަމަށް.ާ އޭނައަކީާ ހީކޮށްފ ނެާ އަނެކަކުާ

ރައް ޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ީވމ ،ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ޙައްލެއްާ މިައކަްަށްާ ޔިތުންާާއެކަންތައްތަކަށް،ާ

ޤ ނޫނުނާްާ ބަލައިެގންާ މަޖިލީހަށްާ އެމީހުންާނިންމަންވ ނީާރައްޔިތުންެގާ ތިބިްއޔ ާ ހޮވ ފައިާ މަންދޫބުންާ

ހަތަރުާއަހަރު...)ރެކޯޑިންގަގިއާާ ނިންމ ާނިންމުންތަކެއްކަމަށް.ާއެހެންާނޫނިއްޔ ާފަސްާއަހަރުާނޫނީާ

އެހިސ ބުން އެކަމަކު،ާ ސ ފެއްނުވި(..ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ ިމާާާާމެންބަރުާ ވީމ ،ާ ނިމުނީ.ާ  150އެކަންތައްާ

މައްސަލައަކަށްާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުވެސްާ އެއީާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮންނަންާ ލިމިޓޭޝަންާ

އެއޮތީާ ދޫކޮށްލީމ ާ އެއްޗެއްާ ހުރިހ ާ މިުއޅެނީާ ވެެގންާ ހީވެެގންާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މިއުޅެނީާ ވެެގންާ

ކަމ ެއކުާއުޅޭނީ.ާމަުގމަތީަގއިވެސްާނޫޅެވޭނެ.ާއެހެންާވެފައޭ.ާއެހެންވީމ ،ާކިހިނެއްތޯާއަނެކ ާމިނިވަން

ތަނެއްަގއިވެސްާނޫޅެވޭނެ.ާވީމ ،ާމިާލިމިޓޭޝަންާއަންނަންާއެބަޖެހޭ.ާދެން،ާމީަގިއާމިާމ ްއދ ަގއިާމިާާ

ިމއޮތީާއަޅުަގނޑަށްާހީވ ޮގތުަގިއވިްއޔ ާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހުންވެސްާަވކިާވުޖޫދެްއެގާ  155ބައިާބުނެފައިާ
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މިކަމ ބެ މިޮގތްާއަޅުަގނޑަށްާރަނަގޅީ.ާވީމ ،ާތެރޭަގއޭާ ޮގތްތަކެއްާނިންމޭނީ.ާވީމ ،ާއޮތް..ާ ހޭޮގތުންާ

އިޢުތިރ ޟްކުރަންީވާާ ައޅުަގނޑުާ އެކަމ ާ ހަމަާ ިމއޮތީާ އިޢުތިރ ޟްާ އަޅުަގނޑުެގާ ޮގތުންާ އުސޫލެްއެގާ

ާޠަބީޢަތު.ާއެާއެނޭގނެޮގތަކަށްާމ ނަކުރައްވަނިކޮށްާއަޅުަގނޑަށްވެސްާމައްސަލައެއްނެތް.ާާ

ާ

ިގނަާާތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަ މައިަގނޑުޮގތެއްަގއިާ މިހ ރުާ ޤ ނޫނުާ ބަލައިލ އިރުާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ދެއްކެވިާ  160ތިޔަބޭފުޅުންާ

ިމކަންތައް،ާާ މ ރަނަގޅަށްާ އެާ މިހެންާއޮތުމުންާ ލަފުޒުާ މިާ ޠަބީޢަތުާ ފ ހަަގކުރެވުނީާ މިާ ބޭފުޅުންނަށްާ

އެހެންވީމ  އެއްޗެއްާސ ފުްުނުދ ނެކަމަށް.ާ މިއުޅޭާ އަޅުަގނޑުމެންާބުނަންާ އޯލްޓަނޭޓިްވއަކަށްާ އެއަށްާ ާ،

ނިންމ ލަމ ާހިންަގވ .ާއޭރަްަށް،ާއެހެންވީމ ،ާހިނގ ާކޮޕީއެްއ...ާމިހ ރުާމީެގާބުނަންާމިއުޅޭާވ ހަކައަކީާާ

ޙައްޤަކ ާާ ެއާ އެީއ،ާ ފްރީޑަމް.ާ އޮފްާ ރައިޓްާ ދަާ އޮފްާ ނޭޗަރާ ދަާ މިއޮންނަނީާ އިނިިގރޭސިވިލ ތުަގއިާ

 165ާކޮންކަހަލަ،ާކިހ ާމުހިންމު،ާކޮންާވައްތަރެއްެގ،ާއެާއަޅުަގނޑުމެންެގާނުވަތަާއެާމިނިވަންކަމަކީާއެއީާ

ޢިބ ރ ތުންާބުނ ކަހަލަާއެއްޗެްއތޯ.ާ..)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުިވާއެއްޗެއްާސ ފެއްނުވި(..ާމިހ ރުާޝަރީފާްާ

ހުށަހެޅުނާްާ އެާ ބަދަލުަގއި.ާ ޠަބީޢަތުެގާ ބ ވަތްާ މިނިވަންކަމެއްެގާ ެއާ އެބައޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

ނަގޅުތޯ.ާއެާޠަބީޢަތުާއެޮއތްތަންާބ ވަތަށްާބަދަލުކުރަން.ާނިންމ ލުމުެގާކުރިންާމިއީާއެންމެާފަހުާރަ

ނުކުެމދ ނެކަމަށްާ މައްސަލައެްއާ ބަދަލުކޮށްލުމުންާ އެހެންާ ވަޙީދުްު،ާ ބ ބަށްކުރެވޭ.ާ މިާ މަސައްކަތްވީމ ާ

 170ާލަފ ކުރެވޭތޯ.ާާ

ާ

ބ ާއަލްފ ޟިލްާމުޙަންމަދުާަވޙީދުާ ދެއްތޯާ ނޫންާ ދަްއކަިއެގންާނޭޗަރަކުންާ ބ ވަތްތަކެއްާ އިތުރުާ ާްއވަތް،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާނޭޗަރ،ާއެބަހުެގާމ ނަކުރެވެންޖެހެނީ.ާޝަރީފްވެސްާވިދ ޅުވަނީާބ ވަތްާނުވަތަާދަރަޖަ،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާއެކަހަލަާހުރިހ ާއެއްޗެހިާއޮންނަންޖެހޭނެއޭ.ާއެންމެާލަފުޒެއް...ާ

ާ175 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ނޫން،ާމީަގއިާމިބުނަނީާޢަފީފް،ާމިހ ރުާކޮންމެާޙައްްްޤެއްާނަމަވެސްާމީެގތެރެއިންާޤ ނޫނަކުންާއޭެގާާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ތަފ ތެއްާ އަދިާ ހިސ ބަކަށް،ާ ކޮންާ އެއީާ ބަލަންވ ނެއޭާ އުޅޭއިރުާ ލިމިޓްކުރަންާ އެބްސޮލިއުޓްނަސްާ

ާާ  180ހަމައެްއެގާދެއެްއޗެްއާނޫނޭާއެއީ.ާާއެބަހުއްޓޭާދަާރައިޓްާޓު...އ ާފްރީޑަމްާއޮފްާއެސެމްބްލީއ .ާއެްއ
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އެހެންވީމ ،ާއެާމ ނަިއަގއިާބ ަވތ އިާދަރަޖަތައް....ާއެހެންވީމ ،ާބ ވަތ ިއާދަރަޖަތައްާއޯލްޓަނޭޓިވްައކަށްާާ

ާމިއަންނަނީ.

ާ

ޙައްޤެްއެގާާާއަލްފ ޟިލްާމުޙަންމަދުާަވޙީދުާ އެާ މ ރަނަގޅުވ ނެހެން.ާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ބ ވަތްާ ާޒ ތ އިާ

 185ާޒ ތ އިާބ ތް.ާާާންާ:ވ ހަކަދެއްކެުވ

ާ

ަގިއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: )ނ(ާ ދެން،ާ ބަދަލުކޮށްލ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ެއޮގތަށްކަމަށްާ ނެތިއްޔ ާ އިޢުތިރ ޟެްއާ އެހެންވީމ ،ާ

އެާާ ނުވަތަާ އެޙައްޤެއްެގާ އެއަންނަ،ާ ފޮޅުވަތުަގއިާ ދެވަނަާ މިއޮތީާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ޢަފީފްާ އިބްރ ހީމްާ

.ާ. ޤ ނޫނާ މިނިވަންކަމެއްެގ،ާ ހިފަހައްޓ ފަިއަވނީާ ސ ފެއްނުވި(..ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ )ރެކޯޑިންގަގއިާ

މިންަވރަކަށްކަންާ އެކަށީެގންވ ާ ބަދަލުކޮށްލަންާ އޮތްތަންާ އެހެންާ ބުނ ...ާ  190އެްއޮގތަށްކަމަށްާ

ާސ ބިތުކޮށްދިނުމަކީާސަރުކ ރުެގާމުވައްޒަފެއްާނުވަތަާއެޮގތަށްާބުނ ާމީހެއްެގާޒިންމ އެކޭ.ާާ

ާ

އުނިކޮށްލަންާާމެންބަރުާޙަސަންާާކޮޅުމަޑުލު އެބަިއާ ނެރެލަންކަމަށް،ާ ނުވަތަާ މިއޮތްާ ާދެވަނައަށްާ

ާއެހެންނޫންތޯ.ާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ195 

ެއއީ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފްރޭސްއެްއާ އޮންނަާ ައއިސްފައިާ ޮގތަށްާ ޭއަގިއާކަންއިތުރެްއެގާ ެއއީާއަސްލުާ ެއކަމަކު،ާ އ ދެ.ާ

ާއިފިއްޔ ާެއއީާކޮންކަމަކަށްކަން...ާނޭނޭގނެ.ާާކަންއިތުރުާނަގަާ

ާ

ބަޔަށްާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ ބަޔަކީެވސްާ އެބުނ ާ ސަރުކ ރުަގއިާ ހަމަާ ާއެއީާ

ބުނާ ާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ެއޮގތަށްާ ނުވަތަާ ސަރުކ ރުެގާ ހަމަާ ޭއެގފަހަތަށްާ ނޫންތޯ.ާ ބަދަލުވ ކަެމއްާ މީހެއްެގާާބަޔަށްާ ާ200 

ާޒިންމ އެކޭާބުނީމ ާއެާބަެއއްާނ ދޭ..

ާ

މިހ ރުާމީަގއިާމިާެގނެވޭތޯާމި..ެވެގންާއުޅޭާމަފްޙޫމަކީާޙަްއޤެއްާހިފެހެއްޓިާޤ ނޫނެއްާހަދ އިރުވެސް.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނަގ ނީާާ ހިފެހެއްޓުމަށްާ ޙައްޤުާ ޢ ންމުޮގތެްއަގިއާ ފ ސްކުރ ނީާ ޤ ނޫނެއްާ މަޖިލީހުންާ ދެން،ާ

އެއްޗެއްާާޢ  ވިދ ޅުިވާ ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ އޮންނަާ ހުށަހަޅ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ ާ ދެންާ  205ންމުޮގތެއްަގއިާ

މިއޮންނަނީާ ސަރުކ ރަށްާ އަސްލުަގއި.ާ މިއޮންނަނީވެސްާ ސްޓޭޓެއްާ ތެރެއިންލ ފައި....ާ ސ ފެއްނުވި(ާ



 9 

ާާ ހިފަހައްޓަނީ. ސްޓޭޓުންާ ސ ފެއްނުވި(..ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ އެާމިތ ....)ރެކޯޑިންގަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ

ާދަޢުލަތުެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭނެާސަރުކ ރުންާަގވަރމަންޓް..ާ.

ާ

ނުވަތަާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ ސަރުކ ރުެގާ އެބުނ ާ ޮގތުެގމަތީންކަމުންާ ެއބުނ ާ ަގއިާ )ހ(ާ  210ާއެާ

ާނ ާމީހެއްެގާޒިންމ އެކޭާެއއީާ.އެޮގތަށްާއެބުނ ާމީހެއްެގ،ާއެހެނެއްނޫންތޯާއެބުނަނީ.ާބުާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

އެތ ނަގިއާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ މީހެއްތޯާ ބޭނުންވަނީާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާދެން،ާ

އެީއާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ފަރ ތެއް،ާ ާ ސ ފެއްނުވި(..ާ ެއއްޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ ެމންބަރުާ ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ ާ...

އެހެންވީމ  ީމހަކަށްވެސްާާއެންޓިޓީައކަށްވެސް...ާ ބޭނުންކުރެވޭޮގތަށް..ާ ދެމ ނަވެސްާ އެާ ާ،215 

ާއެކަންކުރެވިދ ނެ.ާއެންޓިޓީއަކަށްވެސްާފޮނުވިދ ނެ.ާާ

ާ

ބައި.ާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ފަހަތުާ މިާ މިހ ރުާ ޕެނަލްއިންާ ބޭނުންވަނީާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

ސަރުކ ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މީހެއްގެާއޮންނަނީ،ާ ުގނ ާ އެްއޮގތަށްާ ޤ ނޫނ ާ ހިފަހައްޓ ާ އެ...ާ ނުވަތަާ ޙައްޤެއްާ ނުވަތަާ ރުާ

 220ޒިންމ އެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާ)ނ(ާަގއިާއެބައޮވޭާ)ހ(ާައށްާކަނޑައެޅިެގންާރެފަރެންސްާދީފައި.ާ

ާާ ނީ.ާވ ނަާމ އްދ ިއންާމަޖިލީހަށްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކ12ާާެ)ހ(ާެގާދަށުންާޢަމަލުކުރެވޭނީާހަމައެކަނި

އެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާސ ފުކޮށްދެއްވަފ ނަންތޯާ)ހ(ާެގާދަށުަގއިާމީހުންވެސްާއެބަާހިމެނޭތޯާނުވަތަާ

ސ ފުކޮށްލަދެއްިވއްޔ ާާ އެކަންާ ކިހިނެއްތޯއޭ،ާ މިއޮތީ.ާ ޖަމްޢުވ ޮގތަށްތޯާ މުފްރަދުާ ބުނެފިއްޔ ާ މީހެއްާ

ާރަނަގޅު.ާާ

ާ225 

ކޮންމެހެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަކުާ )ހ(ާ އެއްޗެއްާާއ ދެ،ާ ވިދ ޅުިވާ ...)ރެކޯޑިންގަގއިާ ނޫން.ާ މީހެކޭއެއްާ ދެންާ އެއީާ ންާ

އެކަންާ ހަމަައށްާ މީހަކ ާ އެކަމަކު،ާ ދެން،ާ ހިފެހެއްޓޭނީ.ާ މަޖިލީހުންނޭާ އެބުނަނީާ ަގއިާ ސ ފެއްނުވި(..ާ

ދެއްތޯ.ާ މީހެްއތ ާ ޕްރިސައިޒަކުރ ާ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނުެގާ މަޖިލީހުެގާ ކްލެއިމްކުރ ނީާ މީހަކުތ ާ ކްލެއިމް،ާ

އެއީާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއިނިގރޭސިާޑްރ ފްޓްަގއިާމިއޮންނަނީ...ާ)ރެކޯޑިންގަގއިާވިދ ޅުިވާއެއްޗެްއާާ

މީހަކުާ ކޮންމެެވސްާ ނުދ ނެ.ާ ވ ކަށްާ އެކްސަސަިއޒްާ ޭއެގޒ ތުަގއިާ ޤ ނޫނުާ  230ސ ފެއްނުވި(.ާ

ދެއްތޯ އުފައްދ ނީާ މައްސަލަާ އެާ ދޭތެރޭަގއިާ މީހ އ އިާ އަނެއްާ ދިޔައިމ ާ .ާއެކްސަސައިޒްކުރަންާ

ދަޢުލަތަށާްާ އެކަންާ ސަރުކ ރުެގާ އެއްބަސްވެވޭތޯާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޖުމްލަކޮށްާ އެހެންވީމ ،ާ
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ބަދަލުކޮށްލަން.ާއިނިގރޭސިާެއތީަގިއވެސްާސްޓޭޓްާސްޕެސިފިކަލީާމިއޮންނަނީ.ާދެން،ާއޭެގާތެރޭަގިއާާ

ާމަޖިލިވެސްާހިމެނޭނެާދެއްތޯ.ާއެާއަޅުަގނޑުމެންާޑިފައިންކޮށްފައިާއޮތީ..ާ.

ާ235 

ނޯމަލްަގިއާާާޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާކޮ މިއަންނަނީާ ސްޓޭޓްާ މިތ ނަގއިާ ހީވ ޮގތުަގިއާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ފަރ ތަކުން.ާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ރިސްކްކުރ ާ އެާ ސްޓޭޓުެގާ ދިފ ޢުކުރުމަށްާ އެކަންތައްާ ޕްރޮސީޖަރއަކުން.ާ މިއަންނަ...ާ

ިމާޙައްޤުތައްާއެހެންާފަރ  ތަކުންވެސްާހިފެހެއްޓިދ ނެތީާއެކަނިާއޮންނ ނާީާދެން،ާއަދިާއޭެގއިތުރަށް،ާ

މުޢައްސަސ ައކުންވެސް.ާާ ކޮންމެވެސްާ ދަޢުލަތުެގާ އެޮގތަށް....ާ އެހެންވީމ ،ާ ޖަހ ފައި.ާ ޕަރސަންާ

ޮއންނ ނެ...ާ ފެކްޓްާ ދަާ އެސްޓެބްލިޝިންގާ އޮފްާ ބަރޑްންާ އެާ ފަރ ތަކުންނޭާ އެާ  240އެހެންވީމ ،ާ

ާތީާޮގތުން...ާއެހެންވީމ ،ާމީހެްއެގާނަޒަރުަގިއާމީހެއްެގާޒ 

ާ

ފަރ ތަކަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮތްތަންާ މީހެއްާ ބަދަލުކޮށްފައިާ ދަޢުލަތަށްާ ތަންާ އޮތްާ ސަރުކ ރުެގާ އެހެންވީމ ،ާ އ ދެ،ާ

ާބަދަލުކުރަން.ާއެާދެާބަދަލަށްާއިޢުތިރ ޟްާކުރަްއވ ާބޭފުޅަކުާއެބައިންނެވިތޯ.ާއެތަންާބަދަލަކަށް...

ާ245 

އޮތްޮގތުން.ާާާބްރ ހީމްާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއި ތަރުޖަމ ކޮށްފައިާ އެބަުއޅޭާ މީަގއިާ މައްސަލައެއްާ ކުޑަާ ާމިހ ރު،ާ

ޗެލެންޖެއްާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤ ނޫނ މެދުާ ފ ސްކުރ ާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިހ ރު،ާ އޮތްޮގތަށް.ާ ޤ ނޫނުަގއިާ އެީއ،ާ

އެހެންވީމ ، މިއިނީ.ާ ނޫންތޯާ ޢަމަލުކުރަންވީޮގތެްއާ ަމޖިލީހުނާްާާާކޮށްފިނަމަާ ރައްޔިތުންެގާ މިބުނަނީާ

މިކަންާ އިންޞ ފުވެރިޮގތަކަށްާ މިާ ލިމިޓޭޝަނަކީާ އެާ ފ ސްކޮށްފިއްޔ ާ ޤ ނޫނެއްާ ލިމިޓްކުރަންާ

.....ާރެސްޕޮންސިބިލިޓީާއެސްޓެބްލިޝްކުރުމުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއެޅޭާފަރ ތްތަކީާ  250ސ ބިތުކޮށްދިނުމުެގާ

މަ ފ ސްކޮށްފައިާ ޤ ނޫނެއްާ މަޖިލީހުންާ މާިާދަޢުލަތް.ާ ނުބުނެބޭނެާ ދަޢުލަތަކަށްާ ޖިލީހުންާ

އަޅުަގނޑުާާ އެތިާ އިނިގރޭސިންާ މިހ ރުާ އެާ އޮތީ.ާ ނިންމ ފައިާ ރީޒަނަބަލްޮގތެކޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއިންާ

މީަގިއާާ ތަފ ތުކޮށްާ ހީކުރިޮގތ ވެސްާ މުޅިންާއަޅުަގނޑުާ ބަލައިލިއިރުާ ބަލައިފިން.ާ ކުރިންާއަޅުަގނޑު...ާ

ންގާދަާލިމިޓޭޝަންާއިޒްާޖަސްޓިފަިއޑްާޓުާދަާސްޓޭޓް،ާާމިއޮތީ.ާދަާއޯނަރސްާއޮފްާެއސްޓެބްލިޝި

ނޭނެގ.ާ އަޅުަގނޑަކަްަށްާ ޕަރސަންާ ތިާ ކީްއވެެގންާ ދެން،ާ ތަންކޮޅަކީ.ާ މުހިންމުާ ީމެގާ  255އެއީާ

މިއުޅޭާ މިބުނަންާ މީަގއިާ ެއއީާ ފ ސްކޮށްފިއްޔ ާ ޤ ނޫނެއްާ ލިމިޓްކޮށްފައިާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ

ހިފެހެއްޓޭ އެބަޮއވޭާ މީެގާ ދީމްޮގރ ތީ...ާާއެްއޗަކީ،ާ މިނިވަންާ ހިފެހެއްޓޭނީާ އިތުރަށްާ ރައްޔިތުންާ ނީ،ާ

ާހިފެހެއްޓިދ ނެކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާމިންވަރަށޭ.ާއެމިންވަރަށްތޯާއެކަންާކޮށްފައިާއޮތީ.ާ.
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ނުކުންނަާާާމިނެޓުާއޮތުމުނ15ާާްމިހ ރު،ާއަޅުަގނޑުާކުރުކޮށްލެޭވތޯާމަސައްކަތްާކުރ ނަންާއިނޭގތޯ.ާއެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅުަގނޑުާާ މި.ާ ހައްތަހ ވެސްާ ދިުގނުކުރ ންެވެގންާ ޑިބޭޓްާ ދެން،ާ އެބައޮތްތޯ.ާ  260މައްސަލަެއއްާ

ޙައްޤުާާ ކަިއވެނިކުރުުމެގާ މިސ ލަކަށްާ ސިޓުއޭޝަން.ާ ޮއންނަންޖެހޭނެާ އެ....ާ ދަންނަވ ލަފ ނަންާ

ކަިއވެނިކުރ ...)ރެކޯޑިންާ ދަށުންާ ޤ ނޫނެއްެގާ ދެން،ާ ލިޔުނީ.ާ މީަގއިާ ވިދ ޅުިވާާއަޅުަގނޑުމެންާ ގަގއިާ

އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(..ާާައޅުަގނޑުމެންާއިސްލ މުންާހިނަގއިދ މެާއަންހެންާކުއްޖެއްެގާަވލީވެރިެއއްެގާާ

ހުރަސްއެޅީ.ާާ ޙައްޤަށްާ ކުރީ.ާއެާ މިާރިފިުއޒްކުރީ،ާޖަސްޓިފައިާ ހޯދަން.ާދިޔައިމ ާއޭނަާ ގ ތަށްާވަލީާ

 265ާބުނ ނެާޤ ނޫނުަގއިާއޮތީާމިހެންނޭ.ާއެކަމަކު،ާާއެޙ ލަތުަގއިާދަޢުލަތަކުންާނޫންާއިޢުތިރ ފްކުރަނީ.ާއޭނ 

ޕަރސަން...)ރެކޯޑިންގަގިއާާ މައްސަލަާ ެއާ ެގންދިޔައިްއޔ ާ މައްސަލަާ ެއާ ކޯޓަށްާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ

ާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(..ާދ ނީ.ާާ

ާ

ނޫާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ މަްއސަލައެއްާ އެާ މިއީކީއެއް.ާ ނޫންތޯާ މީހެއްާއެވ ހަކަެއއްާ މިއީކީ.ާ ާންތޯާ

އެްއޗެްއާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ ޙައްޤު...)ރެކޯޑިންގަގއިާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ މިކުރަނީާ  270ދަޢުވ ާ

ސ ފެއްނުވި(..ކޮށްފައިާއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފަށޭ.ާމިއީާމީހަކުާކުރ ާވ ހަކައެއްާނޫންާމިދައްކަނީ.ާާ

މަޖިލީހު ޤ ނޫނަކީާރައްޔިތުންެގާ ފ ސްކުރާ  މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ދެނީ.ާ މިބ ރުާ )ހ(،ާ ންާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބިދޭާޙައްޤަކުންާލިބިފައިވ ާޙައްޤަށްވުރެާއިންޞ ފ ާޚިލ ފާްާ

އެްއޗެްއާާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ މި....)ރެކޯޑިންގަގއިާ އެްއޗެކޭާ އޮންނަާ ލިމިޓްކޮށްފައިާ މ ބޮޑަށްާ

 275ާ.ާާާސ ފެއްނުވި(.

ާ

ާއ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުެމންާހަމަ..ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ދ ކަމެއްާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ހިސ ބަކަށްާ މީހަކ ާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ އެއްޗަކީ.ާ މިބުނ ާ މީަގއިާ ާއެއީާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިބުނެވެނީާ ަގިއާ )ހ(ާ މިއީކީއެއް.ާ ލިމިޓްކުރެވޭނީާާނޫންާ ެއއްޗެއްާ އެްއވެސްާ  280ަގއިވ ާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށޭ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނުތަކ ާމިޗެލެންޖްކުރަނީާއެލިމިޓްާމިާ

އޮތީ.....)ރެކޯޑިންގަގއިާާ ލިމިޓްކޮށްފައިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްވުރެާ ިމންވަރަށްވުރެާ ހުއްދަކުރ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

އެއްާ ވިދ ޅުވިާ އެސްޓެބްލިޝްކުރަނީާމެންބަރުާ ކ ކުހޭާ ދެންާ ދަޢުވ ކުރީމ ާ ާ ސ ފެއްނުވި(..ާ ޗެްއާ

ާލިމިޓޭޝަންސް......
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އެްއޗެްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވިދ ޅުިވާ ނިންމުމަށް......)ރެކޯޑިންގަގއިާ ޮގތެއްާ ކޮމިޓީންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ  285ޝަރީފް،ާ

އޮޅިެގން ޕްރޮފެސަރއަށްާ ފަހަރެއްަގއިާ ާ ާ އަޅުަގނޑުާާސ ފެއްނުވި(..ާ އެހެންވީމ ،ާ އެތ ނަގއި....ާ ާ

ބޭފުޅަކުާ އިޢުތިރ ޟްކުރައްވ ާ ބަދަލުކުރަންާ ސްޓޭޓަށްާ އޮތްތަންާ އެސަރުކ ރުާ ބަލައިލ ނަންާ ފުރަތަމަާ

އެމީހެއްެގާާ އޮތްތަންާ މީހަކުާ ދެވަނައަށް،ާ ބަދަލުކޮށްލ ނީ.ާ އެޮގތަށްާ ނެތްކަމަށްވަންޏ ާ އެބައިންނެވިތޯ.ާ

އުނިކޮށްލުމަށް އެްއކޮށްާ މީހަކުާވ ހަކަާ އޮތީާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާ ޢަފީފްާ ހުށަހަޅުްއވަނީ.ާ ެއާ ޝަރީފްާ ާ

ނޫނާްާ އެދަޢުލަތްާ ފުރަތަމަާ ެގނައުމަށްާ ބަދަލެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ބަދަލުކޮށްލަން.ާ ފަރ ތަކަށްާ  290އޮތްތަންާ

އެހެންާވ ހަކަައކީާބ އްވ ނެތޯާނޫންތޯ.ާއެާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމ ލ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާދަޢުލަތެުގާވ ހަކަާާ

ާާއެކަ އ ދެ، ކޮބައިތޯ.ާ ބޭފުޅުނަކީާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ނިންމ ލަންާ އެހިސ ބުންާ ބުނެފައިާ .1ާނިާ

އެހެންާ ައދިާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެހެންާ ބަލ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ބަދަލުކުރުމަށް ފަރ ތ ކަށްާ ޢިބ ރ ތްާ އޮތްާ މީހެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ބ ްއވަންކަމަށް.ާ ާފަރ ތްތަކަށްވެސްާ

ބަދަލުކުރުމަށްާ ފަރ ތަކަށްާ އެތަންާ މީހަކު،ާ އެހެންވީމ ،ާ  295އިޢުތިރ ޟްކުްުރުްއވ ....)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ

ާއިޢުތިރ ޟްާއެްއވެސްާބޭފުޅަކުާނުކުރައްވ ތީާއަޅުަގނޑު...ާޙަމްޒ ާއިޢުތިރ ޟްާކުރަްއވަންތޯ.ާ

ާ

ާރަދުާޖަމަޢުެގާބައިާއޮތީާކިހިނެއްތޯ.މިާޤ ނޫނުެގާއަސ ސީެގވެސްާމިާމުފްާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ
ާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ300 

ާއެމ ނައިަގއިާއަންނ ނެާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އެީއާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ މީހުންނަށް...ާ ހަމަާ އޮތުމުންާ މީހެއްާ އެހެންވެއްޖެްއޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ާއެހެންވީމ ،ާމީެގާކޮންސިސްޓެންސީއެއްާެގންނަން...ާާާ:އަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން

ާ305 

ާއެހެންވީމ ،ާމީހަކުާއޮތްތަންާފަރ ތަކަށްާބަދަލުކުރަންާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވަން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ނިމިެގންދ އިރު.ާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ މ އްދ ާ އިނޭގތޯާ ފިލުވ ލަންާ ޮއޅުންާ ާއެްއޗެއްާ

ިއނިގރޭސިާޑްރ ފްޓަކުާނެތްާދެްއތޯާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާައކަށްާރިފަރކޮށްފަކ .ާހަމައެކަނިާިމއޮންނަނީ،ާމަދުާޞ ލިޙްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަންާ

ެއއްޮގތަށްތޯާާ ޤ ނޫނ ާ ހިފަހައްޓ ފައިވަނީާ އެއ އެކުާ އޭެގ،ާ ހިފަހައްޓައިފިއްޔ ާ ޙައްްްޤެއްާ  310އެއިންނެްއ،ާ
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ނޫނިއްޔ ... ސަރުކ ރަށްާ އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވި(..ާާބުނެދޭންޖެހޭނީާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ..)ރެކޯޑިންގަގއިާ

އަކަށްާާ )ހ(ާ މިއޮތީ...ާ އައިސްފައިާ ސަރުކ ރ ާ މީހ އ ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއއީހެންާ އެހެންވީމ ،ާ

ޙައްޤެއްާާ ައސ ސީާ މިބުނަނީާ ަގއިާ )ސީ(ާ ހަމަެއކަނިާ އެްއޗަކު.ާ އިނިގރޭސިާ ނެތޭާ ރިފަރކޮށްފަކ ާ

އެޙައް އެހެންހިފަހައްޓައިފިއްޔ ާ އެާ ބުނެދޭނީާ އެއްޮގތަށްތޯާ ޤ ނޫނ ާ ހިފަހައްޓ ފައިވަނީާ މީހެއާްާާާޤެއްާ

ވ ހަކަެއއްާާ ހިފަހައްޓ ާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ ަވކިާ ސަރުކ ރުންނޭ.ާ މިއޮތީ.ާނުވަތަާ މީަގިއާ  315ނޫނޭާ

އަެގްއާާ ެއއްެވސްާ ެއއޮތީ.ާ ލިޔުއްވ ފައިާ އެޮގތަށްާ ޕްރޮފެސަރާ އެނެގނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވެެގންނޭާ

ާކުާހިފަހައްޓައިފިއްޔ ާކަންނޭނެގ...ާާއެްއވެސްާމީހަ

ާ

ިމާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހިފަހައްޓ ފަިއވަނީާ މިވެނިކަމެއްާ ނުަވތަާ ޙައްޤެްއާ އެާ އުނިކޮށްލ ފައިާ )ހ(ާ އެހެންވީމ ،ާ އ ދެ،ާ

އެހ ވަރަރު..ާ. ޮގތުެގމަތީންނޭ.ާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ނެތްާާާމ އްދ ަގިއާ އިނިގރޭސިވިލ ތުަގެއއްާ  320އ ދެ،ާ

ލިމިޓޭޝަންާސްޕެސިފި ދަާ ދެޓްާ އެީއ،ާ ދެއްތޯ.ާ އެބައ ދޭާ އިމްޕްލިކޭޝަންާ ބައިާ ެއކަމަކު،ާ ކަލީެއއް.ާ

އެާ ބުނީމަާ ލިމިޓޭޝަންއޭާ ދަާ އެންޑްާ އަންނަނީާ ވ ހަްަކަާ އިންވިޓޭޝަންއެްއެގާ ޭއަގއިާ ފީސް،ާ

ާާރިފަރކުރަނީާވަކިާއެްއޗަކަށް.ާއިނިގރޭސިބަހުަގއިާޢިބ ރ ތްކުރުމުަގއިާހުންނަާތަފ ތު.ާދެން،ާމީަގއިާ

ެއހެންނޫނާީާ ނިންމ ލެވޭތޯ.ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 325ާދެންާހުރިާއެއްޗެްއސެއްާނުނިންމޭނެާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް.ާާ

ާ

)ރެކޯޑިންަގިއާާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާ އެހެންާ ސުރުޚީަގއިާ އަރިމަތީާ ސުވ ލަކީާ ާއަޅުަގނޑުެގާ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާާާާާހަކަދެއްކެުވން:ސުލައިމ ންާވ 

ާ

ެއއީ.ާއެހެންވީމަ،ާ)ހ(ާއަށްާމިއޮތްާރިފަރެންސްާކުރިންާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްެއްކެުވން:  330ކުރިންާބައްލަވ ާނިންމަވ ފަިއާއޮތްބަެއއްާ

ާކޮށްލަންތޯ.ާ

ާ

އެއްާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ހުށަހަޅަންާ މިނިވަންކަމެްއާާއަޅުަގނޑުާ ނުވަތަާ ޙައްޤެއްާ އަސ ސީާ ާވެސްާ

ިމންވަރަށްކަންާާާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެކަށީެގންވ ާ ޮގތުެގމަތިންާ ބަޔ ންެވެގންވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިާ ހިފަހައްޓ ފައިވަނީާ

 335ާސ ބިތުކޮށްދިނުމަކީާސަރުކ ރުެގާނުވަތަާއެާޙައްްްޤެއްާހިފެހެްއޓިފައިވ ާފަރ ތެްއެގާޒިންމ އެކޭ.ާ

ާ
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މ އްދ ެގާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ިމާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ،ާ ަގިއާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ ހުށަހަޅަނީާ ާއަޅުަގނޑުާ

ެއޮގތަށް.ާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ އުނިކޮށްާ ބަސްތައްާ ިގނަާ އޮތްާ މިހެންާ ަގިއާ )ހ(ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ340 

ެއާޙައްްްޤެްއާނުވަތަާއެާމިނިަވންކަމެްެއްާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާރިޔ ސަތުން އ ދެ،ާއެހެންވީމަ،ާއެތަންާޙަމްޒ ާެއާހުށަހެޅުއްިވޮގތަށްާ

ިމންވަރަކަށޭ.ާާ އެކަށީެގންވ ާ ޮގތުެގމަތިންާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިާ ހިފަހައްޓ ފައިވަނީާ

ކޮންސެޕްޓަާ އެާ ހަމަާ ރިފަރކުރައްވަނީާ އެާ ޢިބ ރ ތުަގިއާާޝަރީފްވެސްާ ދެންާ ކަމަށްވަންޏ ،ާ ށްާ

ާއަޅުަގނޑުމެން.ާޝަރީފްާމައްސަލައެއްާނެތްތޯ.ާއެްެހެންވީމަ،ާޙަމްޒ ާއެާހުށަހެޅުއްިވޮގތަށް.ާާ

ާ345 

އެބުނ ާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ ަގިއާ )ހ(ާ މިހ ރުާ ވ ޮގތަކީާ މިހ ރުާ އިޢުތިރ ޟްކުރަން.ާ ާއަޅުަގނޑުާ

ނޫން.ާާުވްނާ:އިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެ މިންވަރަކަށްާ އެބުނ ާ ބ ބުަގއިާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ނުވަތަާ އޭަގއިާ މިންވަރަށްތޯާ

އޮންނަނީ.ާ މިބައިތަްއާ އޮތުމުަގއިާ ހިފަހައްޓ ފައިާ މިންވަރަށްތޯާ އޮތްާ ބަޔ ންކޮށްފަިއާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ350 

ބޭނުމަކާީާާރުބުރީާމެންބަރުާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތު ބޮޑުާ އެންމެާ މ އްދ ެގާ މިާ މިއުޅެނީާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

އެކަންާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: އޮންނ ނީާ ޕްރޫފްާ އޮފްާ ބ ރޑްންާ އެާ ޒިންމ ެއއްތޯ.ާ ކ ކުެގާ އޮންނ ނީާ ޕްރޫފްާ އޮފްާ ބ ރޑްންާ

މަށްާެއސިއުމްކުރެވިެގންާކޯޓުަގއިާވ ހަކަދެކެވޭނީ.ާާހިފެހެްެއްޓިާމީހެއްެގ.ާއެާކްލޭމްކުރ ާމީހ ާރަނަގޅުކަ

ޕަރޕަސްއަކީ.ާާ ހޯލްާ މިާ ެއއީާ ޯގސްވީ.ާ އެމީހ ާ ނުދެވިއްޖިއްޔ ާ ސ ބިތުކޮށްާ މީހާ  ހިފެހެއްޓިާ އެާ

 355އެހެންވީމަ،ާއިބޫާދެންމެާއެާފ ހަަގކުރެްއވީާވަރަށްާމުހިންމުާނުކުތ އެއް.ާއަޅުަގނޑުާމީހެއްާކަނޑ ލަންާ

ާާ ދެންނެވީ އަޅުަގނޑުާ މީަގިއާާއޭރުާ އޮތުންާ މީހެއްާ މިހ ރުާ އޮތީމަ.ާ ރިފަްަރެންސްދީފައިާ އަށްާ )ހ(ާ

ޖަސްޓިފައިކުރެވޭާމިާރިފަރެންސްނުދޭކަން.ާއެހެންވީމަ،ާމުޅިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާމުޅިާބަރޑްންާއޭަގއިާ

އޮންނަާެއއްވެސްާރައިޓްއެްއާހިފަހައްޓައިފިއްޔ މުާއެާހިފެހެއްޓިާމީހަކުާބަރޑްންާއޮފްާޕްރޫފްާވ ނީ.ާ

އެއްވެސްާކަެމއްާކުރ ކަށް.ާއެީއ،ާމުޅިާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާިމާޗެލެން ޖްކުރ ާމީހ އަށްާނުޖެހޭނެާ

 360ާމ އްދ ެގާއަސ ސީ.ާާ

ާ
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ެއާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނުވަތަާ ޙައްޤެއްާ އެާ ބަދަލުކޮށްލަން.ާ ޢިބ ރ ތްާ މިާ މިއޮތީާ ހުށަހެޅުމެއްާ އެހެންވީމަާ އ ދެ،ާ

ހިފަހައްޓ ފައިަވނީ ެއކަށީެގންވ ާމިނިވަންކަމެއްާ ޮގތުެގމަތިންާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ާމިާ

ިމނިވަންކަމެއްާާ ނުވަތަާ ޙައްޤެއްާ އެާ ނުވަތަާ ސަރުކ ރުެގާ ސ ބިތުކޮށްދިނުމަކީާ މިންވަރަކަށްކަންާ

މަޢ ފްކުރައްވ ާާ ސަރުކ ރުާ ޒިންމ އެކޭ.ާ ފަރ ތުގެާ ބުނ ާ އެއްޮގތަށްކަމަށްާ ޤ ނޫނ ާ  365ހިފަހައްޓ ފައިވަނީާ

)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެްއާސ ފެްއނުވޭ(.ާއެހެންްްވީމަ،ާމިދެންނެވިޮގތަށްާާާާސަރުކ ރުގެާ

އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާބޭފުޅަކުާިއންނެވިތޯާބަލ ލ ނަން.ާދެން،ާހަމަާކްލެރިފިކޭޝަން،ާޑިބޭޓަކަށްާދ ކަށްާ

ާޙައްޤެއްާނުވަތަާާަގިއވެސްާއެބައޮތްާތަބީޢަތް.ާއ3ާާެނޫން.ާއަޅުަގނޑުާކްލެރިފިކޭޝަންއަކަށްާ)ށ(ާެގާާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ހިފަހައްޓ ފައިވ ާ މިނިވަންކަމެއްާ އެާ

 370އެޮގތަށްކަމަށް.ާއެްެްެހެންވީމަ،ާދެންާމައްސަލަެއއްާނެތްކަަމށްވަންޏ ާއެާމ އްދ ާެއޮގތަށްާނިންމަން.ާާ

ާޙަމްޒ ާމިާމ އްދ އަށްާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ކަމަށް.ާާ

ާ

ާާއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާނިލަންދެާ ެގާ )ހ(ާ މީެގާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ 1ާއ ދެ،ާ މާިާާ މުޅިާ ދަށުންާ ާެގާ

ބ ބުާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާޭގޓްެވެގންާމިދަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމާިާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

 375ބޭނުންވ ާޙައްޤުތައްާހިފެހެއްޓުމުެގާބ ރުތައްާރައްޔިތުންެގާާާާޤ ނޫނުއަްަސ ސީަގއިާރަްއޔިތުންނަށްާދޭން

ޗެލެންޖްކުރުމަށްާ މިއޮތީާ ދޫކޮށްލުންާ ދޫކޮށްލ ާ އެާ ދެން،ާ މިދޫކޮށްލަނީ.ާ ބްލެންކެޓްާ މަޖިލީހަށްާ

ފުރުޞަތުދީފައި.ާއެހެންނަމަެވސް،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމިއީާވަރަށްާބޮޑުކަމެއް.ާމިކަންާމިއަށްވުރެާާ

ދ  އެްއވަރުކަމަށްާާރަނަގޅަށްާ ހަމަާ ނެތުމެކޭާ އޮތުމެކޭާ ބ ބުާ މިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ންޖެހޭނެ.ާ

ާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާެއއީާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާމިހ ާބޮޑުާބ ރެއްާދޭތީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ380 

ރެކޯޑްކޮށްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްެއްކެުވން:ާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ސަބަބުާ އޮތްާ ރިޒަރވޭޝަންާ ޙަމްޒ ެގާ ައޅުަގނޑުމެންާއ ދެ،ާ މިހ ރުާ ލީ.ާ

މިހ ރުާ އެހެންވީަމ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ބ ބެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ

ާާ ފ ހަަގކޮށްލަން ބަދަލެްއާ ވަނ42ާާައަޅުަގނޑުާ މަިއަގނޑުާ ރަނަގޅު.ާ ބައްލަވ ލެްެްެއްިވއްޔ ާ މ އްދ ާ

ޑްރ ފްޓްކޮށްދެއް ޙުސައިންާ ޑރ.ާ މ އްދ އެއް.ާ )ރެކޯޑިންަގއިާެގންނެވިާ ާ މިއޮތީ.ާ މިހ ރުާ ޮގތްާ ވިާ

 385މެންބަރުާވިދ ޅުިވާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާފުރަްަތަމަާޤ ނޫނަކުންާބ ރުލިބިެގންާނޫނީާއަމުރެްއާކޮށްެގންާާ

އެއްޗެްއާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ފަހަތަށްާ އޭެގާ ދެންާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ނުވ ނެކަންާ

ާ.42ާާސ ފެއްނުވޭ(ާާ
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ބ ބުާާތުރުބުރީާމެންބަރުާނިލަންދެއަތޮޅުާއުާ މިާ ކުރީދުވަހުާ މިހ ރުާ ކަމެއް.ާ ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

 390ނިމުނުއިރުާއަޅުަގނޑުާވ ނެާމ އްދ އެއްާއިތުރުކުރުމަށް.ާއެާމ އްދ ާއިތުރުކޮށްދެްއވ ާނޫނީާފުރުޞަތުާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާފަހުންާލިބޭނެތޯާމިބައިާނިންމ ލަން.ާ

ާ

ާއެއީާއެްއކަލަާމީހަކ ާސުވ ލުކޮށްފިނަމަާއެާބ ބު.ާާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާރިޔ 

ާ

ގަވ ިއދެއްވެސްާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ހުރިހ ާ ޝ އިޢުާ މިހ ރުާ ދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ  395ާނޫންާ

މ ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮތްާ އެޮގތަށްާ ޝ އިޢުކުރަންވ ނެއެވެ.ާ އެހެންނަމަވެސް،ާާޤ ނޫނެއްވެސްާ އެބައޮތް.ާ ީމަގއިާ އްދ އެއްާ

ކަންކަމުަގއިާާ ނުހުންނަާ އެނެގންާ ކަނޑައެްެޅިެގންާ ެއޮގތަށްާ ނުކުރެވުނުާ ފ ހަަގއެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ސުވ ލުާާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ބޭނުން.ާ ފ ހަަގކުރަންާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުާ ނުދެވޭނެކަންާ ޢަދަބުާ މީހުންނަށްާ

ާެއއްެވސްާމ އްދ ެއއްާއަޅުަގނޑަކަށްާފ ހަަގއެްއާނުކުރެވޭ.ާދެންާދަންނަވ ލިންާޕެނަލްއަށްވެސްާއެކަހަލަ

 400ާއެކަންާައޅުަގނޑަށްާއަންަގަވިއދެއްަވއިފިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާއެކަންާބަލ ފައިާދަންނަވ ލ ނަން.ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ިވާމ އްދ އ ާހަމައަށްާދިޔައިމަާއެާއިޝޫާާއ ދެ،ާޙަމްޒ ާއެހެންވީމަާމީަގިއާކުރިންާތިާއިޝ ރ ތްކުރެއްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ެގންދެވޭނެާ މިާ އަވަހަށްާ އެންމެާ ޤަސްދުކުރަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ިމހ ރުާ އިނޭގތޯ.ާ  405ރެއިޒްކޮށްލަްއވ ާ

ޮގތެްއކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާކޮންމެާބޭފުޅަކުވެސްާފަހަރަކުާމ އްދ އެއްާހަމަާވިދ ޅުވެލަްއވ ފަިއާާ

ނިންމ ފަ ކުރީަގއިާ އެކަމެްއާާއަޅުަގނޑުމެންާ ފ ހަަގކުރެްއވެންޏ ާ އޮތްކަމަށްާ ޚިލ ފެއްާ އޮތްޮގތ ާ އިާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އެްެހެންނޫނީާ ފ ހަަގކޮށްލަދެއްވަންވީާ

އެްއވެސްާާ ޮގތެއްާ ެގންދެވޭނެާ ރަނަގޅަށްާ މިއަށްވުރެާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ނިންމ ލިއްޔ ހެންާ

ފ ހަަގކުރެ ވިދ ޅުިވާާމެންބަރަކަށްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ެގންދެިވދ ނެ.ާ އެޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ  410ވެންޏ ާ

އެްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(.ާމިހ ރުާދެންާހަމަާވަންާބައިާވަންާފައިނަލައިޒްކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާާ

.ާދެން،ާަވނަާމ އްދ ާމިހ ރުާދެންމެާހުށަހެޅިާނިމުނީކަމަށްާއަޅުަގނޑުާބެލ1ާާީދަންނަވ ލ ނަން.ާމިހ ރުާާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާައޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދެއްކިާޮގތ ާޚިލ ފަށްާކަމެއްާހުރިކަމަށްާފ ހަަގކުރެއްވެންޏ 2ާާާާ
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މ އްދ އަކ ާާ މިާފުރުޞަތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެްއޮގތަކަށްވެސްާ މިހ ރުާ އެކަމެއްާއިޝ ރ ތްކޮށްލަްއވ .ާ

 415ްއާސ ފެއްނުވޭ(.ާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމިޮގތާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމެއްާ)ރެކޯޑިންަގިއާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެ

ާޚިލ ފުާއެއްޗެއްާމީަގއިާއޮތްތޯާބަލަންާޗެކްކުރަންާއަޅުަގނޑުެމން...ާ

ާ

އޯކޭާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ ވިދ ޅުވެދެްއވީމަާ ރިޔ ސަތުންާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ ެއއްޗެއްާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާެއޮގތަށް..ާާާވެއްޖިއްޔ ާދެންާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ420 

ާވަނަާމ އްދ ާބޭފުޅުންާބައްލަވ ލަްއވަންެވސްާަވުގތުކޮޅެއްާައރުވަން.2ާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާއެހެންވީމަ،ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ހުރިއްޔ ާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ކަމެްއާ އެކަހަލަާ ކުށެއްާ އިމްލ ާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ހުރިާ ާމީަގއިާ

ޒިންމ ާއުފުލަނީާމުޤައްރިރުތޯާނުވަތަާޕެނަލްތޯާނުވަތަާކޮމިޓީތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންާާޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާއަޙްމަދުާޙަމް

އެހެންާ ފ ހަަގކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އެބަހުރިާ ކަންތައްތައްާ ބަެއއްާ ެއއީާ ބަލަން.ާ ކްލޯޒްކޮށްާ  425ވަރަށްާ

އަޅުަގނޑަ ތަންތަންާ ބައެްއާ އެކަހަލަާ ިމާާމ އްދ ތަކުންާ އެހެންވީމަ،ާ ފ ހަަގކުރެވިފަިއ.ާ އެބަހުރިާ ށްާ

ާއެްއޗެހިާދ އިރުަގއި...ާާ

ާ

އެންމެާރަނަގޅު.ާއެހެންވީމަ،ާމިހެންާހަދަމ ާހިންަގވ .ާނޫންާމުޤައްރިރަކަށްާއެާޒިންމ ާ)ރެކޯޑިންަގއިާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

 430އްރިރުާޖެހޭނެާބަލ ފައިާބަދަލުކުރަން.ާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންެވއްޖިްއޔ ާމުޤަ

ރަނަގޅުކުރުމުަގިއާާ މިސްޓޭކްާ އެޑިޓޯރިއަލްާ އަންނ ނީާ އެކިުއޒޭޝަންާ އަޅުަގނޑަށްާ އޭރުންާ

)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންވީމަ،ާމިތަނުންާދެންާނިންމަވ ާޮގތަކަށްާާ

ާާ އަޅުަގނޑު އެހެންވީމަ،ާ ދެންާ ވަުގތ2:30ާާާާުދ ންޖެހޭނީ.ާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހާ  ހަމައަށްާ އ ިއާ

އަރުވ ނަން.ާެއއްކޮޅުންާއަނެްއކޮޅަށްާވިދ ޅުވެފައިާއެހެންާޮއތްާކަންތައްތައްާފ ހަަގކޮށްލަްއވަން.ާދިުގާާ

އެހެންވީމަ،ާާ ކޯރަމް.ާ ނިންމޭވަރަށްާ އެބަޮއތްާ މިއަދުާ މިއަރުވަނީ.ާ ބައިަގޑިެއއްހ އިރުާ  435ބ ބެއްވީމަާ

ާާ ފ ސްޓްކޮށް ާާއަޅުަގނޑުާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(. މިބަލަނީ.ާ ދެންމ1ާާާެެގންދެވޭތޯާ އަޅުަގނޑުާ )ށ(ާ ެގާ

ާާ އިންޓަރެޕްޓްކޮށްލ ނަން. ކުޑަކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ ށ2:30ާާާްބަދަލުކޮށްލައިފިން.ާ

މިއަދުާ ކިހިނެއްތޯާ އެހެންވީމަ،ާ ހަމަަވނީ.ާ ދޮޅުަގޑިއިރުާ ކޮމިޓީެގާ ޢ ންމުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދަންނަވ ނީތޯ.ާއަޅުަގާނ މީޓިންގއަކަށްާ އަލުންާ ނޫނިއްޔ ާ ދ ނީތޯާ ނިންމ ލ ފައިާ ތިބެެގންާ ޑުމެންާ
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 440ޕްރެޝަރާއޮތީާމިހ ރުާނިންމ ފައިާމިާފޮނުވަން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާދެން،ާރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާ

ކޮޅަކަށްފަހު(.ާކޮމިޓީަގިއާވ ހަކަދެއްކިއިރުަގިއާރޫޙުާހުރީާހަމަާމިއަދުާތިބެެގންާނިންމަންވީއޭ.ާ)ަވުގތު

3ާދެން،ާއެހެންނޫނީވިއްޔ ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބައްދަލުވެޭވނީ،ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާާ

ޖަހ އިރަށްާެގންޮގސްފިއްޔ ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާނުނިންމިދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާދެންާމިހ ރުާައޅުަގނޑަށްާާ

ނ ނީ.ާދެން،ާހަމައެކަނިާއިމްލ ަގއިާމިސ ލަކަށްާޔަޤީންވޭާތިބޭފުޅުންާނިންމެވިޮގތަށްކަންާހަދ ފައިާހުން

މިހ ރުާ ދެންާ ހިއެއްނުވޭާ ނޫނިްއޔަކ ާ ކަެމއްާ ކަހަލަާ އޮތުންާ އޮޅިފަިއާ ފިއްޔެއްާ މަދުވުންާ  445ތިއްކެްއާ

ާާ ދެން، އޮންނ ނެހެނެއް.ާ ެގންނަވަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށ3ާާާްބަދަލެއްާ ދެންާ ބަލ ފައިާ ޖަހަންދެންާ

ޏ ާދެންާމެދުކަނޑ ް ލ ފައި)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެއްޗެއްާާއިތުރަށްާދިުގނުދެންމޭާކަމަށްވަން

ާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ާ

ދޫކޮށްލެއްިވއްޔ ާާާޕެނަލްެގާބޭފުޅެއްކަމުަގއިވ ާ ޕެނަލްއަށްާ ކަންތަްއާ އިމްލ ެގާ މިާ ހީވަނީާ  450ާއަޅުަގނޑަށްާ

ފައިނަލްާާމުޙަްނމަދުާވަޙީދުާާ މިާ ދެންާ ޔަޤީންކަންާ އަޅުަގނޑުާ ައވަސްވ ނެ.ާ ނިމޭއިރުާތަންކޮޅެއްާ ާާ

ާއެްއވެސްާއިމްލ ާކުށެއްާނުހުންނ ނެ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

މިސ ލަކަށްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އިމްލާ  ދެންާ މ އްދ ެގާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަދަމ ތޯ.ާ މިޮގތަށްާ އެހެންވީމަާ އ ދެ،ާ

ނި މ އްދ ާ ނުބަލ ާ ކަންތަކަށްާ ެއކަހަލަާ ަމދުވުންާ ތިްއކެއްާ ޮއޅުންާ މިއޮތީާފިއްޔެްއާ  455ންމެވިޮގތަށްތޯާ

)ރެކޯޑިންަގއިާ މިހ ރުާ ޕެނަލްއަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނަންާ މިހ ރުާ ކަށަވަރުކޮށްލ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާމިރޭާއަޅުަގނޑުާފޮނުވ ނަންާހުރިހ ާބޭފުޅުންެގާއަތްޕުޅަށް.ާާ

ސ  ެއއްޗެއްާ ިވދ ޅުވިާ މެންބަރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ)ރެކޯޑިންަގއިާ ހެނދުނުާ މ ދަމ ާ ފެއްނުޭވ(.ާ

ވިދ ޅުިވާާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ރަނަގޅުތޯ.ާ އެންމެާ އެޮގތްާ ފައިނަލަިއޒްކޮށްލ ނީ.ާ ބައްދަލުވެފަިއާ

ާާ އެހެންވީމަ، ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ މ އްދ އަކުނ2:15ާާާާްއެްއޗެްއާ ނިންމ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ  460ަގިއާ

ހަމަ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވިދ ޅުވިާާާާމ އްދ އަކުން.ާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ނިންމ ލެވިދ ނެހެން.ާ

އޮތިްއޔ ާާ ކަެމްއާ މުހިންމުާ ބަްއލަވ ލަްއވ ފައިާ އަރުވ ނަންާ ަވުގތުާ އަޅުަގނޑުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ

ާފ ހަަގކޮށްލަދެއްވަން.ާާ

ާ

 465ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(
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ާ

ާާމ ނަކުރައްވ ާކަމެއްާއެބައޮތްތޯ.ާނެތްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަނަާމ އްދ ާރަނަގޅުކަމަށް.ާ)ރިކޯޑިންގަގއ2ާާާާިކަމަށްާވަންޏ 

ާާ 4ާާ27ާާާާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާޑްރ ފްޓް 2004ާާާާޖޫން ވަނ4ާާާަޖަހ ފައިާއިން....

ސ ފެއް އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ މަްއސަލައެއް.ާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ނުވޭ(ާާމ އްދ ަގއިާ

 470ާވަނަާމ އްދ .5ާާާމ އްދ އަށްާެއއްޗެއްާވިދ ޅުވ ާބޭފުޅެއްާނެތް.ާވަނ4ާައެހެންވީމ ާ

ާ

މ އްދ ތައްާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ބަެއްއާ މީެގތެރެއިންާ މިހ ރުާ ބޭނުން.ާ ސ ފުކޮށްލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންވީމ ،ާމިާއެސިއުމްާކުރެއްވެނީތޯާާާާބޭފުޅުންާވެެގންާއެޕްރޫވްކޮށްފައިާހުރިާއެްއޗެއްހި.8ާާވ ނެ

ާާ މ އްދ އެއްަގއިެވސް މިހ ރ12ާާާުާހުރިހ ާ ވިދ ޅުވަނީާ ތިާ އެއްޗެއްކަން.ާ ހުރިާ ނިންމަވ ފައިާ ބޭފުޅުންާ

 475ާއެކަމަކުާއިޢުތިރ ޟެއްާނޫނޭާމިާނިންމ ފައިާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

ާހ ރުާބައްލަވ ާމިއީާފޯމަލްާމީޓިންގކަމަށް.ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާމިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

މެންބަރުާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގިއާ މަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީަގއިާ ާމިހ ރުާ

 480ާފެއްނުވޭ(ާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ާ

ަގވ އިދުަގިއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޖިލީހުެގާ ހަމަާދަންނަވަންާއޮތްާއެްއޗަކީާ ތިާމައްސަލ ަގިއާއަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ

ވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެބަބުނޭާކޮމިޓީެގާމެންބަރަކަށްވެސްާމަޖިލީހުަގއިާކޮމިޓީެގާނިންމުމ ާދެކޮޅަކަށްވެސްާާ

ަގވ އިދުަގއިާއެހެންވީމ ،ާކޮންމެާބޭފުޅަކަށްވެސްާއެާޙައްޤުާާާާވ ހަކަާދެކެވިދ ނެއޭ.ާދެން ެއހެންާއޮވޭާ

 485އެބައޮތް.ާއަޅުަގނޑަށްާއަސްލުާދެންާވީޮގތަކީާމަިއަގނޑުާޮގތެއްަގއިާހަމަާއަޅުަގނޑުެވސްާމިސ ލަކަށްާ

އެތ ނަގއިާ ޕޮސިޝަންާ ކޮމިޓީެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބަހުރި.ާ މ އްދ ވެސްާ ނުޖެހޭާ ހިތްހަމަާ

ވަރަށްާ)ރިކޯޑިންގގަާ ޮގތުންާ އުސޫލެއްެގާ ޢ ންމުާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ އިާ

)ރިކޯޑިންގަގިއާާ ނިންމެވުމަށްާ ކޮމިޓީެގާ މެންބަރުންވެސްާ ވަންޏ ާ ނެތްކަމަށްާ މައްސަލައެއްާ ބޮޑުާ

ާާ އެހެންވީމ ، ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ 5ާާާާމެންބަރުާ މ އްދ . އެންމ5ާާާެވަނަާ މ އްދ ާ ވަނަާ

 490ާވަނަާމ އްދ .6ާާާނަގޅުކަމަށް.ާރަ

ާ
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6ާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ މީަގއިާާ މ އްދ އެއް.ާ އޮތްާ ފ ހަަގކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ މ އްދ ާ ާވަނަާ

ވިދ ޅުވިާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ބިނ ކުރުުމެގާ އުސޫލުތައްާ ައސ ސީާ އިންސ ފުެގާ ޢަދުލުާ ާާމިބުނ ާ

އެްއޗެއްާސ ފެއްނުޭވ(ާއެާމ ނަާވ ހަކައަކީާއެކިާތަންތ ނަގިއާއެކިާޮގތަށްާ)ރިކޯޑިންގަގިއާމެންބަރުާ

 495ާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ

ާ

ދަށުންާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސެީގާ މިާ ދުވަހެއްަގިއާ ކުރީާ އޮންނ ނެާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާާާާ:އަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން އެއީ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ މ އްދ ަގިއ15ާާާާއަޅުަގނޑުާ ވަނަާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނެފައިާޮއންނ ނެާޤ ނޫނުންާކަނޑައެޅިފައިވ ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާާ

އިސްލ  މިއީާ ދެބަޔަކީާ މިާ އަބުރަށްާ ނުވަތަާ ނަމަށްާ ނުވަތަާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ދީނުަގއިާއެްއޗެއްާ  500މްާ

ާާ މީެގތެރެއިންާމިއިންާެއއްވެސްާބައެްއަގިއާާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(

މިބައިާ ދަންނަވ ފައިާ ލިއުމަކުންާ އޮންނ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ އޮތްތޯ.ާ ހިމެނިފައިާ މިބައިާ

ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާާހިމަނ ލަްަދިނުމަށްާއެާޑިބޭޓްާކޮމިޓީންާމިހ ރުާނުހިމަނުއްވ ޮގތަށްާ)

ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ505 

ުއސޫލުތަކަށ6ާާާްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދުލުއިންސ ފުެގާ އޮތީާ ބެލިިއރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަހުންާ އެންމެާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

މައިަގނޑު މިއީާ ނޫންާ އަލަކަށްާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ާާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ

ރީޑްރ ފްޓެއްާައއިސްފައިާއޮތްާމ އްދ އެއް.ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާފަހުާޖުމްލަާކުރިއަށްާެގނެސްފައިާއިސްފަސްކުރަން.ާ

ާ510 

މެންބަރާުާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގިއާ މުޤައްރިރުާ އިނޭގތޯާ ސ ފުކޮށްލަންާ ާއެްެްއޗެއްާ

ފަރ ތަކަށްާާްނމަދުާާޙުސައިންާމުޙަ ކޮންމެވެސްާ ިއންނަނީާ ޭއަގއިާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ާވިދ ޅުވިާ

ކުރަންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދައުލަތުންާ އެހެންވީމ ،ާ ލ ޒިްމކުރ ކަމެއް.ާ ދައުލަތަށްހެންާ ހީވަނީާ ދެންާ ލ ޒިމްކަމެްއާ ކުރަންާ

ެއވެސްާދަ އުލަތުންާނޫނަސްާސަރުކ ރުންާއަންގ ާކަމެއްތޯޭއާއެާޙައްޤުތަކުެގާބ ބުަގިއާއަންނަނީތޯއޭާ

 515ާކުރަންޖެހޭާހުރިހ ާކަމަކީވެސްާރައްޔިތުންެގާކަމަކަށްާވަނީތޯާއެވެސްާސ ފުކޮށްލަންޖެހޭާއަޅުަގނޑަށް.ާާ

ާ
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ސ ފެއްނުވޭ(ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ އުސޫލަކީާ އޮތްާ ެގންނަވ ފައިާ މިާ އ ދެ،ާ

ވަނަާމ އްދ އ ިއާބެހޭޮގތުންާކޮމިޓީންާކުރީަގިއާބައްލަވ ާނިންމަވ ފައިާއޮތްޮގތަކީާފަހ7ާާާުއެހެންވީމ ،ާާ

ވިދ ޅުިވާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ އިސްފަސްކުރަން.ާ ޢިބ ރ ތްާ އެާ ޖުމްލައިެގާ

 520ާވަނަާމ އްދ އަށްާމުޙްސިން.7ާާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންީވމ ،ާ

ާ

ވަރަކަށްާާާރީާމެްނބަރުާއަރިއަތޮޅުާދެކުނުބުާ ެއއްެވސްާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާާާهللاާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޢަބްދު
ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ525 

އޭަގިއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދެންާ ދައްކ ފައިާ ވ ހަކަާ ފުދޭވަރަކަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދޭތެރޭަގިއވެސްާ ލަފްޒ ާ އެާ

ލުންާއެާެގނެވޭާޮގތްާރަނަގޅުކަމަށްާއެބޭފުޅުންާސަޖެސްޓްާކުރެްއވިޮގތަށްާމިއޮތީާނިންމެވިފައި.ާާޕެނަ

ވިދ ޅުިވާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ހުރީ.ާ ދެއްކިފައިާ ވ ހަކަާ ިގނަާ ވަރަށްާ ބެހޭޮގތުންާ ޢިބ ރ ތްތަކ ާ

ާންާނޯޓްކޮށްލ ނަން.ާވަނަާމ އްދ ާރަނަގޅުކަމަށްާއަޅުަގނޑުމ7ާެއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންީވމ ،ާ

ާ530 

އެީއާާާނިލަންދެއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ އޮތީ.ާ ނިމިފައިތޯާ ޑިފަިއންކޮށްާ އޮތްޮގތަށްާ ޢިބ ރ ތްކުރެވިފައިާ މިާ ާމިހ ރުާ

ރަށްާއެހެންާމިާދަންނަވ ލީާމިސ ލަކަށްާހަކަތައިެގާސަބަބުންާތިމ ވެށިާނުސ ފުވިޔަާނުދިނުމަށ ާއެއީާވަާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ކުޅަދ ނަވ ނެާ މިކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެންާ ބޭފުޅުންާ ޕެނަލްެގާ ދެންާ ބަހުަގއިާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އޮތިްއޔ މުންާ ނިމިފައިާ ކޮމިޓީންާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ފ ހަަގކޮށްލެވުނީ.ާ

ހަމަާާ އަޅުަގނޑުެގާ ެއކަމަކު،ާ ނެތޭ.ާ ަމއްސަލަެއއްާ އަޅުަގނޑުެގާ  535ޢިބ ރ ތްކުރުމުެގާާމަފްޙޫމަކަށްާ

ާމައްސަލަެއއްާއެބައޮތޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ
ާ

އެއްޗެއްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ދަންނަވ ހެންާ މިާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ

ާާ 8ާާާާސ ފެއްނުވޭ( މ އްދ . މ އްދ އަށްާއެްއެވސްާކޮމެންޓެްއާނެތިއްޔ ާރަނަގްަޅ8ާާުވަނަާ ކަމަށްާާވަނަާ

 540ާވަނަާމ އްދ .10ާާާވަނަާމ އްދ ާރަނަގޅުކަމަށް.9ާާާވަނަާމ އްދ .ާއެހެންވީމ ،9ާާާއަޅުަގނޑުާބަލ ނަން.ާ

ާ

ާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ 10ާއ ދެ،ާ ވިދ ޅުިވާާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ
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ސ ފެއްނުވޭ(ާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ވިދ ޅުިވާާާާއެްއޗެއްާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ރައްކ ތެރިކަންާ ފަރުދުންެގާ މުޖުތަމަޢުެގާ

)ރިކޯޑިންގަގއިާާ ފުރ ނަތަކ ާ ފަރުދުންެގާ ޙ ލަތުަގއިާ ނުރައްކަލުެގާ ކުއްލިާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ

 545ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

ކޮމިޓީަގއިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެއޮގތަށްާ ޢިބ ރ ތާްާއ ދެ،ާ ވިދ ޅުނުެވާ ޢިބ ރ ތެއްާ ވަކިާ އޮތްޮގތަކީާ ދައްކަވ ފައިާ ވ ހަކަާ ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ރަނަގްަޅުކުރަންާ

ނުރައްކަލެއްާާ މުޖުތަމަޢުެގާ ކޮންމެއަކަސްާ ޑްރ ފްޓްަގއިާ ބެލިާ ފަހުންާ އެންމެާ ހަނދ ންވ ޮގތުންާ

ެއކަހަ ެއިގތޮތަށްާފ ހަަގކޮށްެގންާނ ޖ އިޒްކޮށްާއެކަންާ)ރިކޯޑިންގަގއިާާދިމ ވެދ ނެއޭާ ޮގތެއްާއޮތީމަާ  550ލަާ

ާވަނަާމ އްދ .11ާާާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާނެތްކަމަށްާވަންޏ ާ

ާ

ވަރަކަށްާާާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ ެއއްެވސްާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާާާޞީްީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ނަާهللاާޢަބްދު

ާ555 

ނަސީރުާއެާމ އްދ ާޑްރ ފްޓްކުރިއިރުަގއިާތިާވިދ ޅުވ ާިއޝޫާފ ހަގަވެސްާކުރެވުނު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ިއރުޝ ދަކީާ ދެއްިވާ ކޮމިޓީއަށްާ ޕެނަލުންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ

އަރިމަތީާާޢ ން ދެންާ ެގންނަން.ާ ބައިަގއިާ މ ނަކުރުުމެގާ ކޯއްޗެއްކަންާ އެީއާ ވ ހަކަާ އިންތިޚ ބުެގާ މުާ

ކުރިމަތިލުމުގެާ އިންތިޚ ބުތަކަށްާ އެާ އޮތީމަާ ޙައްޤުާ ވޯޓުދިނުމުެގާ ހަމައެކަނިާ ކުރީަގއިާ ސުރުޚީަގއިާ

 560ާޙައްޤުވެސްާއަންނަޮގތަށްާއަރިމަތީާސުރުޚީާބަދަލުކުރުން.ާ

ާ

11ާާބުރީާމެންބަރުާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުާ އެތަންކޮޅުާާ އޮތީމަާ ރައްޔިތަކަށްާ ދިވެހިާ ތ ނަގއިާ ފެށޭާ މިާ ާަގއިާ

ފަހަަގކުރަން.ާއެާފ ހަަގކޮށްލިްއޔ ާޕެނަލަށްވެސްާފަސޭހަވ ނެާދެއްތޯ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ީމެގާޕް ޢ ންމުކޮށްާބޭނުންވަނީާމިހ ރުާމިާޑްރ ފްޓްާދ އިރުަގއިާ ރެޒެންޓޭޝަންާސްޓައިލްާވ ނީާހަމަާ

 565މިފަދަާއެއްޗެހިާޕްރެޒެންޓްކުރ ާސްޓައިލަށޭ.ާއޭަގއިާއިންނަނީާމިސ ލަކަށްާ)ހ(ާވެއްޖިއްޔ ާތަންކޮޅެްއާާ

އެތެރެއަށްާޖަްއސ ލ ފައިާއޮންނ ނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާސްޓައިލްވެސްާމުހިންމޭާހަމަާއެހެންވެާެއވ ހަކަާާ

ާާދަންނަވ ލީާޝުކުރިއްޔ .

ާ
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ާވަނަާމ އްދ .12ާާާވަނަާމ އްދ ާމައްސަލަެއއްާނެތްކަމަށް.11ާާާއެހެންވީމ ،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ570 

12ާާތިލަދުންމަތީާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ އޮންނަނީާ މިާ މ އްދ އަށްާ ާވަނަާ

ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާާަނޞީްީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާޢަބްދު

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮމިޓީން މިާ މީަގއިާ އެންމ5ާާާެދެންާ އޮތްޮގތްާ ޑްރ ފްޓްަގއިާ އޭރުާ ބައްދަލުވުމުަގިއާ ެގާ މެއިާ

އެްއޗެއްާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ނުެގނެސްާ ބަދަލެއްާ ެއްއވެސްާ  575ރަނަގޅުކަމަށްާ

ވަނަާމ އްދ .ާއޭަގއިާވެފަިއ13ާާާމަށް.ާވަނަާމ އްދ ާމައްސަލައެއްާނެތްކ12ާާަސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންވީމ ،ާާ

ެގާ)ށ(ާަގއިާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެއްޗެއ13ާާާާްއޮތްޮގތަކީާކޮމިޓީންާނިންމެވީާމިވ ހަކަާާ

ާާ ނިންމެވީ. ކޮމިޓީންާ ެގންދަވަންާ އެބައިާ މ އްދ އަކަށްާ ަވކިާ ާާސ ފެއްނުވޭ(ާ މ އްދ އެްއާާނިންމެވީމަ ވަކިާ

ށްާހަދ ާހުރިހ ާއެއްޗެހިާބަދަލުކޮށްލިނަމ14ާާާަތީާމިހިސ ބުންާއެކަންާާދޭއްޖަހ ފައިާމިަވުގތަށްާެއއ13ާާޮ

 580މިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިކުރ ާމަސައްކަތުަގއިާތިބޭފުޅުން..)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާއެއްޗެްއާާ

ާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ާާނިލަންދެއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ މިާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ 13ާއ ދެ،ާ ާާ މ އްދ ތަކުެގާާިއގަވެސްާ ާބަެއްއާ

ާާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ެއއްޗެހި ބައެއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުހުރޭ.ާ ެއއްޗެއްާ އެްއވެސްާ ޕެރެްގރ ފްަގއިާ ިއެގ13ާާާފުްުރަތަމަާ

ެގނެވިއްޖެްއޔ ާާ ޮގތަކަށްާ ކޮންސިސްޓެންޓްާ ކަހަލަާ ކޮންެމވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ )ހ(.ާ ފެއްޓޭާ  585ފުްުރަތަމަާ

މިހ ރު ާާރަނަގޅުވ ނެ.ާ މި ލިޔުންތަކުަގއިެވސްާ ޤ ނޫނީާ މިާ ޕެރެްގރ ފް،13ާާާާާ ފުރަތަމަާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އެހެންާލިޔަންޖެހޭނީ.ާއެހެންނޫނީާރިފަރެސްދޭކަށްާނޭނޭގނެ.ާއެހެންވީމަ،ާކޮންސިސްޓެންޓްާޮގތަކަށްާ

ެގންދިޔައީަމާާ ހޯއްދަަވއިެގންާ މަޝްވަރ ާ ޕެނަލުންާ އެކަމުންާ ދެންާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ ެގނެވިއްޖެްއޔ ާ އެާ

ާނަގޅުވ ނެ.ާާރަ

ާ590 

)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާެއއްާމ އްދ އެްއަގއިާދެއަކުރެއްާނޯންނަންޏ ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ައއިސްފައި..ާާ ސަޕޯއެއްާ ޙަވ ލ ދޭާ އަކުރުތަކަށްާ އެބަހުރޭާ މ އްދ ާ ބައެއްާ ދެންާ ޖަހަނީ.ާ މިހެންާ ސީދ ާ

ާާ މެންބަރު ާާ)ރިކޯޑިންގއިންާ ދަންނަވ ނަމަ މިސ ލަކަށް،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވަނ12ާާާާަވިދ ޅުވ ާ

ާާ ކޮންމެާމީހަކަށްވެާއަންނަނިވިާއަސ ސީާޙައްޤުތައ12ާާާާްމ އްދ . ވަނަާމ އްދ ަގއިާފުރަތަމަާމިބުނަނީާ
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ާ އެހެންނަމަެވސް،ާ )ހ(،)ށ(،)ނ(.ާ ކިޔ ފައިާ 13ާލިބިެގންެވއޭާ ހަމަާާ މ އްދ ަގއިާ  595ވަނަާ

ާކައެއްާދެާައކުރުަގއިާމިެގންނަނީ.ާފުރަތަްަމައިނުންވެސްާެއވ ހަ

ާ

ލިޔެކިޔުންތަްއާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެކަހަލަާ ޮގތުަގއިާ ފަހ ަގކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ާޢ ންމުކޮށްާ

މިސ ލަކަާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ުގޅިފަކ ނުހުރޭ.ާ މިާ އެތީަގއިާ ދިވެހިާ މިހ ރުާ ުގޅިފައި.ާ ޕެރެްގފ ާ އެާ ށް،ާާހުންނ ނީާ

ކޮންމެވެސްާ ުގޅުވޭނެާ މިާ އެހެންވީމަ،ާ އަންނ ނީ.ާ އ ންމުކޮށްާ ުގޅިެގންާ އެާ ޖެހިެގންާ  600ސެމީކޯލެންއެއްާ

ޮގތެއްާއޮތްނަމަާިވސްނަވ ފަިއާނޫނީާމިޮގތްާރަނަގޅުކަމަށްާހަމަާާއަޅުަގނޑަށްވުރެާބަހުެގާބޭފުޅުންާ

ާކޮށްލަން.ާާމިާތިއްބަވަނީ.ާއެހެންވީަމ،ާދިވެހިންާމިހެންތޯާއޮންނަނީާއަޅުަގނޑުާސ ފު

ާ

ާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ 13ާއ ދެ،ާ ާ ރެޒަވޭޝަނ ާާާ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާަވނަާ

 605ާއެްއކޮށްކަމަށްާއިނޭގތޯާ.ާއިބްރ ހީމްާއަފީްިފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

13ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާހަސަންާާ އިނޭގތޯ.ާ ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދޭއްާ މ އްދ ެގާ ާާާވަނަާ

އިޤްތިޞ ދީާާާާއަފީްިފްާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެކަށީެގންނުވ ާ ެއމީހުންނަށްާ ޒުވ ނުންނަށްާ ކުޑަކުދިންނ ާ އެބައޮތްާ މީަގއިާ މިހ ރުާ

އެހެންވީމަ،ާާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގއިންާ ާ.. ކަންތައްތަކ ާ އިޖުތިމ ޢީާ

 610ނ18ާާާްނ އިރުަގއިާޢ ންމުކޮށް،ާޒުވ ނުންނޭާބުނ އިރުާާޒުވ ނުންނޭާބުނީމަާއަޅުަގނޑުެމންނަކަށްާމިހެންބު

މިބުނ ާާ ޒުވ ނުންނޭާ ކޮބައިތޯާ މީަގއިާ އެހެންވީަމ،ާ އެބަހިމެނޭ.ާ އެބަޒުވ ނުންކަމުަގއިާ މީހުންާ މަތީެގާ

ާއުމުރަކީ.ާާ
ާ

ާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ615 

ކުދިންނޭއައީމަާާރުާއަޙްމަދުާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަ ދެންާ ރަނަގޅުހެން.ާ ޅަފުރާ  މިާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

މ ނައިަގއިާކުދިންާާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދަރިންެގާ ބޮޑުނުވ ާކުދިންނަށ ާޅަކުދިން.ާސަބަބަކީާ ެއވިދ ޅުވަނީާއެއީާ ޙުސައިންާ

ާބޭނުންކުރ ނީާއަދިާބޮޑިވިޔަސް.ާ

ާ

 620ާވަނަާމ އްދ .ާއަފީފްާ.14ާާ)ރިކޯޑިންގއިންާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއ ދެ،ާާާާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވ
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ާ

14ާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ މިީއާާާ ކޮންސެޕްޓެއްާ ފޮލޯކުރަންވ ާ ެގންނަންާ ކުރިންާ މ އްދ އަށްާ ާވަނަާ

ާސަރުކ ރުލިޔ ާދަޢުލަތްާމީގައިާ.ާާާއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވން:
ާ

ތަޢުލީމާުާާާާކަދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ބަހ ލަން.ާ ބައިބަޔަްަށްާ ކުރިޮއތްބައިާ ަގއިާ  625އަޅުަގނޑަށްާކޮމިޓީެގާނިންމެުވމަކަށްާއޮތީާ)ހ(ާ

އޮތްތަންާއުނެގނުމަށްާބަދަލުކުރަން.ާދެންާސަރުކ ރަށ ާމައިންބަފައިންނަށްާއެާއިބ ރ ތްާބަދަލުކުރަންާ

އެްއޗެއް ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ އޮތްތަންާނިންމެވީ...)ރިކޯޑިންގއިންާ ސަރުކ ރުާ އ ދެ،ާ ސ ފެްެއްނޫން.(ާ ާ

އެއްޗެްއާާ ވިދ ޅުވ ާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގއިންާ ބޭފުޅުން.ާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ބަދަލުކުރަންާ ދަޢުލަތަށްާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑަށްާދެންނެވޭނީާމިހ ރުާތިއްބެވިާބޭފުޅުންނަކީާހދ.އަތޮޅުާމެންބަރާުާ

މެهللاާޢަބްދު ބ.އަތޮޅުާ މުޙަންމަދު،ާާނަޞީރު،ާ ޙުސައިންާ މެންބަރުާ އަފީފް،ާއއ.ާ އިބްރ ހީމްާ  630ންބަރުާ

މެންބަރާުާ ފ.އަތޮޅުާ ސުލައިމ ން،ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ މ.އަތޮޅުާ ޢަބްދުލްމުޙުސިން،ާ މެންބަރުާ އދ.ާ

ޢަބްދުާ މެންބަރުާ ގދ.ާ ާޙަމްޒ ާ މެންބަރާުާهللا އަްއޑުއަތޮޅުާ އަފީފް،ާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ތ.ާ ލަޠީފް.ާ

ާާާާއިބްރ ހީމްާޝަރީފްާއަދި .11ާާއަޅުަގނޑުާމ ލޭާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާއިސްމ ޢީލް.ާމިވަރުންާހަަމވަނީ

ިމ12ާާާ އެހެންވީމަ،ާ ނުނިންމޭނެ.ާ ނިންމުންތަކެއްާ ފަހުެގާ ކޮމިޓީެގާ ހަމަވެެގންނޫނީާ މެންބަރުންާ

ާާ  635ޖަހ އިރުާައޅުަގނޑުމެނ9.00ާާާްބައްދަލުވުންާމިހ ހިސ ބުންާައޅުަގނޑުމެންާނިންމ ލ ނީ.ާދެންާމ ދަމ 

ާވުމެއްާބ އްވ ނަން.ާމިހ ހިސ ބުންާމިާބައްދަލުވުންާނިމުނީ.ބައްދަލު
ާ

______________ 


