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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /79 

 
 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  79ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް ހޯމަ  ވީ 2009 ޑިސެމްބަރ 28 ތާރީޚް: 

  1431 މުޙައްރަމް 11 

 

 ަގއި   9:03 ހެނދުނު ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ 

 

  އަށް  11:02ން  10:08 އިންޓަވަލް: 

 

 ަގއި  11:06 ހެނދުނު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑީ: 

 

   މިނެޓް 9 ަގޑިއިރާއި 1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތު: 

 

  ،40 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ57ްލް ކުރިން  އިންޓަވަ ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވަޑައިގެންނެ 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللا ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޙީމްޢަބްދުއްރަهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާއިރާެގ މެން 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  



 III 

  މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ވެލިދޫ ދާއިރާެގ 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 އިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާުގރައިދޫ ދާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމްދިއްަގރު ދާ 



 IV 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

  މުޞްޠަފާ ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެ 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 އިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާ 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  



 V 

 

 މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފް  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 މެންބަރު ޢަލީ ސަލީފުނަދޫ ދާއިރާެގ 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 ންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެ

 

  

  - ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 



 VI 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 5 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އްޗަްނޮގޅި އުތުރު  މަ هللا، ހެްނވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢީާވ ޢަބްދު  އިންޓަަވލްފަހު،   *  

މެން  ދާއިރާެގ  އުތުރު  މާފަންުނ  ރަޝީދު،  މުޙަްނމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  މައްޗަްނގޮޅި  ދީދީ،  އަޙްމަދު  މާރިޔާ  މެންބަރު  ބަރު  ދައިރާެގ 

ރަޝީދު، އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ    އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ، މާފަްނނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދާ، ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާެގ  هللا، މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު  ބާރަށު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙަްނމަދު ޝިފާޒް، ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު، 

ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު،    މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް، ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކުޅުދުއްފުށި

އިބްރާހީމް   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ުގރައިދޫ  މޫސާ،  އަޙްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ކުރެްނދޫ  ޢީސާ،  އަޙްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ރިޒާ، ކެނދިކުޅުދޫ 

ނާޒިމް، އަޙްމަދު  ދާއިރާެގ މެްނބަރު  މެްނބަރު ރިޔާޒް ރަ  ދިއްގަރު  މުޙަންމަދު ރާމިޒް،  ޝީ ިވލުފުށި ދާއިރާެގ  ދާއިރާެގ މެންބަރު  ިވލިިގނލި  ދު، 

ޝި މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މެދު  ފުަވއްމުލަކު  ޤަސަމް،  މުޙަންމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ތިަނދޫ  ރިޔާޒް،  މުޙަްނމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ފާޤް ދާންދޫ 

ޖަލްސާއިން ަވކިެވަވޑައިެގންނެިވ.    މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  މުފީދު، މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން ޢާދިލް، އަދި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ

އިންޓަަވލްފަހު، ޢަބްދު  އަދި  މެންްްބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ނަޝީދު،  هللا މާފަންނު  މުޙަްނމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ޮނޅިވަރަމް  ޢަބްދުއްރަޙީމް، 

ދާއިރާެގ އޭދަފުށި  ޙުސައިްނ،  މުޙަްނމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ޤާސިމް   ކަނޑިތީމު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މާމިިގލި  ސަލީމް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު 

މުސްޠަފާ މުޙަްނމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށި  އަދި  ނަޢީމް،  ޔޫސުފް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ފެލިދޫ  ޖަލްސާަގއި    އިބްރާހީމް، 

 ބައިވެރިެވަވޑައިެގްނނެިވ. 
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނަާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްާހޯމަާާޑިސެމްބަރާާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

 

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާآله ާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާޖިލިސްާފެށުނީ.މަާާ.واالهާومنާوصحبه



 10ާ.ސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ .

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިއްބެވީ ހ ޒިރުެވަވޑަިއެގންާ މަޖިލީހަށްާ އެޖެންޑ ެގ21ާާާާމިވަުގތުާ މިއަދުެގާ މެންބަރުން.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ާާ ބިލު މަސްތުވ ތަކެްއޗ ބެހޭާ ބިލު،ާ ހުށަހަޅ ާ ސަރުކ ރުންާ މިއޮތީާ އައިޓަމަކަށްާ ާާެގ2009ާާފުރަތަމަާ

އޮންނ ނީާާ ކިޔުންާ ދެވަނަާ މިބިލުެގާ އިއްވުން.ާ ކިޔުންާ ވ 2009ާާާާޑިސެމްބަރ31ާާާާުފުރަތަމަާ

 15ާވަނަާޖަލްސ ަގއި.82ާާާާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ17ާާާާބުރ ސްފަތިދުވަހުާ

ާ

ާކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓްާ. .

ާ

ހުށަހަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮމިޓީންާ މިއޮތީާ ދޭއްަގއިާ ައއިޓަމްާ ދިވެހިރ އްއެޖެންޑ ާ ރިޕޯޓް.ާ ދ އިރ ތައްާާޅ ާ އިދ ރީާ ޖޭެގާ

ލޯކަލްާ ކޮމިޓީން،ާ ހޮްއވެވިާ ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާ ބިލުާ ހިންުގމ ބެހޭާ އުސޫލުންާ  20ލ މަރުކަޒީާ

ހުށަހެޅުމ އިާ ރިޕޯޓްާ ޮގތުެގާ ފުރިހަމަކުރެއްވިާ ދިރ ސ ކުރައްވ ާ ބިލުާ އިންތިޚ ބުެގާ ކައުންސިލްތަކުެގާ

ރިޕޯޓްކުރު ކިޔުމުެގާ ދެވަނަާ ތ ރީޚްާއެބިލުެގާ އޮންނ ނެާ ކިޔުންާ ތިންވަނަާ މަރުޙަލ އ ިއާ މުެގާ

އޮންނ ނީާ ކިޔުންާ ތިންވަނަާ މަރުޙަލ އ އިާ ކުރުމުެގާ ރިޕޯޓްާ ކިޔުމުެގާ ދެަވނަާ މިބިލުެގާ އިޢުލ ންކުރުން.ާ

31ާާާާ 2009ާާާާޑިސެމްބަރު ބުރ ސްފަތިދުވަހު 17ާާާާވ ާ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގާ ަވނ82ާާާާަަވނަާ

 25ާޖަލްސ ަގއި.ާާ

ާ

ާރިޕޯޓްާ.ާާކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ާ .

ާ

1779

2009 2

2
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ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައއިޓަމް ޤ ނ3ޫއެޖެންޑ ާ ާ.ާާ ނަންބަރު ބިލުެގ27ާާާާާ/78ނުާ އުވ ލުމުެގާ ޤ ނޫނުާ އެރުމ ބެހޭާ ހުޅުލެއަށްާ

 30ދެވަނަާކިޔުމުެގާރިޕޯޓްކުރުމުެގާމަރުޙަލ އ އިާތިންވަނަާކިޔުންާކުރިއަށްެގންދިއުން.ާމިރިޕޯޓްާމަޖިލީހަށާްާ

ދ އިރ ެގާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށްޓަކަ ހުޅުމީދޫާ މެންބަރުާ ކޮމިޓީެގާ ކަންކަމުެގާ އިޤްތިޞ ދީާ ިއާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ނަންބަރާުާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޤ ނޫނުާ ކޮމިޓީންާ ކަންކަމުެގާ އިޤްތިޞ ދީާ އ ދެ،ާ މުޤައްރިރު.ާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ

ރިޕޯޓް.27ާާާާ/78ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އިލްޔ ސްާލަބީބްާ ނިންމެވިޮގތުެގާ ދިރ ސ ކުރަްއވ ާ ބިލުާ އުވ ލުމުެގާ ޤ ނޫނުާ އެރުމުެގާ  35ހުޅުލެއަށްާ

ދ އިރ ަގއިާާ މަސްޢޫލިްއޔަތުެގާ އެކޮމިޓީެގާ ހުށަހެޅޭާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ކޮމިޓީއަކީާ އިޤްތިޞ ދީާ

އެފަދަާބިލުތަކ ާުގޅޭޮގތުންާމަޖިލީހަށާްާާާހިމެނޭާސަރުކ ރުެގާދ އިރ ތަކ ާުގޅޭާބިލުތައްާދިރ ސ ކުރަްއވ 

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ 118ާާާާރިޕޯޓްކުރުމުެގާ އަދި ވަނ119ާާާަވަނަާ

މެންބަރުންނަކީ،ާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މިކޮމިޓީަގިއާ ކޮމިޓީެއކެވެ.ާ ހަވ ލުކުރެވިފައިވ ާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ

މެންބަރު ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ޢަބްދުަގލޮޅުާ އީވ ާ ާާ އިބްރ ހީމާްާهللا. މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ  40މ ފަންނުާ

ރަޝީދު.ާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީ.ާމ މިިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާ

އެއީާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރު.ާީމދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސިޔ މްާމުޙަންމަދު.ާކިނބިދޫާދ އިރ ެގާާ

ރުާމޫސ ާޒަމީރު.ާވިލިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރ މިޒްާއަދިާއަޅުަގނޑުާހުޅުމީދާޫާމެންބަ

ދ އިރ ެގާާ މަރަދޫާ ފަޙުމީ.ާ އަލްޙ ންާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ ލަބީބް.ާ އިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ

 45ޤ ނޫނުާނަންބަރާުާމެންބަރުންާޙަސަންާޢ ދިލް.ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް.ާާ

78/ާ72ާާާާ ބިލަކީ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ އުވ ލުމަށްާ ޤ ނޫނުާ 21ާާާާހުޅުލެއަށްއެރުމ ބެހޭާ ަގިއ2009ާާާާޖުލައި

ާާ މުޙަންމަދުާރ މިޒްާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާބިލެކެވެ.ާާާާމެންބަރުވިލިނިގލީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި

ާާމިބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްޓަކަިއާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީއަ 9ާާާާށްާފޮނުއްވ ފައިވަނީ ަގިއ2009ާާާާނޮވެމްބަރު

މަޖިލީހުެގ17ާާާާއޮތްާާ ރައްޔިތުންެގާ ކޮމިޓީއަށ61ާާާާްވަނަާ އިޤްތިޞ ދީާ ޖަލްސ ަގެއވެ.ާ ވަނަާ

ާާ ުގޅިެގން ފޮނުއްވުމ އިާ ބިލުާ 18ާާާާއިސްވެދެންނެވުނުާ ުގޅޭޮގތުނ2009ާާާްނޮެވމްބަރު މިބިލ ިއާ  50ަގއިާ

ބައްދަލު މިާ ބޭއްުވނޭ.ާ ބައްދަލުވުންާ ެގންދަވ ނެޮގތަކ މެދުާކޮމިޓީންާ މަސައްކަތްތައްާ ކޮިމޓީެގާ ވުމުަގއިާ

މެންބަރުނާްާ ހުށަހަޅުއްވަންާ އިޞްލ ޙުާ ދެލިކޮޕީއަށްާ މިބިލުެގާ ނިންމެވީާ މަޝްވަރ ކުރެްއވުމަށްފަހުާ

ެމންބަރުންެގާ މިކޮމިޓީެގާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކަށްާ ފ ޅުކުރައްވ ފައިވ ާ ފްލޯަގއިާ މަޖިލީހުެގާ

ެއްއޮގ ެގންދެވުމަށެވެ.ާާޚިޔ ލުފުޅ އިާ އިޞްލ ޙުކުރެްއވުމަށްާ ވަކިވަކިންާ މ އްދ ތައްާ މިބިލުެގާ ތަށްާ

މިބިލުާ ނިންމެވީާ އިންތިފ ޤުންާ މެންބަރުންެގާ ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންނެވިާ ބައްދަލުވުމަށްާ މިާ  55މިޮގތުން،ާ
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ނަންބަރުާާ ޤ ނޫނުާ އުވ ލުމަށޭ.72ާާާާާ/78ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ފަދައިންާ ޤ ނޫނުާ އެރުުމެގާ ހުޅުލެއަށްާ

ބިލުާާމި މިރިޕޯޓ އެކުާ ހުށަހަޅަމޭ.ާ ރިޕޯޓްާ ކޮމިޓީެގާ ކަންކަމުެގާ ިއޤްތިޞ ދީާ ފ ހަަގކުރުމ އެކީާ ކަންކަންާ

އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާާ ނިސްބަތްާ ވަޑައިެގންނެވިާ މެންބަރުންާ ބައްދަލުުވމަށްާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ

މ މި ހުށަހަޅ ލަދިނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ މިރިޕޯޓްާ ހިމެނިފައިވ ނެެއވެ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާލިޔުމެއްާ ދ އިރ ެގާ ިގލިާ

މިކޮމިޓީެގާާ އަޅުަގނޑަކީާ ފަރ ތުން.ާ މުޤައްރިރުެގާ ކޮމިޓީެގާ ފަރ ތުން.ާ އިބްރ ހީމްެގާ ޤ ސިމްާ  60މެންބަރުާ

ާމެންބަރަކަށްާވ ތީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ެގާކޮމިޓީެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާހުޅުމީދޫާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއިޤްތިޞ ދީާކަންކަމުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީާ މިރިޕޯޓްާ ލަބީބްާ އިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

މަސަްއކަތްޕުޅަށްާ ކުރައްވ ފަިއވ ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮމިޓީެގާ އަދިާ  65ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

އަ މިރިޕޯޓުންާ އެްއެވސްާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ މިބިލަށްާ ކޮމިޓީންވެސްާ ދޭހަވެެގންދަނީާ ޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މެންބަރުންނަށާްާ ފުރުޞަތުަގއިާ ެގންނެވުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ އަދިާ ނެތްކަން.ާ ެގންނަވ ފައިާ އިޞްލ ޙެއްާ

މަޖިލީހުގާެާ އެހެންކަމުންާ ނެތް.ާ ހުށަހަޅުްއވ ފަެއއްާ އިޞްލ ޙެއްާ ވަކިާ މެންބަރުންވެސްާ ހުޅުވ ލުމުންާ

ޮގތުންާމިހިސ ބުންާރިޕޯޓްާކުރުމުެގާމަރުޙަލ ާނިމިާތިންވަނަާކިޔުމަށްާމިބިލުާމިދިޔައީ.ާާަގވ އިދުާބުނ 

މެންބަރުނާްާ ުގޅޭޮގތުންާ ކަންކަމ އިާ މުހިންމުާ ބައެއްާ ހުރިާ ބިލުަގއިާ ކިޔުުމަގއިާ ތިންވަނަާ  70އެހެންވީމ ،ާ

ފުރުޞަ ބަޔ ންކުރެްއވުމުެގާ އެކަމެއްާ އޮތްނަމަާ ބޭނުންފުޅުވ ކަމެއްާ އެބައޮވޭ.ާާފ ޅުކުރަްއވަންާ ތުާ

ާާ މެންބަރަކަށްވެސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ އެފުރުޞަތުަގއިާ ހުޅުވ ލ ނަން.ާ އެފުރުޞަތުާ 3ާާއެހެންވީމ ،ާ

ހުޅުވ ލަން.ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ މިނެޓްާ

ާނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކަށްާއަޅުަގ

ާ75 

ނަންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނ78/27ާާާުާޝުކުރިއްޔ ާ އެރުމ ބެހޭާ ާހުޅުލެއަށްާ

ނެތްކަމަށްާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެގނެސްފައިާ ބަދަލެއްާ އެއްވެސްާ ކޮމިޓީންާ ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ ވިދ ޅުވީ.ާާާާއުވ ލުމަށްާ

އިޞްލ ޙެއްާާ އުވ ލުމަށްާ ފުރަތަމަާ ިމބިލުާ މަޖިލީހުެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ

ޤ ނޫނެއްެގާާ މިވަުގތުާ މިބިލުާ އޮތީާ ބެލެިވފައިާ ބޮޑަށްާ ދެކެވުމުަގިއވެސްާ ވ ހަކަދެކެވުނުާ ހުށަހެޅިެގންާ

 80ވ ތީވެާރ އްޖޭެގާކޮންމެާރަށަކަށްވެސްާާާާސިފައިަގއިާއޮތުމަށްވުރެާބޮޑަށްާކޮމްޕެނީއަކުންާހިންގ ތަނަކަށްާ

އެކަންާާ ޤ ނޫނަކުންާ ރައްޔިތަކަށްާ ެއްއވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ އޮވޭ.ާ ހުްއދަާ ފޭބުމުެގާ އަރ ާ މީހުންާ

އެްއޮގތަށްާާ އިޞްލ ޙ އިާ އެހުށަހެޅުއްވިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބޭއްވުަމށްޓަކައިާ މަނ ނުކުރެވޭނެޮގތަކަށްާ
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ންނަކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާފުރަތަމަެވސްާމިއަށްާމިޤ ނޫނުާއުވ ލުމަކީާއަޅުަގނޑަށްާފެ

ހަމައަށާްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ިއާ މަރުޙަލާ  ރިޕޯޓްކުރުމުެގާ އެާ މިދެންނެވީާ އެއީާ ެއއްސެވުމަށް.ާ ވޯޓަކަށްާ

ހަމަާއެާ މ ނަައކީާ ޭއެގާ ެގނެސްފަެއއް.ާ ިމއަށްާ އެްއވެސްާއިޞްލ ޙެއްާ މިކޮމިޓީންާނެތްާ  85އަިއއިރުަގއިާ

ަގއިާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވ ހަކަދެކެވިފަިއވ ޮގތަށްާއެާރޫޙުާހުރިކަމަށްާކޮމިޓީންވެސްާާމަސައްކަތުާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ ކުރުމަށް.ާ އެކަންާ މިދެންނެވިޮގތަށްާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ފެންނ ތީވެ.ާ

ާާ ނަންބަރު އެޖެންޑ ާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަތަރެއ3ާާާްއެދެންާ ނިމުނީމަާ ފަހަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ ާ

ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެއީާ ކޮށްދެއްވުން.ާ ެއކަންާ އޮތިއްޔ ާ ބަދަލުކޮށްލެވެންާ

ިގނަާ ަވރަށްާ އައިއިރުަގއިާ މަރުޙަލ ާ ރިޕޯޓްކުރުމުެގާ ކިޔުމުެގާ ދެވަނަާ ބިލުގެާ ހިންުގމ ބެހޭާ  90އުސޫލުންާ

އިާއަދަބުާލުއިކޮށްދިނުމުެގާބިލުާކުރިއަށްާާއިޞްލ ޙުތަކެއްާހުރިކަންާއެނޭގ.ާއެހެންވީމ ،ާމަޢ ފްދިނުމ 

ދެވޭނެކަމަށްާ ކުރިއަށްާ ނިންމ ފައިާ މަސައްކަތްާ ދެބިލުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ޖެއްސިއްޖެްއޔ ާ

ފެންނ ތީވެާއަޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުމެއްާދެންާމަނިކުފ ނުާއެކަންާނިންމަވ ނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާރައީސް.ާާ

ާ95 

މެންބަރާުާާމެންބަރުާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ

ިމާާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ ިގނަާއިޞްލ ޙުތަކެއްާ މިބިލަށްާ ެއއީާ ތ އީދުކުރަން.ާ މޫސ މަނިކުާއެހުށަހެޅުއްިވޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާ

ކީަގއިާމިއަދުާވޯޓަކަށްާއަހ ާމިކަންާނިންމައިދެއްވުމަކީާއެދޭކަމެއްކަމަށްާާފްލޯަގއިާހުށަހެޅިފައިާނެތުމ އެާ

ާއަދިާއެއަށްާތ އީދުކުރުމުެގާޮގތުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ100 

ނަންބަރުާާާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނ78/27ާާުޝުކުރިއްޔ ާ އެރުމ ބެހޭާ ާހުޅުލެއަށްާ

ހަމައެއ ެއކުާާާދެއްކެުވންާ:އިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަ ވ ތީާ ޮގތަކަށްާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ އޮތްޮގތަކީާ ހުށަހަޅ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ބިލަށްާ އުވ ލުުމެގާ

ދިެވހިރ އްޖޭެގާާ އަިއޓަމްކަމަށްވ ާ އޮތްާ ދެންާ ޖަލްސ ަގއިާ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުާ ނެތުމ ެއކުާ އިޞްލ ޙެއްާ

ާދެވަނަާކިޔުުމެގާރިޕޯޓްާކުރުުމެގާމަރުޙަލ ާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމ ބެހޭާބިލުެގ

ހުރިހ ާާ އުންމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުކޮށްލ ނަން.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ެގންދެވުމަށްާ  105ކުރިއަށްާ

ޝުކުރިއްޔ ާާ ނެތުމ އެކު.ާ އިޞްލ ޙެްއާ ެއްއވެސްާ ބިލުަގިއާ ވ ހަކަނުދައްކަވ ނެކަމަށް.ާ ބޭފުޅުންވެސްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާ

ާ
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އަރުވަން.ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުން ފުރުޞަތުާ ރަޝީދަށްާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ދ އިރ ގެާ އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާ ޢަބްދުލްޣަާާފުރުޞަތުާ މެންބަރުާ  110ފޫރާުާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމޫސ އަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާާާެގާކުޅުދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރާ  ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނާުާހ78/27ާާުޝުކުރިއްޔ ާ އެރުމ އިބެހޭާ ާޅުލެއަށްާ

ވަރަށްާާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ މެންބަރަށްާ މިހުށަހެޅުއްިވާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަކައިާ ބިލުާ ާއުވ ލުުމެގާ

ޝުކުރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފ ހަަގކުރައްވ ފައިާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ިއއެކުާ އެމެންބަރުާ ހުށަހަޅުއްވަމުންާ މިބިލުާ  115ދަންނަވަން.ާ

އެރަށަށްާ މިނިވަންކަމ އިެއކުާ ދިވެއްސަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ ދިވެހިާ ރަށަކަށްވ ތީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެބައިންާ

ާާޮގސްާއުޅެވެންޖެހޭނެއޭ.ާއަޅުގަާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއި ާާނޑުާ ާއެއަރޕޯޓަކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަށެއްާނޫންާ.މި

ެއއަރޕޯޓެއްާއެއީާާ އިންވެސްޓްމަންޓެއް.ާާާހަމައެކަނިާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ކުރެވިފަިއވ ާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ

އެްއޮގތަށްާާ މިހ ރެކޭާ ކަންތައްތައްާ މިއެއަރޕޯޓުެގާ އުވ ލިކަމުަގިއވިޔަސްާ މިބިލުާ އެހެންކަމުން،ާ

މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުާާާބެލެހެއްޓުމަކީާ ޤަބޫލުކުރ ތީާ އެކަންާާއަޅުަގނޑުާ  120ަގނޑުާ

ފ ހަގަވެސްާކުރަން.ާސަބަބަކީާބޭރުތަންތަނ ާޚިލ ފަށްާމިރ އްޖެއަކީާއެއަރޕޯޓްއ ިއާޖެޓީއ އިެވސްާވަރަށްާާ

ބޭނުންާ ެއއަރޕޯޓްެގާ ބަލ އިރުަގއިާ އޭންަގލްތަކުންާ ސެކިއުރިޓީާ އެހެންވީމަ،ާ ހުންނަނީ.ާ ކައިރީަގއިާ

ހުާ އެްއވެސްާ ަގޑިެއއްަގއިާ ކޮންމެާ ބޭނުންާ މީހަކަށްާ ކަންތައްތައްާާކޮންމެާ ފޭބުމުެގާ އަރ ާ ރަހެއްނެތިާ

ފެނޭ.ާ ނުކުމެދ ނެކަމަށްާ ަމއްސަލަތަކެއްާ ވަރަށްާ ީމަގއިާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ ހަމަޖެހިއްޖެނަމަާ

މިހ ރަށްވުރެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތ އީދުކުރ ކަމެއް.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އުވ ލުމަކީާ މިާ  125އެހެންކަމުން،ާ

ހިެގންދިއުމަކީވެސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ކަމެއް.ާޝުކުރިްއޔ ާާރަނަގޅުާއިންތިޒ މެްއަގއިާެއކަންާހަމަޖެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

މިބިލާުާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އެއްފަދަިއންާ މެންބަރުންނެކޭާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ާއ ދެ،ާ

 130މ ދިުގާބަހުސްއަކ ާނުލައިާފ ސްކޮށްލުމަކީާއަޅުަގނޑުވެސްާހަމަާއެދޭާވ ހަކަެއއްކަމަށްާދަންނަވ ލަން.ާާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ސުރުޚީަގިއާާ ބިލުެގާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ އޮޅުެމއްެގާ ކުޑަކުޑަާ އަރ ާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

78/ާ72ާާ/ާ އެޖެންޑ ަގއިާ އިނދެފައިާ ރަާނ27ާާއެހެންާ ކޮބައިތޯާ ިމތަނުންާ ެއެއްއާާއިނީމަާ ަގޅުޮގތަކީާ

ާސ ފުކޮށްލަންާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ
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އަޅުަގނޑުާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަރުވ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ސ ފުކޮށްލުމަށްފަހުާ އިދ ރީމޭޒުންާ ޖަވ ބުާ ސުވ ލުެގާ  135ތިކުރެްއވިާ

ާޞަތުާއަރުވަންާ.މިހ ރުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބަށްާފުރު

ާ

މިމަްއސަލައިަގިއާާާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ދުވަހުވެސްާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަފ ތު.ާ ޚިޔ ލުާ އަޅުަގނޑުެގާ މިއަދުވެސްާ ތަފ ތު.ާ ާޚިޔ ލުާ

ޮގތެްއ19ާާާާާާާުވން:ވ ހަކަދެއްކެާ އެްއެވސްާ މަނ ކުރެވޭނެާ ަގވ ިއދަކުންާ މަނ ނުކުރ ކަމެއްާ ޤ ނޫނަކުންާ މ އްދ ަގއިާ  140ވަނަާ

މުހިންމާުާ ނ ޒުކުާ ހުޅުލެއަކީާ އެހެންކަމ އިެއކު،ާ އެބައިނޭގ.ާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ނޯންނ ނެކަންާ

އު އެރޭނެާ މީހުންނަށްާ ލަމައެްއނެތިާ ހަމަެއއްާ ެއއްވެސްާ އެތަނަށްާ ސޫލެްއާާތަނަކަށްވ އިރުާ

ނޫން.ާ ވެެގންވ ނެޮގތެއްާ ެއްއޮގތަކަށްވެސްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޖެހިެގންދިއުމަކީާ

މިއަދުާމިާފ ސްވިާނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުންާއަޅުަގނޑުާާ އެހެންނަމަވެސް،ާމިމަޖިލީހުންާ

ހ މަކު އަޅުަގނޑުާ ެއއްޗެއްާ ވިސްނ ާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ އެއްޗެއްާ އެންމެާޤަބޫލުކުރ ާ  145ރުމަކީާ

ޤ ނޫނަކުންާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅުކަމެްއކަމަށްވ ތީާ

މަނ ނުކުރ ކަމެއްާއެހެންާމީހަކަށްާނުހުއްޓުވޭނެއޭާއޮތްއޮރުަގިއާމިޤ ނޫނުާއުވ ލުމުންާދެންާހުޅުލެއަށްާ

ގަާ ހަދ ާ ކޮމްޕެނީންާ ެއައރޕޯޓްސްާ އަރަންދ އިރުަގއިާ އެމީހަކުާާމީހަކުާ އެހެންޮގތަކުންާ ނޫނީާ ވ އިދުންާ

ބިރުވެރިކަެމްއާާ ވަރަށްާ ތަނެއް.ާ ނ ޒުކުާ ވަރަށްާ މިއީާ ނޯންނ ނެ.ާ ޮގތެްއާ ެއއްވެސްާ ހުއްޓުވޭނެާ

 150ހިނގ ފ ނޭކަމެއް.ާއެހެންކަމ ެއކީަގއިާއަޅުަގނޑުާމިއަދުވެސްާައޅުަގނޑުެގާވ ޖިބުާއަދ ކުރަނީ.ާމިބިލަށާްާ

އެއަރޕޯޓަކީ ތ އީދުނުކުރަނީާ މުހިންމާުާއަޅުަގނޑުާ އެންމެާ އަރ ފޭބުމަށްާ އޮތްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ާ

ތަންކަމަށްވ އިރުަގއިާމިތަންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާބޭނުންކުރެޭވާޮގތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެއަރޕޯޓްާާ

ާހިންގ ާފަރ ތްތަކަށްާދަތިވެެގންާހިނގައިދ ނެތީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

 155ޝުކުރިއްޔ .ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުެގާސަމ ލުކަމަށްާެގންނެވިާނުކުތ ަގިއާާާާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން

ާާ ރަނަގޅުޮގތަކީ އެބައޮތް.ާ އޭަގއިާ ކުށެއްާ ޖެހުމުަގއިާ ޓައިޕްާ ވ ހަކައަކީ،ާ އޮތްާ .72ާާާ/78ދަންނަވަންާ

އެދިަވޑަިއެގ ފުރުޞަތަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިތުރުާ ބިލުެގާއަޅުަގނޑުާ ނެތުމ އިއެކުާ ންފައިާ

ދ އިރ ެގާާ ވިލިނިގލިާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވުުމެގޮގތުންާ ފަހުބަސްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރ މިޒަށް.ާ

ާ160 

ާާާިވލިނިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެރުމ 78/72ާާޝުކުރިއްޔ ާ ޤ ނޫނާުާހުޅުލެއަށްާ ާއިބެހޭާ
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ޤ ނޫނުނ05ާާާްާާ/85ޤ ނޫނ އި،ާޤ ނޫނުާނަންބަރ04ާާާާުާ/83އުވ ލުުމެގާބިލު.ާމިޤ ނޫނަށްާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާާމުޙަްނމަދުާރ މިޒްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ެގނެސްފަިއވ ާދެއިޞްލ ޙ އިެއކުާއުވ ލުމަށްާއަޅުަގނޑުާމިހުށަހެޅީާވަރަށްާމ ތްާމަޤްޞަދެއްަގއި.ާއެީއާާ

ވެސްާރަށަކަށްާއެއީާެއއަރޕޯޓެއްާއޮތްާރަށެއްކަމުަގިއވިޔަސްާެއއްވެސްާދިވެއްސަކުާާދިވެހިރ އްޖޭެގާެއއް

އ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ އޮތުމަކީާ ލ ޒިމްކޮށްފައިާއޮތްާ ދަްއކަންޖެހުންާޤ ނޫނަކުންާ ފީެއއްާ ަވކިާ  165އެރަށަށްާ

ާާ ންާދާެާަގއިާފުރަތަމަާފ ސްކުރެވިާފަހ1978ާާުރޫޙ ާތަޢ ރަޟްވ ާމައްސަލައަކަށްވީތީ.ާއަދިާމިޤ ނޫނަކީ

މިާ މިއަދުާ އަދިާ ޤ ނޫނަކަށްނުވ ތީ.ާ ފެތޭާ މިޒަމ ނަށްާ ނަމަވެސްާ ެގނެވިފަިއވީާ އިޞްލ ޙެއްާ

ޢަމަލުކުރެވެމުންދ ާއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާައސ ސީާޙައްޤުތަކ ިއބެހޭާބ ބުެގާރޫޙ ާތަޢ ރަޟްވ ާޤ ނޫނަކަށްާ

އިޤްތިޞ ދަށް ޤައުމުެގާ އުވ ލުމުންާ މިމަޖިލީހުންާ މިޤ ނޫނުާ އަދިާ ެގއްލުމެއްާާމިޤ ނޫނުވީތީ.ާ ލިބޭނެާ ާ

މީހުންނަށާްާ އަރ ާ ހުޅުލެއަށްާ މިދަންނަވަނީާ މިހެންާ ފައިދ އަކަށްވ ތީާ އޮތީާ ލިބެންާ ލިބުނަސްާ  170ނެތުމ އިާ

ލިބޭާ މިފ ހުންާ ޚަރަދުާ ހިނގ ާ ބެހޭޮގތުންާ އެކަމ ާ ުމަވއްޒަފުންނަށ އިާ ތިބޭާ ިވއްކަންާ ފ ސްާ

.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޤ ނޫނުާނަންބަރާުާއެްއޗަކަށްވުރެންާނިސްބަތުންާބޮޑުކަމަށްާފ ހަަގކުރެވިފަިއވީތީ

މިޤ ނޫނ72ާާާުާާ/78 މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުމުންާ މިމަޖިލީހަށްާ ބިލުާ ުއވ ލުމުެގާ

ފ ޅުކުރައްވ ފައި.ާާ ޝުޢޫރުތަކެއްާ އިޚްލ ޞްތެރިާ ރޫޙަށްވަނީާ މިބިލުެގާ އަދިާ ތ އީދުކުރައްވ ާ އުވ ލުމަށްާ

 175ރިާމެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާމިފުރުޞަތުަގއިާޝުކުރުދަންނަަވން.ާބައެއްާއެހެންކަމ އިެއކުާއެޢިްއޒަތްތެ

ސެކިއުރިޓީާާ ހުޅުލޭެގާ އުވ ލ ހިނދުާ މިޤ ނޫނުާ ޚިޔ ލުފުޅަކީާ ފ ޅުކުރެްއވިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުރެޭވާާ ބެހޭޮގތުންާ އެކަމ ާ ވަރުަގދަވ ންޖެހޭނެކަމުަގއިާ ބެލެހެއްޓުންާ ސެކިއުރިޓީާ ސަރަޙައްދުތަކުެގާ

ލު.ާމިޤ ނޫނުާއުވ ލުމަކުންާހުޅުލޭެގާސެކިއުރިޓީއަށްާއޮތްާއެްއވެސްާތްރެޓެއްާނުވަތަާނުރައްކަލެްއާާސުވ 

އެންމެހ ާ އެއަރޕޯޓުެގާ ޤ ނޫނަކަށްވެފައިާ ިވއްކ ާ ފ ސްާ އެރުމުެގާ ހުޅުލެއަށްާ މިއީާ ސަބަބަކީާ ނެތް.ާ

ތިބެ ގ ޑުންާ ބަލަހަްއޓ ނެާ ސެކިއުރިޓީާ ަގވ އިދުންާ ތަންތަނަކީާ ފ ހެއްާާާސެކިއުރިޓީކުރ ާ ޚ ްއޞަާ  180ވަކިާ

ފ ސްކޮށްެގންާާ މިޤ ނޫނުާ ދޮރުތަކަކަށްވީތީ.ާ ނުވަދެވޭނެާ އެކަކަށްވެސްާ ހަމަާ ނޫނީާ ބަޔަކަށްާ އޮތްާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިއުވ ލ ާފ ހަކީާމިދެންނެވިފަދަާއެއްވެސްާތަނަކަށްާވަދެވޭާފ ހެއްާނޫން.ާމިއީާމީހުނާްާ

ޮގސްައއިސްވާ  މީސްމީހުންާ އެހެންާ ފުރަންާ ނުވަތަާާރިސީވްކުރުމަށ ިއާ ފ ހެއްާ ބޭނުންވ ާ ާސަރަޙައްދަށްާ

ރަށަށްާއަރ ާފ ހެއް.ާއެހެންކަމ އިެއކު،ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއަރިހުންާއެދެނީާޤ ނޫނާުާ

 185ޤ ނޫނުާއުވ ލުމުެގާބިލުާފ ސްކޮށްދެއްވުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަށަކަށްާދިވެހިާރައްޔިތަކ78/72ާާާާުނަންބަރުާާ

ާާމައްސަލަާނިމުމަކަށްާެގނެސްދެއްވަން.ާއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާރޫޙ ާޚިލ ފުާާާފ ސްާަގނެެގންާއަރަންޖެހޭ

 މިޤ ނޫނުާއުވ ލުމުެގާބިލަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ
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ވަޑަިއަގންނަވ ތޯާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ހިސ ބުންާދެންއޮތީާބިލުާފ ސްކުރުމަށްާފެނިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 190ވޯޓަށްާދެންނެވުން.ާއެހެންވީމ ާވޯޓަށްާދެންނެވުމުެގާކުރިންާޖަހަންޖެހޭާރަނަގބީލުާޖައްސަަވއިދެްއވުންާ

ކުރިންާާ ދަންނަވ ލުުމެގާ ވޯޓަށްާ ޝުކުރިއްޔ .ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ އިދ ރީމޭޒުންާ އަޅުަގނޑުާ

ޗެކްކޮށްލެއްާ ކ ޑުކޮޅުތައްާ މެންބަރުންާ އަރުވަން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ވުމަށްާ

މުޙަންމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ވިލިނިގލިާ ިމދަންނަވ ލަނީާ ވޯޓަށްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ހުޅުލެައށްާއެރުމ އިބެހޭާޤ ނޫނުާުއވ ލުމުެގާބިލ72ާާާުާ/78ރ މިޒުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ފ ސްކުރުމ އިމެދުާ ވޯޓުާާމަޖިލީހުންާ ޮގތަކަށްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ195 

ާދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 200ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާވިލިިގލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރ މިޒުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

43ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

41ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

 01ާ205ާާާާާާވ ާ:ވޯޓުާނުދެއްާ

 -ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބައިވެރިވިާ 42ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.22ާާ ޖުމްލަ ާ.42ާާ.

ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ކޮމިޓީނ78/72ާާާްއެހެންކަމުންާ ބިލުާ އުވ ލުުމެގާ ޤ ނޫނުާ އެރުމ ިއބެހޭާ  210ހުޅުލެއަށްާ

ާާނި 3ާާންމެވިޮގތަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަްއވ އިފިކަމަށްާބަލައިަގންނަން.ާއެހެންކަމުންާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް

ކޮމެޓީއެއްާފެށޭވ ހަކ2ާާާަަގއ9:30ާާާާިާާކަށްާދިޔުުމެގާކުރިނ4ާާްޖެންޑ ާއައިޓަމްާާއެހިސ ބުންާނިމުނީ.ާއެ

ާާ ރ ސ ކުރެްއވުަމށްާހޮއްެވވިާާަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީެގާބިލުާދ9:30ާާިދަންނަވ ލަން.

ާާ 1ާާާާކޮމިޓީ ހަމަ އަދިާ ކޮޓަރީަގއިާ ކޮމިޓީާ ބްރޯޑްކ ސްޓިންގ9:30ާާާާނަންބަރުާ މޯލްޑިވްސްާ ަގއިާ

ާާ  215ނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގިއ3ާާާާކޯޕަރޭޝަންާގ އިމުކުރުުމެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާހޮއްެވިވާކޮމިޓީ

ާދަންނަވ ލަން.ާާފެށޭނެވ ހަކަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާސަމ ލުކަމަށް
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ާ

. .ާްާކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓ

ާ

ކުރިމަތީގައިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑުމެންާ ާާދެންާ ައއިޓަމް އެޖެންޑ ާ ިމވަނީާ ދ4ިާ ދ އިރ ތަްއާާ.ާ އިދ ރީާ  220ވެހިރ އްޖޭެގާ

ާާ ބިލުެގ ހިންުގމ އިބެހޭާ ުއސޫލުންާ 2ާާާާލ މަރުކަޒީާ މަރުޙަލ އ ިއ ރިޕޯޓުކުރުުމެގާ ކިޔުމުެގާ ނަާާވ3ާާަވަނަާ

ކިޔުންާކުރިއަށްާެގންދިޔުން.ާމިރިޕޯޓުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ނީާބިލުާބެއްލެވުމަށްާހޮއްެވވިާކޮމިޓީެގާާ

މުޤައްރިރުާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖްތ ޒް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށާްާ

އައި މިއެޖެންޑ ާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ ފުރަތަމަވެސްާ ާާއެންމެާ ދަށުން މަޖިލީހުެގ765ާާާޓަމްެގާ އިޞްލ ޙުާ

ާާ ިއއްޔެ އިދ ރ އިނ2:30ާާާާްއިދ ރ އިންާ މަޖިލީހުެގާ ބޮޑުކަމ އިެއކުާ މިއަދަދުެގާ ލިބިފައި.ާ ވަނީާ  225ަގއިާ

ާާ ނުފޮނުވި. ހަމައަށްާ މެންބަރުންނ އިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހަދ ާ ކޮޕީާ މިހ ރުވަނ5ާާާީމިއަދިވަނީާ ކޮޕީާ ސެޓްާ

ާ އެާ 5ާތައްޔ ރުވެފައި.ާ ލިބިވަޑައިާ ިއސްބޭފުޅުންނަށްާސެޓްާ ޕ ޓީތަކުެގާ ަގންނަވ ނެޮގތަށްާ

ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެާޮގތަށްާައޅުަގނޑުމެންާއިންތިޒ މްތައްާހަމަޖައްސ ފައިާމިހ ރުާވ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

މިމަސައްކަތްކުރަންާ ހަދަންހުރިާއަދަދަކީ.ާއެހެންވީމ ާ މީާކޮޕީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރުންާމީާ

މެޝި ދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ލަން.ާ އެބަދ ވ ހަކަާ ހިނަގމުންާ މިހ ރުވެސްާ  230ންތަްއާ

ެއއްޮގތަކަށްާ ވ ހަކަދެކެިވެގންާ މެދުަގއިާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަައކީާ އަނެއްާ ބޭނުންާ

ޚިޔ ލުާ އިޞްލ ޙުތައްާ ހުރިާ ެއްއޮގތަކަށްާ އެްއއަކުރަކަށްާ އެއްމ އްދ ައކަށްާ ހުށަހެޅިފައިހުރިާ

ޚަރަދަށްާއެްއޮގތްކޮ މަޖިލީހުެގާ ަވުގތ އިާ މަޖިލީހުެގާ އެީއާ ކުރެްއވުންާ މަސަްއކަތްާ ށްލެވޭތޯާ

މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންނަމަވެސްާ ވ ނެއޭ.ާ ހެޔޮބަދަލަކަށްާ ެގނެވޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ެއީއާާ އެރުވުންާ އެފުރުޞަތުާ ރިޔ ސަތުންާ ބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވ ނަމަާ ހުށަހަޅުްއވަންާ  235އެއިޞްލ ޙެއްާ

އެދިަވޑައިަގންނަވ ާާމަ އެފުރުޞަތަށްާ އެހެންވީމ ާ ކަމެއް.ާ ލ ޒިމްކުރ ާ ރިޔ ސަތަށްާ ގަވ އިދުންާ ޖިލީހުެގާ

އެހެންވީމ ާ އަރުވ ނަން.ާ އެފުރުޞަތުާ ރިޔ ސަތުންާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ

ޢިްއޒަތް ަގސްތުކުރަނީ.ާ ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރިާއެޮގތުެގމަތީންާ

ކޮންމެސްާ ދެކެިވެގންާ ވ ހަކަާ މެދުަގއިާ މެންބަރުންެގާ ިއލްތިމ ސްކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ

 240ރަނަގޅުާޙައްލެއްާމިކަުމަގއިާެގންނެވޭތޯާމަސަްއކަތްާކުރަްއވަމުންާެގންދެވުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާކޮމިޓީެގާާ

މުާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހަނިމ ދޫާ އަރުވަން.ާާމުޤައްރިރުާ ފުރުޞަތުާ ޖްތ ޒްއަށްާ

ާނިޒ މ އިބެހޭާނުކުތ ެއއްާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދަށް.ާ

ާ
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 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ245 

ދަންނަވ ނީާާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާރިޔ ޒުާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅިެގން،ާ ެއްއޗަކ ިއާ ތިވިދ ޅުވިާ ދެންމެާ ރައީސްާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

މިފަދަާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާާާރަޝީދު މައްސަލަމީެގކުރިންވެސްާ ތަފ ތުވ ާ ިއސްނަންަގވަޚިޔ ލުާ ރިޔ ސަތުންާ ިއެގންާާތަކުަގއިާ

އިސްނަންަގވަާޢިއްޒަތް އެކަންާ ރައީސްާ މަޝްވަރ ތެރިާ ޕ ޓީތަކަށްާ ސިޔ ސީާ ކުރައްވ އިެގންާާާާއިެގންާ

ތޯާމަސައްކަތްާކުރެްއވި.ާެއހެންވީމާ އްލުާކުރެވޭހަނުރަސްމީާޮގތެއްަގއިާމިކަންާާމިފަދަާކަންތައްތަކުަގއިާާ

 250ވަރަކަށްާމިކަމުެގާެއއްެވސްާމަސައްކަތެްއާކުރިތޯާނޫންތޯާއަޅުަގނޑުާާާާމިކަމުަގއިާމިހ ތަނަށްާއެްއވެސްާ

ތި ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންާ ބޭނުން.ާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާާާާސ ފުކޮށްލަންާ

ާމިޮގތަށްާނިންމުމުެގާބަދަލުަގއިާނުރަސްމީާޮގތެއްަގިއާސިޔ ސީާާތިކަމަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފްލޯގައި

އަދިާާ ފެންނ ތީވެާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ނިމިދ ނެާ މ ފަސޭހައިންާ މަޝްވަރ ކޮށްެގންާ ޕ ޓީތަކުންާ

ާާ ާާާާވަނަާމ އްދ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމައްޗަށްާލ ޒިމ298ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުލައ2009ާާާިކުރޭާމިއަހަރު

ލ މަރުކަޒ1ާާީ ކުރިންާ އުސޫލުންާާާެގާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ ިއދ ރީާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ  255ާއުސޫލުންާ

ާ އެކަންއޮތީާ ލ ޒިމްކޮށްފައިާާހިންުގމަށްޓަކައިާ އޮތީާ މިމަޖިލީހަށްާ ފުރިހަމަކުރުމަށްާ އެކަންާ

އެ އެހެންނަމަެވސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީން.ާ ހިނަގއްޖެކަންާ ފަހަނައަޅ ާ މިހ ރުާ މުއްދަތުވެސްާ

އަ ޝުކުރިއްޔ ާާރައީސަށްެވސްާ އެނޭގނެ.ާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ260 

ާ

މެންބަރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޢިްއޒަތްތެރިާ ނުކުތ އަކަށްވުރެޝުކުރިއްޔ ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނޫންތާޯާާާ.ާ ކުރިތޯާ ކަމެއްާ ބޮޑަށްާ

ކުރެްއވިާސުވ ލެއްާ ފުރަތަމާަާކަމަާާސ ފުކޮށްލެއްވުމަށްާ އެންމެާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ާ އަޅުަގނޑުާ ށްާ

ދަންނަވަންާއޮތީާނިޒ މ އިބެހޭާނުކުތ އެއްާނޫނޭ.ާދެވަނައަށްާދަންނަވަންާއޮތްާވ ހަކައަކީާމަޖިލީހުަގިއާ

ާާ  265އްލުާކުރުމަށްާރިޔ ސަތުންާހަދިމ ވ ާކޮންމެކަމެްއވެސްާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާމެދުަގއިާވ ހަކަދެކެިވެގން

ތްާހުރިހ ާމަސައްކަތެއްާކުރަމުންާެގންދ ނެާވ ހަކަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާޔަޤީންކޮށްާކުރެވެންާއޮ

އަރުވަން.ާމިކަމުަގިއވެސްާއެަމސައްކަތްާމެދުނުކެނޑިާކުރަމުންާއެބަާެގންދަން.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހާޭާ

ާދުާދީދީ.ާނުކުތ އެއްާަމއްޗަންޮގޅިާއުތުރުދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަ

ާ
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މިއަދުާާޅިާއުތުރުދ އިރ ެގާާމައްޗަްނގޮާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އިޝ ރ ތްާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ފެށުންއިރުވެސްާ ާާާާ،ކުރެްއވިާާހެނދުނުާ

މަޖިލީހުނާްާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ދެންާ ޖައްސ ލުން.ާ ފަހަތަށްާ މިބިލުާ ޖައްސ ލ ާ ކުރިއަށްާ ބިލުާ ދިނުމުެގާ މަޢ ފުާ

 275އިޞްލ ޙުތަކުެގާފޮޓޯާކޮޕީވެސްާނެެގމުންދ ާދަނޑިވަޅެއްަގއިާއަދިާޭއެގާމަސަްއކަތްތައްާމުޅިންާނުނިމާިާ

މަ ކުރިައށްާއަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންާ ވަންޏާ ާާކަަމށްާާޖިލީހުންާއިޢުތިރ ޟްާނުކުރައްވ ހުރިާއިރެްއަގއިާ

އުސޫލުންާާ އެލ މަރުކަޒީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ފ ސްކޮށްފައިާ އެބިލުާ ޖައްސ ލ ފަިއާ ކުރިއަށްާ އެހެންާ

އިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންުގުމެގާބިލ އިާދިމ ލަށްާޖެހިލުމަކީާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާބުއްދިވެރިކަމެކޭާާ

ާާވެސްާެއޮގތަށްާފުރުޞަތުާދެއްވ ފައިާހުރީ.ާއެހެންވީމ ާއެއ އިމެދުާވިސްނާ އަދިާރަީއސްާމީެގާކުރީންާ

ވިދ ޅުވެ ެއއްޗެއްާ ކުރިއަށްާާވަޑައިެގންފައިާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  280ެގންދަންާާާދެްއވ ފިއްޔ ާ

ވ ހަކަ ިމދޭތެރެއިންާ މެދުަގއިާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ އަދިާ ވ ނޭ.ާ ބޮޑުާާާާފަސޭހަވެސްާ ިމވަރުާ ދައްކ ާ

މަ ނުވަތަާޚަރަދެއްާ ލ ނީތޯާ މޭޒަށްާ ހުރިހ ާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ އެހުރިހ ާ ކޮށްެގންާ ތެރޭަގިއާ ޖިލީސްާ

ކަމަށްާާާއަޅުަގނޑުމެންާކިހިނެއްތޯާއެކަންާެގންދ ނީާއ އިާދޭތެރޭަގއިާވިސްނ ލުމަކީާބޭނުންތެރިާކަމެއް

ާއަޅުަގނޑުާދެކޭތީވެާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ285 

ތިނެންެގިވާާާުވންާ:ވ ހަކަދެއްކެާާާރިޔ ސަތުން ދެންމެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މިހ ރުާދަންނަވަންާމިއޮތީާމީާނިޒ މ އިާބެހޭާނުކުތ ެއއްާނޫންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާތިނަންގަވަނީ.ާާ

މި އެހީވެާާއެކަމަކުާ ރިޔ ސަތަށްާ ހަލުވިކުރުމަށްާ ޮގތުންާާާާިއެގންަވޑަާާމަސައްކަތްާ ދެއްވުުމެގާ

ވ ހަކައެއް އަމީންޢ ންމާުާާާވިދ ޅުވެލަްއވ ާ މަޖިލީހުެގާ އަމީންޢ ންމުާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަަމށްާ

ޮގތުަގއިާާއަޅުަގނޑަށް ދެްއވ ާ މަޢުލޫމ ތުާ މަސައްކަތްާާ އިޞްލ ޙުތަކުެގާ ބިލުެގާ އޮތްާ  290ވަނީާދެންާ

ތަްއޔ ރު އަދިާ ިއއްޔެާާއިދ ރީމޭޒުންާ ެއއީާ އެޖެންޑ ެގާާާާނުކުރައްވ .ާ ލިބުމ އެކުާ އިޞްލ ޙުތައްާ ިމާ

މަސައްކަތްާާ މިާ ައއުމުންާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ މިހ ިގނަާ އަދިާ އައިޓަމްކަމަށްވ ތީ.ާ މިާ އޮތީާ ފުރަތަމައަށްާ

ެގންދެވި.ާއެހެންކަމުންާާާކުރެްއވޭތޯާމަސަްއކަތްާާފުރިހަމަކުރެއްވޭތޯާލިސްޓްތަްއާތައްޔ ރު ކުރައްވަމުންާ

ދެވޭކަާ އަިއޓަމަށްާ އޮތްާ ތަްއޔ ރުެވެއއްދެންާ އެކަމަށްާ އިދ ރީމޭޒުންާ ނެތް.ާ އަދިާ މިއޮތީކީ.ާާާާށްާ ނޫންާ

މޫސ  މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނުކުތ އަށްާާާާހުޅުހެންވޭރުާ ނިޒ މ ބެހޭާ ައޅުަގނޑުާ  295މަނިކަށްާ

ާއަރުވަން.ާާާފުރުޞަތު

ާ
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިހ ރުާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ރައީސް،ާ ހުރިާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅިފައިާ އިނޭގތޯާ އެބަހުރިާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ާާ300 

މ ފުާާާުވން:ކެާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއް ހިއެއްާއިޞްލ ޙުތައްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ބިލުެގ.ާ ލުއިކޮށްދިނުމުެގާ އަނދަބުާ ެއާާާާދިނުމ އިާ ނުވޭާ

މެންބަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮންނ ނެހެނެއް.ާ މައްސަލަެއއްާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ ފަރ ތުންާއިޞްލ ޙުތައްާ ރުންެގާ

އެ ކޮޕީެވސްާ އިޞްލ ޙުތަކުެގާ ހުރިާ އަޅުަގނޑަށްާާާާހުށަހަޅ ފައިާ އެބަހުރި.ާ އަތުަގއިާ ބޭބޭފުޅުންެގާ

ާާ މިދެންނެވ4ާާާިލަފ ކުރެވޭޮގތުަގއި ފަރ ތުންާ ްގރޫޕުެގާ ޕ ލިމެންޓްރީާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އިޞްލ ޙުާ ވަރަކަށްާ

އިޞްލ ޙު އެާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ނެ.ާ މެންބަރުންާ ރައީސް،ާޕ ލިމެންޓްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަހުރި.ާ  305ތައްާ

އެހެންާާކަމަށްާާޤަބޫލުފުޅު ދެވިދ ނެ.ާ ނިޒ މާީާާާވަނީވިއްޔ ާ އަސްލުާ އަޅުަގނޑުެގާ ދެންާ މިދެންނެވީާ

ޮގތުަގިއާއޭރުާނެީގާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ ިއރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމ ބެހޭާާާނުކުތ އެްއެގ

ދިރ ސ  ާާާާބިލުާ ކޮމިޓީެގ އެްއޗަކ ިއާާކުރެއްވުމުެގާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރަކުާ ކުރީަގއިާ ހުށަހެޅުމަށްާ ރިޕޯޓްާ

ވިޔަސްާކޮމިޓީންާައއިސްފައިާއޮތްާބިލަކީާާާާޮގތަކަށްާައއިކަމުަގއިާާުގޅިެގންާމިާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓްާކޮންމެ

ބިލެއް އޮތްާ ެގނެސްފައިާ މެންބަރުންާނިންމައިެގންާ ތިބިާ ކޮމިޓީަގއިާ ައއިސްފަިއާާާާއެއީާ ބޭރުންާ  310ނޫން.ާ

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލީާ.ާއް.ާައޅުަގނޑުާއެކަންާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވ ތީާއެާއޮތްާބިލެ

ާ

ާ

ާާާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނުެގ78/27ާާާޝުކުރިއްޔ ާ އެރުމ ބެހޭާ ާހުޅުލެއަށްާ

ފަދަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއިލްހ މްާއަޙްމަދު ދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ތަްއާާބިލުގެވެސްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ  315އިންާ

ކުރިއަށް މަރުޙަލ ާ ކިޔުމުެގާ ދެވަނަާ ބިލުެގާ ހިންުގމ ބެހޭާ ުއސޫލުންާ ެގންޮގސްދޭށޭ.ާާާލ މަރުކަޒީާ

މަނިކުާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުމަށާްާާާ،ާމ ނައަކީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ އެހެންވީމ 

އިޢުތިރ ޟްާާތ އީދެއްާާއަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުާ އޮތްޮގތަށްާާާާނުކުރަޭމ.ާ އެޖެންޑ ަގއިާ ހަމަާ ކުރަމޭ.ާ

ނުވ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ ާާާާެގންދަވަންޖެހޭނީ.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާއެޖެންޑ ާެއޮގތަށްާބަދަލުކޮށްެގންވެސް

 320ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ325 

އައިާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ބޭރުންާ ކޮމިޓީންާ ރައީސް،ާ އޮތީމ ،ޢިއްޒަތްތެރިާ އެޖެންޑ ކޮށްފައިާ ބިލެއްާ ާމަްއސަލައ އިާާާާއެާާާ

ނޑުެވސްާދެކޭޮގތުަގއިާކޮމިޓީންާބޭރުންާއަިއާބިލެއްާމިާޮގތުންާޮގތެއްާނިންމެވުންާއެދެން.ާއަޅުަގާާބެހޭާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަޢަލީާވަޙީދުާާ

އެޖެންޑ  ޤަބޫލެއްާާކުރެިވެގނެއްާާމަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މ ާާނުވ ނެ.ާ އަދަބުާާނުކުރަންާ ފުދިނުމ އިާ

އަަވސް އެޮގތަށްާ ބިލުާ ވެރިކަންާާލުއިކޮށްދިނުމުެގާ ބިލެއްވެސްާާާާކުރަންޏ މުންާ ކަނޑަައޅ ާ ރަށްާ ކުރ ާ

 330ދޭންާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާދެންާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުެގާބިލަށްާހ ހުނާްާާާވަސްކޮށްލައެބައޮތް.ާއެބިލުވެސްާއަާ

ޤަބޫލު ޑިމޮކްރަސީާ ެއއީާ ލެއްވުންާ އޮތްާާއިޞްލ ޙުާ ކުރަްއވ ފައިާ ދެނާްާާާނުކުރައްވ ތީާ ކަމެއް.ާ

މައްސަލަެއއް މިތ ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތިއްބަސް.ާ ހަތަރުދަމުާ މަޖިލިސްާ މިާ ނެތްާ

ާއްޔ ރަށްާމިތިބީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާތިބެންާތަ

ާ

ާ335 

ނުކުތ އެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާއ ދެ،ާ ކުރީެގާ އަދިާ ތިނެންެގވީ.ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫންާ

ނުކުތ އެއް ނިޒ މ ބެހޭާ ނެންެގވީާ ޤަބޫލެއްާާމެންބަރުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މިާާކަމަށްާ ކަމުަގއިާާނުކުރަން.ާ

އަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާއަޅުަގނޑުމެންާމިތ ާތިބެެގންާނިޒ މީާނުކުތ ާނަަގމުންާެގންދިއުމަކުންނެއްާމާިާ

ފެންނ ނެ މަެގއްާ އެްއވެސްާ ހަލުވިެވެގންދ ނެާ ޚިޔ ލުާާމަސައްކަތްާ މިކަމަކީާ އެހެންވީމަ،ާ ާކަމަކަށް.ާ

 340ާސްފަސްކުރުންވެސްާިމަވނީާޚިޔ ލުތަފ ތުވެފައިާއޮތްާމައްސަލައަކަށްާމިހ ރުާމިާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާއި

ޚިޔ ލު މިއޮތީާ ހުށަހެޅުމުގައިވެސްާ އިޞްލ ޙުާ ބިލަށްާ އެހެންީވމ ާާތަފ ތުވެފައި.ާ ޚިޔ ލުާތަފ ތުވެފައި.ާ ާ،

މިާ ކުރިއަށްެގންދިއުން.ާ މަސައްކަތްާ ފެންނަޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮންނ ނީާ ޮގތަކަށްާ އެްއޮގތްކުރުމަށްާ

ކުރިއަށް ވ ހަކަާެގންދ އިރުވެާާމަސައްކަތްާ މެދުަގއިާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ާާސްާ

ކުރިއަށް މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއްާ ެއއްޮގތްކުރުމުެގާާާާދެއްކުމުެގާ އިޞްލ ޙުތައްާ ެގންޮގސްދެްއުވމަށް.ާ

އެދޭޮގތަށްާާ ރައްޔިތުންާ އަދިާ އޮމ ންކަމ އެކުާ މިކަންތައްތައްާ ކުރައްަވއިެގންާ މަސަްއކަތެއްާ  345ކޮންމެވެސްާ

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާހަނިމ ދާޫާާާެގންދަންާާނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެޮގތަށްާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާކުރިއަށްެގންދެވޭ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރަށް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާއަޙްމަދުާސަމީރު.

ާ

 350ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ
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ާާޝުކުރިއްާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ަގވ އިދުެގ މިނެީގާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާވަނ52ާާާާަޔ ާ

މަސަްއކަތްާންާ:ވ ހަކަދެއްކެުވސަމީރުާ ކޮމިޓީަގިއާ ދަށުން.ާ ެގާ )ރ(ާ މ ާާމ އްދ ެގާ ބިލުާކުރަުމންދ ނީާ މ އްދ ައކުންާ އްދ އަކުންާ

ދ ެގާސަބަބުންާފަހަތުގައިވ ާމ އްދ އަކަށްާާފުރިހަމަކުރުމަށެވެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅޭާމ އް

ައުއމަށްޓަކަިއާާ މ އްދ އަކަށްާ ހުށަހެޅޭާ އިޞްލ ޙުާ ނިންމުމަށްފަހުާ އެމ ްއދ އެއްާ  355އަސަރުކުރ ކަމަށްވ ނަމަާ

ވަނީާާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ރިޕޯޓްަގއިާ އޮތްާ ފޮނުވ ފަިއާ އަޅުަގނޑަށްާ މަޑުކުރެިވދ ނޭ.ާ ނުނިންމ ާ އެމ އްދ ާ

މަާމ އްދ އަކުންާާނުެގންދެިވެގން،ާމިާބިލުެގާަމސައްކަތްާއެންމެާފުރަތަާާށްކޮމިޓީެގާމަސަްއކަތްާކުރިއަ

ާއްލެވުމުެގާމަސައްކަތްާފައްޓަވ ާއެޮގތަށްާކުރިއަށްާނުެގންދެިވެގން،ާެއޮގތަށްާކުރިއަށްާމ އްދ އަކުންާބެ

އިޞްލ ޙުތަކެ ފެންނަާ ެގންނަންާ ބިލަށްާ މިާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ްއާާނުެގންދެިވެގންާ

ާާ  8ާާ360ވަނަާބައްދަލުވުމުަގއިާނިންމެވިއެވެ.ާއަދިާކޮމިޓީެގ7ާާާާހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުާދެއްވުމަށްާކޮމިޓީން

ލަބިއްޔަތަށްާާންނެވުމަށްފަހުަގއިާކޮމިޓީންާއަޣުާެގާާވަނަާބައްދަލުވުމުަގއިާއެާޑްރ ފްޓަށްާބައެްއާއިޞްލ ޙުާ

ޢިްއޒަތްތެރި ނިންމެވިއެވެ.ާ ހުށަހެޅުމަށްާ މަޖިލީހަށްާ ބިލުާ މަރުޙަލ ަގިއާާާާމިާ ކޮމިޓީެގާ ރައީސް،ާ

ފުރިހަމަކަން،ާ ބިލުެގާ މިާ މަސައްކަތްޮގސްފައިވ ތީވެާ ބިލުެގާ މިާ ޚިލ ފަށްާ ދ ންވ ޮގތ ާ މަސައްކަތްާ

އަިއސްފައިވ  މަޖިލީހަށްާ ނިންމަވ ފައިާ މަސައްކަތްާ މިާ ޤަބޫލެއްާާާފުރިހަމައަށްާ ައޅުަގނޑުާ ާކަމަކަށްާ

 365ާނުކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާ

ނުކުތ އެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ މިބިލ ބެހޭާާއ ދެ،ާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަާާނޫން.ާ މަރުޙަލ ތައްާާާޮގތުންާ އެކިާ ދެއްކުމަށްާ

ތިވ ހަކަފުޅު މަރުޙަލ ަގއިާ އެާ ދ އިރ ެގާާާާއެބަހުރި.ާ ހަނިމ ދޫާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ދަްއކަވ ނީ.ާ

 370ާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒް

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ޤަބޫލުކުރ ޮގާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަނޭއ ދެ،ާ ރިޕޯޓެްއާ ކޮމިޓީެގާ ރިޕޯޓެއްަގިއާާތުަގއިާ ކޮމިޓީެގާ ާޅެނީސްާ

ކަންތައްތަކ ބެހޭާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒްާ ހުރިާ ާފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާ ވ ހަކަެއއްާ ާޮގތުންނެްއާ އެހެންވީމ ާ  375ާ،ާާނުދެއްކޭނެ.ާ

ާދިނުންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .ާމަވައިރިޔ ސަތުންވެސްާއެކަމަށްާޮގތެއްާނިންާާާދެއްކެުވން:ވ ހަކަ

ާ

ާ
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ނުކުތ އެއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ ނިންމައިފިން.ާ ޮގތެއްާ ދޭތެރޭަގއިާ ެއކަމ ާ ރިޔ ސަތުންާ ކަމަށްާާާނޫންާާއ ދެ،ާ

އެހެންވީމ އަޅުަގާނ އެއޮތީ.ާ ނިންމ ފައިާ ނުޑުާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނިޒ މާ ާާކުތ އެއް،ާ އެއީާ ާާނޫން.ާ  380އެްއޮގތަށްާާއި

ވިދ ޅުވީމަާާހިނަގމުންދ  އެއްޗެއްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްަވިއާާކަމެއްާ ރިޕޯޓްާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

ާއަރުވަން.ާާދެއްވުމަށްާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒަށްާފުރުޞަތު

ާ

އުސޫލުންާާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ ިއދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒްާ ހުށަހެޅުއްީވ މަޖިލީހަށްާ ފޮނުއްވ ފައިަވނީ،ާ މަޖިލީހަށްާ ސަރުކ ރުންާ ބިލުާ  385ާޖޫނ17ާާާްހިންުގމ ބެހޭާ

ާސްޖަލްސ އެއްަގއިާބަހ4ާާުމަޖިލީހުެގާާާާއި.ާއެބިލ ެމދުވަނަާޖަލްސ ަގ9ާާަގއިާއޮތްާމަޖިލީހުެގ2009ާާާާާއްކެުވންާ:ވ ހަކަދެާ

ާާ 10ާާާާކުރެްއވުމަށްފަހު 2009ާާާާއޯަގސްޓް މަޖިލީހުެގ އޮތްާ ނިންމެވ30ާާާީަގއިާ ޖަލްސ އިންާ ވަނަާ

ާާާާމަޖިލީހުަގއިާމެންބަރުންާފ ޅުކުރެއްވިާޚިޔ ލުތަކުެގާއަލީަގއިާއެާބިލުާިއޞްލ ޙު 11ާާކުރެއްވުމަށްޓަކައި

ކޮމިޓީާ ަވުގތީާ ބޭފުޅުންނަކީ،ާމެންބަރުންެގާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގިއާ މިާ ފޮނުްއވުމަށް.ާ ައކަށްާ

މޫސ  މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާހުޅުހެންވޭރުާ ދ އިރ ެގާ މެދުހެންވޭރުާ  390މަނިކު،ާ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު،ާ ޙ މިދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހެންވޭރުާ ޢ ޒިމް،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ

ޅުަގނޑުާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒް،ާފުނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާއަ

ދ އި ތުލުސްދޫާ ސަލީމް،ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ އޭދަފުށީާ ސަލީމް،ާ ރ ެގާާޢަލީާ

ރުާޢަލީާވަޙީދު،ާބިލެތްދާޫާއިނ ާއ ދަމް،ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒަ

 395ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ،ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ކޮމިޓީެގާ މިާ އަސްލަމް.ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ހިތަދޫާ އަދިާ އ މިރު،ާ

ބ އ2009ާާްޯއަގސްޓ12ާާާާްބައްދަލުވުމެއްާާ ކޮމިޓީެގާަގއިާ މުޤައްރިރެްއކަމުަގިއާ ކޮމިޓީެގާ ަވވ ާ

އުސޫންާާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހޮއްވަވ ފައި.ާ ވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އިއްތިފ ޤުންާ

ދެ ބޮޑަށްާާާޕ ޓީކަމުގައިވ ާޑީ.އ ރު.ޕީއ އިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެދުަގއިާަވރަށްާާހިންުގމ ބެހޭާބިލަކީާއެންމެބޮޑުާ

 400ިގނަާާާާވ ާބިލަކަށްުވމ އެކުާބިލުެގާމަސަްއކަތްާކޮިމޓީންާކުރިއަށްެގންދެވުުމަގިއާަވރަށްތަފ ތުވެފައިާާާޚިޔ ލު

ޚިޔ ލުފުޅުތަކުެގާާ ފ ޅުކުރަްއވ ފަިއވ ާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުަގިއާ ކުރިމަތިލ ންޖެހިފައިވޭ.ާ ދަތިތަކ ާ ތަފ ތުާ

އެންމެ ޚިޔ ލުާާތެރޭަގއިާ ދ އިާާބޮޑަށްާ އިދ ރީާ ޕްރޮިވންސްތައްާ އެކިއެކިާާތަފ ތުވެފަިއވަނީާ ރ ތަްއާ

ކުރިއަށް ބަހ ލައިެގންާ ކޮމިޓީެގާާާާސަރަހައްދުތަކަށްާ އެހެންކަމުންާ ވަނ4ާާާާަެގންދިއުމ މެދުަގއި.ާ

ވޯޓެއްާ ބ ްއވ ނީތޯާ މިކަންތައްތައްާ މިޮގތަށްާ ާާާާބައްދަލުވުމުަގއިާ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ11ާާާނެުގމުންާ

ާާ ވ6ާާަތެރެއިން ނިންމަވ ފައިާ ކޮމިޓީންާ ތ އީދ އެކުާ ދ އިރ ތަކަށްާާމެންބަރުންެގާ ވަކިަވކިާ މިޮގތަށްާ  405ނީާ
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ބިލުެގާ މިާ އުނިކުރެްއވުމަށް.ާ ބިލުންާ މިާ ެއޮގތަށްާ ނުެގންދިއުމަށް.ާ ކުރިައށްާ ހަދަިއެގންާ ޕްރޮވިންސްާ

އެޮގތަށްާާ ފައްޓަވ ާ މަސަްއކަތްާ ބެްއލެވުމުެގާ މ އްދ އަކުންާ މ އްދ އަކުންާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ މަސައްކަތްާ

ކޮިމޓީގައިާާކުރިއަށް ެގންނަންާނުެގންދެިވެގންާ ކޮމިޓީއަށްާ ފަރ ތުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ެއއްބަސްެވވުނީާ ާ

ކުރައްވ ޮގތަކީާާާާފެންނަާއިޞްލ ޙުތަކެއްާެގނަުއމަށް.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާބޭފުޅުންާިވދ ޅުވަނީާއެބޭފުޅުންާތ އީދު

ާާ ކޮމިޓީެގ އެހެންކަުމންާ އޮތްޮގތޭ.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ ބަްއދަލުވުމުަގިއ8ާާާާމިހ ރުާ  410ވަނަާ

ވަނަާބައްދަލުވުމުަގއިާކޮމިޓީނ7ާާާާްޙުތަކެްއ،ާއެހެންކަމުންާޑީ.އ ރު.ޕީއަށްާއެފުރުޞަތުާދިނުމުންާާއިޞްލ 

މިއީާ އެހެންކަމުންާ ފޮނުއްވުމަށް.ާ މަޖިލީހަށްާ އިޞްލ ޙުތައްާ ެގނައިާ ފަރ ތުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ނިންމެވީާ

ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވ ާާ ކޮމިޓީަގއިާ ނިންމުމެއް.ާ ތ11ާާެކޮމިޓީެގާ އެކޮމިޓީެގާާމެންބަރުންެގާ ރެއިންާ

އަޣްލަބިއްޔަތުާމިކަމަށްާލިބިެގންާކޮމިޓީންާނިންމަވ ފައިވ ާނިންމުމެއް.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާާ

ދެ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާާާާމިާ ކޮމިޓީއަށްާ އެަވުގތުާ ރިޒަވޭޝަންތަްއވެސް،ާ  415މެންބަރެއްެގާ

2009ާާޑިސެމްބަރ6ާާާާުތަްއވެސްާމިާބިލުގައިވ ކަން.ާާމެންބަރެއްެގާރިޒަވޭޝަންާާތިއްބެވިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާދެ

ާާ ާވަނަާބައްދަލުވުުމަގިއާބިލުަގިއާމ އްދ ތައްާއިތުރަށްާބައްލަވ ާމަޝްވަރ 8ާާަގއިާބޭއްވުނުާއެކޮމިޓީެގ

ނިންމ ފައިވަނީާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ މެންބަރުންެގާ ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންނެވިާ ކޮމިޓީއަށްާ ކުރެްއވުމަށްފަހުާ

އިޞްލ ޙުކުރައްވ ފަާާާއިޞްލ ޙު ރިޕޯޓ އެކުާ މިާ ނިންމެވުމަށްޓަކައިާ ޮގތެއްާ މަޖިލީހުންާ ބިލ މެދުާ ާއިވ ާ

 420ކުރެވިފަިއވ ާބިލުާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާމިކަންކަންާފ ހަަގކުރެްއވުމ ެއކުާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާާ

ދިރ ސ  ބިލުާ ހިންުގމ ބެހޭާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ާދ އިރ ތައްާ އެބިލުާާ ކޮމިޓީންާ ާކުރަްއވ ާ

ދިރ ސ  ބިލުާ މެންބަރުންާ ކޮމިޓީެގާ ކޮޕީައކ އިާ ބޭއްެވިވާާާާއިޞްލ ޙްކުރެއްިވޮގތުެގާ ކުރެއްވުމަށްާ

ރިޕޯޓ އެކުާާ މިާ ލިޔުމެއްާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ނިސްބަތްާ ަވޑަިއެގންނެވިާ ބައްދަލުވުންތަކަށްާ

ާހުށަހަޅަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ425 

މާިާާދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ މަރުޙަލ .ާ ހުށަހެޅުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ބިލަށްާ މިާ މިއޮތީާ ދެންާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ ދެންނެވިހެން ކުރިންާ ައޅުަގނޑުާ 765ާާާާމަރުޙަލ ަގއިާ އިޞްލ ޙުާިއޞްލ ޙު ހުށަހެޅިފަިއ.ާ އެބައޮތްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްވެސްާެއާާާާހުށަހެޅުމުެގާފުރުޞަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާޚިޔ ލުކޮށްފައިާމިއޮތީާކޮންމެ

ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިޞްލ ޙެްއާ ހުރިހ ާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މެންބަރަކުާ އެރުވުމަށް.ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތުާ

 430،ާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުވެސްާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއެާހުށަހަޅުއްވ ާހުރިހ ާއެހެންވީމ 

ާިއޞްލ ޙުާއޮތ20ާާްއަރުވ ނީ.ާިއޞްލ ޙުތަކުެގާއަދަދުާާާާންާފުރުޞަތުއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅުްއވ ާނިމެންދެ

ާާާާކަމަށް ާާާާމިނެޓ2ާާްވަންޏ  ބަލ ފައި ހުރިހާ 40ާާކަމަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ މިނެޓްާ
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އަޅުަގނޑުާާ ެގންދަންކަމަށްާ އުސޫލުންާ ިމާ ލިބިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ އިޞްލ ޙުތައްާ

ކުރައްވަންޏ ާއެޮގތަށްާާާ،ާއެޮގތަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާޤަބޫލުފުޅުާއެހެންީވމ ޔ ލުކޮށްފައިާމިއޮތީ.ާާޚި

 435ާއަރުވަން.ާާެގންދަން.ާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ އަށްާފުރުޞަތު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ ގަވ ދުެގ ނަަގނީާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ މ އްދ އ ިއ132ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ާވަނަާ

 440ވަނަާމ އްދ ަގއިާބުނަނީާކޮމިޓީތަކަށ132ާާާްދަށުން.ާއ ދެ،ާަގވ އިދުެގާާާާވަނަާމ އްދ ގ135ާާާެަގވ އިދުެގާާާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ަގވ އިދުންާލިބިދޭާބ ރެްއގެާ ުގޅުމެްއާހުރެެގންާދަށުންާކޮމިޓީއަކުާާމިާ ންާކުރ ާކޮމިޓީެގާމަސަްއކަތ އިާ

ުއފެއްދިއްޖެނަމަާއެކަުމަގއިާއެންމެާފަހުގެާާާކުރ  ެއކަމ މެދުާއެްއވެސްާޚިލ ފެއްާ ކަމަކަށްާވ ންވ ނެއޭ.ާ

އ ދެ،ާާ ރައީސޭ.ާ މަޖިލީހުެގާ ބިނ ކޮށްާ މަްއޗަށްާ އަޣްލަބިއްތުެގާ ކޮމިޓީެގާ ނިންމ ނީާ ނިންމުންާ

ކޮމި މިާ ވ ނީާ ހިތްހަމަނުޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެންާ ހިނގ ދިޔަޮގތ މެދުާ މަސައްކަތްާ އަދިާާާޓީެގާ ބުނެާ ކަމަށްާ

ާާ  445ޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއ ާމެދުާކޮމިޓީންާއެނެންެގވިާވޯޓ ާބެހ3ާާޭޚ އްޞަކޮށް

އަރިހުަގިއާާ މުޤައްރިރުާ ކޮމިޓީެގާ އެކަމުންާ އަދި،ާ އިޢުތިރ ޟުކޮށްފައި.ާ އިޙްތިޖ ޖުކޮށްާ ވ ނީާ

ާާދަންނަވ ފައިވ  މިކަމަށް ކުރިންވެސ2ާާާާްނެާ މީެގާ އެހެނީާ ެގންޮގސްދިނުމަށް.ާ މަޖިލީހަށްާ ޑްރ ފްޓެއްާ

ާާ އަދި ޮގތް.ާ ކޮމިޓީެގ135ާާާާޢަމަލުކުރެވެމުންދ ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މައްދ ެގާ ވަނަާ

ރައީސްެގާާ މަޖިލީހުެގާ ތަފުސީލުާ އުސޫލުެގާ ޢަމަލުކުރ ނެާ ެގންދިއުމުަގއިާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ

މިާހުއްދައ  ުއސޫލުތައްާ ކަނޑައަޅ ާ އެޮގތުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަނޑައެޅިދ ނެއޭ.ާ ކޮމިޓީންާ  450ެއކުާ

ޢަމަލުކުރެވެމުންދ ާ )ށ(ާ އަދިާ ނުވ ނެއޭ.ާ ޚިލ ފުވެެގންާ އުސޫލަކ ާ ެއއްެވސްާ ބަޔ ންކޮށްާ ަގވ އިދުަގއިާ

އުފެދިއްޖެ ޚިލ ފެއްާ އެްއވެސްާ މެދުާ ނިާާއުސޫލަކ ާ ފަހުެގާ އެންމެާ ބެހޭާ އެކަމ ާ ންމުނާްާހިނދެްއަގިއާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާާާާނިންމ ނީާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުެގާއެދުމުެގމަތިންާމަޖިލީހުެގާރައީސޭ.

ހުށަހެޅުއްވުންާާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ ފަރ ތުންާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ އިޢުތިރ ޟުކޮށްފައިާ ވ ނީާ

ެގންދަންޖެހޭނެ ކުރިއަށްާ މ އްދ އަކުންާ އަޅުަގާނާާމ އްދ އަކުންާ އަޅުަގނޑުާާކަމަށްާ ީވއިރުާ ދެކެން.ާ  455ޑުާ

ކޮމިޓީތަކުަގިއާާ މިފަދަާ މަޖިލީހުަގއިާ މީެގކުރީަގއިާ ނިންމ ފައިވަނީާ މަސައްކަތްާ މިާ ދެކޭޮގތުަގއިާ

ދެކޭޮގތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ ޮގތަކަށްނޫން.ާ ހިނގ ފައިވ ާ މަސައްކަތްާ

ާރައީސްާފ ހަަގކުރެްއވިާދެންމެާވަރަށްާބޮޑުާާއަނބުރ ާެގންދަންާއަޅުަގނޑުމެންާޖެހޭނީ.ާޢިއްޒަތްތެރި

ދަ ހުށަހެޅުއްިވާާއުޚަރަދުާ ތިާ ދެންމެާ ހިނގ ކަމަށ އިާ ވަުގތުާ މަޖިލީހުެގާ ހިނގ ކަމަށ އިާ ލަތުންާ
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ާާ އިޢުތިރ ޟ40ާާުމެންބަރަކަށް އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ ދެްއވަންާ އޮންނަނީާާާމިނެޓްާ ކުރިންވެސްާ  460ކުރ ކަމެއް.ާ

،ާެއޮގތަށްާާތައްާހުށަހަޅ ޮގތަށް.ާއެހެންވީމާ ށުންާހުށަހެޅުންވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(،ާ)ށ(،ާ)ނ(ާެގާދ56ާާަ

ެގންޮގސްދޭންޖެހޭނެ ނުެގންދެވޭނެާާާއެކަންާ މިކަންާ މިޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

އަނބުރ ާ އިތުރުވ ނަަމާ ވަުގތުާ މަޖިލީހުެގާ މިހ ާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ ކުރިންވެސްާ މީެގާ ކަމަށ އިާ

އެމައްސަ ެގންދަންޖެހޭނެކޮމިޓީއަށްާ ކުރިއަށްާ އެކަންާ ފޮނުވ ާ ޤަބޫލުކުރ ތީާާާލަާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

 465ާއެވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާ

ކަމަށްާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިނެންެގވިާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއއްާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެހެންާާޤަބޫލެއް ާާނުކުރަން.ާ ަގވ އިދަށް މަޖިލީހުެގާ ވ ހަކަތަކ އިނަމަވެސް،ާ ވިދ ޅުވިާ ާާބެހޭާާާހަވ ލ ދެއްވ ާ

 470ވަނ132ާާާާަކަމަށްާޤަބޫލުކުރ ތީާދަންނަވ ލަން.ާާާާޮގތުންާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާއެއްޗެއްާބުނަންޖެހޭނެ

ބ ރެއްެގ ލިބިދޭާ ަގވ އިދުާ މިާ ކޮމިޓީތަކަށްާ ިމވ ޮގތަށްާ ކަާާމ އްދ ަގއިާ ކުރ ާ ކޮމިޓީައކުންާ މަކީާދަށުންާ

ާއެއްެވސްާޚިލ ފެއްާކަމަށްާވ ންވ ނެ.ާެއކަމ މެދުާާކަމެއްާާކޮމިޓީެގާމަސައްކަތ އިާުގޅުެމްއާހުރެެގންާކުރ 

މައްޗަށްާާއުފެދިއްޖެނަ އަޣްލަބިްއޔަތުެގާ ކޮމިޓީެގާ ނިންމ ނީާ ނިންމުންާ ފަހުެގާ އެންމެާ އެކަުމެގާ މަާ

އެހެންވީމ ބިނ ކޮ ރައީސޭ.ާ މަޖިލީހުެގާ އަށްާ އެާ މިބުނަނީާ މީަގއިާ ބިނ ކޮށްާ،ާ ަމއްޗަށްާ ޣްލަބިއްޔަތުެގާ

 475،ާކޮމިޓީަގއިާމިހ ތަނަށްާނިންމޭާނިންމެވުންތައްާާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ާާމަޖިލީހުެގާރައީސްާނިންމަންޖެހޭނެ

135ާާކަމަށް.ާާާާކޮމިޓީެގާލިޔެކިޔުމުންނ ިއާރެކޯޑްތަކުންާދަްއކަނީާެއާއަޣްލަބިއްޔަތުންާނިންމަވ ފައިާހުރި

ާާ ވިދ ޅުވިާވ ހަކައިަގއިާމިއޮތީާޢަމަލުކުރެމުންދ ާއުސޫލަކ ާމެދުާއެްއވެސްާާާާވ ލ ދެއްވ ހަވަނަާމ އްދ އަށް

ބެހޭާއެންމެާފަހުެގާނިންމުންާނިންމ ނީާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުެގާާާއުފެދިއްޖެާހިނދެއްަގއިާއެކަމ ޚިލ ފެއް

ރައީސާ  މަޖިލީހުެގާ މުޤައްރިރުާ ކޮމިޓީެގާ ައއިރުާ މިހ ތަނަށްާ ރައީސޭ.ާ މަޖިލީހުެގާ ާާއެދުމުެގމަތިންާ

އެްއވެސްާާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ އެދިަވޑަިއެގންާ ނިންމައިދިނުމަށްާ ވަކިޮގތެއްާ މިކަމުަގއިާ  480ހަމައަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ތޮްއޑޫާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނެތް.ާ ލިބިފައެއްާ މޭޒަށްާ އިދ ރީާ މައްސަލަެއއްާ

ާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ485 

ަގވ އިދުެގާާާޢަލީތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންާ މިނެީގާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ
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ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުން.ާކޮމިޓީއަކުންާނިންމ ާމައްސަލަތައްާނިންމުމުަގއިާމެންބަރުންެގ129ާާާާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދޭންވ ނެއޭ.ާމެންބަރުންެގާިއއްތިފ ުގާނުލިބޭާޙ ލަތްތަކުަގއިާއިއްތިފ ުގންާެއކަމެއްާނިންމުމަށްާއިސްކަން

ހ ޒިރުވެ ބައްދަލުވުމަށްާ ކޮމިޓީެގާ ނިންމ ނީާ ނިންމުންތައްާ ނިންނ ާ އެކޮމިޓީއެްއަގިއާާާާކޮމިޓީންާ ތިބިާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ އެހެންވީމަ،ާ އަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ.ާ މެންބަރުންެގާ  490ވޯޓުދޭާ

ލ ފުާވ ހަކަތަކެްއާދައްކަވ ާކޮމިޓީެގާއަޣްލަބިްއޔަތުންާނިންމިާނިންމުމަކަށްާއިނދިކޮޅަށްާާޚިާާއިޙަޤީޤަތ 

ޚިލ ފަށްާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރ އިާކޮމިޓީެގާމެންބަރުންެގާައުގވެއްޓޭޮގތަށްާާާއިޑިމޮކްރަސީެގާރޫޙާ 

ާތްތެރިާރައީސް.ާާޢިްއޒަާދަްއކ ތީާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާމިނެީގ.ާޝުކުރިއްޔ ާވ ހަކަ

ާ

ާ495 

ނުކުރަން.ާއެއީާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާނެންގެވޭނީާމަޖިލީހުެގާާކަމަށްާޤަބޫލެއްާއ ދެ،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއއްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކަމަށްވ ނަމަ.ާމިކަންތައްތައްާމިާހިނަގމުންދަނީާރަނަގޅަށް.ާާާާނިޒ މ ާއިނދިކޮޅަށްާކަމެއްާހިނަގމުންދ 

ާބެހޭާނުކުތ ެއއްާފުަވއްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާ.އަޅުަގނޑުާނިޒ މ 

ާ

 500ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މެންބަރުނާްާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ އިޞްލ ޙުާ ބިލަށްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާހުށަހަާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިނެޓްެގާމަުގނ2ާާާްޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުތަްއާއެކީާއެކަށްާެއކަްއޗަކަށްާކޮންމެާއިޞްލ ޙަކަށް

މިނެޓްެގާވަުގތެއްާދެްއވަންާމަޖިލީހުެގާރައީސްާތިާހުށަހެޅުއްިވ40ާާާާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ފައިވ ނަމ20ާާާާަ

 505ތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާާޢިއްޒަތްާާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާާހުށަހެޅުވުމަށްާއަޅުަގނޑުވެސްާއިޢުތިރ ޟު

ާާ ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހެުގާ މިދަންނަވަނީާ ބިލަށ56ާާާްމިހެންާ އެބަބުނޭާ ވަރަށްާސ ފުކޮށްާ މ ްއދ ަގއިާ ވަނަާ

ާާ ޮގތް. ހުށަހަޅަންވީާ މ56ާާާިއިޞްލ ޙުާ ބިލަކަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މަޖިލީހަށްާ މިބުނަނީާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ވަނަާކިޔުމުެގާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅޭނީާައންނަނިވ2ާާާިާާވަނަާމ އްދ ެގާމަތިންާއެާބިލެއްގ50ާާާެަގވ އިދުެގާާ

އިބ ރ ތެްއާާ ނުވަތަާ މ އްދ އެއްާ ވަކިާ ހިެމނޭާ ބިލެްއަގއިާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ )ހ(ާ ޮގތަކަށޭ.ާ ޮގތަކުންކުރެާ

 510އުނިކުރުމަށްާފަހުާއޭެގާބަދަލަުގއިާއ ާމ އްދ ެއއްާނުވަތަާިއބ ރ ތެއްާހިމެނުމަށް.ާ)ށ(ާހުށަހެޅިފައިވ ާާ

މ  ވަކިާ މ އްދ އެްއާާބިލެއްަގއިާ ބިލަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ )ނ(ާ އުނިކުރުމަށް.ާ އިބ ރ ތެއްާ ނުވަތަާ އްދ ެއއްާ

ޢަމަލުކުރަމުނާްާ މަޖިލީހުަގއިާ މިހ ތަނަށްވެސްާ ިމޮގތުެގމަތިންާ އ ދެ،ާ އުނިކުރުަމށް.ާ އިބ ރ ތެއްާ ނުވަތަާ

ާާ ާާއައީ. ާއަހ ނީވެސްާާވަނަާމ އްދ ެގާއެބަބުނޭާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙަށްާވޯޓަށ59ާާްއަދިާހަމައެއ އެކު



 20 

ކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހ ތަނަށްާމަޖިލިސާްާާާހަމަާމިދެންނެވިާތަރުތީބުެގާމަތިން

އަޅުަގނޑުާާާާހިނަގމުން ހުށަހެޅުމަކީާ ހުށަހެޅުއްވިާ ތިާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ޚިލ ފަށްާ  515އަިއޮގތ އިާ

ާތްތެރިާރަީއސް.ާާކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަާާކަމެއްާކުރ ާއިޢުތިރ ޟް
 

 

އެހެންނަމަވެސްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޤަބޫލުނުކުރަން.ާ ނުކުތ ެއްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ެމންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ބޭނުންާ ލަފ ފުޅުެގާ ތިދެއްވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިައށްާ މަސައްކަތްާ  520މަޖިލީހުެގާ

އަޅު ހިފ ނަން.ާ އެކަމަކ އިބެހޭޮގތުންާާއަޅުަގނޑުާ ރިޔ ސަތުންާ މަޖިލީހުެގާ ދަންނަވ ލީާ ަގނޑުާ

ވ ހަކަ ެގންދ ޮގތެއްެގާ ެއހެންވީމ ،ާ…ޚިޔ ލުކުރަމުންާ ޚިޔ ލުފުޅަކަށް.ާ ެމންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.

ވަންޏ ާހަމަާކުރިއަށްާެގންދ ނީާހަމަާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާާާާކަމަށްާާނުކުރ ާާމެންބަރުންާއެޮގތަށްާތ އީދު

ައރުވަމުން.ާމެންބަ ފުރުޞަތުާ އިޞްލ ޙަކަށްާ ކޮންެމާ އަރުވަމުން.ާ ފުރުޞަތުާ ތަރުތީބުންާ ރަކަށްވެސްާ

އަޅުަގނޑުާާ ސަލ މަތްކުރުމުަގއިާ ވަުގތުާ މަޖިލީހުެގާ ވ ހަކައަކީ،ާ އުޅުނުާ ދަންނަވ ލަންާ  525ޖުމްލަކޮށްާ

ސަލ މަތްވެދ ނެ ަވުގތުާ ފަހަރެއްަގއިާ ކޮށްފިނަމަާ މަސައްކަތްާ އެާާދެންނެވިޮގތަށްާ ހެންނަމަވެސްާކަމަށް.ާ

ކުރަްއވަންޏ ާހަމަާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާެގންދ ނީާހަމާަާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެކަމ އިާއިޢުތިރ ޟް

ކަހަލަާޮގތަކަށްާާާާކަހަލަާބަދަލެއްާނުެގނެސް.ާއެކަމ އިާެއްއވެސްާާއެހެންޏ ވެސްާެގންދ ޮގތަށްާެއއްވެސްާ

ނިާާާކަމެއްާާަވޑަިއަގންނަވ ނެާާކަންބޮޑުވެާ އަޅުަގނޑު،ާ ދ އިރ ެގާާނެތް.ާ ހޯރަފުށީާ ނުކުތ ެއއްާ ާ ޒ މ ބެހޭާ

 530ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށްާއަރުވަންާ.

ާ

 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މިޖެހުނީ،ާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހޯރަފުށީ ނަަގންާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  ޝުކުރިއްޔ ާ

ރަ ވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާރަޝީދު މަސައްކަތެއްޢިއްޒަތްތެރިާ ޙަވ ލުކުރިާ ކޮމިޓީއަކ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާއީސްާ  535ނޫން،ާ

ރައީސް،ާވަރަށްާރަނަގޅަށްާބައްލަަވއިފިއްޔ ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީއަށްާމުޅިާ

ާރުކ ރުންާމިާބިލުާބަދަލުކޮށްލައިެގންާއެހެންާބިލެއްެގާސިފަިއަގއިާެގންނ ކަށްާހުށަހެއްނ ޅަން.ާމިއީާސަ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިާބިލެއް.ާސަރުކ ރުންާދައުލަތުެގާސިޔ ސަތުާކަނޑަައޅައިާލ މަރުކަޒީާ

މިބިލަކީ.ާ ބިލެްއާ ހުށަހެޅިާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ދައުލަތްާ އެއްޮގތަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާ އުސޫލުންާ

ާާ މި ތައްޔ ރުކޮށްާ އުޅަނދެއްާ ސަފ ރީާ ރީތިާ ވަރަށްާ ލ ހުއަޅުަގނޑުމެންާ ދަވ ދުާ  540ހުށަހެޅީމާަާާާން.ށަހެޅީާ

މިއަދުާާާާކިޔ ،ާާބިލުާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅިާބިލޭާާެގންާެގނައީ.ާކިހިނެއްތޯާމިލައިާބޮއްކުރަައކަށްާބަދަލުކޮށް
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ބިލެއް ެގނައިާ ކުލަޖައްސަިއެގންާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ މިއީާ ހުށަހެޅޭނީ.ާ މިތަނަށްާ މަށްާކަާާބަހުސްކުރަންާ

ށްާއެނެގންާއެބައޮތް.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާހިއެއްނުޭވާމިއަށްވުރެާާސ ބިތުކޮާާރިޕޯޓްަގިއާވަރަށްާރީްއޗަށް

މަސައްކަތް ޙަވ ލުކުރިާ ޮއންނ ނެހެންނެއް.ާ މައްސަލަެއއްާ ނިޒ މީާ އެހެާާބޮޑުާ މަސައްކަތެްއާާނޫންާ ންާ

ެގނެސް ާާާާމިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުާާހަވ ލުކޮށްެގން އުޅޭތީާ ކުރުވަންާ ެއހެންކަމެއްާ ލައްވ ާ  545އަޅުަގނޑުމެންާ

ާއްާމިނެީގ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.ނިޒ މީާނުކުތ އެ
ާ

ާ

ނުކުތ ެއއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ނިޒ މ ބެހޭާ މަްއޗަންޮގޅީާާާާއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާ ނެންެގވީ.ާ ތިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫންާ

ނިޒ މ ބެހޭާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ ރަޝީދަށްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  550ދެކުނުާ

ާތ އެއްާ.ނުކު

ާ

 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ނުކުތ ެއއްާދ އިރ ގެާާމައްޗަްނޮގޅީާދެކުނު ތިބޭފުޅ ،ާާާނިޒ މީާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އިނޭގތޯ.ާ މިނަަގނީާ އަޅުަގނޑުާ  555ާނޫންާ

ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާކަންތައްާކުރަމުންދ ޮގތ އި،ާވިދ ޅުވ ާބަސްފުޅު...ާާާމުޙަންމަދުާރަޝީދުމެންބަރުާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
ާ

ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ އިށީާނޢިއްޒަތްތެރި ނުކުތ ެއއްާާދެމެންބަރުާ ނިޒ މ ބެހޭާ ާާާާވަޑަިއަގންނަވ .ާ މިހ ރު  560ފުރުޞަތެްއާާނޫނީާ

ނިޒ މ ބެހޭާ ލަބީބަށްާ އިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުީމދޫާ ައޅުަގނޑުާ ނޭރުވޭނެ.ާ

ާނުކުތ އަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 ކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާނު

ާ565 

ާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހުޅުމީދޫ ާާޝުކުރިއްޔ  ގަވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރަީއސް،ާ އެބަބުނ52ާާާޭޢިްއޒަތްތެރިާ ަގިއާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ިއޞްލ ޙަކަށްާބިލަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއިލްޔ ސްާލަބީބް ފުރިހަމަވ ާ ޝަރުޠުތައްާ އަންނަނިިވާ ިއޞްލ ޙަކީވެސްާ ކޮންމެާ ެގނެޭވާ

ާާ ެގނެވޭާާާާ-1ވ ންވ ނެއެވެ. އަލީަގިއާ ޚިޔ ލުތަކުެގާ ފ ޅުކުރެވުނުާ މަޖިލީހުަގއިާ ިއޞްލ ޙަކީާ ެގނެވޭާ

ވ ންޖެހޭ ކޮންމެހެންާ ެއއީާ ރިޕޯޓްާާާކަމެއް.އިޞްލ ޙަކަށްވުން.ާ މަޖިލީހުެގާ މުޤައްރިރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ
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ވ ހަކަ ކުރެވުނުާ އެކަންތައްާ ހުށަހެޅި،ާ އިޞްލ ޙުާ ެގނެސްާ ޑީ.އ ރް.ޕީއިންާ ވިދ ޅުވިާ  570.ާާހުށަހަޅަމުންާ

ސްޓޭޖްަގިއާާ ކޮމިޓީާ އިޞްލ ޙެއްާ ެގނެވޭާ ޑީ.އ ރް.ޕީއިންާ ނޫނީާ ޕ ޓީއަކުންާ ެއއްވެސްާ ނެތްާ ަގވ އިދަކުާ

ާާ ެއވ ހަކަ، އެހެންވެާ ވ ހަކަެއއް.ާ ބަލައިަގނެވޭނެާ އެާ ޤަބޫލުެގނެސްާ މިއާީާާާއަޅުަގނޑުާ ނުކުރަންާ

އިޞްލ ޙެއް ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ެއއްޮގތަށްާ އެހެާާަގވ އިދ އިާ ރިޕޯޓެއްކަމަށް.ާ އަނބުރ ާކަމަށް،ާ މިާ ންވީމ ،ާ

 .ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.ަގނޑުާއެދޭތީާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލީކޮމިޓީއަށްާފޮނުވ ލުމަށްާއަޅުާ

ާ575 

ާ

މަޖިލީހުގެާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ އިޚްތިޔ ރުާ ފޮނުވ ލުމުެގާ ކޮމިޓީއަށްާ އަނބުރ ާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ވޭ.ާއެާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާއޮންނ ނެާއެކަންާނަވަިއެގންންނަށްާލިބިވަޑައިަގތެރިާމެންބަރުންޢިއްޒަތް

ކުރެވޭނެޮގތް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދާުާ

 580ާމުޖުތ ޒަށްާއަރުވަންާ.

ާ

 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާތެރެއިންާާާމެންބަރުންގ11ާާާެޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާކޮމިޓީަގއިާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާާހަނިމ ދޫ

ާާާާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒް ނިސްބަތްވ  އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ މީެގތެރޭަގއިާ އ ދެ،ާ ބޭފުޅުން،ާ ިގނަާ ބޭނުންވ4ާާާީހަމަާ  585ާމެންބަރުންވެސްާ

ފަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާާޑީ.އ ރް.ޕީެގާ ެގންނަން އިޞްލ ޙެއްާ ާާބަދަރ ތުންާ ެގންނަން. އެާލުތަކެއްާ ކޮމިޓީންާ ޮގތަށްާއެހެންވީމ ާ

މިވަނީ.ާެއވ ހަކަާާާާމަސައްކަތްާކުރެވިފައިާާނިންމައިެގންާއިނޭގތޯ،ާކޮމިޓީއިންާެއޮގތަށްާނިންމަިއެގންާމިާ

ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.
ާ

ާ590 

ާށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާެގމަނަފުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ

ާ

 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

 595ާވަނ132ާާާަވަނަާމ އްދ ،129ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާާެގމަނަފުށީ

ބުނ ޮގތުންވެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއިލްހ މްާއަޙްމަދު ދަންނަވަން.ާމ އްދ ާ އަޅުަގނޑުާ ކޮށްފައިކަުމަގއިާ ރަނަގޅަށްާ މިއޮތީާ މިކަންާ އްޖެއްޔ ާ

ހިތްއެދޭޮގތަކަށްާާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އަބަދުވެސްާ ޙަޤީޤަތަކީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ީމެގާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ
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ާާ އެއީކީާާނުވެދ ނެާކޮމިޓީަގއި.ާނުވ ާކޮންމެާފަހަރަކީާގަވ އިދ އިާޚިލ ފަށްާކުރ ާކަމަކަށްާނަހައްދަވ ށޭ.

އޮމ ންކޮށްާ އަމ ންކޮށްާ ވީހ ެވސްާ މިކަންތައްާ ވ ހަކަައކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އުސޫލެއްނޫނޭ.ާ ހަމަޖެހޭާ

އެވ ހަކަާާ އެހެންެވާ ބިކަވެފައޭ.ާ ވަރަށްާ ތިބީާ ރައްޔިތުންާ ކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ ކަންތައްާ  600ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ

ާހިތަށްއެރީާހަމަާދަންނަވ ލ ނަމޭ.ާ
ާ

ާ

މެންބަރާުާާންާ:ވ ހަކަދެއްކެުވރިޔ ސަތުންާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މަްއޗަންޮގޅީާ ނުކުތ އެއްނޫން.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

 605ާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާ.

ާ

 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ރޫލިންގއެާދ އިރ ގެާާމައްޗަްނޮގޅީާދެކުނު ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އެހެންޏ ވެސްާ ބޭނުންވަނީ،ާ އެބަާާދަންނަވ ލަންާ ާއްާ

އިދ ރީާާާމުޙަންމަދުާރަޝީދުމެންބަރުާ ަވުގތުާާނެރުއްަވއޭާ އެމަސަްއކަތަށްާ ހުރެއްޖެއްޔ ާ ނުކުރެވިާ މަސައްކަތްތަްއާ  610ާމޭޒުންާ

ހުރިހ ާާާާދިނުމުެގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަރ ތިބިާ މެޗްކުޅެންާ މިާ ޖައްސައިެގންާ އޮއެވަރެއްާ ނިޒ މީާ މިާ މިތަނުަގއިާ ޮގތުން.ާ

އެ ޕްރެޝަރަށްާ ވަރަށްކުޅުންތެރިންާ އަޅުަގނޑުާ ނެރުއްވުމަށްާ ރޫލިންގާ މިޮގތަށްާ ބަދަލުަގއިާ ާރުވުމުެގާ

އެދޭކ އަަވސްކުރުމުގެާާާބޮޑަށްާ ަމސައްކަތަށްާ ެއއްކަލަާ ކުރީަގއިެވސްާ އެީއާ ދެާާާަަެމއް.ާ ޮގތުންާ

މޭޒުންާމަސައްކަތެްއާާާާމަާވަުގތުާދޭޮގތަށްާހަމަާއިދ ރީދައްކަންެވސްާހަާާޕ ޓީއ އިާވ ހަކ4ާާާަޕ ޓީތަކ އި،ާާ

ާާ އަނެްއކ ާނުނިމި މަނިކުފ ނުާ ހިނަގމުންދ ތީވެ،ާ ކަމެްއާ މިހުރިހ ާ ދިނުމ އި،ާ ވަުގތުކޮޅެްއާ  615އޮތީތީވެާ

އެކަހަލަ ވިދ ޅުވީާ ހަމަާ ދެންމެވެސްާ ާާާާވިދ ޅުވެފައިާ ެގންދ ާާމިޮގތަކަށް ކުރަމުންާ ވ ހަކަ.ާާާާމަސައްކަތްާ

މިާނިޒ މީާނުކުތ އެ ްއެގާޮގތުންާމިާނެގާީާއެހެންވީމ ާމިާއެކަމަށްޓަކައިާދަންނަވ ލަންާހުރީ.ާއެހެންވީމާ 

ާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާނޫންކަންެވސްާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގތީާއިނޭގތޯާ.

ާ

ާ620 

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ ިވޔަސްާާާާނޫންާކަމުަގއިާާތިދެއްިވާލަފ ފުޅަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ކަމަށްާޤަބޫލުކުރަން.ާާާރިކަމ ިއއެކީާދެއްިވާލަފ ފުޅެއްމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްާހަލުވިކުރުމަށްާއިޙްލ ސްތެ

އިާމަޝްވަރ ކޮށްެގންާާސަތުންާމަޖިލީހުެގާއަމީންޢ ންމ މިކަންާކުރިއަށްާެގންދިއުުމަގިއާމަޖިލީހުެގާރިޔ 

ާާ ބަލަންވެެގން ބޭނުންކުރެވޭތޯާ ހެޔޮޮގތުަގއިާ ާާވަުގތުާ ެއއީ މިބަލަނީ.ާ މަސައްކަތްކުރެވޭތޯާ 765ާާިމޮގތަށްާ

ައޅުަގނޑު ތައްޔ ރުކޮޕީާ ހަދ ާ ާާާާމެންާ ހިނގ . އެބަާ ަވުގތުތަކެްއާ ވަުގތުާާކުރުމަށްާ އެާ ހަމަާ  625އަދިާ
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ހިނަގމުންދ އިރުާމަޖިލީހުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބޭނުންކުރެިވއްޖިއްޔ ާއެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށާްާ

އަޅުަގނޑުމެން އެހެންނޫނިއްޔ ާ އެރުވޭނެ.ާ ފުރުޞަތުެވސްާ ހުށަހެޅުްއވުމުެގާ އިޞްލ ޙުތައްާ ާއެާ

އެ ތިބެންވީ.ާ ނުކުމެާ ބޭރަށްާ ހުއްޓ ލ ފައިާ ހަދައިެގންާާާާހުރިހ ާާމަސައްކަތްާ ފޮޓޯކޮޕީތައްާ ކަމެއް،ާ

ބޭނުންވިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކޮޕީވެސްާ ރިޕޯޓްެގާ ބަޖެޓްެގާ އެނޭގނެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެގނެވެންދެން.ާ

ހިސ ބަކަ ވަކިާ ނުކުރޭ.ާ މަސައްކަތެއްާ މެޝިންާ އަވަހަކަށްާ ގ ތަށްެވސްާ ާާމިންވަރ އިާ ދިޔައިރު  3ާާ630ށްާ

ާާ ތެރެއިން މިކުރަނ2ާާާީމެޝިނުެގާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންީވމ ،ާ ހަލ ކުވެއްޖެ.ާ މެޝިންާ

މެންބަރާުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ބޭނުންކުރެވޭތޯ.ާ ހެޔޮޮގތުަގއިާ ވަުގތުާ

ާއަޙްމަދުާސަމީރު.

ާ

 635 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ަވުގތެއްާބަރުާދ އިރ ެގާމެންާދިއްދޫާ ޤުރުބ ންވ ންވީާ ޕ ޓީއަކަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމވަުގތަކީާ ރަީއސް،ާ ާނޫން.ާާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާސަމީރު ަގވ އިދުެގ 52ާާާާއަޅުަގނޑުާ ެގ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ މަނިކުފ ނަށ2ާާާްަވނަާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ަގިއވ ާ

ބޭނު ދަންނަވ ލަންާ ނިންމަވ ނީ،ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާ އެކަންާ މަނިކުފ ނުާ އެހެންނަމަވެސްާ ން.ާ

 640ތިތަނުަގއިާއިންނަވަިއެގންާނިންމަވ ނީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާޑީ.އ ރް.ޕީއިންާހުށަހަޅ ފަިއާއޮތްޮގތ ިއާާ

އެްއޮގތަށްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާދެވަނަާމ އްދ ަގއިާބުނަނީ،ާެގނެވޭާއިޞްލ ޙަކީާބިލުެގާމައިަގނޑުާާ

ތަ ަމޤްޞަދަކީާމަޤްޞަދ އިާ މައިަގނޑުާ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް.ާ ެއއީާ އިޞްލ ޙަކަށްވުން.ާ ޢ ރުޟުނުވ ާ

އެބިލުެގ.ާާ މަޤްޞަދަކީާ މައިަގނޑުާ ެގންދިުއމުެގާ ކުރިއަށްާ އުފައްދަިއެގންާ ޕްރޮވިންސްތައްާ ކޮބައިތޯ.ާ

މަނިކުފ ނަ ެއކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ޮއތީ.ާ އިޞްލ ޙުކޮށްފައިާ ބިލުާ ޚިލ ފަށްާ ެއއ އިާ ށްާއެހެންވީމ ،ާ

ބަހުސްކޮށްފައިވ ާާ މަޖިލީހުަގއިާ ެއބަބުނޭާ ަގވ އިދުަގއިާ ައނެއްކޮޅުންާ  645އެނިގވަޑައިަގންނަވަންޏ ،ާ

ވ ހަކަ އިޞްލ ޙުާާމެންބަރުންާ ބިލުާ އަލީަގޭއާ ވ ހަކަތަކުެގާ މިތަނުަގިއާާާާދައްކ ފަިއވ ާ ކުރަންވ ނީ.ާ

ޕްރޮވިންސްާާާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅެއްާނުދައްކަވ ތޯއޭާމިތ ނަގއިާޕްރޮވިންސްާބ އްވ ކަށެއް. ހަމައެކަނިާ

ވ ހަކަ މިއޮތީާާާނުބ އްވަންާ މިބިލުާ އެހެންވީމ ،ާ ައންނަންވ ނީ.ާ އިޞްލ ޙުވެެގންާ ބިލުާ ދެއްކެވިޮގތަށްތޯާ

މަޤްޞަދުާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާއެާ އެކަންާ ބައްޓަމަކަށްާ ވަކިާ ަވކިޮގތަކަށްާ ެއކޮމިޓީއިންާ ކަނޑައެޅިެގންާ

 650ކުފ ނުާތިާދިފ ޢުކުރަްއވަނީ.ާއެހެންނަހައްދަވ ާމަނިކުފ ނާުާޙ ސިލުކުރަްއވ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންާމަނި

ރައީސްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ދެކެނީާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަންވ ނެކަމަށްާ ކުރިއަށްާ މިއަދުާ

ހައިސިއްޔަތުންާމިކަންާއެންމެާއިންޞ ފުވެރިކޮށްާކުރިއަށްދ ންވ ނެާޮގތެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާ
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އަޅު ޢިއްޒަތްތެރިާާއެހެންނޫންނަމަާ ޝުކުރިއްޔ ާ ނުދ ނެ.ާ ކުރިައކަށްާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ ދެކޭނީާ ަގނޑުާ

ާރައީސްާ.
ާ655 

ާ

ނުކުތ އެއްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ ނިޒ މީާ ތިނެންެގީވާ މެންބަރުާ ޤަބޫލެއްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާކަމަށްާ އަދިާ ނުކުރަން.ާ

ާާާާމެންބަރުާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތ އިާމުޚ ޠަބު ދެއްކެިވާވ ހަކަފުޅުތަކަކީާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާކުރައްވ 

ޤަބޫލެއްާާޢަމަލުކުރަމުންދ ޮގތް ޢަމަލުކުރެވެމުންދ ނީާާާކަމަށްވެސްާ ރިޔ ސަތުންާ މަޖިލީހުެގާ ނުކުރަން.ާ

ދިރ ސ  ބިލެއްާ މަޖިލީހުަގއިާ މިއޮތީާ ގަވ އިދުަގއިާ މަތިން.ާ ަގވ އިދުެގާ މިއޮތްާ  660ކުރުމަށްާާާމަޖިލީހުަގއިާ

ކުރައްވ ފައިާފޮނުއްވ ފައި.ާދެންާއެާކޮމިޓީެގާާާ.ާކޮމިޓީިއންާއެއޮތީާބިލުާދިރ ސ ކޮމިޓީއަށްާފޮނުވުން

ެއއްޗަކ އިބެހޭާ އޮތްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާރިޕޯޓްަގއިާ މެންބަރުން.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމަވ ނީާ ޮގތެއްާ ޮގތުންާ

ޢިއްޒަ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމަވ ނީ.ާ އެކަންާ ތްތެރިާާމެންބަރުންާ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމަށްާއަރުވަން.ާާ

ާ665 

 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ަމޖިލީހުަގއިާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމަޑަެވލި ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާމިނެީގާއ ދެ،ާމިާ

ކަމެާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމް ަވކިޮގތަކަށްާ ނެތްކަމަށްވަނީިވްއޔ ާާަގވ އިދުަގއިާ ނިންމަންާ ވަކިޮގތަކަށްާ ނުވަތަާ ނުނިންމިފައިާ އްާ

 670މަޖިލީހުަގއިާޢަމަލުކުރަންޖެހޭޮގތަކީާކުރިންާމަޖިލީހުަގއިާކަންާނިންމ ފައިވ ޮގތޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ރިޕޯޓްކުރުމު ގަވ އިދު،ާ މަޖިލިސްާ ެއއީާ މައްސަލައެއް.ާ މިކަހަލަާ ހަމަާ ނިންމައިފިާ މަޖިލީހުންާ ެގާާމިާ

މަރުޙަލ ަގއިާމިތަނަށްާއެާެގނައިާެގނައުމުަގއިާިގނަާއިޞްލ ޙުތަކެއްާމިޮގތަށްާހަމަާައއިމަާއެއަށްާއޮތީާ

ޮގތެއްާނިމިފައޭ.ާއެވަނީާއެާކޮމިޓީއަށްާއަނބުރ ާފޮނުވިފައޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަައކީާާ

ކޮ އެީއެވސްާ އަިއއްސަ.ާ މައްސަލައޭާ ދެާ އެްއކަހަލަާ މިއޮތީާ ކޮމިޓީާާހަމަާ މިެވސްާ ރިޕޯޓެކޭ.ާ މިޓީާ

 675ރިޕޯޓެކޭ.ާިގނަާއިޞްލ ޙުތަކެްއާއައިމަާވަނީާކޮމިޓީއަށްާއަނބުރ ާފޮނުވިފައޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންވެސްާާ

ާއެޮގތަށްާނިންމައިދެްއވ ށޭ.ާއެީއާހަމަާމީަގއިާނިންމަންޖެހޭާގޮތޭ.
ާ

ާ

ޢިއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާާޝުކުރިއްޔ ާ ތިވިދ ޅުވެލެއްވިާ މެންބަރުެގާ ޒަތްތެރިާ

 680ނެތިެގންާވިދ ޅުނުވެވިާއޮތްާތަންކޮޅެއްާއެބައޮތް.ާއެއީާއެކަންާކުރީާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާާާާހަނދުމަފުޅު
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އެއްބަސްވެ އެކަމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާާމެންބަރުންާ މެންބަރުންާ އިސްާ ޕ ޓީތަކުެގާ ާވަޑަިއަގންނަަވއިެގން.ާ

ާާ މަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާާާޔ ސަތަށްާލަފ ދެއްވީމ ،އެކަންާެއޮގތަށްާކުރުމަށްާމަޖިލީހުެގާރިދައްކަަވިއެގން

ނަތީޖ އެްއެގ މަސައްކަތުެގާ ނުފެނިެގން.ާާާކުރިާ ޙައްލެއްާ ހަމަާ މިއުޅެނީާ އަދިާ މިކަމުަގއިާ ޮގތުން.ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.

ާ685 

 ހޭާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެ

ާ

ޤ ނޫނުައސ ސީއަށްާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާތޮއްޑޫާ މިނެީގާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މީާ މިފަހަރުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

އެްއޗެހިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޢަލީާވަޙީދު އަންނަާ އިނިގރޭސިންާ ބަެއއްފަހަރުާ މިއައީ.ާ ތަރުޖަމ ާ އިނިގރޭސިާ ޭއެގެވސްާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ

އަ މިވަނީ.ާ އެްއޮގތަކަށްާާތެދުާ ކޮންެމވެސްާ މަސަްއކަތްާ މިމަޖިލީހުަގއިާ މިހ ރުާ ދަންނަވ ނީާ  690ޅުަގނޑުާ

ރިޔ ސަތުންާނިންމަވަންާއެބަޖެހޭ.ާސަބަބަކީާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާޑިމޮކްރަސީާެގންދިުއމަށްޓަކައިާާ

ކައުންސެލަރު ނެތްާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިާ ލަސްކުރަނީާ މަޖިލިސްާ ހުރަސްައޅ ފަިއާ ންތަކެއްާާއެމް.ޑީ.ޕީއިންާ

ބައިތިއްބަިގ ަވޒީފ ަގއިާ އެހެންވީމ ނަަވުގތުާ އެޮގތަކަށްާން.ާ ކޮންމެވެސްާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ާ،

ހަތްސަ އެއީާ ނިންމަން.ާ އިޞްލ ޙުރިޔ ސަތުންާ ނެތޭާާާތޭކަާ މައްސަލަެއއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވިޔަސްާ

 695ާާާމިތ ނަގއިާއިރުއަރަންދެންާތިބެންޖެހުނަސް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާ

މެންބަރާުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނޫން.ާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އ ދެ،ާ

ާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.ާާ

ާ700 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ކުޑަވީމަާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ހަށިަގނޑުާ ތަންކޮޅެއްާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ތިދެއްވީ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ލަހުންާ ދެއްތޯާ ާާ

އެހެންާާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ކިޔ ފައިާ ަގވ އިދޭާ އޮތީާ މަތީަގއިާ މޭޒުކޮޅުާ މަނިކުފ ނުެގާ ވ ހަކައަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ާދަންނަވ ލަންާ

 705ާފޮތެއްތޯއޭ.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފެންނަނީާއެހެންާފޮތެއްތޯއޭ.ާތަފ ތެއްާވ ނަނަމަާބުނެދީބަލަށޭ.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ
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އެހެންވީމ ،ާާާާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ރި ނޫން.ާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ސުވ ލެއް.ާ ތިކުރެއްވީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ

ބޭނުންފުޅު މެންބަރުވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަދިާ ަގވ އިދުެގާާާާއަޅުަގނޑުެވސްާ ެއއްލިޔުމެއްާ ކުރަްއވ ނީާ

 710ާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ޮގތުަގއި.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއްއ،ާހިތަދޫާމެދުާދ އި

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ބިލާުާާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ޑީ.އ ރު.ޕީާާއިޞްލ ޙުާމުޙަްނމަދުާރަޝިދުާ އިނޭގތޯާ ކޮމިޓީއަކަށްާ ފޮނުިވާ އިދިކޮޅުާާކުރުމަށްާ އެހެންާ އަދިާ ނޫން.ާ  715ާއަކަށްާ

ބިލެއް،ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަިއާ ނިންމައިެގންާ ޮގތަށްާ ބޭނުންވ ާ ޑީ.އ ރު.ޕީންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ ޕ ޓީތަކެްއވެސްާ

ާކަމެއްާނޫންާމިއީކީއެްއާ.ާނޫނިއްޔ ާއިޞްލ ޙުކޮށްެގންާިމމަޖިލީހަށްާވައްދައިެގންާމިއީާކުރެވޭނެ
ާ

ާ

 720ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ތަނަށްާނެންެގވިާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ތަކުެގާއަލީަގިއާއަޅުަގނޑުާާާާާއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ

މިހ ރާުާ އެބަޖެހޭ.ާ ކުރިއަށްެގންދަންާ މަސައްކަތްާ މަޖިލީހުެގާ ނިންމ ފައި،ާ ޮގތެއްާ ރިޔ ސަތުންާ މިހ ރުާ

މިދިޔައީ ބަިއަގޑިއިރުާ ނުކުތ ަގިއާ މިނިޒ މީާ ެމންބަރުނާްާއަޅުަގނޑުމެންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ.

ާާ އިޞްލ ޙުާޢިއްޒަތްތެރ765ާާާާިޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންޖެހޭނެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާރިޕޯޓްާފޮނުވީމ 

ަުރައްވަންާބޭނުންފުޅުވ ތީ.ާާާާމެންބަރުންާފޮނުއްވ ފައިާއެއޮތީާއެރިޕޯޓްަގއިާއޮތްާކަންތައްާއިޞްލ ޙުކ

ޤަސްތުކުރަ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ިއޞްލ ޙުތައްާއެހެންކަމުންާ ނ ރުވ ާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ އިތުރަށްާ  725ނީާ

ެގންދ ނީާ އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާ އިޞްލ ޙުެގާ އަޅުަގނޑުާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުމުެގާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާދަށުން.56ާާާާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާޮގތުެގމަތިންާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ

ފުރަތަ އެންމެާ އިޞްލ އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގާާމަާ މ ވަށުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުމުެގާ ހުާ

ާޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަ

ާ730 

ނެީގ،ާާޢައައްސަލ މްާަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާމ  އަޅުަގނޑުާ ދަށުންާ ނުކުތ އެްއެގާ ނިޒ މީާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ާލަިއކުމް.ާ

ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންެގާޑިމޮކްރަސީއަށްާވ ހަކަާދައްކ އިރުަގިއާވ ޮގތަކީ..ާ.ާރުާޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުޢަޢަބްދުލް
 ވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ
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 735ވުމަށްާއަޅުަގނޑުާާތެށްާހިތްބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދަށްާޙުރުމަތްތެރިކޮާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންދެވުންާ.ނަޞޭހަތްތެރިވަން.ާމ ވަށުާދ ިއރ ެގ

ާ

ހަރުދަނ ާަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާމ  ޑިމޮކްރަސީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާކުރުމަށްޓަކައިާާާާޝުކުރިއްޔ ާ

އިދިކޮޅަާޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާޢަބްދުލްޢަ ޑިމޮކްރަސީއ އިާ ކުރެވަމުންދ އިރު،ާ ކުރެވެމުންދ ާމަސައްކަތްާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ާށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ   ވ ހަކަދެއްކެުވން: ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ައޅުަގނޑުާ އެފަދައިންާ އަދިާ ކުށްެވރިކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ  740މަސައްކަތްާ

މުޚ ޠަބު މަނިކުފ ނ އިާ އަޅުަގނޑުާާާާމެންބަރުާ އެކަންާ ދެއްކެވީތީާ ވ ހަކަާ ބޭއަދަބީކޮށްާ ވަރަށްާ ކުރައްވ ާ

ެއއެ ބަޔަކުކުށްވެރިކޮށްާ ހުއްޓުވ ލުމަށްޓަކައިާ ޑިމޮކްރަސީާ ެއދެން.ާ މަސައްކަތްތަްއާާާާންެގވުންާ ކުރ ާ

އެދެން ހ މަކޮށްދެއްވުންާ މަނިކުފ ނުާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޑިމޮކްރަސީާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ާ.

އިންތިޚ ބުާޤ  ކައުންސިލްތައްާ ރ އްޖޭެގާ މަސައްކަާާއިމްކުރުމަށްޓަކައިާ ކުރެވޭާ ތްާާކުރުމަށްޓަކައިާ

 745 ކަނޑައެޅިެގން..ާ.

ާ

އިށީނދެމައްޗަންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ނިޒ މ ބެހޭާއެާާވަޑަިއަގތުންާާޮގޅީާ ދެން.ާ

ެމންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު އަށްާއަރުވަން.ާާهللاނުކުތ އެްއ،ާއަޅުަގނޑުާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާލިސްޓެއްާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާތަްއޔ ރުކުރަންާޤަސްދުކުރަނީ.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެގ

ާ750 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ވަރަށްާމެންބަރުާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ފުރުޞަތުާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތ މަކުރަންާ ާބޮޑަށްާ

އިންސ ފުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާމަދުާޢަބްދުއަޙްާ ނިޒ މީާދެއްވުުމަގިއވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވ ކަމަށްޓަކައި.ާ ފުރުޞަތުާ އެއްކިބ ވެަވޑަިއެގންާ ންާ

 755ނުކުތ އެއްާނަަގިއެގންާއެތައްާވަރަކަށްާދަންނަވަާދަންނަވ ،ާނިޒ މީާނުކުތ ެގާވ ހަކަާއިންދ ާއިތުރުާ

ވި.ާއެތައްާބޭފުޅުންނަކަށްާފުރުޞަތުާދެއްވަމުންާތިެގންދެވީ.ާހަމަާއަޅުަގނޑަކަށްާއެފުރުޞަތެްއާނުދެއް

ެއކަމ ިއާއަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ެއއީާއިންސ ފަށްާކުރިކަމެއްކަމަށްާ އެހެންވީމަ،ާ

މަޖިލީހުނާްާ ހުށަހެޅިާ ބިލުާ ޕްރޮވިންސ ބެހޭާ މަޖިލީހަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތ މަކުރަން.ާ

ތަކެއްާލިބިދ ނެތީާއެކަންާާޕްރޮވިންސ އިާބެހޭާބިލުާފ ސްވެާޕްރޮވިންސްަގއިާތިބޭާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ 

މަޖިލީހުެގާ ެގންދަވ ާމަސައްކަތުަގއިާ މެންބަރުންާކުރައްވަުމންާ ެއކަމ އިދެކޮޅަށްާބައެއްާ  760ކަނޑައެޅިެގންާ

އަދިާ ަގވ ިއދ ާ މަޖިލީހުެގާ އެއީާ މަސައްކަތްާ ކުރަްއވަމުންެގންދަވ ާ ބަިއވެރިަވޑަިއެގންާ ރައީސްާ

ބ ބުން ބެހޭާ ޙައްޤުތަކ އިާ އަސ ސީާ ޙައްޤުތަކ ިއާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ދީފައިވ ާއަސ ސީާ ރަްއޔިތުންނަށްާ
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މަްއސަލައެ ައޅުަގނޑަށްާ މަސައްކަތަކަށްވ ތީވެ،ާ ެގންދެވޭާ ނުކުތ އަކަށްާާޚިލ ފަށްާ ނިޒ މީާ ނެތްާ އްާ

ކަމަކަށްާާާނެލައިނުަގތްކަުމަގިއވިޔަސް.ާެއހެންނަމަވެސްާމިއަށްވުރެާބޮޑުާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްާއޮންނާ ބަ

 765ރަން.ާއެީއާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދެަވނަާބ ބުަގއިާއެބުނ ާޙައްޤުތަކ އިާޚިލ ފަށްާނުކުާާއަޅުަގނޑެްއާޤަބޫލެއް

އެކަންތައްތައްާދ ތީާއެފަދަާޙައްޤުތަކެްއާގެއްލޭާޮގތަށްާމަޖިލީހުންާވ ހަކަދެކެވޭތީ.ާއެީއާދަންނަވ ލަންާ

ާބޭނުންވ ާވ ހަކައަކީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.
ާ

ާ

މެންބަރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމަވ ނީާ ޮގތްތަކެްއާ ދެކެވިާ ވ ހަކަާ މަޖިލީހުަގިއާ ާ770 

މެދާުާ ފުވަްއމުލަކުާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނުނިމޭނެ.ާ ކަެމއްާ އެްއވެސްާ މަޖިލީހުންާ ޮގތަކަށްާ އެނޫންާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ775 

ަގވ އިދުެގާާާދ އިރ ެގާާާާފުވައްމުލަކުާމެދު މަޖިލީހުެގާ މިނެީގާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

119ާާާާާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާ ެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ 6ާާާާވަނަާ ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރިާ ނަންބަރު.ާ ނަންބަރުަގިއ6ާާާާވަނަާ ާވަނަާ

ކޮމިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ުގޅޭޮގތުންާ ބިލ ާ އަޣުލަބިބުނަނީާ ކޮމިޓީެގާ ދިރ ސ ަގިއާ ކުރެވޭާ ކަނޑައަޅ ާާޓީންާ ްއޔަތުންާ

ެގނަިއކަމުގައިއިޞްލ ޙެ އެބިލަށްާ ެއކަާާއްާ މެންބަރުންވިޔަސްާ އިޢުތިރ ޟުކުރ ާ ތިބިކަމ އިާާާމ އިާ

އެ ސަބަބުާ އިޢުތިރ ޟުކުރ ާ ރިޕޯޓްަގިއާާާާުގޅޭާާއިބިލ ާާއެމެންބަރުންާ ތައްޔ ރުކުރ ާ ކޮމިޓީންާ  780ޮގތުންާ

ާާ ދިޔަާބަޔ ންކުރަންވ ނެ. ހުށަހެޅިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންމެއަކުާ ދ ދިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ާާ ފ ހަަގކުރެވިފަެއއް. ނެތްާ އެކަެމއްާ ނަންބ7ާާަރިޕޯޓުންާ އިޞްލ ޙެވަނަާ ބިލަކަށްާ މިބުނަނީާ އްާާރުަގިއާ

ޙ ލަތު ގ ތްކުރ ާ ނުވަތަާ އެއްވަރުވ ާ އަދަދުާ މެންބަރުންެގާ ބުރަވ ާ ދެކޮޅަށްާ ެއކަމަށްާ ަގއިާާެގނައުުމަގއިާ

މިޮގތުެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފޮނުވ ނީ.ާ މަޖިލީހަށްާ ޑްރ ފްޓްކޮށްާ އިޞްލ ޙުާ އެދެޮގތަށްވެސްާ

 785މަތިންވެސްާއަމަލުކުރެވިފަެއއްާނެތް.ާއެހެންވީމަ،ާމިކޮމިޓީންާހުށަހަޅ ފައިާމިއޮތްާރިޕޯޓަކީާމަޖިލީހުެގާ

ކޮށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާައޅުަގނޑުާާަގވ އިދ އިާޚިލ ފަށްާހުށަހެޅިފަިއާއޮތްާރިޕޯޓެއްާކަމުަގއިާތަކުރ ރު

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ިއއެްއކޮށްާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާ ހުށަހަޅ ފައި.ާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ ބައިވަރުާ ވަރަށްާ އެބަހުރިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މިބިލަށްާ

އި ހުށަހެޅިާ ައޅުަގނޑުާ ޭމޒުންާ އިދ ރީާ ތައްޔ ރުނޭނޭގާ ނޫނީާ ލޮްގކުރަްއވ ފަިއވަނީާ ާާޞްލ ޙުތައްާ

އަ އަދިާ ޮގތަށްކަމެއް.ާ ހުށަހެޅިާ އަޅުަގނޑުާ އެިއޞްލ ޙުކުރަްއވ ފަިއވަނީާ ހަމައަކަށްާ  790ތަކެއްާާޅުަގނޑަކ އިާ
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ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ އިާ މަޖިލީހުެގާ އޮޅުވ ލެިވެގންާ ބޮޑަށްާ މިހ ާ ކަންކަންާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންވީމަ،ާ ނ ދޭ.ާ

ތަްއ،ާެއއީާއަޅުަގނޑުާހުށަހެޅިޮގތަށްާހުށަހެޅިފައިާހުށަހަޅ ފައިާހުރިާއިޞްލ ޙުާާނޑުހިނގ ހިނދުާއަޅުަގ

ހުރިާއިޞްލ ޙުތަކެއްތޯާތިބޭފުޅުންާތައްޔ ރުާކުރަްއވަމުންާެގންދަވަނީ.ާއަޅުަގނޑުާއެނެގންާބޭނުންވ ތީާ

ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.
ާ795 

ާ

ކަންތަކުަގއިާާާންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވ ވިދ ޅުވިާ އެންމެފަހުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހެުގާތަޅުމުަގއިާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވީމ ،ާހުށަހަޅުްއވ އިރުާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ކިހިނެއްކަން އެހުށަހަޅުްއވަނީާ އެނގިވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ައޅުަގނޑުމެންާާމެންބަރަށްާ ެއޮގތަށްާ ާ.

ތިވިދ ޅުިވާާ ކުރިންާ ދެންާ ނޯންނ ނެ.ާ މައްސަލަެއއްާ އެައކުާ އިރ ދަކުރަިވއްޔ ާ ކުރ ނީ.ާ  800ސަރކިއުލޭޓްާ

މަޢުލޫމ ތުާސ ފުކޮށްލަނީ.ާކިހިނެއްތޯާއެކަންާއޮތީ.ާާާމޭޒުންާމިހ ރުާމިާަގއިާއަޅުަގނޑުާއިދ ރީމައްސަލައިާ

ބަލަ ކުރަްއވ ފައިވ ޮގތެްއާ ކަންތައްާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ކޮމިޓީންާ ދ އިރ ެގާާާާން.ާ މެދުާ ފުަވއްމުލަކުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާހަވ ލ ާދެއްވިާމ އްދ ާއަދިާެއްއފަހަރުާވިދ ޅުވެާދެްއވަފ ނަންތޯ.ާ

ާ

ާާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާާ ދެންނެީވ އަޅުަގނޑުާ )ށާ(119ާާރައީސް،ާ މ އްދ ެގާ ާާާާވަނަާ 6ާާާާަގއި ނަންބަރ ިއ  805ާވަނ7ާާާާަވަނަާ

ާާ.91ނަންބަރު.ާއެއީާޞަފްޙ ާނަންބަރުާާބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާާމެން
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖްތ ޒަށްާެއާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

 810ާށްދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާައރުވަން.ާފ ހަަގކުރެްއވިާނުކުތ އ އިާބެހޭޮގތުންާމަޖިލީހަށްާސ ފުކޮ

ާ

ާާާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ބިލަކ އ119ާާާިއ ދެ،ާ މިވަނީާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާވަނަާ

ިއޞްާމުޙަްނމަދުާމުޖްތ ޒްާ ކަނޑައަޅ ާ ައޣުލަބިއްޔަތުންާ ކޮމިޓީެގާ ދިރ ސ ަގއިާ ކުރެޭވާ ކޮމިޓީަގއިާ ާލ ޙެްއާުގޅޭޮގތުންާ

އެމެންބަރުންާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ތިބިކަމ އިާ މެންބަރުންާ އިޢުތިރ ޟުކުރ ާ އެކަމ އިާ ެގނަިއކަމުަގއިިވޔަސްާ އެބިލަކަށްާ

ބަޔ ންކުރައްވ ފައިާ ރިޕޯޓްަގިއާ ތަްއޔ ރުކުރ ާ ކޮމިޓީންާ ުގޅޭޮގތުންާ އެބިލ ާ ސަބަބުާ  815އިޢުތިރ ޟުކުރ ާ

ާާ މި އަޅުަގނޑުާ މިރިޕޯޓްަގއިާ އ ދެ،ާ ކޮމިޓީާއޮންނަންވ ނެ.ާ ބުނިންާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހަޅަމުންވެސްާ

އެާާ އަދިާ ވ ހަކަާ އިޢުތިރ ޟުކުރިާ މިކަމަށްާ ދެމެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަނ7ާާާާަނިންމުމުަގއިާ

މެންބަރުންގެާ ބުރަވ ާ ދެކޮޅަށްާ އެކަުމެގާ ެގނައުމުަގިއާ އިޞްލ ހެްއާ މިބިލަކަށްާ ިމވަނީާ ނަންބަރުަގއިާ
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ށްެވސްާއިޞްލ ހެއްާޑުރ ފްޓްކޮށްާމަޖިލީހަށާްާތަކުަގއިާއެދެޮގތަތްއަދަދުާއެއްވަރުވ ާނުވަތަާގ ތްކުރ ާޙ ލަ

 820ފޮނުވަނީ.ާއ ދެ،ާކޮމިޓީަގއިާޯވޓެއްާނަގ އިރުާދެކޮޅަށްާމިާެއއްވ ވަރަކަށްާގ ތްކުރ ާވަރަކަކަށްާނޫންާމާިާ

ވޯޓުާލިބިެގންދަނީކީާތަފ ތުާބޮޑުކޮށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާހައެްއ،ާހަތަރެއް،ާކޮމިޓީެގާާ

11ާާާާ މިތިބެނީ ކޮމިޓީަގއިާ ނުލ ...ާ މުޤައްރިރުާ ކޮމިޓީެގާ ތިބޭއިރުާ 11ާާާާމެންބަރުންާ 11ާާމެންބަރުން.

ތެރެއި ާާމެންބަރުންެގާ ދެއްވީ ވޯޓުާ ނުފެންނަކަމަށްާ ބ އްވަންާ ޕްރޮވިންސްާ ދެނ6ާާާްާންާ މެންބަރުން.ާ

ާާ ބ ކީ މ4ާާީތިއްބެވީާ ހަތްވަނަާ މީާ މީހ .ާ ހަތްަވނަާ މުޤައްރިރަކީާ ކޮމިޓީެގާ އ ދެ،ާާމެންބަރުން.ާ ހ ....ާ

 825ާއަޅުަގނޑަށްާވ ހަކަާދެއްކުުމެގާފުރުޞަތުާދެއްވ ނީތޯާނޫނީާެއާއަނެއްާފުަވއްމުލަކު.....ާ.

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ނުކުރެްއވުންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޑުަގދަާ ކެނޑޭޮގތަށްާ ޙުރުމަތްާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަެއދެންާާމަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާާ...ާ ހު(ާ

ާމެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ..އިށީނާ ާދެވަޑައިަގންނަވ ....ާ މެންބަރާުާާ  830ޢިްއޒަތްތެރިާ

އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .އިށީނ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ.ދެވަޑައިަގންނަވ ...ާ ާ.

އިށީނދެވަޑަިއަގންނަ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ...ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ...ާާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ާ

މަޖިލިސާްާ އަލުންާ މެދުކަނޑ ލީ.ާ އަޅުަގނޑުާ މިހިސ ބުންާ މަޖިލިސްާ ެގއްލިފަިއވ ތީާ ނިޒ މުާ މަޖިލީހުެގާ

ާލައިކުމް.ާަގިއ.ާަވއްސަލ މްޢ11.00ާާަފަށ ނީާ

ާ835 

 ]ށ11:00ާްނ10:08ާާްޅުާހުސްވަުގތުކޮ[

ާ

ޢިްއޒަތްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަލުންފަށަން.ާ މަސައްކަތްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އިށީނދެވަޑައިަގތުންާާ`ާ މެންބަރުންާ ތެރިާ

އެދެން.ާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދިއުމ ާބެހޭޮގތުންާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާއިސްބޭފުޅުންނ އިާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާ މިހ ރުާ އ ދެވުނީާ ނަތީޖ އަކަށްާ މަޝްވަރ ެގާ މަޝްވަރ ކޮށްފިން.ާ ދެންމެާ  840އަޅުަގނޑުާ

ހެދުމަށްފަހު ފޮޓޯކޮޕީާ ލިބިަވޑަިއަގތީމ ،ާާާާއިޞްލ ޙުތައްާ އެާ މޭޒުކޮޅުތަކަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އިޞްލ ޙުތައްާހުށަހެޅުމުެގާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއިދ ރީާމޭޒުންާއަޅުަގނޑަށްާާ

މިހުރިހ ާާ ެއީއާ ވަުގތެއްަގއި.ާ މިރޭެގާ ބޭްއޭވނީާ ޖަލްސ އެއްާ އަަވހަށްވެސްާ އެންމެާ ލަފ ދެއްވ ޮގތުަގއިާ

ނަގ ނެތީ.ާއި މެންބަރުންނަށްާރައްދުކުރުމަށްާވަުގތުާ ހަދ ާނިމުމަށްފަހުާޢިއްޒަތްތެރިާ ޞްލ ޙުތައްާކޮޕީާ

 845އެހެންވީމ ާައޅުަގނޑުާޤަސްދުކުރަނީާމިހިސ ބުންާމަޖިލީހުެގާމިއަދުެގާމަސައްކަތްާމެދުކަނޑ ލ ާމިރޭާ

އެހ8:30ާާެ ެގންދިއުމަށް.ާ ކުރިައށްާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަލުންާ އެޮގތަށްާާަގއިާ ންވީމ ،ާ
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އަޅުަގނޑުާމަސަްއކަތްާކުރިައށްެގންދަން.ާހުޅުހެންވޭރުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާ.

ާ

 850ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ކައިރިވުާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ނިމެންާ ދައުރުެވސްާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރަީއސްާ މިއަދުާާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމ އެކީަގއިާ

ލުއިކޮށްދިނުމ އިާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢަދަބުާ ާ ދެންނެވިޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރީަގއިާ އެޖެންޑ ަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ައޅުަގނޑަށްާާ ނެތިްއޔ ާ މައްސަލަެއއްާ މެންބަރުންެގާ އެޖެންޑ ަގއި.ާ އެބައޮތްާ ބިލުވެސްާ މަޢ ފްދިނުމުެގާ

އަޅުަގ އެބިލުާ އެހެންވީމ ،ާާހީވަނީާ ނިންމ ލެވިދ ނެހެން.ާ މިއަދުާ މަސައްކަތްާ  855ނޑުމެންނަށްާ

ާއެމަސައްކަތ ިއެގންާކުރިއަށްާަވޑަިއަގތުންާކިހިނެއްތޯޭއވ ނީ.ާާ
ާ

ާ

ފަސޭހަވ ނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިންމަންާ ޮގތެއްާ މިކަމުަގއިާ ރިޔ ސަތުންާ ތިވިދ ޅުވީހެންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ

މިކަމ ބެހޭޮގތުންާާާރިޔ ސަތުން މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަސޭހަވ ނީާ ނިންމަންާ ޮގތެއްާ  860ތިކަމުަގއިާ

ާދެއްަވއިފިްއޔ .ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދު.ާާލަފ ފުޅެއް

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ރައީާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާާޝުކުރިއްޔ ާ ދެއްވަންކަމަށް.ާ ހަމަާ ލަފައެއްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ  865ާސް.ާ

ާާާޢަލީާަވހީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ަވނަާމ އްދ ަގއިާމިއޮންނަނީާރައްޔިތުންެގ4ާާާާއަޅުަގނޑުެގާލަފަައކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ކިބަ ރައްޔިތުންެގާ ައންނަނީާ ފެށިެގންާ ބ ރުތައްާ ެއންމެހ ާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ އަދިާބ ރު.ާ އިންނޭ.ާ

ރައްޔިތުންެގާކިބަިއަގއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންކުރުމަށްޓަކައިާރައްޔިތުންނ ިއާާ މިބ ރުތައްާދެމިާއޮންނ ނީާ

ނިންމ ފައިާ ބިލުާ ލ މަރުކަޒީާ ުގޅުންހުރިާ ވެރިކަމ ާ ރައްޔިތުންެގާ ބ ރުާ ރައްޔިތުންެގާ މިުގޅުންހުރިާ

 870ާކުރިއަށްާެގންދަން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުވެސްާާއަޅުަގނޑުެގާމައްސަލައެއްނެތްާކޮންމެާބިލެއްވެސްާމިތ ގައި

މިމަޖިލީހުނާްާ ބިލުާ ލުއިކޮށްދިނުމުެގާ ޢަދަބުާ މަޢ ފްދިނުމ އިާ ކުރިންާ ދިއުމުެގާ ޗުއްޓީއަށްާ ހަމަާ އެދެންާ

ާނިމެން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ
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ާ

ދެންމެާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ މައްސަލ ަގިއާާއ ދެ،ާ ތިއެދިވަޑަިއަގތްާ ލަފ ފުޅަކަށްާ ާާ875 

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއަދުާލ މަރުކަޒީާއުސުލުންާއަތޮޅުތަްއާހިންުގމުެގާބިލުާއެޖެންޑ ާާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ހުށަހެޅިފައިވުމ  އިޞްލ ޙުތަކެއްާ ަވރަށްިގނަާ އެބިލަށްާ ާާކުރެވިފަިއވުމ އިާ އަާއި ޅުަގނޑުމެންާާެއކީަގއިާ

ތައްޔ ރުެވެގންނެއް އަންނ ނެކަމަށްާ ެއދޭތެރެއަކަށްާ ބިލެއްާ އެހެންާ އެހެންވީމ ،ާާާާއަީއއަކީާ ނޫނޭ.ާ

ބަދަލުވެެގން އެޖެންޑ ާ ެއޮގތަށްާ ތައްޔ ރުނުވެާާާާކުއްލިައކަށްާ އެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިޔައީމ ،ާ

ފަސޭހަ އެއީާ ކުރިމަތިލުމަކީާ އަޅުާާމަސައްކަތ އިާ ނުވ ނެތީާ އެޖެންޑ ަގއިާާކަމަކަށްާ ހަމަާ އެދެނީާ  880ަގނޑުާ

ާއޮތްޮގތަށްާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވަން.ާާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާރުާށީާދ އިރ ެގާމެްނބަެގމަނަފުާ އަނެްއކ ވެސްާ ދަންނަވ ލިފަދައިންާ ކުރިންވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެާއިލްޙ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދަންނަވ ނީާ މަެގްއާާރިޕީޓްކޮށްާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ޮގތެއްާ ކޮންމެވެސްާ މިކަމުަގއިާ ރައީސްާ ރިާ

މަސައްކަތް ޕ ޓީއަކުންާާާާހޯދުމަށްާ ައއިޓަމެއްާ އެހެންާ ެއޖެންޑ ެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ  885ކުރައްވ ތީާ

އެދިެގންާއަދިާވަކިާމެންބަރަކުވެސްާއެދިެގންާެއޮގތަށްާެގންދިއުމަކީާހަމަޖެހޭާއުސޫލަކަށްާނުވެދ ނެ.ާ

ާާދެންާއޭ އްޔ ާއެީއާާކުރަންެވއްޖެާެގާސަބަބަކީާައޅުގނޑުމެންނަށްާމުސްތަޤްބަލުަގއިާެއޮގތަށްާޕްރެކްޓިސް

ރިޕީޓްކޮށްވެސްާާ ހަމަާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލީ.ާ އެހެންވެާ ޮގތަކަށްނުވެދ ނެތީާ ހަމަޖެހޭާ

މ ާބެހޭާބިލުެގާބަޙުސާްާދަންނަވ ލ ނަންާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގ

ފެންނަ އަޅުަގނޑަށްާ ެގންދިއުމަށްާ ރިޕީޓްކޮށް.ާާާކުރިއަށްާ ދަންނަވ ލީާ އެވ ހަކަާ އެހެންވެާ  890ވ ހަކަ.ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ހުށަހެޅުއްވީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަނިކުވެސްާ މޫސ ާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންޭވރުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ އ ދެ،ާ

 ނުކުރަްއވ ނަމަާެއޮގތަށްާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާާާމެންބަރުންާމިކަމ ާއިޢުތިރ ޒްޢިއްޒަތްތެތި

ާ895 

ާާ.ާްޖަލްސ ާނިންމުނ.ާ



ތަފ ތުވ ތީާމިހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުމެންާާާއެހެންވީމ ،ާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމިކަމުަގއިާޚިޔ ލުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ނިންމ ލ  ާމަސައްކަތްާ މިރޭާ ފަށ ނީާ ދެންާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ 8:30ާފައިާ ަގއި.ާާާ

ރައްދުކުރެވޭނެ.ާާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ލިޔުންތައްާ ހުރިހ ާ އެހ ތަނަށްާ  900އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ

 ވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ
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ާނިމުނީާ.ާމަޖުލިސް.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

 _______________ާ




