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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /25 

 

 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާ ވަނަ  24 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ދުވަސް  އަންާގރަ ވީ  2010 އޭޕްރީލް 27 : ތާރީޚު 
 1431ޖުމާދަލްއޫލާ  12 

 

 ަގއި   9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:04ން  10:31 އިންޓަވަލް: 

 

 އަށް  13:01ން  12:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 އަށް  15:43ން  15:19 : ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު

 

  ގައި  16:00 ހަވީރު ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  31 ަގޑިއިރާއި 5 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ބްދުޢަ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  
 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 

 68ންޓަވަލް ފަހުން ، އ63ިއިންޓަވަލް ކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 * 33ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅަށް ފަހުން  75ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ޒިމްޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ   

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ލޫފް ންބަރު އަޙްމަދު މަޙްަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެ 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا ރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 



 III 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްސޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ރިފް ޢާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަިއކަރަދޫ 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެ  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 ރާޝީމް ޢަލީފްެގ މެންބަރު އައުނޫގފާރު ދާއިރާ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 މް އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީ  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ   

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  



 IV 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 އިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާުގރައިދޫ ދާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފް ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސު 

 ޝާހިދުهللا  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މުޙަންމަދު  މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް 

 ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަފު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 މް ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީއިސްދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ަގމު ދާއިރާެގ 

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 



 V 

 ބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެން 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް   

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

  ރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއި  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހި 

 ފް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ ނުހިތަދޫ ދެކު 

 

  - : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

        

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޚަމީދު  : ން ރު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަ 

    

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ ޓަރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް   : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 
 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 

 2 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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މުޙަން ން،  އިންޓަވަލްފަހު  * މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފިުށ  ވަޙީދު،  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކޮމަންޑޫ  ޙުސައިން،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަދު  ކަނޑިީތމު 

ޔާމީން، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ  هللا ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނާޝިޒް، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، ގުރައިދޫ ދާއިރާ

މް، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީ

އަސްލަމް  މުޙަންމަދު މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހިަތދޫ  ރާމިޒް،  އިންޓަވަލްފަހުން،    އަދި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ދެކުނު ޖަލްސާގައި  ކުޅުދުއްފުިށ 

 އަޙްމަދު ސަލީމް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މެ ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  ޒަމީރު،  މެންބަރު މޫސާ  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު، ކިނބިދޫ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް  މީދޫ  މުޙަންމަދު ރިޔާޒް  އަޙްމަދު ނާޒިމް،  ންބަރު 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ންބަރު  ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެ  * ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

ޖަލްސާގައި   މުޙަންމަދު ރިޔާޒް  އަޙްމަދު ސަލީމް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

   ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު  هللا، ޢަބްދު* ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޢަފޫރު، ގަލޮޅު އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ  

ޢަބްދުއްރަޙީމް، هللا މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ،  

ޅީވަރަމް ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުާތޒް، ނޮهللا، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

މުޙަންމަދު ނަޝީދު، މިލަންދޫ  މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކުޅުދުއްފުިށ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  

ދާއި ފުނަދޫ  ވަޙީދު،  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކޮމަންޑޫ  ރިޒާ،  ޢަލީ  މެންބަރު  މުޙަންމަދު  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފިުށ  ސަލީމް،  ޢަލީ  މެންބަރު  ރާގެ 

ޒުބައިރު، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެން ުތޅާދޫ  ނާޝިޒް، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ޢަލީ،  ބަރު ވިސާމް 

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު   ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު، އޭދަފުށި 

ބަރު ރޮޒައިނާ  ދޫ ދާއިރާގެ މެންއިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ، ުތލުސް

ޢަލީ ވަޙީދު، މާމިގިލި ދާއިރާގެ  އާދަމް، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، މަިތވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  

ދާއި ފެލިދޫ  މުޙަންމަދު،  ރުޤިއްޔާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަހިބަދޫ  އިބްރާހީމް،  ޤާސިމް  އަޙްމަދު މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު  ނަޢީމް،  ޔޫސުފް  މެންބަރު  ރާގެ 

ޔާމީން، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ކުޑަހުވަދޫ  هللا ނާޒިމް، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަޙްމަދު ޢާމިރު،   މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  މުޙަންމަދު ރިޔާޒް،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  މުޙަންމަދު ރާމިޒް،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި 



 VII 

 
ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  މުފީދު،  މެންބަރު ޝިފާޤް  ދާއިރާގެ  މެދު  ފުވައްމުލަކު  ނާޒިމް،  ފޭދޫهللا މުޙަންމަދު  މުޙަންމަދު،  ދާއިރާގެ  މަސީޙު   

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 



 1 

ާވަނަާޖަލްސ .2ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްާއަންގ ރާާަާއޭޕްރީލ2ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

. ާ ާދުޢ.5 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، الحمدާالرحمنާهللاާبسم

ާސްާފެށުނީ.މަޖިލި



. ްޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުނ.10 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.02ާއަށްާހ ޒިުރެވާވަަޑއިގެންާތިއްެބވީާ މިވަގުތުާޖަލްސާ 



ފ ސްކުރުން.ާ .3  15ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.0232/3/02/އޖާންޑ ގެާނަްނބަރަކީމިއަދުގެާއެޖެާ-1.3

އަކަށ0232/03ާާްންާފެށިގެނ0232/31ާާް.ާަޔއުިމއްޔ ާނަންބަރުާޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުނ1.0ާްޖެންޑ ާއައިޓަމުާއެާ-1.0

 20ވަނަާޖަލްސ ގ31ާާެވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގ0232ާާެޖަލްސ ގެާަޔއުމިްއޔ ާމިއަުދާފ ސްކުރުންާއެބައޮތް.ާއެއ1ާާީ

އ ިއާހަމައަށް.ާމިާޔައުމިއްޔ ަތއްާމަޖިލީހުގެާވެބްސައިްޓގައިާ ވަނަާޖަލްސ ގެާަޔއުމިްއޔާ 03ާއިންާފެށިގެންާ ޔައުމިްއޔާ 

ޝ އިޢުކުރުމަށްާފަހުާއެްއވެްސާމެންބަރަކުާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާނުވ ތީާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގަިއވ ާގޮތުންާމިާ

ާާކަމުގައިާަކނަޑއަަޅއިފިން.ާ ލުކުރ ާަޔއުމިއްޔ ަތކެއްާޔައުމިްއޔ ތަކަކީާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާގަބޫ


އެންގުން. .4  25ރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

 ާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 
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ާ ާއަިއޓަމު ާެއޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާރިޔ ސަތ4ާުއަޅުަގނުޑ ާގަވ އިުދގެާށް. ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުން ާއެްނގުން. ާއަންގ  ން

ާމަތިނ301ާް ާގޮުތގެ ާމ އްދ ަގއިވ  ާނިންމަވ ނެާާވަނަ ާކޮމިޓީތަކުން ާއެ ާމައްސަލަތައް ާފޮނުވޭ ާކޮމިޓީތަކަށް މަޖިލީހުގެ

ނޑަށްާއަންަގވ ފަިއވ ާކޮިމޓީތަކ އިާއެާސުްނގަޑިތައްާމަިޖލީހުގެާގަވ އިދުގެާ  30ވަނ301ާާަސުންގަޑިާަކނަޑއަޅުްއަވއިާައޅުގަ

ާ ާކޮމިޓީ ާިއޢުލ ނުކުރަން.ާއިޖުތިމ ޢީ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާމެންބަުރާ.ާކުޅުދުއ3ްމ އްދ ގަިއވ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ފުށީ

.0232ާޯއގަސްޓ13ާާްމުޙައްމަދުާނަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާޢ އްމުާޞިއްޙަތުާރަްއކ ތެރިކުރުމުގެާބިލު.ާސުންގަޑިާއަކީާ

ާނަންބަރ0ު ާޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމުއްޠަލިބް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  .ާ0221/0ާ

ާބިލު.ާސުންގަޑި ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާ ވަޒީފ އ  13ާާއަކީ ާދ އިރ ެގާނ.ާކ0232ާ.1ެޯއގަސްޓް ދިކުޅުދޫ

 35.ާވަޒީފ އ ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙ0221/0ާުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަުދާޢީސ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާޤ ޫނނުާނަންބަރުާ

ކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސާ 0232ާ.4ާއޯގަްސޓ13ާާްގެނައުުމގެާބިލު.ާސުންަގޑިާައކީާ

ާ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު 0221/0ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާސުންގަޑި ާބިލު ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާބެހޭ ާަވޒީފ އ  .13ާ

ާ 0232ާއޯގަްސޓް .2ާ ނޑި ާސުްނގަ ާބިލު. ާޙައްޤުގެ ާލިބިގަތުމުގެ ާހޯދުމ އި ާމަޢުލޫމ ތު .13ާާ ާަޣއިުރ0232ާއޯގަްސޓް .

ދީންތަކުގެާައޅުކަންކުރ ާތަންަތންާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާގ އިމުކުުރންާމަނ ކުރުމުގެާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހޮއްެވވިާކޮމިޓީ.ާ

ާއަޅުކަންކުރ  ާދީންތަކުގެ ާަޣއިރު ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމުއްޠަލިބް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ  40ާފަރެސްމ ތޮޑ 

ާހުށަހަޅުއްވ ާ ާކޮމިޓީން ާއެ ާއިތުުރކުރެްއވުަމށް ާސުންަގޑި ާބިުލގެ ާމަނ ކުރުމުގެ ާގ އިމުކުރުން ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ތަންތަން

ާ ާއަކީ ާސުންގަޑި ާއަންަގވ ފަިއވ  32ާާއަޅުަގނޑަށް ާބިުލ0232ާޖޫން ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާަހމަތައް ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ .

ާކުޅުދު ާކޮމިޓީ. ާހޮއްެވިވ ާނަޝީދުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު އްފުށީ

ާ ާއަކީ ާސުންގަޑި ާނިންމަވ ފައިވ  ާކޮމިޓީން ާބިލު ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތައް ާތަރުޖަމ ކުުރމުގެ ޖޫނ12ާާްހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

0232.ާ45 

ާ

ާ.ާސުވ ލު.2

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާެއޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު 2ާާއައިޓަމު ާސުވ ލު. ާެއީއ ާމެންބަރ2.3ާާުށް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  50ވިލިފުށި

ާމިނިސްޓަރ ާރަޝީދު ާހައުސިްނގާއޮފްާރިޔ ޟް ާމުޙައްމަދުާއަލްފ ޟިލްާއެންަވޔަރަންމަންޓްާއެންޑުާޓްރ ްނސްޕޯޓް،

ާުސވ ލުާކުރަްއވ ާއަސްލަމ  ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާވިލިފުށި ާއަޅުަގނޑު ާސުވ ލަިއގެންާ. ރަޝީދަށް

ާކުރިއަށްާަވޑަިއގަތުމަށްާފުރުަޞތުއަރުވަން.ާ

ާ
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 55ާވިލިފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް. .`01ާާ ާތ.ަމޑިފުށ0224ާާީޑިސެމްބަރު ާެގއްލިފައވ  ާބޯހިޔ ވަިހކަން ާކ ރިޘ ގައި ސުނ މީ

ާފޯ ާބޯހިޔ ވަހިކަްނ ާަރށުގަރައްޔިތުންނަށް ާއެ ާރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާާބީ.ޑީ.އައިާެއޅުމަށްޓަކައިާާގ81ާެއި ާއެހީ އެްއާލޯނު

އެވެ.ާނަމަެވސްާާެއވެ.ާއަދިާައޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ާގޮުތގައިާއެމަސައްކަްތވަނީާބަޔަކ ާހަވ ލުކޮށްފަާލިބިފައިވެ

ާ ާމިއަދ ހަމައަށް ާފެށިފަެއއްނުވެާމިވެސް ާވީމ ާމަަސއްކަތް ާތ ރީޚަކ81ާާީާއެާާ،އެެވ. ާފެށޭނެ ާމަސައްކަތް ާޢަމަލީ ގޭގެ

 60ާ؟ކޮބައިތޯ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމަދުާއަސްލަމްއްޙަމަންޓްާމުންމިނިސްޓަރާއޮފްާހައުސިންގ،ާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެންޑްާއެްނަވޔަރަ

ާ ާއަޅ  ާމަޑިފުށީގައި ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާރަީއސް.ާވިލިފުށީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާބެހޭގޮތުނ81ާާްޝުކުރިއްޔ  ާއަކ  ގެ

ާ ާއެ ާމަޑިފުށީގައި ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާޖަވ ބުަގިއ ާސުވ ުލގެ ާތެދުފުޅެއ81ާާްކުރެްއވު ާޮކންޓްރެކްޓެްއގަިއ، ާއެޅުމަށް ގެ

 65އައި.ޑީ.ބީެގާލޯނުާއެހީެއއްާމިާމަސައްކަތްކުރުމަށްާވަނީާލިބިފައި.ާެއާމަސައްކަްތކުރުމަށްާޮކންޓްރެކްޓެއްާއެންމެާފުރަތަމަާ

ާ 31ާާސޮއިކުެރވުނީ 0221ާާމަރޗް ާއޮތީ ނަޑއަޅ ފައި ާކަ ާމުއްދަތެއްކަމަށް ާކޮންޓްރެކްްޓ ުދވަސް.422ާާަގއި.

ާ ާއިތުރަށް ާރަށުގައި ާެއ ާދިަޔއީ ާލަސްވެގެން ާނުފެށި ާމަސަްއކަތް ާކަމަކަށ40ާާްއެހެންނަމަވެސް، ާއަޅަންޖެހޭނެ ާއެއް ގެ

ާ ާއެ ާޑިމ ންޑްކޮށް ާބަޔަުކ ާތެެރއިން ާފެށޭނ80ާީރައްޔިތުންގެ ާމަސައްކަތް ާާޭގގެ ާކުެރވޭނ40ާާެއެ ާވެސް ާކަންތައް ޭގގެ

ޭގގެާމަސައްކަތްާނުކުެރިވ81ާާގޮތެއްާސަރުކ ރުންާދަްއކ ާނޫނީާއެކަންާކުރ ނެާވަކިާގޮތެްއާނިންމެވީމަާކަމަށްާވިދ ޅުވެާ

ާ ާއައީ. 0221ާާލަސްވަމުން ާަވނިކޮށް ާގ ތްވެފައި ާނިމެން ާމަހުގެތެރޭގަިއ0221ާާވަަނާއަހަރު ާޑިސެމްބަރު ާއަހަުރެގ  70ވަނަ

ާާރަށު ާއެ ާގޮތަށް ާމިދެންނެވި ާއަންގ ފަިއވޭ ާއެކަްނ40ާާއޮފީހުން ާސަރުކ ރުން ާރައްޔިުތންނަށް ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ގޭެގ

ާ ާއެްނގެވީމ  ާގޮތެއް ާމަހުގެތެރޭގައ81ާާިކުރަްއވ ނެ ާޖެނުއަރީ ާނ ޅ ނެކަމަށް. ާހުރަހެއް ާއެްއވެސް ާމަސަްއކަތްކުރުމަށް ޭގގެ

ާޙަވ ލުާ ާހިންގެވުމ  ާމެނޭޖްމަންޓް ާޒިޔ ރަެތްއގަިއާޑިޒ ސްޓަރ ާކުރެއްވި ާއެރަށަށް ާމިނިސްޓަރ ާސްޓޭޓް ާހުންނެވި ވެ

ާ ާވ ހަކަަދއްަކވ  40ާާރައްޔިތުންނ  ާމަސައްކަތ އިގެްނ، ާއެ ާދެންނެވުމުން ާަރއްިޔތުންނަށް ާވ ހަކަ ާއަޅ ނެ ޭގެގ81ާާގެ

ާ ާއެލަްވުކރި. ާރައްޔިތުން ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާނ ޅ  ާހުރަހެއް ާގެންދިުއމަށް ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތްާމަސައްކަތް ާފަހުން  75އޭގެ

ާވޯްކ،ާ ާއަންގ  ާަސބްމިޓްކުރަން ާޝެިޑއުލެއް ާޯވކް ާމަސަްއަކތުގެ ާއެީކަގއި ާކޮންްޓރެކްޓަރ  ާއޮތް ޙަވ ލުކުެރވިފައި

މަސައްކަުތގެާމަސައްކަތް،ާަމސައްކަތްާކޮމެންޓްސްާކުެރވުުނާދުވަހެއްކަމަށް،ާޯވކްާކޮމެްނސްމަންޓްާޑޭޓެއްާހަމަޖެއްސުނީާ

1ާާ ާމޮބިއުލައިޒްކުރުމަްށާާ.0232ފެބުރުއަރީ ާފަށ ފައި ާމޮބިއުލައިްޒކުރަން ާކޮންޓްރެކްޓަރ ާފެށިގެން ާހިސ ބުން ެއ

ާ ާޕްޭލންގައި ނަޑއެޅިފަިއާއޮީތާޯވކް ާއޮްތާގޮުތގަިއާމޮބިއުލަިއޒޭޝަންެގ14ާާކަ ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ުދވަސް.ާއަުޅގަ

ާއެތަ ާކޮންޓްރެްކޓަރާޭއނަ ާނިމިފައި. ާވަީނ ާބައި ާބޮުޑ ާލޭބަރާމަސައްކަުތގެ ާއޭނަެގ ާދ އިރުަގއި ާމަސައްކަްތކުރަުމން  80ނުެގ

ާތެރެިއްނާ ާއިިކއުޕްމަންޓް ާަވނީ. ާތަްއޔ ރުކޮށްފަިއ ާކޮންޓްރެކްޓަރާސައިްޓ ާބެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ާއިިކއުޕްމަންޓް ާއޭަނގެ އ ިއ
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ާމުޅިއަކުންނެއް ާއަދި ާއިިކއުޕްމަންޓް ާަބއެއް ާިވޔަސް ާވީކަމުަގއި ާމޮބިއުލައިްޒވެފައި ާމެޓީރިއަލް މޮިބއުލަިއޒްކޮށްާާހުރި

ާ ާޮއތް ާކުރިއަށް ާވަނީ ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމެއ0ާާްނުނިމޭ. ާހުރިހ  ާމޮބިުއލަޒޭޝަންގެ ާތެރޭގައި ހަފްތ 

ާާނިމޭނެކަމަށް. ާިދޔައިރު ާކުރިއަށް ާއެތަނުްނ81ާާމޮބިއުލަޒޭޝަން ާސައިޓްަތއް ނޑަެއޅިފައިވ  ާކަ ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ގޭެގ

ާތަާ ާތަންތަނަކީ ާކުރިއަށްާބައެއް ާމަސައްކަތް ާކްލިައރެންސް ާަސއިޓް ާެއކުަގއި ާވ ތީއ  ާތަންތަންކަމަށް ާޖެހޭ ާސ ުފކުރަން  85ޅ 

ާޢަމަލީާމަސަްއކަްތާފެށޭނީާކޮންއިރަކުޯތއޭ.ާއޭަގާ ާވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާޢަމަލީާމަސައްކަތް،ާކުެރްއވިާސުވ ލުަގއި ގޮސްފައި

ާފެށުނިްއޔޭ ާކޮންޓްރެކްުޗއަލީ ާމަސައްކަްތ ާޢަމަލީ 1ާާާޖަވ ބަކީ ާވޯްކ0232ާާފެބުރުއަރީ ާއެއީ ާފެށިގެން. ން

ކޮމެންޓްސްމަންޓްާޑޭޓެއް.ާއެިހސ ބުންާފެށިގެންާކޮންޓްރެކްްޓާޕީރިއެޑްާގުނަންާފެށޭނެ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަަވއިފިންާ

ާ ާެއއީ ާކޮަބިއކަން. ާޕީިރއެޑަީކ ާކުރ422ާެކޮންޓްރެކްޓް ާއެހެންވީމަ، ާފެށިެގން. ާޑޭޓުން ާޮކމެންޓްސްމަންޓް ްއވިާުދވަސް

 90ާސުވ ލުގެާަޖވ ބަކީާޢަމަލީާމަސައްކަތްާމިހ ރުާފެށިއްޖެ.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާއިތުރުާުސވ ލުުކރެއްވުުމގެާފުރުޞަތުާއަުޅަގނޑުާހުޅުވ ލަން.ާއަދިާއިތުރުާސުވ ލުކުެރއްވުުމގައިާމަޖިލީހުެގާ

ާގަ ާދ  ާއިތުރުާޢަމަލުކުރެވެމުން ާމަތިން ާގޮތުގެ ާޤ ނޫނުަގއިވ  ާސުވ ލުކުެރއްވުުމގެ ާވަޒީރުންނ އި ާއަދި ވ ިއދ އި

ާަޖވ ބުެގާ ާދެއްވި ާމިނިސްޓަރ ާއަދި ާސުވ ލުކުެރއްވުމަްށ، ާއިން ާދ އިރ  ާުސވ ލުެގ ާުދަވހެއްގެ ާއެ  95ސުވ ލުކުެރއްވުުމގައި

ނޑުމެންާގަބޫލުކު ޢިްއޒަތްތެިރާރަންޖެހޭނެާމިތަނަށްާވަަޑއިގަންަނވ ާމައްޗަށްާބިނ ކުރަްއވ ާުސވ ލުުކރެއްވުންާއެދެން.ާއަުޅގަ

މިނިސްޓަރުންާވަޑަިއގަންަނވަނީާމުޅިާއެބޭފުޅެްއގެާދ އިރ ާއ ިއާބެހޭގޮތުންާމަޢުލޫމ ތުާހިއްޕަވައިގެެނއްާނޫން.ާއެހެްނވީމަ،ާ

ޅުކޮށްާއެުރވުމުގެާގޮތުންާޤ ނޫނުގައިާެއގޮތަށްާެއާއޮންަނނީ.ާއެހެންވީމަ،ާހަމަާއެާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާހަނދުމަފު

ާވިލިފުށީާ ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއަޅުަގނުޑ ާވ ނަމަ ާބޭނުންފުޅު ާުފރުޞަތު ާދަންނަވ ލަމުން، ާވ ހަކަ މި

 100ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.ާ

ާ

ާވިލިފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުރިންާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަ ާވިދ ުޅވެއްޖެާމިހ ރުާއެާގެާަތއްާއެޅުމަށްާބޭުނންވ ާސައިޓްަތއްާއ ދެ ތްތެރިާަރީއސް.ާވަޒީރު

ާއޮތްާ ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަށް. ާގެންދ  ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާސ ފުކުރުމުގެ ާބިން ާއެ ާތައް ާގެ ާބ  ހުރި

 105ންާއަުތގަިއާއޮތީާދެތިންާކޯރ ޑިާއ އިާދެތިންާއުދެއްޔ ާއޮތީ.ާދެންާގޮތުަގއިާއެތ ނަގއިާތިބީާަހއެްއކަާމީހުންާތިބީ.ާއެމީހު

ާމުޅިާ ާސުވ ަލކީ ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނުޑގެ ާވ ހަކަ. ާދ ނެ ާައވަހަށް ާވަރަށް ާއިކިއުޕްމަންޓް ާބޭނުންވ  ާއެކަމަށް ވިދ ޅުެވއްޖެ

ާސައިޓްާސ ފުކޮށްދޭނީ...

ާ
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ާެއންވަޔަރަ ާއެންޑް ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާހައުސިްނގ، ާއޮފް ާމުންމިނިސްޓަރ ާއަސްލަމްއްޙަމަންޓް ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމަދު

ނުޑާދެންާލަފަެއއްާކޮށްފަިއާ  110ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމުޅިާސައިޓްާސ ފުކޮށްދޭނީ.ާއެހިސ ބުންާފެށިގެްނާއަުޅގަ

ާއުޅުާ ާއަްއސަވަން ާއެ ާީހވަނީ ާއަުޅަގނޑަށް ާކަމަށް ާތ ުކތޯ ާކިހ  ާނިމޭނީ ާސ ފުކޮށް ާަސއިްޓ ާމުޅި ާދެނީ ާޖަވ ބު އްީވ.ާމި

ާމިހ ރުާވެސް. ާވޯކްާޝެިޑއުލް ާއެަބއޮތް ާއަތުަގއި ާއަޅުަގނުޑާާއަޅުަގނޑު ާބޭނުންފުޅުވެލަްއވ ާނަމަ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާވޯކަރްސާ ާމޫވްކުރުން، ާސަިއޓަށް ާއޭގެތެޭރަގއި ާމޮިބއުލައިޒޭޝަން ާއެބަހުރި. ާައއިޓަަމއިޒްކޮށްަފއި ާހަމަ ާެޝޑިއުލް ވޯކް

ާކޮންޓްރެކްޓަރ ާަތްއާާރެކްރޫޓްކުރުން، ާގެ ާބްލޮކްތަކަކަށް ާތަކުގެ ާގެ ާވަކި ާހުރި ާއަދި ާޕްރިޕެއ ކުުރން، ާސައިޓް އޭނަގެ

 115ބަހ ލ ފައިާއެާގެާތަުކގެާއެާސައިޓްތައްާއެކްްސަކވޭޓްާކުަރންާނަގ ނެާމުއްދަތ އިާކޮންކްީރޓްާމަސައްކަތްާދ ނެާމުއްދަތ ިއާ

ާއަޅުާ ާހީވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންވީމަ، ާއެަބއޮތް. ާވަކިވަކިން ާހަމަ ާވުރެްނާއެ ާކިއުމަށް ާއެކީަގއި ާލިސްޓް ާމުޅި ނޑު ގަ

ާއެަބއޮތް.ާ ާއަުތގައި ާއަޅުަގނޑު ާޕްލޭން ާވޯކް ާގޮތް. ާއޮތް ާޕްލޭން ާވޯކް ާމަސައްކަތް ާމި ާބައްލަވ ލެއްީވމަ ފަސޭހަވ ނެހެން

ާ.އަޅުަގނޑުާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަތްޕުޅަށްާމިާވޯކްާޕްލޭންާއަރުވަފ ނަން.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް

ާ

 120ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާވެްސ ާމެންބަރަކަށް ާިޢއްޒަްތތެރި ާކޮންމެ ާުސވ ލުކުަރްއވަން.12ާާޝުކުރިއްޔ . ާލިބިވަަޑިއގަންނަވ ނެ ާވަގުުތ ސުކުންތު

ާއަޅުަގނޑުާދ ންދޫާދައިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާއްމަދުާރިޔ ޟްާވ ހަކަެދއްެކުވން:ދ ންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަާ

ާނޭޅުމުެގާ ާގެަތއް ާސުނ މީގައި ާދިނުމުގައި ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާތ.މަޑިފުށީ ާވަީޒރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  125ޝުކުރިއްޔ 

ާވަރަްށާ ާލިބިއްިޖއްޔ  ާޖަވ ބު ާވެްސ ާތެެރއިން ާމީގެ ާގުިޅގެން ާމިކަމ  ާުސވ ލު، ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިއޮތީ. ާމިއަދު މައްސަލަ

ާއަޅ ،ާރަނގަ ާގައި ާގއ. ާެވއްޖެ.4ާާޅު. ާދުަވސް ާގިނަ ާވުރެ ާއަހަރަކަށް ާމިހ ރު ާނޭޅި ާތައް ާެގ ާސުނ މީ ާއަޅ  ރަށުަގއި

ާއިންނެިވއްޔ ާާ ާތައްޔ ރުވެ ާސުވ ލަށް ާމި ާމަނިކުފ ނު ާކީއްވެތޯ. ާމިވަނީ ާހުއްޓިފައި ާނުގޮސް ާކުރިއަށް ާމިކަން އެހެންވީމަ،

ާގަވ އިދުގެާތެެރއިންާޖަވ ބުދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާ130 

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން. ާމިއަދުގެާުސވ ލުގެާދ އިރ ާއިްނާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާައޅުގަ

ާ

ާެއންވަޔަރަ ާއެންޑް ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާހައުސިްނގ، ާއޮފް ާމުންމިނިސްޓަރ ާއަސްލަމްއްޙަމަންޓް ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމަދު

ާަރީއސް.ާޢިއްޒަތް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތްވޭ.ާޝުކުރިއްޔ  ާަޖވ ބުދޭ ާވަރަށް ާއެބަ ނޑު ާއަުޅގަ ާުސވ ލަށް ާުކރެއްވި ާމެންބަރު  135ތެރި
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ާސެޓްކުރ ކަށްާ ާޕްރޮސީޑެންޓެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާޚިލ ފަށް ާގޮތ  ާއޮްތ ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާހީވަީނ ާއަޅުަގނޑަށް އެކަމަުކ،

ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބޭނުމެއްާނޫން.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާހުސެއިންވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެން

ނޑުމެނަށްާމިއަދުެގާމިާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުގެާުސވ ލުަގއިާއެބަާހިމެނޭާ  140ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ާ ާސ 81ާމަޑިފުށީގެ ާވަޒީރު ާލިބިފައިވ ކަމަށް.ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހީ ާލޯނު ާައއި.ޑީ.ީބގެ ާއެޅުމަށް ާމިީއާގެ ފުކޮށްދެއްވަފ ނަންތޯ

ާކޮންއިރަކުާލިބުނުާލޯނެއްާކަމ އިާއަދިާމިާލޯނުގެާހުރިހ ާފައިސ އެއްާިމވަގުތުާލިބެންާއެބަުހރިތޯާމިާމަސައްކަތަށް.ާ

ާ

ާެއންވަޔަރަ ާއެންޑް ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާހައުސިްނގ، ާއޮފް ާމުންމިނިސްޓަރ ާއަސްލަމްއްޙަމަންޓް ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމަދު

ާއެގްޒެްކޓްާިޢއްޒަާޝުކުރިއްޔ  ާހަމަޖެހުނު ާކަްނތައް ާލޯނު ާުސވ ުލގައި ާުކރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރީއސް.  145ތްތެރި

ާ ާލިބުމަށްފަހު ާލޯނު ާއެހެންނަމަެވސް، ާނޭނގެ. ާދަްނނަވ ކަށް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާތެޭރަގއި،0221ާާތ ރީޚެއް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާކޮންޓްރެްކޓްގ0221ާަ ާއެ ާތެރޭގައި ާމަރްޗމަހުގެ ާއަހަުރގެ ާއެގްެޒކްޓްާވަނަ ާލިބުނު ާސަރުކ ރަށް ާލޯނު ާޮސއިކުެރވުނީ. އި

ާމިކަމަށްާ ާުސވ ލު. ާއެއްެސވި ާދެްނ ާއެހެންނަމަވެސް، ާަވގުތަުކއެއް. ާމި ާނޭނގެ ާދަްނނަވ ކަށް ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ތ ރީޚެއް

ާބޭނުންވ ާހުރިހ ާފައިސ ާއެބަހުރިތޯއޭ.ާއ ދެާހުރިހ ާފައިސ ެއްއާވެސްާއެބަހުރި.

ާ150 

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ބަރުާއަޙްރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންހޯ

ނޑުާަސއިޓްާކްިލައރެންސް،ާގްަރއުންޑްާވޯކްްސ،ާއެކްަކވޭޝަން ފޯމްާވޯްކސްާ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ާމަސައްކަތްތައްާ ާހުރިހ  ާއިންނ ނެ ާލިޔެފައި ާޮޑކިއުމަންެޓއްަގިއ ާކޮންޓްރެކްޓް ާބަލ އިރު ާމަސައްކަތްކަށް ާނިންމަދޭނެާާމި

ާވަިކވަކިާތ ރީޚްތަެކއް.ާއެހެްނީވމަ،ާޖުމުލަކޮށްާމިާމަސައްކަތްާނިމޭނެާތ ރީޚެއްާވިދ ޅުވެެދއްަވާފ ނަންތޯ.ާ

ާ155 

ާެއންވަޔަރަ ާއެންޑް ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާހައުސިްނގ، ާއޮފް ާމުންމިނިސްޓަރ ާއަސްލަމްއްޙަމަންޓް ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމަދު

ބަރުާެއާކުރެްއވިާސުވ ުލގެާޖަވ ުބަގިއާދަންނަވަންާއޮތީާތެދުފުޅެއްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

އެާވިދ ުޅވިހެންާޯވކްާޕްލޭންަގއިާއެާވިދ ުޅވިާހުރިހ ާމަސައްކަތްާހަމަާވަކިަވކިންާައއިޓަމަިއޒްކޮށްފައިާއެކަމަށްާހިނގ ެނާ

ާކޮމިންޓްސްމަން 1ާޓްާޑޭެޓއްކަމަށްާމިހ ރުާމިާބަލަނީާމުއްދަތުާޖަހ ފައިާއެބަހުރި.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންަނވައިފިްނާވޯކް

 0232ާ160ފެބުުރއަރ1ާާީދުަވސް.ާެއހެންވީމަ،422ާާއެކޭ.ާއެިހސ ބުންާފެށިގެންާކޮންޓްރެކްްޓާޕީރިއެަޑކ0232ާާީފެބުރުއަރީާ

ާ ާނ ންނަކަމަށްވަންޏ  ާއެކްސްޓެންޝަނެއް ާއިތުރު ާފެށުގެން ާއިތުރުކުެރވޭނ422ާާީން ާއޭގެތެެރއިން ާދެން ދުވަސް.

ާކުެރޭވާާކޮންޓްރެކްޓ  ާސަބްސްޓޭންޝިއޭޓް ާއެ ާކުރިޔަސް ާކްލެއިމް ާވަގުތަްށ ާކްލެއިމްކުރ ނަމަ. ާަވގުަތށް އިތުރަށް
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ާ ާޕީރިއެަޑކީ ާކޮންޓްރެކްުޗއަލް ާދ ނީ.ާމިހ ރު ާދުވަސް ާއިތުރަށް ާވ ނަމަ 422ާާކްލެއިމަކަށް 12ާާުދަވސް 0232ާފެބުރުއަރީ

ާންާފެށިގެން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ165 

ާއިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ގެމަނަފުށިާދ 

2ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރ ާކުރަންާބޭނުންވ ާުސވ ލަކީާތ.މަޑިފުށީގެާމަސަްއކަތްާމިާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ ާނިމޭނެކަމަށް ާއެުޅްއވޭނީ. ާބިްނގ ތޯ ާހަމަެއކަނި ާލަފ ކުަރްއވަންތ2ާޯއަހަރުތެރޭގައި ާއަހަރުތެޭރގައި ާުސވ ލަކ0ާާީ. ވަނަ

ގއ.ދިޔަދޫާމީހުންާގެމަނަފުއްޓަށްާބަދަލުކުރުމަށްާފަހުާމިހ ރުާވަނީާބައެއްާބޭފުޅުންާބަދަލުކުރަްއވ ފައި.ާދެންާގެާތަކަށްާ

 170ާނުވަދެާތިބިާބޭފުޅުންނަށްާއެކަމުގެާހިހ ވަހިކަމެއްާލިބިގެންާދ ނީާކިހ ާތ ކުތޯ.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާޓްރ ންސް ާހައުސިްނގ، ާއޮފް ާެއންވަޔަރަމިނިސްޓަރ ާއެންޑް ާމުންޕޯޓް ާއަސްލަމްއްޙަމަންޓް ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމަދު

ާނޫން.ާ ާބޭނުންމެއް ާވ ކަށް ާސަރކ ސްޓިްކ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވަެރއްކަން.ާ ާކިހ  ާއޮތީ ނަޑއެޅިފައި ާމުއްދަތަކަށްާކަ ާދަންނަަވއިފިންާމަސައްކަުތގެ ާއަޅުަގނޑު 0232ާފެބުރުއަރ1ާާީއެއީ

 175ާދުވަހޭ.ާއެީއާކޮންޓްރެކްުޗއަލީާއެކަންާއޮްތާގޮތަކީ.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް.422ާންާފެށިގެންާ

ާ

ާދުވ ފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބައިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާބޭނުންވ  ާކޮށްލަން ާމިނިސްޓަރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދުވ ފަރުަގއިާާޝުކުރިއްޔ  ސުވ ލަކީ

ާ ާހަމަޖެހިފައިވ  ާބޯހިޔ ވަހިކަްނ81ާާއަޅުްއަވއިދެްއވުމަށް ާއ އިލ ތަކަށް ާއެ ާއަދި ާކޮބައިތޯ. ާތ ރީޚަކީ ާއަުޅްއވައިެދއްވ ނެ ގެ

 180ާޝުކުިރއްޔ .ާހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟ދެްއވުމަށްާފޯރުކޮށްާދެވެންދެންާއެާއ އިލ ތަށްާދިރިއުޅުމަށްާގެދޮރުގެާކުިލާހަމަޖައްސަވ 

ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުންރި

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާމިއަދުގެާުސވ ލުގެާދ އިރ އިންާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާއަުޅގަ

ާ

ާޓްރ ންސްޕޯ ާހައުސިްނގ، ާއޮފް ާމުމިނިސްޓަރ ާެއންވަޔަރަންމަންޓް ާއެންޑް ާއަސްލަމްއްޙަޓް  185ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމަދު

ނޑުާދަންނަވަންާއޮތީާކުރެްއވިާސުވ ުލގެާޖަވ ުބަގިއާއަޅުާރުާެއާތެރިާމެންބަޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާޢިއްޒަތް ގަ

ާކުެރއްިވާުސވާ ާހަމަވެްސާކުރިަގއި ާމެންބަރަކު ާސުވ ލުެގާވަގުުތގަިއާޢިްއޒަތްެތރި ާޖަވ ބުާމިއަުދގެ ާދިން ނޑު ާއަުޅގަ ލަށް

ނޑުގެގަާއަޅު ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި ާދ އިރ ެގ ާސުވ ލުގެ ާމިއަދުގެ ާއަޅުަގނުޑެގ ާހަމަ ާާނޑު ާމަސައްކަތްާޖަވ ުބތައް ހިފެހެއްޓޭތޯ
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ާއެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާގެންދ ތީ ާދެާާކުރަމުން ނޑަްށާޖަވ ބު ާތެރޭަގިއާއަުޅގަ ާހިނދުކޮޅުގެ ާމި ާސުވ ލަށް ވެްނާކުެރއްވި

 190ާނެތްާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ނޑުާމިނިސްޓަ ގައިާސުނ މ0224ާާީާ،އަހ ލަންާބޭނުންވ ާސުވ ލަކީާާރުާކައިރިންޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާ ާމިދިޔަ ާނަިއސް ާެއއްބަސްވުަމކަށް ާދުވަްސިވިއރުގަިއ ާމިހ  ާހިނގ ަފއިއަހ2ާައައިސްަފއި ާތެރޭަގއި ާުދަވހުގެ ހުރިާރު

 195ލަްސވެފަިއާާމިާނިކުފ ނަށްާފެންނަންާއެބައޮތްތޯ؟އ ިއާހަވ ުލވިިއރުގައިާމަާމިނިސްޓްރީތިާކަހަލަާމުޢ މަލ ތެއްާާއެްއވެސް

ާީކއްެވގެންތޯ؟ ާާވަނީ ާަނއިސް ާއެއްަބސްވުމަކަށް ާމި ާީކްއވެގެންޯތ؟ ާިމވަނީ ާަލސްވެފައި ާދުވަްސެވއްޖ2ާާެމިހ  އަހަރު

ގައިާމިއޮތީާއެއްބަްސވުމަކަށ0221ާާްަގއި،ާމ0224ާާިަބއޮތްާފައިާއެށްާނައިސްާމިާގޮސްއެްއވެސްކަހަލަާެއއްބަްސވުމަކަާ

ާއޮތްާސަބަބުާބަޔ ންކުރެވިދ ެނތޯ؟ެއއްބަސްވުަމކަށްާނައިސްާމިާތަނުަގއިއައިސްަފއިާމިވޭުތވެދިޔަާ

ާ

ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާހައުސިްނގ، ާއޮފް ާމުާމިނިސްޓަރ ާެއންވަޔަރަންމަންޓް ާއަސްލަމްޙައްއެންޑް  200ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމަދު

ާދެްނާ ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާޖަވ ުބގައި ާުސވ ލުގެ ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ަގއިާސޮއިކުެރވުނުާފަހުންާވެސްާމަސައްކަތްާލަްސވުމަށްާދިމ ވިާފިންާމިާމަސައްކަތްާކޮންޓްރެކްޓްާއަޅުަގނޑުާދަންނަަވއި

ާސަ ާގިނަ ާސަަބބަށްވުރެ ާެއއް ާދެން ާނުފެށިާސަބަބުތައް. ާމަސައްކަތް ާހިމެނޭ ާއޭގެތެޭރަގިއ ާސަބަބުތަކެއް ާަބިއަވރު ބަބު

ާހުރޭ ާނުހިނގ  ާގިނަފަަހރަށް ާވަރަށް ާކަންތައްތައް ާއެްއގޮތަށް ާއޮންނަގޮތ އި ާކޮށްަފއި ާޕްލޭން ާދެންާލަސްވުމުަގއި. .

ާކޮށްފައިާމިވެނިާކަމަކ ާހެީދޭއާއަޅުަގނަޑކަށްާޕިންާޕޮ ާއެހެންާއެާއިންޓް  205ދަންނަވ ކަށްާނޭނގެ.ާާދެންާލަސްވެަފއިާއޮތީ

ާެގއްލުނު ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާސުނ މީގައި ާކަމެއް ާއޮތް ާލަސްވެފަިއ ާވަރަށް ާހަާތެދުފުޅެއް ާތެރެއިން ާމީހުންގެ އަދިވެްސާމަ

ާަބޔަކުާ ާއަދަދެްއގެ ާގިނަ ާބޯހިޔ ވަހިކަެމއްގެާވަރަށް ާދ އިމީ ާއެބަހުރިާާމިތިބީ ާލިޔެކިޔުންތަްއ ާދެން ާުނވަދެވިފަިއ. ތެެރއަށް

އްާސަބަބަށްވުރެާގިނަާސަބަބުާއެބަާހިމެނޭާއޭގެތެރޭގައި.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާއެާހުރިހ ާސަބަބުތަކެއްާވަިކާދެންާއެ

ވަކިންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާދަންނަވަންާވަރަށްާދަތި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާރިކޯްޑސްތައްާެއބަހުރިާލިޔެކިޔުމުގެާތެރެއިްނާ

 210ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއަރިހުންާއެދެނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާރިކޯޑްތައްާާފެންނަންާހުރިާރިކޯޑްސްތައްާއަޅުަގނޑު

ވަިކވަކިންާަބއްލަވ ާލަްއވަންާކިހިނެއްތޯާެއކަންާހިނގ ަފއިާއޮތީ.ާައޅުަގނޑަށްާމިތަުނގަިއާހުރެގެންާމިވެނިާތ ރީެޚއްެގއިާ

.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެިރާންނަވަންާވަރަށްާދަތިދަާއެާނުވެފައިާއޮީތޭއާއެހެންާކަމެއްާވެފައިާމިވެނިާކަމެއްވީމަމިވެނިާ

ާރައީސް.ާ

ާ

 215ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާޢަބްދުއްރަޙީމްهللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު
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ާދާ  ާދޯދިޔ ކޮށް ާވަރަށް ާމަަސއްކަތް ާކޮންޓްެރކްޓްގެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގާާޝުކުރިއްޔ  ާވިލުފުށީ ކަމަށް

ާމެ ާބޭނުޢިއްޒަތްތެރި ާސ ފުކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ާފ ހަގަކުރަްއވައިފި. ާފައިސާ ންބަރު ާދޭންޖެހޭ ާކޮންޓްރެކްޓަރަށް ންވަނީ

ާ ާހަމަޖެހިފައި ާއުސޫލުން ާދޭތޯ ާކަމަކަށްާދޫކުރަމުން ާއެހެން ާވަނީ ާފަިއސ  ާލޯނުގެ ާލިބިފައިވ  ާމި ާމިހ ރު އ އި

ާާންާބޭުނންާކުރަންާބަހައްޓ ފައިތޯ؟ށީގެާގެަތއްާއަޅައ އިާނޫނިްއޔ މުާއެާލޯނުގެާފައިސ ާހުރީާމަޑިފުާބޭނުންކުރެވިފައިތޯ

ާ220 

ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާހައުސިްނގ، ާއޮފް ާމުާމިނިސްޓަރ ާެއންވަޔަރަންމަންޓް ާއަސްލަމްޙައްއެންޑް ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމަދު

ާޝުކުރިއް ާދަންނަވައިފިން ނޑު ާއަޅުގަ ާމަސައްަކތް ާކޮންޓްރެކްޓަރ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާވޯރފެބްރުއ1ާަޔ  ްކާރީގައޭ

ާ ާކުރެވުނީ. ާޕ ރފޯމްޑަަކށެއްދެކޮމެންސް ާވޯރކް ާއެހެންވީމ ، ާނުހުންނ ނެ.ާާން ާކޮށްފައި ާޕޭ ާެއްއޗެއް ާއެްއވެސް އަދިެއއް

ާއެއެހެ ާކޮންޓްެރކްަޓރަށް ާކޮންޓްރެްކޓަރ އެީކގައިންނަމަވެސް، ާކޮންމެ ާއިންނ ނެ ާޕޭމަންޓެްއ ާހަމަާްޑވ ންސް އެާާވެސް

ާ ާކުރެވިަފއި. ާއެކަން ާވިލުއުސޫލުން ާމެދެން ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަސަފުށީ ާވިދ ޅުވި ާތެދުފުޅެއް ާދ ންބަރު  225ގޮތްާާްއކަތް

ާޢިއްޒަތްތެާނޫނީ ާޙަރުދަނ ކަމަށް ނޑަްށާއެހ  ާއަުޅގަ ާެއހެންނަމަވެސް، ާދެން ާކަމަށް. ާފ ހަގަނުކުެރވޭ ާމެންބަރަށް ރި

ާޕްރޮގްރެސް ާފެންނ ނީ ާގޮތް ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާބަލ ފައި.ާދެންާމަސައްކަތް ނޑަެއޅިފަމޮބިާާރިޕޯޓްތަކަށް ާކަ ިއާލައިޒޭޝަނަށް

ފެްބރުއަރީަގއިާފެށީމަާއަދިާހަމަާކިރިޔ ާއެާޕީރިއަޑްާތެރޭަގއ1ާާާިލައިޒޭޝަންާޕީރިއެޑްާދުވަހަށްާބަލ ފައިާމޮބ14ާިއޮތްާ

ާ ާއިކްޕްަމންޓްތައް ާބަެއއް ާއޮތީ ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަޅުގަ ާމިދެންނެވިހެން ާހަމަވަނީ.ާދެން ާއެްއޗެމި ާގިނަ ހިާނޫން

ާކުެރވިފައިާކަމަށް.ާއެއީާޕްރޮޖެކްްޓާބަލަހައްޓަވަންާއެތަނަށްާވަނީާމޮބި ާހުންނަާޕްރޮޖެކްޓްާމެނޭޖަރ އިާލައިޒް  230ހަވ ުލވެފައި

ާ ާޓީމުން ާޕްރޮޖެކްޓް ނަޑށް ާއަުޅގަ ާމިދެންނެވީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާމަޢުލޫމ ތު ާޮކންޓްރަޑިކްޓަލިބޭ ާއެ ާދެން ްސޓޭޓްމަންޓެއްާރީ

ާައޅުަގނޑު ާކަމަށްވަންޏ  ާދ އިރ ެގާާއަންނަ ާވިލުފުށީ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާސ ފުކުރަން.ާމި ާއިތުރަށް ާއެކަން ޖެހޭނީ

ާތެ ާއޭެގ ާެއކަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާވިދ ުޅވެއްޖެ. ާއެހެްނ ާމެންބަރު ނުޑާދެޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަ ާދޮެގއް އް

ާސ ފުކުރ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ235 

ާދެއްކެވުން:މުޙަންމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަާންބަރުމަނަދޫާދ އިރ ގެާމެ

ާ ާމިދައްކަނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާުސވ ލަކީ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާވ ހަަކއ0224ާޭޝުކުރިއްޔ  މިހ ތަނަށްާާ.ގެ

ށްާފަހުންާވަރަރުފިޔ ާހަވ ލުވެަވޑަިއގެންނެވިާއިރުާމިާމަސައްކަތްާވަރަްށާބޮޑަށްާލަސްވެގެންާމިދިޔައިަމާމަނިކުފ ނުާއައިާ

ާލަ ާުސވ ލަކީ، ާައޅުަގނުޑގެ ާހަމީާސްވެއްޖެ. ާއޮފީހ އި ާމަނިކުފ ނު ާބައްދަލުާގެކުރިން ާރައްޔިތުންނ އި ާކުިރން ވ ލުވުުމގެ

ާމަޢުލޫމ ތު ާއެހެނިހެން ާމަޢުލޫމ ތުތަކ އި ާހުރި ާހޯދ ފައި ާމަނިކުކޮށްގެން ާބަލުން ާއަލުން ާެއއީ ާމަޢުލޫމ ތުތަކަށްާތައް ާއެ  240ފ ނު

ލަްސވަނީ.ާާއިގެންތޯާމަަސއްކަްތާތިާކުަރްއވަންާޤަސްދުކުަރއްވަނީ.ާއެހެްނވީމަތޯާމިހ ބޮޑަށްނުބަލ ާއެާމަޢުލޫމ ތުާހޯއްދަވަާ

ާ ާސުވ ަލކީ، ާއިތުރު ާނަރުދަމ ތައްދެން ާބަނދަރުތަކ ިއ ާއަތޮޅުތަުކގެ ާއެްނވަޔަރަންާެއ ާެއ ާުކރީގެ މަންޓްާހެދުމުގައި
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ވެސްާައލުންާއެާރިޕޯޓްތައްާހައްަދވަީނާާހުރިއިރުާތިާމިނިސްޓްރީަގއިވެްސާާރިޕޯޓްތަކ އިާއެްއޗެހިާތިާތ ނގައިާހުިރއިރު

ާއިތުރުާޚަރަދެއްާސަރުކ ރުންާުކރައްވަންތޯާނޫނީާއެާމަސަްއކަްތާކުރީަގއިާކުރަްއވ ފައިާއޮތްގޮްތާޤަބޫލު....

ާ245 

ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާހައުސިްނގ، ާއޮފް ާމުާމިނިސްޓަރ ާެއންވަޔަރަންމަންޓް ާއަސްލަމްޙައްއެންޑް ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމަދު

ާރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެއްވިާުސވ ލުަގއިާއިތުރުާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާއަޅުަގނޑުާހޯދ ޝުކު

ާ ާކުިރތޯ. ާކަންތައްތަެކއް ާއެކީާއެކަހަލަ ާރައްޔިތުންނ އި ާަރށުގެ ާގުޅިގެން ާސަބަބ  ާދިމ ވި ާލަސްވ ން ގަިއާމަސައްކަތް

ާ ާދަންނަަވއިފިން ާމެނޭޖްއަޅުަގނޑު ާމިނިސްޓަރުާޑިޒަރސްޓަރ ާސްޓޭޓް ާުހންނެވި ާޙަވ ލުވެ ާހިންގެވުމ  މަންޓް

ާވ ހަކަދެްއކީ ާބައްދަލުކޮށް ާާ.ރައްޔިތުންނ އި ާމަތިއަދި ާއިސްނެންގެވުުމގެ ާއޮފީހުެގ ާރައީސް ާވެސް  250ންާޭއގެއިތުުރން

ާޕޮލިޓިާ ާކޮރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާޒިޔ ރަތް ާރަށަްށ ާއެ ާޓީމެއް ާެވސް ާހިމެނިަވޑަިއގެން ާއެްޑަވއިޒަރ ާރަްއޔިތުންާކަލް ށް

ާހަާއެކަމުަގއި ާަކންތައްތައް ާހުރި ާކުރައްާދަތިވެަފއި ާމަސަްއކަތް ާހޯއްަދވަން ާސޮިލއުޝަނެއް ާއްލުކުރަން ާދެްނާވ ފައި ވަނީ.

ާހައަ ާއެަކމެއް ާޤަބޫލުކުރަނީ ނޑުމެންނަޅުަގނުޑ ާައޅުގަ ާހޯދުނީމައޭ ާއްލެްއ ާފެށުނީ. ާިމ ާމަސައްކަތް ާމިހ ރު ދެންާށް

ާފަހު ާމެންބަރު ާސ ފެއްޢިއްޒަތްތެރި ާމުޅިއަކުން ނަޑަކށް ާއަުޅގަ ާސުވ ލު ާކުރެްއވި ާހަމައޭެގއިތުރުންާާން ާއަދި ާނުވި. ވެސް

ާސުވ ލެއް ާުގޅުންހުރި ާސީދ  ާސުވ ލ އި ާކުެރވުނު ާައޅުަގނޑ  ާމިއަދުގެ ާހިއެއްުނވޭ ާކުެރއްީވީކާާއަޅުަގނަޑކަށް  255ކަމަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަ

ާހަމައެ ާއ ދެ،ާސުނ މީގައި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާބޯހިޔ ވަހިކަމެއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ  ާވަީނ ާގެއްލިފައި ާމީސްާކަނި ާނޫން އް

ާލިބިފަ ާމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާކަމަށް ާެގއްލިފަިއވ  ާެވސް ނުޑވެރިކަން ާދަ ާބޭުރގެާމީހުންގެ ާއަދި ާވަނީ.  260އި

ާލިފަރ ތްތަކު ާއެހީ ާގެދޮން ާހަމައެކަނި ާވަނީ ާބިފައި ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާނޫން ާބިނ ކުރ ކަށް ާގަސްގަހަްށާރު ނޑުވެރިކަމ އި ދަ

ާއެހީތައް ާދިނުމުގެ ާބަދަލު ާެގއްލުމަށް ނޑުމެާލިބިފައިވ  ާއަޅުގަ ާމަޢުލޫމ ތު ާލިބިފައިވ ކަމުގެ ާވަީނާވެސްާސަރުކ ރަށް ންނަށް

ނޑުވެިރކަލިބިފައި.ާސުވ ލަީކ،ާ ާދަ ާއެ ާސަރުކ ރުްނާމިދެންނެވިގޮތަށް ާބަދަލުގައި ާެގއްލުމުގެ ާލިބިފައިވ  މަށ ިއާގަްސގަހަށް

ާވ ާެއއްެޗއްާދެނީާކޮްނއިރަކުންތޯ؟އެާދޭން

ާ265 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާދ އިރ އިން ާސުވ ލުގެ ާމިއަދުގެ ާޝުކުރިއްޔ . ާމިނިސްޓަރަށް ާފުރުޞަުތާޢިއްޒަތްތެިރ ާއަޅުަގނޑު ާދެއްވުމަށް ޖަވ ބު

ާއަރުވަން.ާ

ާ
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ާޓްރ ންސްޕޯޓްމިނިސްޓަ ާހައުސިްނގ، ާއޮފް ާމުާރ ާެއންވަޔަރަންމަންޓް ާއަސްލަމްޙައްއެންޑް  270ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމަދު

ާފުރަތަމަ ާސުވ ލު ާކުރެއްިވ ާނަޢީމް ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ކަމަކަްށާާޝުކުރިއްޔ 

ާ ާނެތް. ާނުވެްސ ާއަތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާމަޢުލޫމ ތު ާއެ ނޑ އަޅުަގނޑަށް ާައޅުގަ ާކަމަކަށް ކުެރވުުނާާމެދުަގއިާއިދެވަނަ

ާ ާއެްއެވސް ާސުވ ލ ކ  ާއެ ާހުރިސުވ ލަކ  ާނޫންާާގުޅުމެއް ނެޑއް ާއަުޅގަ ާުނކުރަން. ާޤަބޫލެއް ާައޅުަގނޑު ާވެސް ކަމަކަށް

ާކަންނޭނގެާއެާުސވ ލުާކުަރއްަވންޖެހޭާވަޒީރަކީ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

 275 

ާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުޅުދުއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ގެ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިނިސްޓަރާއަރިހުންާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާމަޑިފުއްޓ އިާވިލުފުށީގެާ

ތިބިާމީހުންާތިބިާދުވ ފަރަކީާހަމަާމިފަދަާޙ ލުގައިާޖެހިފައިާމިާދ އިރުާކުެރވެމުންމަސައްކަތްާއަބަދުާމިާސުވ ުލކުރެވޭތީާ

ާ ާމަސައްކަތް ާރަށުގެ ާދެ ާމި ާނުހިނގ  ާމަސައްކަތް ާދުވ ފަރުެގ ާވިހިނދު ާތަނަކަށް ާކިހިނެއްވެގެންޯތާކުރިައށް މިދަނީ

 280ާާންވަނީ.ސ ފުކޮށްލަންާބޭނު

ާ

ާޓްރ ންސްޕޯޓް ާހައުސިްނގ، ާއޮފް ާމުާމިނިސްޓަރ ާެއންވަޔަރަންމަންޓް ާއަސްލަމްޙައްއެންޑް ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމަދު

ާމަސައްކަތްޝުކުރި ާސަރުކ ރުން ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާކޮންމެހެނެއްާާއްޔ  ާހިންގަނީކީެއއް އެ

ާނޫ ނޑ  ާައޅުގަ ާމަޖިލީހުގައި ާއ ޢިއްޒަތްތެރި ާކޮލީކްސް ާއެހެން ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާނީ ާސުވ ލުކުެރވޭ ާއި މިްނވަރ ިއާއެ

ާމަސަްއކަާ ާނޫން ާކޮލަޭރޝަނެއްަގއެްއ ާއެކަހަލަ ާމަޖިލީހުގަިއާއަޅުަވިއގެން ާބެހޭގޮތުން ާރަށަކ  ާަވކި ާދެން ާކުރަނީކީެއއް.  285ތް

ާމ ނަ ާއޭެގ ާނުކުެރވޭތީ ާބައެއްފަހަުރާާސުވ ލު ާދެން ާނޫން. ާއެްއވެްސ ާނުހިނގަނީކީ ާމަަސްއކަތް ާރަުށގެ ާއެ އަކީ

ވެސްާާށުގައިާމަސައްކަތެއްާސީދ ާޢަމަލީގޮުތންާލޮލަށްާފެނުމުގެާކުރީގަިއާވަރަށްާގިނަާކަންތައްތަެކއްާިހނގ ާހަމަާމޭޒުދޮ

ާމިޢިއްޒަތްތެރިާ ާހަމަ ާއެދެން ާހިނގ . ާވަގުތު ާގިނަ ާވަރަށް ާހަމަޖެއްސުުމެގ ާކަންތައްތައް ާޕްލޭންކުރުުމގަޔ ިއ ކަންތައްތައް

ާަވގުތުާ ާހަމަ ާވެްސ ާކަްނތައްތަކަީކ ާއެކަހަލަ ާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާހަމަ ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާއެންމެހ  މަޖިލީހުގެ

ާހިނގ ާކަންތަާ ާއެްއސެވިާުސވ ނަގަިއގެން ާއޮތީއްތަްއާކަން.ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާަދންނަވަން  290އެާމަސަްއކަްތާާލުެގާޖަވ ުބގައި

ާނުހިނގ ތީކީާނޫނޭާމިާމަޖިލީހުގައިާެއވ ހަކަާނުދެކެވެނީކީ.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ.ވެސްާހިނަގއޭ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާިމނިސްޓަރުޝުކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރިއްޔ . ާމިނިސްޓަރ ާމިހ ރު ާދެއްވީްއސު. ާޖަވ ބު ާުސވ ލުކުރުމުެގާފުރަތަމަ ާއިތުރު ރެ

ާއެާހަމަީވ.ާއެހެންވީމ ،32ާާވަގުުތގެާ ާމިނެޓް ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމް ނުޑ2ާާައޅުަގނޑުމެން  295މިހިސ ުބންާމިާނިމުނީ.ާއަުޅގަ

ާށްާޖަވ ުބާދެއްވީތީ.ާޝުކުިރއްޔ .ޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން،ާމަޖިލީހަށްާވަަޑއިގެންާުސވ ލުތަކަ

ާ
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ކަންކަން.1 ާ.ާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

 300ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ކަށް.ާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާމިާއެޖެންޑާ 1ާއައިޓަމްާާނޑުާދެންާއޮތްާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާއެޖެންޑ އަޅުގަާ

ާ ާކޮމިޓީ،1312ާާަގއިާފެޭށނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.1312ާާކޮމެޓީެއއ1ާާްއައިޓަމަށްާދިޔުުމގެާކުރިން 3ާގައިާމ ިލއްޔަތު

ާ ާކޮޓަީރގައި. ާކޮމިޓީ 1312ާާނަންބަރު ާކޮމިޓީ، ާބަލ  ާމިންވަރު ާއަދ ކުރ  ާމަްސއޫލިއްޔަުތ ާސަުރކ ރުެގ ނަންބަރ0ާާުަގއި

ނޑ1ާުަގިއާއިޤުތިޞ ދީާކޮމެޓ1312ާާީކޮމެޓީާކޮޓަރީަގއި.ާ މިހ ރުާމިާދަނީާއެޖެންޑ ާާނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަީރގައި.ާއަުޅގަ

ާ 1ާާއައިޓަމް ާނަންބަރު ާޤ ނޫނޫ ާކަންކަން. ާހުށަހަޅ  ާމޭޒުން ާރައީްސގެ ާމަޖިލީހުގެ  305މޯލްޑިވްސ0232/1ާާްކަށް.

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާކުރުމުގެ ާގ އިމު ާމަޖިލީހުގ30ާާެބްރޯޑްކ ސްޓިްނގާކޯޕަރޭޝަްނ ާރައްޔިތުން ާބުނ  ާގަިއ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނަޑއެޅުމުގެާަމއްސަލަ.ާެއނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެާފަދައިްނާޤ ނޫނުާނަންބަރުާކަމ ބެހޭާކޮމެޓީާއަކީާކޮަބއިކަ 0232/1ާްނާކަ

ާ ާވަނީ ާޤ ނޫނު ާކުރުމުގެ ާގ އިމު ާކޯޕަރޭޝަން ާބްރޯޑްކ ްސޓިންގ ާޤ ނޫނ02ާާުމޯލްޑިވްސް ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޖޫން...

ަގއ0232ާާިއޭޕްރީލ02ާާްޤ ނޫނުާވަނީާާމޯލްޑިްވްސާބްރޯޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަްނާގ އިމުާކުރުމުގ0232/1ާެނަންބަރުާ

 310ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާަގިއ30ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައ30ާާިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާތަޞްދީޤުާކުރައްވ ަފއި.ާމިާޤ ނޫނުގެާ

ާހުށަހަޅަނީާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްިޔތުންގެ ާނަންތައް ާފަރ ތްތަކުގެ ާފެންނަ ާހިމަނަން ާބޯޑުގައި ާޑިރެކްޓަރުންެގ ާވަނީ ބުނެފައި

ާމަޖިލީހުގެާރަ ާވަނީ ާބުނެފައި ާަގިއ ާ)ރ( ާކުރުމުންނޭ. ާިޢއުލ ން ާއެކަމަށް ާއަކުން ާކޮމެޓީ ާކަމ ެބހޭ ާމަޖިލީހުގެ އްޔިތުންެގ

ކަމ ބެހޭާކޮމެޓީއަކުންާނަންތަްއާބަލ ާދިރ ސ ާކުރުމަށްފަހުާދެންާކުރަންވީާކަންތައްތަުކގެާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާރަްއޔިތުންާ

ާ ާކޮމެޓީއެއް ާކަމ ބެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެްނާމަޖިލީހުގެ ާއޭރުން ާދެްއަވން. ނޑައަުޅއްވ  ާކަ ާއެބަޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާއޮންނަ ާބުނެފައި ާކޮށ0ާާްޤ ނޫނުގައި ާކަންަތއްތައް ާލ ޒިމުކޮށްފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާޤ ނޫނުން ާތެރޭަގއި ާދުވަހުގެ  315މަސް

ާކޮަބއިތޯ ާއަކީ ާޮކމެޓީ ާކަމ ބެހޭ ާމަޖިލީހުގެ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާފުރުޞަތުާާނިންމޭނީ. ާދެްއވުމަށް ަކނަޑައޅުއްވ 

ނޑުާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާއަރުވަން.ާއަުޅގަ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

 320ނޑުާޤަބޫުލކުރ ާގޮުތގައިާިމާމައްސަލަިއގަާމިކަންާދެންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާމ ލިއްަޔތުާކޮމެޓީާއަށްާފޮނުވަން.ާައުޅގަ

ާވ ީތވެ.ާ ާކަމަށް ާކޮމެޓީން ާމ ލިއްަޔތު ާގެންދ ނީ ާބަލަމުން ާކަންކަްނ ާބެހޭގޮތުން ާމިކަމ  ާެވްސ ާއޮތްތ ނަގއި ކުރިއަށް

ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާމ ލިއްަޔތުާކޮމެޓީންާމިކަންާކުރިއަށްާގެންދިޔުމަށް.ާާ

ާ

ާދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ޙީޢަލީާވަާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރު



 13 

ާއަޅުަގނުޑާ ާއެހެންވީމަ، ާމުސ ރަތަކޭ. ާމެންބަރުންގެ ާއެ ާޖެހޭނީ ާބަލަން ާކޮމެޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމި ާދަންނަވ ނީ  325އަޅުަގނޑު

ާހުށަހަޅަންާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކ ާބެހޭާކޮމެޓީާއަށްާމިަކންާފޮނުވަން.ާ

ާ

ާދެްއެކވުން:ރަޝީދުާވ ހަކަާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟު

އަޅުަގނޑުާެވސްާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާމިފަދަާމުހިންމުާކަމެއްާބެލުމުގެާޤ ބިލުކަންާއެހެންާކޮމެޓީތަކުގަާނެތީކީެއއްާނޫން.ާ

ާލޮޅުްނާ ާއަްށ ާރ އްޖެ ާމުޅި ާމަޖިލީހަށ  ާމުޅި ާެއއީ ާކަމަކީ ާކޮްނމެ ާއޮންނަ ާކޮމެޓީަގ ާއެ ާައކީ ާކޮމެޓީ ާމ ިލއްޔަތު  330އެކަމަކު

ާކަންތަ ާފެނޭ.ާއަރުވ ލ ވަރު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމަ،ާެއާކޮމެޓީ ާވިދ ުޅވީ. ާވ ހަަކާއެ ާކޮމެީޓއެްއގެ ާވަރުގަދަ ާކުރ  އްަތއް

ާވ ތީެވާ ާކޮމެޓީައކަށް ާހިމެނިވަޑައިަގންނަވ  ާމެންބަރުން ާިގނަ ާމަސަްއކަތްކުރ  ާގޮތެްއގަިއ ާމުސްތަިޤއްލު ާވަރަށް އެއީ

ވިާޮގތަށްާމ ލިއްޔަތުާކޮމެޓީގެާމަސްއޫލިއްޔަަތކަށްާހެދުމަކީ،ާއެީއާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއް

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާކަެމއް.ާ

ާ335 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢަބްދުާ ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާهللاާފޮނަދޫ ާއަުރވަން،ާފުރުޞަތު ާފުރުޞަތު އަށް

ާދ  ާދެކުނު ާފުރުޞަތުާހެންވޭރު ާއަުރވަން. ާފުރުޞަތު ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް ާހ މިދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި އިރ ެގ

ާދޫކޮށްލައްަވއިފި.ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫުސފްާނައީމަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވއިފިން.ާ

ާ340 

ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނައީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާފުރުޞަ ާައޅުަގނޑު ާހުށަހެޅުްއިވާއ ދެ، ާއެ ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާއެދުނީ ާމި ތަަކށް

ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުާދޭންވެގެން.ާދީފިންާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 345ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނެ ާއެދިވަޑަިއގެްނފައި ާފުރުޞަތަށް ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއއްވެސް ާއިތުރު ނޑުާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ . ާއަުޅގަ ތުމ އެކު،

މިހިސ ބުންާމިކަމުގައިާދެންާޮއތްާމަރުޙަލ ާއަށްާދިއުމަށްޓަކ ާމިާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާމިހިސ ބުންާނިންމ ނީ.ާއެއީާޯވޓަްށާ

ނޑުމެްނާވޯޓުާނެގުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާގަީޑގައި.3312ާދިޔުން.ާވޯޓަށްާދިޔުންާއޮންނ ނީާ ާގައިާއަުޅގަ

ާ

 350ާޖެހޭާބިލު..ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރުފުކުރަނ8ާް

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދަނީ ާމި ާދެން ާާއަޅުަގނޑު ާއައިޓަމް ާމަޖިލީހަށ8ާްެއޖެންޑ  ާމަޖިލީހަށްާާކަށް. ާމިއަދު ާޤަރ ރު. ާބިލ  ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ

ާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލެއްާއަދިާޤަރ ރެއްާނެތް.

ާ355 

ާރުން..ާކުރިންާތަޢ ރުފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކ1ު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެ ާއަޅުަގނޑު ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާދަނީ ާމި ާކުރުން.ާކަށް.ާކުރިްނާތ1ާަން ާއިޞްލ ޙު ާބިެލއްެގާކުށެއް ޢ ރަފުކުރެވިފައިވ 

 360ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާމިއަދުާވެްސާއެފަދަާކުށެއްާއިޞްލ ޙުާކުުރމުގެާމަސައްކަެތއްާނެތް.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.1
ާ 

 ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ާދަ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާއިބްތިދ 1ާނީ ާބަހުސެއް.ާކަށް. ާއޮތް ާއެއްަގޑިއިރަށް ާމިއީ ާބަހުސް.  365ޢީ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގަިއވ ާފުރަތަމަާދައުުރާހިނގ ާމުއްދަތުާއިތުރުާކުރުމަށްޓަކ 31ާާޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާަގވ ިއދުގެާރައް

ާާރައްޔިތުންގެ ާގަވ ިއދުގެ 340ާާމަޖިލީހުގެ ާގަވ އިުދގެ ާއެ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާއަްށ ާމ އްދ  ާދަށުނ344ާާްވަނަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ފުރަތަމަާ،0232ާއޭޕްރީލ31ާާްރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ާޤަރ ރު.ާމިާޤަރ ރުގެާފުރަތަމަާކިޔުންާއިްއވ ފައިާވަނީާ

ހުށަހަޅުއްވ ާދެްއވަނީާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާާވަނަާޖަލްސ ަގއި.ާމިާޤަރ ރުާމަޖިލީހަށ00ާާްދައުރުގެާ

ާ ާއަރުވަން، ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްެތރި ނޑު ާއަުޅގަ ާމ32ާާިވަޙީދު. ާވަަޑއިގެން ާޕޯޑިއަމްއަށް ާަވގުތު.  370މިނެުޓގެ

ާޤަރ ރުާހުށަހަޅުއްވ ާދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއް

ާކުރިންާ ާހުށަހެޅުއްވުމުގެ ާޤަރ ރު ާމި ާވެސް ާފުރަތަމައިނުން ާއެންމެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި `ާޝުކުރިއްޔ 

ާހަމަާ ާކުރަްއވ  ާރިޔ ސަތުން ާއަދި ާމެންބަރުންނ  ާއެންމެހ  ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުްނގެ ާިމ ާަދއުރުަގއި ާމި  375އަޅުަގނޑު

ާދައު ާމި ާއަދި ާޤަބޫުލކުރ ކަމ  ާވެްސާމަސައްކަތްތައް ާަދއުރުކަމަށް ާއެއް ާއުެފއްދުންތެރި ާއެންމެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ރަކީ

ނުޑާމިާޤަރ ރުާހުށަހަޅ ނީ.ާއެގޮތުންާމިއީާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުެގާ ވަނަާމ އްދ ެގ31ާާޤަބޫލުކުރ ާހ ލުާއަުޅގަ

ވަނަާމ އްދ 340ާާޖިލީހުެގާަގވ އިުދގެާ)ށ(ާަގއިވ ާފުރަތަމަާަދއުރުާހިނގ ާމުއްދަތުާއިތުރުާކުރުަމށްޓަކ ާރަްއޔިތުންގެާމަ
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ވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާހުށަހަޅ ާޤަރ ރު.ާދީބ ާޗ ޓު.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގ344ާާެއަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާއެާަގވ އިުދެގާ

ާ ާއުސޫލުނ011ާްޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާލ މަރުކަޒީ ާދ ިއރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާމ އްދ ގައި  380ާވަަނ

ާސިީޓާ ާކައުންސިލުތަކ އި، ާރަުށ ާކައުންސިލުތަކ އި، ާައތޮޅު ާގޮތުގެމަތީން ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ  ާމި ހިންގުމަށްޓަކ 

ާ ާއިންތިޚ ބު ާބ ްއވ  ާކުރުމަށް 0221ާާކައުންސިލުތަްއ ާނިންމަންވ ނޭކަމަށ3ާާްޖުލަިއ ާބ ްއވ  ާކުރިްނ ާުދވަހުެގ ވަނަ

ާބޭްއވިފަ ާއިންތިޚ ބު ާއެ ާއަިދ ާވީހިނދު ާެއކަމަށްާބަޔ ންކޮށްފައި ާނުވަީނ ާބޭއްވިަފއި ާއިންތިޚ ބު ާެއ ާއަިދ ާއ ިއ ާނުވ ތީ ިއ

ާލޯކަލްާ ާބިލ އި ާހިންގުމުގެ ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކަމަށްވ  ާޤ ނޫނުތައް ހަދަންޖެހޭ

 385އަދި،ާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާކައުންސިލުތަުކގެާއިންތިޚ ބުތަުކގެާބިލުާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުންާނިންމިފައިާނުވީާހިނދުާ

31ާާ ާމަހުގެ ާމ ރޗް ާހިނގ ނީ ާދައުރު ާފުަރތަމަ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާަގިއ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާދުވަހުނ3ާާްވަނަ ވަނަ

ާ ާކަމަށ އި ާިނޔަލަށް ާމަހުގެ ާއޭޕްރީލް ާފެށިގެނ0ާާްފެށިގެން ާދުވަހުން ާފުރަތަމަ ާމަހުެގ ާޖޫން ާހިނގ ނީ ާދައުރު ާ ވަނަ

މަސްާދުވަހުގ3ާާެޔަލަށްކަމަްށާބަޔ ންކޮށްފައިާވީހިނދު،ާއަިދާއޭޕްރޯލްާމަސްާނިމުމުންާމިާދެމެދަށްާއޯގަްސޓްާމަހުގެާނި

ާދ އިރ ަތްއާ ާއިދ ރީ ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިހަރު ާމަޖިލީހަށް ާރަްއޔިތުންގެ ާއަދި ާދ ހިނދު، ާވަެދގެން ޗުއްީޓއެްއ

ާކައުން ާލޯކަލް ާބިލ އި ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާމަހުާލ މަރުކަޒީ ާމެއި ާއ އި ާނުވ ތީ ާނިމިފައި ާބިލު ާއިންތިޚ ުބގެ  390ސިުލތަކުގެ

ާ ާމި ާސަބަބުން ާޗުއްޓީގެ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ0ާާމިލިބޭ ާއަދި ާއ އި ާފެންނ ތީ ާދ ނެކަމަށް ާލަސްެވގެން ާމަސައްކަތް ބިލުގެ

ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާ ާލަސްެވގެނ011ާްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއިތުރަށް ާއިންތިޚ ބު ާބުެނފައިވ  ާމ އްދ ގައި ާވީހިނދުާވަނަ ދ ނެކަމަށް

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމަޖީލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ާޤަރ ރު. ާހުށަހަޅަން. ާޤަރ ރު ާމި ާގަިއ31ާާއަޅުަގނޑު ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާބަދަލުގަިއާ ާނިންމުމުގެ ާނިަޔލަށް ާމަހުެގ ާއޭޕްރީލް ާދައުރު ާފުރަތަމަ ާމަޖިލީހުގެ ާމަިތން ާގޮުތގެ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާބިލުގެާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިންތިޚ ުބގެ ާކައުންިސލުތަކުގެ ާލޯކަލް ާބިލ އި ާހިންގުމުގެ ާުއސޫލުން  395ލ މަރުކަޒީ

ނޑުމެއްާނެިތާ މަސައްކަތްާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާވަކިގޮތަކަށްާނިމެންދެންާމަޖިލީހުގެާމިއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުާމެދުކެ

ބިލުގެާމަސައްކަތްާނިމުމުްނ0ާާހުގައިާމިާލިބޭާުޗއްޓީާމިާވަނަާއަހަރުގެާމެިއާމ0232ާަކުރިއަށްާގެންދިއުމަށ އިާއަދި،ާ

ާވޯުޓގަިއ3ާާ ާޚ ޒިރުވެ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެދި ާފަސްކޮށްދެއްވުަމށް ާލިބޭގޮތަށް ާުޗއްޓީެއްއ ާދުވަހުގެ މަސް

ާމަ ާރަްއިޔތުންގެ ާއެދި ާފ ސްކޮށްދެއްވުން ާއަޣްލަބިއްޔަތުން ާމެންބަރުންގެ ާވަަޑއިގެންެނވި ާަގވ އިުދެގާބައިވެިރވި ޖިލީހުގެ

340ާާ ާގަވ އިދުެގ ާއެ ާަހވ ލ ދީ ާއަށް ާމ އްދ  ާައޅުަގނޑ344ާާުވަނަ ާހުށަހެޅީމެވެ. ާޤަރ ރު ާމި ާދަށުން ާމ އްދ ގެ  400ަވނަ

ާ 0221ާާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާޖުލައި ާއަހަރު ާދ އިުރ3ާާވަނަ ާލަސްވެގެން ާނުނިމި ާޤ ނޫނުތަކެއް ާނިންމަންޖެހޭ ާދުވަހު ވަނަ

ާމެންބަ ާކޮންމެ ާމިމަޖިލީހުގެ ާވެސް ާފަސްޖެހޭނ3ާާެރަކު ާކުރުމަށް ާމިކަން ާލަސްކޮށް ާދިއުން ާުޗއްޓީައކަށް ާުދވަހުގެ މަސް

ާކުރުމަށްޓަކަިއާ ާބ ރުވެރި ާައތަށް ާރައްޔިތުންގެ ާހިތްވަނީ ާޤަބޫލުުކރ  ާއަޅުަގނޑު ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެއް ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަކަށް

ާމިާ ާމެންބަރުން ާމިނިވަން ާޕ ޓީތަކ އި ާސިޔ ސީ ާއެންމެހ  ާހިމެނޭ ާކޮންމެާާމިތ  ާއަދި ާތ ޢީދުކުރަްއވ ނެކަމަށް. ޤަރ ރަށް

ާނިންމުމަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާތިމަންނ  ާވިދ ުޅވެފަިއވޭ ާވެސް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ  ާވިޔަސް ާކަމުަގިއ ާނިމިގެންދިޔަ  405ގޮތަކަށް
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ާވެ ާުޗއްޓީ ާއަދި ާނިންމ ފައި ާބައި ާނިންމަންޖޭހޭ ާމަޖިލީހުން ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެްނވީމ ، ާކަމަށް. ްސާތަބ ވ ނެ

ާ ާނޫން. ާދަނީކީ ާމުޅިން ާހުރިހ 3ާާސެކްރިފަިއވެގެން ާފަސްކުރުންވ ތީ ާމި ާލިޭބގޮތަށް ާއެއް ާޗުއްޓީ ާދުވަހުގެ މަސް

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅީ. ާޤަރ ރު ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާއުންމީދުަގއި ާލިބޭނެކަމުގެ ާމިއަށް ާތ ޢީދު މެންބަރުންގެ

ާރައީސް.ާ

ާ410 

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޕ ޓީަތކުެގާޝުކުރި ާސިޔ ސީ ާބަހުސަށް ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ ާމި ާމަތިން ާގޮތުެގ ާބުނެފަިއވ  ާަގވ ިއދުގައި ާމަޖިލީހުގެ އްޔ .

ާ ާަކނޑަައޅ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ 3ާާމަޝްވަރ އ އެކު ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާެއއީ ާވަގުތު. ާބަުހސް ާއެމް.ޑީ.ޕ02ާާީގަިޑއިރުގެ މިނެޓް.

ާ 02ާާއަށް ާނިސްބަތްނުވ  ާމިނެޓް.ާަވކިޕ ޓީައަކށް ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ 1ާާމެންބަރުންެގާތެރެއިން ާއަށް 2ާމިނެޓް.ާޕީ.އޭ

ާ ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުމީ 1ާާމޮނެޓް. ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާއަދި ާފުރުޞަތަށ1ާާްމިނެޓް. ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ،  415މިނެޓް.

ާމެ ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާބިލަތްދޫ ާހުޅުވ ލަން. ާތަޅުން ާމަޖީލީހުގެ ާއަޅުަގނޑު ާޙަމްޒާ އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ާއަޙްމަދު ންބަރު

ނޑުާފުރުޞަތުާައރުވަން.ާ ާއަށްާއަުޅގަ

ާ

ާާ:މްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުންބިލަތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަ

ާ ާަގވ އިުދގެ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި 38ާާޝުކުރިއްޔ  ާޮއވޭ، ާބުނެފައި ާމ އްދ ަގއި ާަގއ38ާާިވަނަ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  420ވަނަ

ާއަމީންޢ އް ާހުޅުވުމ އެކު ާމަޖިލިސް ާއަދި ާކުރަންޖޭހޭނެކަމަށް. ާއިޢުލ ްނ ާތ ވަލެއް ާވަކި ާގައ31ާާިމު ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާއޮންނ ނެކަމަށް. ާދެމިގެން ާއެތ ވަލު ާހިނދަކު ާނުގެންނަހ  ާބަދަލެއް ާމަޖިލީހުން ާމި ބަޔ ންކޮށްފަިއވޭ،

ާ ާއެ ާހިނދަކީ ާގެންނެވޭނެ ާބަދަލު ާތ ވަލަށް ާމިދެންނެވި ާމަޖީލީހުގައި ާހިނދު.ާދެކޭގޮުތގައި ާކުރެވޭ ާއިޢުލ ން މިދެންނެވި

ާ ާަގވ އިުދގެ ާޤަބޫލުކުރ ޮގތުގަިއ ނޑު ާއަުޅގަ ާގެަނއުމަށްޓަކަިއ032ާާވީއިުރ ާަގވ އިދަށް ާއިޞްލ ެޙްއ ާދަށުން ާމ އްދ ެގ ވަަނ

ާއަިދާ ާެވސް ާމަޖިލީހުަގއި ާދެޭކގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާނިމިގެންދ ނެ. ާޤަރ ރުން ާމި ާނަތީޖ  ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު  425ގަވ އިދަށް

ާމިދެންނެިވާކޯ ާހަމަެއގޮތަށް ާޮއވޭ. ާރޭވިފަިއ ާކުރުމަށް ާމަަސއްަކތްތަކެއް ާޮއވޭ. ާޭރވިފަިއ ާތ ވަލްަތކެއް ާވަިކ ާވެސް ޓުަގއި

ނުޑާ ތ ވަލަށްާތ ާއަބަދުާބަދަލުާެގނައުމަކީާައޅުަގނޑުާނުެދކެންާއެއީާހަމަޖެހޭކަމެއްކަމަށް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަުޅގަ

ާގެ ާބަދަލު ާމިދެންނެވި ާމަސައްކަްތާހިތަށްއަރ  ާއެ ާނުވަތަ ާނިޔަލަށްތޯ؟ ާމަހުގެ ާމެއި ާލިބިގެންދ ނީ ާދެން ާޗުއްޓީ ނައުމުން

ާ ާލިބިވަޑަިއަގންނަވ  ާމެންބަރުންނަށް ާހިމަނައިގެންޯތ؟ ާދުަވސް ާކޮންގޮތަކަށްތޯ؟12ާާކުރެވޭ ާލިބިަވަޑއިގަންަނވ ނީ ުދވަސް

ާބައެ ާތެރެއިން ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާހިތުން ާައޅުަގނޑު ާރައީސް، ާއެބަޖެހޭާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުން ާޢިއްަޒތްތެރި  430އް

ާފުރުޞަތުެގާ ާއެ ާއ ދެ، ާފުރުޞަތު. ާލިބިގެންވ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ާކުރަން. ާިޒޔ ރަތް ާދ އިރ ަތކަށް އެބައިމީހުންގެ

ނޑުމެންނަށްާެއކަންާކުެރިވެގން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމި ާބޭނުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާރަނގަޅުާގޮތުަގއިާކުެރވޭނީާައުޅގަ
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ާ ާބުނެފައިވ  ާމި ާގަވ އިދުަގއި ާމި ާއަށަގަުނވައިިފއްޔ މުން ާމަޖިލީހުގައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާ)ށ(ާގައ38ާާިއ ދަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާެވގެންާނުދ ނެކަންާ ާއޮތްކަމަކަށް ާމ ނަެއއް ާއެްއވެސް ާުކރުމަކީ ާއިޢުލ ން ާޢިއުލ ންކުރ  ާއަމީންޢ އްުމާއެ ާގޮތުން ބުނެފައިވ 

ާޢިްއޒަ ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑުމެންާއަޅުަގނޑު ާއަުޅގަ ާބިލު ާލ މަރުކަޒީ ާހުށަހެޅުމަކީ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމިހ ރު ާރައީސް،  435ތްތެރި

ާއެބައޮތް.ާ ާފުރުޞަތު ާއެވަރަށް ާކުރިން ާނިމުމުގެ ާމަސް ާމި ާހިތުން ނޑު ާއަޅުގަ ާދިއުން. ާޗުއްޓީއަކަްށ ާމަޖިލިސް ނިންމ 

ާމިމަ ާުދވަހުާވެސް ާބުރ ސްފަތި ނޑުމެންނަްށާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާބޭނުންފުޅުވެއްިޖއްޔ  ާއަުޅގަ ސަްއކަތްާލކުރެޭވާގޮތަށް

ާަރއީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެތި ާބޭްއވޭނެ ާވެސް ާދުވަހު ާބުރ ސްފަތި ާއިތުރުން ާބުދައިގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާީވއިރު މިއޮތީ.

ާއަޅުާ ާމުޙިންމުކަމެްއާގޮތުަގއި.ާދެން ާމިއީ ާވެސް ާެއއްގޮަތކަށް ާނުދެކެން ާއަޅުަގނެޑއް ނުޑާބޭނުންފުޅުވެއްޖިްއޔ .ާީވއިރު ގަ

ާކުެރއްވުމުންާ ާއިތުރު ާަގވ އިދަށް ާމިގޮތަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމި ާމެންބަރަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާެއ ާބޭނުންވަނީ  440ސުވ ލުކޮށްލަން

ާބަޔ ންކޮށްެދްއވަންީވާ ާއެދުވަހެއް ާދުވަހަކީ. ާބޭްއވޭނެ ާއިންތިޚ ބުތައް ާމިދެންނެވި ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދެން ކޮބައިތޯއޭ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނެފައިާއެވ ާދުވަސްާފަހަނައަޅ ާފ އިތުެވގެންާދިަޔއީާމިާިޢއްޒަތްތެިރާނޫންތޯއޭ.ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާހަމައެކަނި ާީވއިރު ާކުރަންޖެހޭކަމެއް. ާވެސް ާމަޖީލިހުން ާވެއިުތވެދިޔަ ާމި ާޫނން. ާއިޙްމ ލަކުންނެއް މަޖީލީހުގެ

ާއެ ާތ ވަލުތަކަްށ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިދެންނެވިގޮތަށް ާދ ނަމަާދަންނަވ ނީ ާކުރަމުން ާކަންތައްތައް ާނެތި ާބެލުމެއް ްއވެސް

ާމިފަދަާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިތިގޮތަކަށޭ. ާވަރަށް ާކުރިމަތިލ ނީ ނޑުމެންނ ިއ ާއަުޅގަ ާމިަކންތައްތައް ާވެސް  445މުސްތަޤްބަލުގައި

ާކުރުމަށްޓަކައި.ާއަޅުާ ާަނތީޖ ތަކެއްާހ ސިލު ާވަކި ާހެދި ާަވކިާސަބަބުތަކ އި ާރ ވަނީ ާމިކަންކަން ާދެކޭގޮުތަގއިާގޮތަކަށް ނޑު ގަ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިއީާަކނޑަެއޅިގެންާގަވ އިދަށްާގެެނޭވާއިޞްލ ޙެއް.ާވީއިރުާގަވ އިަދށްާގެނެވޭާިއޞްލ ޙުާގެންނަާ

ާހަމައެއ އެުކާ ާއަދި، ާދަްނނަވަން. ާމިވ ހަކަ ާވީމ ، ާޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާިމގެންދެވޭނީ ާކަން ާދަށުން އުސޫލުތަުކގެ

ނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީާމިކަންާކުރިއަށްާދ ންވ ނީާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ،ާމިާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަ ންާމިޤަރ ރަށްާއަޅުގަ

ާނިންމުމަށްފަހުގައޭ.ާ ާެވސް ާބިލުަތއް ާޓެކްސް ާހުރިހ  ާހުރި ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާސަރުކ ރުން ާދ ންވ ނީ ާއަށް ާޗުއްޓީ  450މަޖިލިސް

ާެއގޮތުންާ ާއިޞްލ ޙެއް. ާުހށަހަޅ  ާޤަރ ރަށް ާއަޅުަގނޑު ާބިލުތައްާާއެއީ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާގޮތުން ާބެހޭ ާޓެކުހ އި ޚ އްޞަކޮށް

ާވީމ ާ ާވ ނެކަމަށް. ާއިުތރުކޮށްގެން ާޗުއްޓީ ާމި ާވެސް ާއެއްގޮަތކަށް ާނުފެނޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާނުނިންމ  ނިންމަންޖެހޭނެ.

ާއަޅުަގނޑުާއެގޮތަށްާހުށަހަޅ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާ

 455ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޢި ާފުރުޞަތުާޝުކުރިއްޔ . ާބޭްއވުމުގެ ާަޖލްސ  ާދުވަހު ާބުރ ސްފަތި ާަހފްތ ގެ ާމި ާވ ހަކަުފޅުަގއި ާެމންބަރުގެ ްއޒަތްތެރި

ާޮއްތާ ާބުނެފައި ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަވަން. ާޝުުކރު ނޑު ާއަުޅގަ ާވިދ ުޅވެދެްއވީތީ ާއޮްތވ ހަކަ ރިޔ ސަތަށް

ާހަފް ާމި ާބުރ ސްފައްޗަކީ ާއެންެމފަހު ާމަހުގެ ާމި ާަގވ އިދުަގއިާގޮތުގެމަތީން ާދުަވސްކަމަށްވ ތީ،ާމަޖިލީހުގެ ާބުރ ސްފަތި ތ ގެ
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ާމިއަރުވަނީާ ާފުރުޞަތު ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާބ އްވ ނެ. ާޖަލްސ  ާއެދުވަހު ާރިޔ ސަތުން ާވެސް ާމަތިން ާގޮުތގެ ބުނެފައިވ 

 460ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށް.ާ

ާ

ާ:އ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ 

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލަތްދޫ ާހިތ މަކުރަން ާވަރަށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވ ހަަކާ ާނުނަގ  ާޗުްއޓީ ާދ ންޖެހޭނެތީވެ، ާެއްއގޮތަށް ާތ ަވލ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަުޑއަހ ފައި. ާވ ހަަކ ާއެދެއްކި ދެންމެ

ާ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެާވިދ ޅުވީީތވެ. ާހީވަނީ ާައޅުަގނޑަށް ާބޮޑަްށ ާެއއްގޮތަްށވުރެ ާތ ވަލ ިއ ާމަޖިލީހުގެ ާއެްއޮގތަށް  465ތ ވަލ އި

ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާއެކަމަކު ާކަންނޭނގެ. ާމުޙިންމު ާމ  ާނިންުމން ާކަންތައްތައް ާައޅުަގނޑުމެން ާއެްއގޮތަށް ތ ވަލުތަކ އި

ާމަޖި ާވެސް ާއިންތިޚ ބު ާމަޖިލިސް ާމިފެނިގެންދަނީ ާދެންާމިހ ރު ާނުނިންމުނު. ާދުވަހަކަށް ާއޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގައި ލީހުގެ

މިހ ރުާލޯކަލްާކައުންސިލުާއިްނތިޚ ބުތައްާވެސްާހަމަާލަްސަވމުންާމިދަނީާއެއްދުވަހުންާއަެނއްދުވަހަށް.ާހަމަާލަސްވަމުންާ

ާނުކޮށްތޯާ ާމިކަންތައް ާބުރޫައރ ފ ނެތީވެ ާތ ވަލަށް ާމަޖިލިހުގެ ާތިބެންވީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިތަށްއަރަނީ.ާދ އިރު ނޑު ާއަުޅގަ އޭ

ާނިމުނީމަވެްސާ ާމަސައްކަތްަތއް ާބިުލގެ ާމި ާއޮތްހެނެއް ާޤަރ ރުަގއި ާމި ާހިއެއްުނވޭ ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާވެސް  470އެްއގޮތަކަށް

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާކޮންމެގޮތެއްިވއަސް ާމިހ ރު ާބިލަކީ ާމި ާވ ހަކަެއއް. ާގެންދ  ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތްަތްއ އަޅުަގނޑުމެން

ާއަދި ާއިންތިޚ ބަށްާާނިންމ ފައި ާމި ާއެބަދޭންޖެހޭ ާވެސް ާކޮމިޝަނަށް ާއިލެކްޝަންްސ ާދުވަސްތަެކއް އެތައް

ާއަްށާ ާުޗއްޓީ ާވެސް ާއަނެއްކ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާބިލު ާމި ާޚިލ ަފށް ާބިލުތަކ އި ާއެހެން ާއެހެންިވމ ، ތައްޔ ުރވުމަށްޓަކައި.

ާލަސްވެގެންދޭ ާމަސްތަކެއް ާއިތުރު ާހަމަގައިމުެވސް ާނިންމީމަ ާއައިސް ާކޮމިޓީާގޮސްފަ ާނިމިފައި ާމިއޮތީ ާބިލު ާމިހ ރު .

ާހަމަާ ާއަޅުަގނޑު ާއަދި ާމަސައްކަތް. ާފ ސްކުރުމުގެ ާބިލު ާހުށަހެޅުމ އި ާއިޞްލ ޙު ާއޮތީ ާދެން  475މަރުޙަލ އިން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވެސްާިވދ ޅުވެފަިއވަނީާމިމަޖީހުންާނިންމ ގޮތަކަށްާއެމަނިކުފ ނުާމިކަންތައްތައްާނިންމަވ ނެާވ ހަކަ.ާ

ާެވގެންދ ނެހެނެއް.ާއެހެންވީ ާދުަވސްތަކެއް ާމ ގިނަ ާވެސް ާކުރުމުގައި ާތަސްދީޤު ާމިބިލު ާހިއެއްުނވޭ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ މ ،

ާ ާކަމެްއގައި ާބޭކ ރު ާައޅުަގނޑުމެްނާހަމަ ާވެސް ާތ ޢީދުކޮށްލަން.ާއިްއޔެ ާޤަރ ރަށް ާމި ާަހމަ ާއަޅުަގނޑު 4ާއެހެންކަމަށްވ ތީ

ާވ އި ާއެހެންކަމަށް ާޚަރަދުކޮށްފި. ާރުފިޔ  ާނުކޮްށާލައްކަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކުގައި ާމުޙިންމު ާމިކަހަލަ ުރަގއި

ާކަންކަމެްއކަމަކަށް.ާ ާކުރެވޭ ާގޮތަަކށް ާރެސްޕޮންސިބަލް ާއެހ  ާމަޖީލިހުން ާމި ާނުަދންނަވ ނަން ާއަޅުަގނޑު  480ދޫކޮށްލުމަކީ

ާޤަރ  ާމި ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަން ާެއއްފަހަރު ާއަދިވެސް ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާމިވ ގޮތަްށާއެހެންވީމ ، ރުގައި

އަޅުަގޑުމެންާުޗއްޓީާލަްސކޮށްެގންާވެސްާލ މަރުަކޒީާުއސޫލުންާއިދ ރީާދ އިރ ަތއްާހިންގޭެނޮގތެއްާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާ

ާމިއޮތީ.ާ ާއަވަްސކުރުން ާމިކަން ާމިހ ރު ާއަތްމަތީގައޭ ާމިމަޖީލީހުގެ ާއެބަޖެހެއޭ. ާހަމަޖައްސައިދޭން ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

ާމި ާޝުކުިރއްޔ ާއެހެންވީމ ، ާއެދޭގޮތެކޭ. ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާނިންމުމަކީ ާައވަްސގޮަތކަށް ާވީހ ވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަން

 485ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާ

ާާ:ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްލެވުން

ާވަރަޙްމަތު ާޢަލަިއކުމް ާައއްސަލ މް ާަރއީސް،ާهللاާ`. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަހަރުގ0232ާާެވަބަރަކ ތޫ.ާޝުކުރިއްޔ  ވަނަ

ާމެންބަރަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އީރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާހުށަހެޅުއްވީތީ ާޤަރ ރެްއ ާއިތުރުކުރުމަށް ާމުއްދަތު ާހިނގ  ާދައުރުގައި ފުރަތަމަ

ާގެނަިއާ ާއަށް ާދިވެހިރ އްޖެ ާދިވެހިން ާމިންނަތުން ާހިްތމަތ އި ާދިވެހިންގެ ާއ ދެ، ާދަންނަަވން. ާުޝކުރު  490އަޅުަގނޑު

ާފައްކ ކުރުމަށް ާދޫކޮްށާޑިމޮކްރަސީ ނޑަކަށް ާކަ ާމ ސިންގ  ާިދވެހިރައްޔިތުން ާދަތުރުގައި ާކުރަމުންދ  ާދިވެހިން ޓަަކއި

ާނޫން.ާ ާކަމެއް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާވެްސ ާއެްއގޮތަކަށް ާހަމަ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާިދއުމަކީ ާއަށް ާުޗއްީޓ ާމަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގ

ާ ާޤ ނޫުނއަސ ިސގެ ާރައީސް، ާދިވެހ011ާިޢިއްޒަތްތެރި ާމިވަނީ ާމ އްދ ގައި ާލ މަރުކަޒީާވަނަ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ރ އްޭޖގެ

އުސޫލުންާހިންގުމަށްޓަކައިާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ ާގޮތުގެމަިތންާއަތޮޅުާކައުންސިލުތަކ އިާރަށުާކައުންސިލުތަކ އިާސިީޓާ

ާ ާއިންތިޚ ބު ާބައްވ  ާއިންތިޚ ބުކުުރމަށް 3ާާކައުންސިލުތައް ާޖެހޭނެކަމަށް.0221ާޖުލައި ާނިންމަން ާބ އްވ  ާކުރިން  495ާގެ

ވަނަާއަހަުރގެާދުވަސްަތއްާގުނަމުންގޮްސ0232ާާއެހެންނަމަވެސްާއެާތ ރީޚުާމިވަނީާފަހަނަޅ ާގޮސްފައި.ާހަމައެފަދައިންާ

ާދަންނަވ ނ3ާާީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންަކމުން ާއ ދެވިަފއި. ާކައިިރއަށް ާވަރަށް ާމިވަީނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާއަށް ޖުލައި

ާމިމަ ާވެސް ާނުަނގ  ާުޗއްޓީ ާޤަބޫުލކުރާ އަޅުަގނޑުމެން ނޑު ާއަުޅގަ ާޖެހިފައިވ ކަަމށް ާނިންމަން ާކޮންެމހެން ސަްއކަތް

ާލޯކަލްާ ާމިދަނީ ާކުރަމުން ާއިންިތޒ ރު ާިމއަދު ާބަޔަކު ާިގނަ ާދިވެހިަރއްޔިތުްނގެ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ކަމުގައި.

ާ ާކުރަމުްނ ާއިންތިޒ ރު ާއިްނތިޚ ބަށް ާމި ާަރއްޔިތުން ާބައެއް ާއިންތިޚ ބަށް. ާއިންތިޚ ބުަގއިާކައުންސިލުތަުކގެ ާމި  500އެދަނީ

ާމުޅިންާ ާކުރަމުންދަނީ ާއިްނތިޒ ރު ާރަްއޔިތުން ާބަެއއް ާއަެނއްބައި ާކުރުމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް ާކ ިމޔ ބު ާޮގނިޑއެއް ވ ދަކޮށް

ާަރއްޔިތުންތަެކއްާ ާތިބި ާއިންތިޒ ުރގައި ާދުވަެހއްގެ ާދުރުކުރެވޭނެ ާކައުންސިލަރުން ާހުދުމުޚުތ ރު ާތިބި ާމިހ ރު ތަފ ތުކަމަށް.

ާޢިއްޒަތްތެރިާާވެސް ާއެބަޖެހޭ. ާޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތިބިަކމަށް ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ބަިއވަރު

ާއެކަީށގެންވ ާ ާއެންމެ ާހަމަ ާފުރުޞަތެްއގަިއ ާމިކަހަލަ ާވ ހަކަަދއްކ ލުަމކީ ާަކުއންސިލަރުންގެ ާތިބި ާމިހ ރު ރައީސް،

ާކައުންސި ާއ ދެ، ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމައަްށާކަމެއްކަުމގައި ާއޮފީހ އި ާނުކުމެގެން ާގެއިން ާހުރިގޮތަކީ ާބުންވަރު  505ލަރުންގެ

ދެވެނީާމީހެއްގެާއެީހގައި.ާއޮފީހުގައިާއިންަނއިރުާއިންނަނީާނިދިފައި.ާހަމަާއެފަދައިންާމިމީހުންގެާފެންވަރުާހުރިާގޮތަީކާ

ާގުނ ލ ފައި ާހ ހުން ާޑަޒަނުން ާފުޅި ާޑޮންޑޮން ާމީހުންނަށް ާތަފ ތުވ  ާޚިޔ ލ އި ާފެންވަރުާާތިމ ގެ ާމިމީހުންގެ ާއ ދެ، ދިނުން.

ާވަރަްށާ ާބ.އަތޮޅުގެ ާލިބުނު ނަޑށް ާއަޅުގަ ާދ ދިފަހުން ާއެބަޖެހޭ. ާދަންނަވ ލަން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވެސް ާވ ހަކަ ާގޮތުގެ ހުރި

ާވ ހަކަތަކުްނާ ާދިޔަ ާދަްއކަމުން ާހޮޅުއަށިތަުކގައި ާރަށްރަށުގެ ާބައެއް ާފުރުޞަތު. ާުކރުމުގެ ާޒިޔ ރަތް ާރަށްރަށަށް ގިނަ

ާހުކުުރާއަޅު ާވ ހަކަ. ާކުރިކަމުގެ ާނަމ ދެއް ާހުކުރު ާމ މޮޅަށް ާަކއުންސެަލރަކު ާއަކީ ާވ ަހކަ ާއެއް ާފ ހަގަކޮށްެލވުނު  510ަގނޑަށް

ާގޮސްފައި.ާ ާއަށް ާސަޖިދަ ާދެވަނަ ާރަކުޢަތުގެ ާފުރަތަމަ ާމިވަނީ ާމިހ  ާއިމ މް ާދެވުނުއިރުަގއި ާކައުންސެލަރަކު ނަމ ދަށް

ާއިމ މް ާފަހަތުންއަރ  ާރުކޫޢުކޮށް ާިމީއާާޙަރަމްބަދެ ާއެުކއެީކގައި. ާއ އި ާމީހ  ާއިމ މް ާސަލ ންދިނީ ާހަމަކޮށް ާއ އި މީހ 
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ާ ާޞަރީޙަކޮށް ާަވރަށް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާވެސް. ާހުރިގޮތަކީ ާފެންވަރު ވަަނ32ާާކައުންސިލަރުންެގ

ާއިސްލ މްދީންކަމަށް.ާއިސްލ  ާދީނަކީ ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާބަޔ ންކޮްށފައިވޭ ާ)ހ(ާގައި ާނަމ ދު.ާމ އްދ ގެ ާތަނބަކީ ާދީނުގެ މް

ާދަންނަވ ީނާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހިތ މަކުރަމުން ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑު ާތިބީތީ ާކައުންސިލަރުން ާނޭނގޭަވރުގެ ާވެސް  515ނަމ ދުކޮށްލަން

ާމިާ ާނިންމ  ާޤ ނޫނުތައް ާމި ާވެސް ާކޮްށގެން ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާމިހިނދަށް މިހިނދުން

ާއިންތި ާތ ޢީދުކުރާ ކައުންސިލުތަުކގެ ާޤަރ ރަށް ާމި ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން ާލަސްވެަފއޭ. ާމިވަނީ ާބޭްއވުން ޚ ބުަތއް

ނުޑގެާވ ހަަކކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާއަުޅގަ

ާ

 520ާާ:މަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވންމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ާއ  ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤަރ ރަްށާޝުކުރިއްޔ  ާއުސޫެލއްގޮތުން ާައޅުަގނުޑ ާޤަރ ރު ާހުށަހެޅިފައިވ  ާިމއަދު ދެ،

ނުޑމެންާއެންމެންާވެސްާޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއާ ާއަުޅގަ ތ ޢީދުކުރަން.ާއެއީ

ާއަުޅގަ ާަކންތައްތަކަކީ ާހުރި ނޑައެޅިަފއި ާކަ ާވަިކޮގތަކަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާކަންތައްތަކެއް.ާއިންތިޤ ލީ ާކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން

ާޤަރ ރުާ ާމި ާނުވަތަ ާބަޖެޓް ާދައުލަތުެގ ާފ ސްވީމ ، ާޤ ނޫނު ާމި ާބަލަންއެބަޖެހޭ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެއ އެީކަގއި ހަމަ

ާކިހ ވަރެއްެގާ ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ާފ ސްވީމ ، ާޤ ނޫނު ާފ ސްކޮށްދިނުމަށް. ާޤ ނޫނު ާމިއުޅެނީ ާހުށަހެޅިގެން  525އަޅުަގނޑުމެން

ާވެސްާފައިސ  ާބަޖެޓެއް ާދައުލަތުގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިތިބީ ާައޅުަގނުޑމެން ާހަމައެއ އެުކގައި ާހޭދަވެގެންދ ނެތޯ. ެއއް

ާމިހިރީާ ާއެބަވޭ. ާމަޖްބޫރު ާފ ސްކުރަން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބިލުތަކެއް ާގިނަ ާހިމެނޭ ާބަޖެޓްަގިއ ާއެ ފ ސްކޮށްފައި.

ާއަ ާކަންތައްތައް. ާުކރަންޖެހޭ ާެއކުެއކީަގއި ާމިއޮީތާއަޅުަގނޑުމެން ާދިވެހިރ އްޖެ ާމި ާހުށަހަޅަން ާއެއ އެީކަގއި ާހަމަ ުޅަގނޑު

ާ ާރައީސް،4ާާމިހ ރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަހަރަކު ާއެތައް ާމަތިން ާދުވ ލެއްގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމެދުގައޭ. އަނގޮޅިއެްއގެ

ާބަލ  ާޒ ތަށް ާޭއެގ ާއަދި ާކުށްކުރުމ އި ާވ ހަކަ. ާކުރަމުންދ  ާޒަހަމް ާބަޔަކު ާއެތަްއ ާމިދަނީ ނުޑިއވެމުން ާގޭްނގްތަްއާއަ  530އިރު

ާ ާއެއްބަފ  ނޑު ާއެއްބަ ާމި ާބިލުތަކ އި ާބިލެއ4ާާްހުއްޓުވުމުގެ ާކޮން ާމަޖިލީހުގައި. ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއެބައޮތް ބިެލއް

ނޑުމެންާމިއަދުާޖަވ ބުދޭންޖެހޭާ ނޑުމެންާދ ންޖެހެނީާޗުއްޓީާނިންމ ލަން.ާމިއީާރައްޔިތުންނަށްާއަުޅގަ ދޫކޮށްލ ފައިތޯާއަުޅގަ

ާމިއަން ާމިާސުވ ލުތަެކއް ާމެންބަރޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތުޅ ދޫ ާައކީ ާވ ހަކަ ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާައޅުގަ ނަނީ.

ާެގނެސްފައިާތިބިާބަެއއްާނޫނޭ.ާ ާކަުއންސިލަރުންނަކީާއެީއާފަހަރެްއގަިއާވެްސާބަންގްލ ދޭޝުން ސަރުކ ރުންާލ ފައިާތިބި

ާތިިބބަ ާވެފައި ާޓްރެއިން ާމިޤައުމުަގއި ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާމި ާތިބިާއެއީ ާޤައުމުގައި ާިޒންމ އެކޭ.ާމި ާެވސް  535އެކޭ.ާތިބޭފުޅުންގެ

ނުޑމެންނަކީާސައްތައިންަސއްަތާ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެކޭ.ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާދެްއކުމަކީ ާކުރަންާނޭނޭގާވ ހަކަ ބަޔަކަށްާނަމ ދު

ާަމޖިލީ ާމިޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގނުޑާފ ހަގަކޮށްލަްނާބޭނުންވަނީ ާއެއ އެކު ާހަމަ ާމިފ ސްކުރާ މުސްލިމުންނޭ.ާއަދި ާމިއަދު ހުން

ާރަށަކަށްާ ާއަތޮޅުާކައުންސިަލރަކ އި،ާއ ދެ،ާކޮންމެ ާޢައްޔަްނކުރަންޖެހޭ ާކޮްނގޮތެއްތޯ؟ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއޮތީ ބިލުގައި

ާރަނަގޅަށްާ ާެއއްެޗއް ާއޮތް ާބިލުަގއި ާވ ަހކަތަކ ިއ ާދެެކވޭ ާއެހެންވީމ ، ާއެބައޮތޭ. ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާކައުންސިލަެރއް ރަށު
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ާޤަބޫލުކުރ ާބެއްލެވު ާައޅުަގނޑު ާހ ލެްއގައި ާެއްއވެސް ާދެއްކުމަކީ ާއެވ ަހކަ ާޒ ތީާހަސަދަލައިގެން ާވަކިބަަޔަކށް ާފަހުގައި  540މަށް

ާައޅުަގނުޑާ ާދެްއކީތީ ާވ ަހކަެއއް ާމިކަހަލަ ާމެންބަރަކު ާބަލަިއގަްނނަ ާއިޚްތިރ މ އެުކަގއި ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ގޮތެއްނޫން.

ާއުފަންވެ ާމިޤައުމަށް ާތިދެންނެިވާހިތ މަކުރަމޭ.ާމިއީ ާތަރުބިއްޔަުތކޮށްފަިއ12ާާފައި ާޤައުމުަގއި ާތެޭރގަިއާމި އަހަރުދުވަހުގެ

ނޑުމެންާބަނގުލަޭދޝުންާނެގެސްފައިާތިބިާބަެއްއާނޫނޭ.... ާތިބިާޅަާދަރިންގެާވ ހަކަާޭއ.ާމިއީާއަުޅގަ

ާ

 545ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުުރޞަތުާއަުރވަންާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާގެންގޮސްެދއްވުމަށް.ާއަިދާއަޅުަގނުޑާމަަޑވެލިާދ އިރ ގެާޢިއް

ާދަްއކަަވިއގެންާ ާވ ހަކަފުޅު ާބޭފުޅުްނ ާއިސް ާޕ ޓީތަކުގެ ާިސޔ ސީ ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާއަިރހުން ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާގެންދެ ާކުރިައށް ާމެދުނުެކނޑި ާމަސައްކަތް ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާރ ްއވަަވއިދެްއވުމަށް.ާނަމަވެސް ާމަަސއްކަތް ާގޮަތކަށް  550ވޭެނ

ާެއކަމަކުާ ާގެންދެވުމަށް. ާހަލުިއކޮށް ާމަސައްކަތް ާވަނީ ާބޭނުންފުޅު ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަްތތެރި ާހުރިހ  އަޅުަގނޑުމެން

ާވަން.ކޯރަމްާމިާދަނީާހަމަާހިފިނުހުރި.ާއަޅުަގނޑުާމަަޑވެލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރު

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމަޑަވެލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް

ާދަނީާ ާމި ާލިބެމުން ާމަޢުލޫމ ތު ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަމަެއއ އެީކަގއި ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި  555ޝުކުރިއްޔ 

ާއި ާދަނީ ާިމ ާއެނގިގެން ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާވެސް ާކުރަމުންދ އިރު ާމަސައްކަތް ާވެސްާކޮމިޓީތަކުަގއި އްޔެަގއި

ނުޑާކުރީގައިާދެންނެވިާގޮތަށްާމިާކުށްތައްާނުހުއްޓުިވގެންާމިާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާބައްދަލުކުިރިއރުގައިާމިާކުށްތަްއ،ާއަުޅގަ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވެސް ާނެތިގެންކަން ާޤ ނޫނުތަކެއް ާފ ސްކުރަންޖެހޭ ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އުޅެނީ

ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާިޢއްޒަތްތެިރާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްދީގެންާފ ހަގަކޮށްލަން.ާއެހެންވުމާ  އެީކަގއިާޖިނ ޢީާއިޖުރ ތުެގާބިލެއް

ާފުރުޞަުތގަިއާ ާމި ާވ ހަކަ ާނެްތ ާވެސް ާހުއްުޓވޭކަށް ާޖަރީމ ތައް ާބޮޑެތި ާއޮތް ާމި ާނެތް ާައޅުަގނޑުމެންނަށް  560ނޫނިއްޔ 

ާފ ހަގަކޮށްލަން.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ ނޑުމެންާމިއަދުާފ ހަގަކުރަންޖެހެނީާމިާގަވ އިުދގައިާިމާއަޅުަގނޑުާހިތ މައ ާެއކީަގއި

ާބިލުތަކެއްޯތާ ާކޮން ާނުވަތަ ާގޮތެއްތޯ ާކޮން ާމުހިންމީ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަންނައިރުގައި ާބަދަލު ތަރުތީބަށް

ާއުފެދޭ ާއެބަ ާމިއަުދާސުވ ލު ާައޅުަގނޑުމެން ާބިލުތަކެއްތޯާވެސް .ާހަމަާފ ސްކުރަންޖެހެނީ،ާނުޖެހިާދޫކޮށްލަންޖެހެނީާކޮން

ާމިާ ާބިލު ާމި ާރައީސޭ ާޢިއްަޒތްތެރި ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއެކީަގއި ާހިތ މައ  ާހަމަ ާއަިދެވސް ނޑު ާއަުޅގަ އެއ އެީކގައި

ާއަދިާ ާނިމި ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާއޮތީ ާމި ާބިލު ާމި ާނިންމ ލެވޭނޭ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަރުޙަލ ގައޭ. ާނިމުމުގެ  565އޮތީ

ާހު ާވެްސ ާއިޞްލ ޙުތަްއ ާިޢއްޒަތްެތިރާމަޖިލީހުގެ ާއެަބއޮތޭ. ާއިޞްލ ުޙތައް ާމި ާވެްސ ާމޭުޒމަތީގައި ާައޅުަގނުޑގެ ށަހެޅި،
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ނުޑާަޔޤީންކުރަން.ާމިާޢިއްޒަތްތެިރާ ރައީސް،ާމިާބިލުާނިންމ ލުމަށްާމ ކަާގިނަާުދވަސްތަެކއްާނުަނގ ނެކަންާވެސްާއަުޅގަ

ާެވސް ާމަސައްކަތްކޮށްގެން ާނިމެންދެން ާބިލު ާމި ާއެުކއެީކަގއި ާއަޅުަގނޑުމެންާާމަޖިލީހުގައި ާއެބަޖެހޭ ނޑުެމން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްާ ާއަުޅގަ ާއިންތިޒ ުމކުރަން. ާގޮތަކަށް ާކަްނަކންކުރެވޭނެ ާއެްއގޮތަށް ާގަވ އިދުތަކ  ާއޮންނަ ާހެދިފަިއ ކުރިމަތީގައި

ާވެސްާ ާއެއްޗިހިތަކެއް ާއަންނަ ާފަހަތަށް ާއޭގެ ާބަދަލުކުރީމަ ާގަވ އިދު ާހިނދަކު ާހ  ާބޭނުންވ  ާފ ސްކުރަން  570ޤ ނޫނެއް

ާމެންބަރުންާ ާއެންމެހ  ާަމޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ނީ، ާބަލަން ާބޮޑަށް ާއެހެންވީމ ، ާކުރިމަތިެވެގންދ ނެ. އަޅުަގނޑުމެންނ 

ާއަވަހަށްާ ާވެސް ާޤ ނޫނު ާމި ާއަދި ާހިތްތަވައިގެން ާހުރުމަތްތެރިކޮށް ާގަވ އިދުތަކަށް ނުޑމެންގެ ާއަޅުގަ ާބަލަންޖެހެނީ ވެސް

ާއެއ އެީކގައިާ ާހަމަ ާގޮަތކަށްާާފ ސްކޮށްލަދިނުން. ާފ ސްވެވޭެނ ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާވެްސ ާޤ ނޫނުތައް ާހުރި ފަހަތުގަިއ

ާފުށުއަރ ާ ާކަންތައްތައް ާއެހެިނހެން ާއަދި ާގަވ އިދުތަކ އި ާހުންނަ ާމަޖިލީހުގެ ާއަދި ާނުނަގ  ާޗުްއީޓ ާކުރުން. މަސައްކަތްތައް

ާކުރެވު ާމަސައްކަތް ާގޮތުަގިއ ާރަނގަޅު ާވެސް ާއެއީކީ ާކުރުނީމ  ާކަންތައް ާމަސައްކަތްާގޮތަށް ާބިލުގެ ާމި ާނޫން.  575ނީކީ

ާދިަޔއީ.ާ ާދުވަސްެވގެން ާފުދޭަވރަކަށް ާވެސް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާމި ާލަސްވެއްޖެ. ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ހިނގަމުންދިޔައިރު

ާކޮމިީޓގަިއާ ާވ ތީ ާބިލަކަށް ާހުިރ ާތަފ ތުވުން ާިޚޔ ލު ާގިނަ ާބިލަީކ ާނޫން. ާއެްއ ާވެްސާމައްސަލަ ާއެީއކީ އެހެންނަމަވެސް،

ާރަ ާތެރެއިްނާވެސް ާތަފ ތުވުމުެގ ާިޚޔ ލު ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާހުރި ާކޮށްަފއި ާމަަސއްކަތްތަެކއް ނގަޅު

ާކުރީާ ާތަނަށް ާމި ާކޮންމެހެން ާވަނީ ާބޭނުން ާވެސް ާރަްއޔިުތންނަށް ާެއއީ ާނެރެވޭނީ ާވ ހަަކތަކެއް ާހުރި ާޮއއްޓަރު ރަނގަޅު

ނީޑގަ ާގޮ ާތި ާމަނިކުފ ނު ާލީގޮތަށް ާބިެލއް ާގޮތަަކްށާޒަމ ނުގައި ާއެ ާބުނީމ  ާަރނގަޅ ށޭ ާއޮތީ ާއ ދެ،ާމި ާއިންނަވަިއގެން  580އި

ާޚިޔ ުލާ ާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާދ އިރ ެއްއގަިއ ާފުޅ  ާވަރަށް ާދަނީކީ. ާހިނގަމުން ާމަޖިލިސް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމި ާމިއަދު ނޫން

ާއަތްޖަ ާަގއިޮކޅުަގއި ާމެންބަރެއްގެ ާއަނެއް ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަްތތެރި ާބައެއް ާއަދި ާދޭާތަފ ތުވެ ާއެބަ ާވެސް ާހިސ ބަށް ހ 

ާޤ ނޫނުތައްާ ާރަނގަޅު ާހުރި ާއޮއްޓަުރ ާއެއީ ާނޫން. ާއެއް ާމައްަސލަ ާއެީއކީެވސް ާެއހެންވީމ ، ާޮގސް. ާވެގެން ޚިޔ ލުތަފ ތު

ާބަސްާ ާދެރަ ާރައްޔިތުންނަށް ާތިބި ާތެޭރގައި ާރައްޔިތުންގެ ާދެރަވަނީ ާައޅުަގނޑު ާރައްޔިތުންނަށްަޓކައި. ހެދުމަށްޓަކައި

ާރައްޔިތު ާވެްސާބުނ ތީ. ާފަހަރެއްަގއި ާއަދި ާނޫން. ާކަެމއް ާކުރި ާަސރުކ ރުން ާމި ާެއއީީކ ާނޭނގުނީކީ ާގޮްތ  585ންނަށް

ާ ާސަރުކ ުރެގ ާމި ާލިޔަނ31ާާްއަޅުަގނޑުމެން ާއެންމެންނަށް ާަދންނަ ާކިޔަން ާލިޔަން ާޤައުމުގެ ާމި ާތެރޭަގއި މަސްދުވަުހގެ

ާނަމ ދުކުރަން ާމީހުންނަށް ާނޭނގޭ ާަނމ ދުކުރަން ާދަސްކޮށްދިނުމ ިއ، ާމިާާކިޔަން ާއެީއ ާމިކަންތައްަތކަކީ ދަސްކޮށްދިނުމ އި

ާދެއްކުމުެގާ ާވ ހަކަ ާހުރި ާނޭއްގ ނީަކން ާކައުންސިލަރުންނަށް ާދިން ާސަރުކ ރުން ާމި ާއަުޅވަިއގެން ާބޮލުަގއި ސަރުކ ރުގެ

ޤައުމުެގާާމ ނައެއްާއޮތްާކަމެއްާނޫން.ާއެއީާމިޤައުމުާމިއަދުާއޮތްާހ ލު.ާއެކަންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާއެއީާޤައުމުަގއިާތިބީ

ާބަނގުލަދޭޝުންާ ާގޮތަށް ާދެްނނެވި ާކުީރގައި ާއަޅުަގނޑު ާެވސް ާފަހަރެއްގައި ާސަރުކ ރުން ާމި ނޑުމެން  590ރައްޔިތުން.ާއަުޅގަ

ާކަެމއްާ ާކުރ  ާހުއްދަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއަދި ާނޯންނ ނެ. ާއެއް ާދީފަ ާކައުންސިލަރުކަން ާޤައުުމގައި ާމި ާގެނެްސގެން ބަޔަކު

ާރައްޔިތުން ާޤައުމުގެ ާނޫން.ާމި ާނުދަންނަާވެސް ާލިޔަންކިޔަން ާރައްިޔތުން ާޤައުމުގެ ާމި ާއަދި ާބުނެ ާބަސް ާދެރަ ނަށްޓަކައި

ާަވކިާ ާަރއްޔިތުންނަީކ ާޤައުމުގެ ާމި ާބަޔަކަްށވެ،ާއަިދ ާނޭނގޭ ާނަމ ދުކުރަން ާރައްޔިތުންނަކީ ާޤައުމުެގ ާިމ ާއަދި ބަޔަކަށްެވ
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ާވ ހަކަދެްއކީ ާގޮަތކަށް ާވ  ާބަޔަކަށް ާކަންަތްއާކުރ  ާަބޔަކަށް ާއެދޭ ާމިާބަޔަކު ާެވސް ާކުރީަގއި ާހިތ މަކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ތީ

ާކަތީބުންނ ާތިބިާހ ލުާއެންމެންނަށްމެާއެނގޭ.ާއެީއކީާފަހަރެްއގަިއާވެްސާމިާސަރުކ ުރްނާ  595ޤައުމުގެާަރއްޔިތުންނ ިއާއަދި

ކަތީބުްނ1ާާކަތީބުން،8ާާކުރިާކަމެއްާނޫން.ާއޭރުަގއިާތިބިާކަތީބުންގެާވ ހަކަާސިޔ ސީާގޮތުންާލ ފައިާތިބިާބައެއްާެއީއ.ާ

ާ ާފ ހަގަނުކޮށް ާވ ހަކަ ާއެ ާއޮޅުމަށްޓަަކއި. ާވޯޓު ާައރ  ާމައްޗަށް ާފޮށި ާތިބީ ާއ34ާާެލ ފައި ާބުނީތީ ާބަދުބަސް މަސްދުވަހަށް

ާރައްޔިތުންނަްށާ ާޤައުމުގެ ާމި ާނޫން.ާެއއީ ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާކުށްވެރިކުރަން.ާެއއީ ާބޮޑަށް ާނުހަނު ާައޅުަގނޑު ކަމަށްޓަކައި

ނޑުގެާވ ހަކަާނިްނމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް.ބުނިާބަދުބަހެއްކަންާފ ހަ ާގަކުރަމުންާއަޅުގަ

ާ600 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާފުރުަޞތުާއަރުވ ނީާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާދެންާއަޅުގަ

ާފަރ  ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާމަޚްލޫފަށް. ާއެިދވަަޑއިގެންފަިއާއަޙްމަދު ާކައިރިން ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާލީޑަރު ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ތުން

ާ ާގިނަެވގެން ާވެސް ާމެްނބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭފުޅަކަށް، ާކޮންމެ ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާފުރުޞަތެްއ2ާާއެބައޮތް މިނެޓުއިރުގެ

 605ާކުާނިވޭނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާމިނެޓުާވީމ ާމައ2ާިިމނެޓުާވީމ ާރަނގަބީލުޖަހ ފައ4ާާިއެރުވުމަށް.ާއެހެްނވީމ ،ާ

ާ

 ާކަދެއްކެވުން:ވ ހަާއިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުގަލޮޅުާދެކުނުާދ 

ާދަންަނވ ލަންާ ނޑު ާއަުޅގަ ާނިންމ ލ ނަން. ާވ ހަަކކޮޅު ާއަުޅަގނޑުެގ ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ާކުިރން ާޭއގެ ާޝުކުިރއްޔ . އ ދެ،

ާުތޅ ދޫ ާވ ހަކަ ާހަމަ ާކައުްނސިލަރުންެގ ާއެާާބޭނުންވަނީ ާވިދ ުޅވި ާއެ ާރަޝ ދު ާނ ިޒމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގ

ނޑުމެންެގާ ާއަުޅގަ ާހ ލަތެއްގައޭ. ާދޭންޖެހޭ ާކައުންސިލިންގ ާހަމަ ާތިބީ ާމިއަދު ާކައުްނސިލަރުން ާއޮތްގޮތުންނޭ.  610ހ ލަތު

ާ ާވޭުތވެދިޔަ ާމި ާކ12ާުޤައުމުަގއި ާތަަރއްޤީކޮށް ާވަނީ ާގޮްތގޮތަކުން ާެއތައް ާަބޔަކު ާއެތައް ިރއަުރވައިދީފައި.ާއަހަރު

ާގޮުތގަިއާ ާކައުންސިލަރުންގެ ާއަިއސް ާވެރިކަމަށް ާަސރުކ ރު ާމި ާަބޔަކު ާތިބި ާތެޭރގައި ާޖ ހިލުކަމުގެ ނަމަވެސް،

ާތިިބާ ާރަށްރަުށގައި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާކަމެއް. ާނިކަމެތި ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބުނު ާޤައުމަށް ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ޢައްޔަންކުރުމަކީ

ާދި ާލިބިގެން ާތިބީާރައްޔިތުންނަށް ާދީފައި ާރަށްރަށުގައިާކައުންސިލަރުކަން ާޙަޤީޤަތް.ާސީދ  ާދެރައެއް.ާމިއީ ާބޮޑު ާވަރަށް ޔަ

ނޑުެމންގެާޓީމުތައްާއެާރަށްރަށަށްާދިޔައިމަާއެންމެާގިަނއިންާގ ާއުކިާފަރ ތްތަކަށް.ާރަނގަޅަްށާ  615ހަމަާމީގެާކުރިންާއަުޅގަ

ާެއކު ާއެހީތެރިކަމ  ާމީހެއްގެ ާވިދ ޅުވ ހެން ާއެ ާހިނގޭނެ ާދުވަްސާާނުވެސް ާދެ ާގިނަފަހަރު. ާނުދެވޭ ާވެސް ާއޮފީހަށް ނޫނީ

ާއިތުރަށްާ ާމިތ  ާވ ހަކަ ާކައުންސިލަުރންގެ ާއެހެންވީމ ، ާއިންނަނީ. ާނިދ ލ ފައި ާއޮފީްސތެރޭގައި ާވެސް ާދ އިރު ވެގެން

ާިޢއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލީ ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާދަންަނވ ލަން. ާައޅުަގނޑު ާކަމަށް ާެނތް ާވެސް ާބޭނުމެއް ތެިރާދެއްކުމުެގ

ާެވްސާ ާހަމަގައިމު ާބިލަކު ާއޮތް ާމި ާފްލޯރގައި ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާނ ޒިމަށް މެންބަރު

ާކައުންސިލަރުންނެްއާ ާއަތޮޅު ާކައުންސިލަރުންނ ިއ ާރަށު ާޢައްޔަްނކުރަްއވ  ާވީމ ، ާބޭނުންފުޅު  620ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 
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ާއިންތި ާރައްޔިތުްނ ާެއއީ ާނުތިއްބަވ ނެ. ާމިދިޔަ ާކުރިން ާމީގެ ާމިކުރަނީ ާކަންތައް ާގޮތަށް ާމި ާމިހ ރު ާބައެކޭ. 12ާޚ ބުކުރ 

ާސަރުކ ރުންާ ާނުވަތަ ާފަރ ތުން ާހުންނަވ  ާވެރިކަމުަގއި ާއޭރަުކ ާއަތޮުޅވެރިންނ  ާކަތީބުްނނ އި ާތެރޭަގއި އަހަރުގެ

ާއަ ާވިދ ުޅވެ ާފ ޑު ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާަވޑަިއގެން ާަކންބޮޑުވެ ާކަމ  ާއެ ާސަރވިްސގެާޢައްޔަންކުަރއްވ ތީ ާސިވިލް ނުޑމެން ުޅގަ

ާކަމަީކާ ާކުރެއްވި ާފުރަތަމަ ާއެންެމ ާަވޑަިއގެން ާވެރިކަމަށް ާގުޅިގެން ާހަމަޖެއްސުމ  ާކަތީުބން ާގޮތުަގއި މަޤ މުތަކެއްގެ

ާއ ދެ،ާ ާޢައްޔަންކުރެްއވުން. ާކައުންސިލަރުންތަކެްއ ާތިބި ާދޭންޖެހިފަިއ ާކައުންސިލިންގ ާގޮތުަގއި  625ކައުންސިލަރުންގެ

ާހަމަ ާވަޙީދަށްާާއަޅުަގނޑު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާތޮްއޑޫ ާކަމަށްޓަަކއި ާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ާޤަރ ރު މި

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާގިނަ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާވެސް ާކޮންމެހެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާދަްނނަވަން. ާޝުކުރު ާބޮޑަްށ ވަރަށް

ާވަރަށްާ ާއޮތީ ާމި ާމިހ ރު ާފ ހަގަކުރެްއިވހެން ާވެސް ާމިާާބޭފުޅުން ާގޮސްަފއި. ާވެސް ާލަސްެވގެން ާއިންތިޚ ބު ާމި ބޮޑުތަން

ާކަމަށް.ާސަބަބަކީ،ާވެިރކަމަށްާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިއީ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާެވސް ާގައިމު ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާއަސްލުކަމަށް ާެވސް ކަމުގެ

ާގޮތުގަާ ާމެންބަރުންގެ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއޭރުެގ ާގަިޑއިރުތެރޭަގއި ާހަެއއްކަ ާއެންމެ ނޑުމެްނ،ާވަަޑއިގެން ާއަުޅގަ  630އި

އަޅުަގނޑުާެވސްާއޭރުާހިމެނުނު.ާއޭރުގައިާަގއިމުާވެސްާޑީ.އ ރު.ޕީގެާއަޣުލަބިްއޔަތުާއޮތީ،ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާރައްޔިތުްނެގާ

ާ ާއެ ާިއން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނަމަވެސް، ާޮއތް. ާއަޣުލަބިއްޔަތު ާފުރަތަމ1ާާަމަޖިލީހުގައި ާއެންމެ ާބަދަލުކޮށްލުމަށްފަހު މެންބަރުން

ާމަ ާތ ރީޚަށްވުރެާކުރެްއވި ާަކނޑަެއޅިފަިއވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއިންިތޚ ބު ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ސައްކަަތކީ

ފަސްކޮށްލުން.ާޭއގެާނަތީޖ ައަކށްާެވގެންާދިަޔއީާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގައިާކުރަްނާހުރިާމަސައްކަތްަތއްާފަްސވެގެްނގޮްސާ

ާފަ ާގޮސް، ާފަހަނައަޅައި ާއިންތިޚ ބު ާމި ާތަކުރ ރުޮކްށާއަޅުަގނޑުމެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ،  635ހަނައަޅައިދިއުން.

ނޑުމެންާމިާިޢއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާކޮންމެާ ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއީާކޮންމެހެންާވެސްާކުރަންޖެހޭނެާކަމެކޭ.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާމިތ ާމިކުރ ާމަސައްކަތަކީާަރއްޔިތުންަނށްާފަ އިދ ހުރިާމަސައްކަތަކަްށާމެންބަރަކުާބޮޑުާމުސ ރަާނަގަިއގެންާއަުޅގަ

ނޑުާހިތ މަކުރަންާބަެއްއާ ވ ންވ ނެ.ާަރއްޔިތުންނަށްާބަަލއިގަެނވޭާފެންވަުރގެާމަަސއްކަަތކަށްާވ ްނވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ

ާއިދިކޮޅަށްާ ާޤަރ ރ އި ާމި ާމެންބަުރން ާަވޑަިއގަންނަވ  ާނިްސބަތްވެ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމެންބަރުން،ާޚ ްއޞަކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާދަންަނވ ނީާއިޚްލ ޞްެތރިކަމެއްާހުރިާކަމަށްާވ ނަމަާވ ހަ  640ކަާދަްއކަވ ތީ.ާކެރިަވޑަިއެގންާމިކަހަލަާކަންތަކުގައިާއަުޅގަ

ާތަކުރ ުރކޮށްލަންާ ާދޭއިރު، ާމުސ ރަ ާބޮޑު ާމިހ  ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާކުރަންޖެހޭނެއޭ. ާމަަސއްކަތް ާަޙއްުޤގައި ރައްޔިތުންގެ

ާބޭނު ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާރަްއޔިތުންެގ10222ާާން ާލިބޭއިރުގައި ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ރުފިޔ 

ާނުވަތަާ ާދ ންޖެހޭތީ ާދަތުރު ާދ އިރ ތަކަްށ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާކުރަންޖެހުނީމ  ާކަމެއް ާކަހަލަ ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ޙައްޤުަގއި

ާދެއްކު ާބަހަނ  ާވިދ ޅުވެ ާކަމަށް ާދ ންޖެހޭތީ ާބައްދަލުކުރަން ާގޮތެއްާރައްޔިތުންނ އި ާޒިންމ ދ ރު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ މަކީ

ާވެްސާ ާބޭނުމަކީ ާއެއް ާއެންމެާމުހިންމު ާލ ންޖެހުނު ާޤަރ ރު ާމި ާފަރ ތުން ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާޙަޤީޤަތުގައި  645ނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެން

ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާމި ާއިން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާސަުރކ ރު، ާގުޅިގެން ާބިލުތަކ  ާމިކަހަލަ ތައްާޚ އްޞަކޮށް

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާނުދައްކ ތީ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަގު ާގެންދެވޭެނ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތްތައް ާމިކަހަލަ ހުއްޓުވ ަލއި
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ާނިންމ ލެވިދ ެނާ ާމިކަންތައް ާދުވަްސކޮޅުތެޭރގަިއ ާކުަޑ ާމިއޮތް ާބ ކީ ާނެތް ާޔަޤީންކަމެއް ާއެްއވެްސ ާވެސް ޙަޤީޤަތުގައި

ާސ ފުކޮ ާވަަރށް ާޤަރ ރުަގއި ާމި ާކަމަށް.ާކަމަކަށް. ާދ ނީ ާއަށް ާޗުއްީޓ ާނިމުނީމަ ާމަސަްއކަތް ާބިލުގެ ާެދ ާމި ާއެަބއޮތް ށް

ނޑުމެންަނށްާ ާއަޅުގަ ާގޮތުންނޭ. ާހުރި ާކޮށްފައި ާކަންތައް ާވެސް ާކުރިން ާހުށަހެޅީ ާމި ާމިހެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ  650އެކަމަކު

ާމަސައްކަތްާ ާމަޖިލީހުގެ ާިޢއްަޒތްތެރި ާމި ާމަތިން ާފަހަރެއްގެ ާއެަތއް ާހިނގައްޖެ ާއެކަންކަމަްށާފެނިގެން ާހުއްޓ ަލއި ތައް

ާދ ާ ާވެސް ާހިސ ބަށް ާއަތްލ  ާގަިއަގއި ާވިދ ުޅވެއްޖެ ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަަޑވެލި ާތަން. ާދ  ހުރަސްއަޅަމުން

ނޑުމެންާާވ ހަކަ. ާއަުޅގަ ާޙައްުޤގައި ާރަްއޔިތުްނގެ ާދ ތީ. ާކަންތައްތައް ާގޮތަށް ާއެ ާދަނީ ާވެސް ާހިސ ބަށް ާއަތްލ  ަގިއގައި

ާހިސ ބަްށާކުރަންޖެ ާރައްޔިތުންނ  ާައޅ  ާހުރަސް ާމަސައްކަތަށް ާއަުޅަގނޑުމެންެގ ާކުރިޔަނުދީ ާމަސައްކަތްތައް ހޭ

ާވެސްާ ާދެން ާޖެހިއްޖިއްޔ  ާއަތްލަން ާގައިަގއި ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާފޯރުނުކޮށްދޭ ާކަންތައްތައް ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  655އަޅުަގނޑުމެން

 ނޑުމެންނަށްާހުއްޓ ލެވޭނީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާގަިއަގިއާވެސްާއަތްލ ފައޭާއަުޅގަ

 

 ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާއެީކަގއިާައޅުަގނުޑާވ ހަަކާފަށ ނީާ ނޑުާިމާޤަރ ރަށްާތ އީދުކުރުމ  ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއަުޅގަ `.ާޝުކުިރއްޔ 

ާޢިްއޒަ ާދ އިރ ގެ ާރައީްސ،ާތުޅ ދޫ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިސ ބުން. ާނިންމ ލި ާވ ހަކަ ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު  660ތްތެިރ

ާބޭފުޅުންނަީކާ ާކުެރއްވި ާަޢއްޔަން ާގޮުތގައި ާކައުންސިލަރުންގެ ާއެީކަގއި ާބަދަލ  ާގެނެވުނު ާމި ާޤައުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ތުަގއިާމަގުމަީތގަިއާތިބިާމީހުން.ާއެހެންވުމުންާޖަލުންާނެރެގެންާގެނައިާމީހުންނ އި،ާއަދިާއެާވަގުތުާއެކްިޓިވސްޓުންގެާގޮ

ާެވްސާ ާދޭތެރޭގައި ާސަރުކ ރ  ާހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ާބޮޑު ާަވރަށް ާތެރޭގައި ާރައްޔިތުްނގެ ާބޮޑު، ާވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ރަެށްއެގާާއުފެދިގެންާދިޔަ.ާއަދިާކައުްނސިލަރުންނ ާދޭތެރޭގައިާވެސްާއޮތް.ާއެހެންނަމަވެްސާގިަނާފަހަރަށްާމިާދިމ ވީާއެ

ާއިތުރުާ ާކޮށް ާކަންތައްތަެކއް ާނުޭވ ާބޭނުމެްއ ާަރއްޔިތުން ާރަެށްއގެ ާއެ ާދޭތެރޭގައި ާީމހުންނ  ާއެ ާކަމަށްވ ތީ  665ރައްޔިތުން

ހަމަނުޖެހުމެއްާހިންގަން.ާއެހެންވުމުންާމިއަދ ާހަމައަށްާވެސްާއެާކައުންސެލަރުންާތިއްެބވީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއޭެގާ

ނޑުމެ ންނަްށާމިާކައުންސިލްތައްާޢަްއޔަންުކރުމަށްާމިާޤ ނޫނުާނުހެދުމުގެާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެންނ ާނަތީޖ ާއަކީާއަުޅގަ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާަދނީ. ާއިތުރުެވގެން ާނުތަނަވަސްކަން ާނުޖެހުމ އި ާހިތްހަމަ ާތެޭރގަިއ ާަރއްޔިތުްނގެ ދޭތެރޭގައި

ާތިބެގެން ާހޭލ  ާރޭަގނޑު ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމިއީ ާބިލު ާުނގޮްސާާދަންނަވ ނީ،ާމި ާއަށް ާޗުއްީޓ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވެްސާއަދި

ާަކމެކޭ.ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީްސ،ާ ާކޮށްދޭންޖެހިއްޖެ ާމިކަން ާދިވެހިރައްޔިތުންަނށް ާނިންމ  ާެވސް ާކޮންމެހެން ާެވސް  670ތިބެގެން

ހުންާޤ ނޫނެއްާއަޅުަގނޑަށްާއަުޑއިިވގެންާހިނގައްޖެާމިާޤައުުމގައިާކުށްކުުރންާގިނަެވގެންާއުޅެނީާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީ

ާޤ ނޫނުާހިންގައިދޭާޤ ނޫުނާ ނުހަދައިގެންނޭ.ާނޫން.ާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނުާހެދިާނަމަވެސްާޤ ނޫނަށްާތަބ ވ 

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާއިަހށްދުވަހު ާމަގުމައްޗަްށ، ާުކށްވެރިން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނެތިގެން. ާސަރުކ ރެއް ާކުރ  ތަންފީޛު

ާގެންދިޔަ ާކޯޓަށް ާާއަުޑއިވުނީ ނޑ ލަިއގެްނ ާކަ ާހުރުމަތް ާޯކޓުގެ ާއަމުރަށް ާކޯޓުގެ ާއޭނަ 1ާާމީހަކު ާނޫނީ 1ާމަސްދުވަހަށް

 675މަސްދުވަހަށްާއަރުވ ލަންާޖަލަށްާލ ންާޙުކުމްާކުރީ.ާއަނެއްދުަވހުާއޭނަާހުރީާމ ލޭގައި.ާމިާޮގތަށްާޙުކުމްާތަންފީޛުކުރުމުެގާ
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ާ ާނޯްނނ ނެ. ާހަމަޖެހުމެއް ާޤައުމުގެ ާމި ާހިނދަކު ާއޮތްހ  ނޑުމެންނަށްާމަރުޙަލ  ާއަުޅގަ ާއަންނ ނެ. ާނުވެސް ހަމަޖެހުމެއް

މިއަދުާމިާދިމ ވެގެންާއުޅޭާަމއްސަލަާައކީާޖަލުގައިާތިބިާެއތައްާސަތޭކަާކުްށވެރިންާެއްއެވސްާކަހަލަާކޮންޓްރޯލެއްާނެތިާ

ާމައްސަލަިއގައިާ ާއެއް.ާމި ާަމއްސަލަ ާނުކުމެގެްނާއުޅޭ ާދޫކޮށްލުމުން ާގެނެްސާމ ލެތެރެއަށް ާނެތި ައޅުަގނޑުމެްނާާބެލުމެއް

ާއެމީހުންާ ާތިބެނީ ާމި ާނިކުްނނައިރު ާމަގުމައްޗަށް ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެއީ ާގަންނަންޖެހޭ. ާވެްސ ާބިރު ާދައްކަން ވ ހަކަ

ނޑުާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަީނާޤ ނޫނުާތަންފީޛުާކުރ ާސަރުކ ރަކަށްވ ށޭ.ާޤ ނޫނުާތަންފީޛުާ  680ކުރިމަތިލ ން.ާއެހެންވުމުންާއަޅުގަ

ާއަާ ާނުވެ ާސަރުކ ރަކަށް ާވަރަކަށްާކުރ  ާކިތަންމެ ާހިތްހަމަޖެހުމެއް ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާރައްޔތިތުންނަަކށް ނޑުމެްނގެ ުޅގަ

ާޤ ނޫނަށްާ ާސަރުކ ރަކީ ާއަންނ ނެއޭ. ާނުއެއް ާހަދައިދިނަސް ާޤ ނޫނުތަކެއް ާރަނގަޅު ާކިަތންމެ ާފ ސްކުރިއަްސ، ޤ ނޫނެއް

ނޑުމެންާރައްޔިތުންނަށްާެވްސާބޯލަނބައިާޤ ނޫނުާތަންފީޛުާކުރ ާސަރުކ ރަކަށްާވުމުންާއަުޅަގނޑުމެން ނަށްާވެސް،ާއަުޅގަ

ާއަދިާސަރުކ ރަށްާެވސްާއެކަުމގެާހިތްހަމަޖެހުންާފުރިހަމަާއަށްާލިބިގެންދ ނެއޭ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ685 

 ހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާެވްސާާޝުކުރިއްޔ  ާތ އީދުނުކުރަމެކޭ ާވެސް ާތ އީދުކުރުމެކޭ ާގޮތުން ާބެހޭ ާޤަރ ރ  މި

ާއަދިާ ާނޫން ާޤަރ ރެއް ާމި ާސަބަބަކީ، ާދެންނެވި ާމި ާމިެހން ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާނެތް. ދެންނެވޭކަށް

ން.ާިސޔ ސީާޯކޅުން.ާމަޖިލީހުގެާޗުއްޓީާއެްއވެސްާޫނންާމިާމަޖިލީހުގެާމަސައްކަތްާލަސްވެގެންދަނީ.ާިސޔ ސީާވ ަދވެރިކަ

 690އަހަރުާދިނަސްާމިާސިޔ ސީާވ ަދވެރިކަމ އިާސިޔ ީސ32ާާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއެއްާަމހެއްާނޫންާއެްއާއަހަރެއްާނޫްނ،ާ

ާހުރިހ ާ ާުއޅޭ ާމި ާުނވ ެނ.ާނެހެދިގެން ާައވަހެއް ާއޮެވގެންނެްއާމަސައްކަތްތަެކއް ާމަޖިލީހުގަިއާމިއޮްތާމިންވަރަށް ާމި ކޯޅުމ 

ާނެހެދި ާެވސްާޤ ނޫނެއް ާެއއްގޮަތކަށް ާއަޅުަގނޑު ާެއއީ ާވިދ ޅުވުން ާވިދ ުޅވ  ާކަމަްށ ާޗުއްޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާއުެޅނީ ާމި ގެން

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާތޮްއޑޫގެ ާހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ާޤަރ ރު ާމި ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާޚުދު ާނޫން. ާޙަޤީޤަތެއް ޤަބޫލުކުރ 

ާމިން ާއަޚުލ ޤީ ާގަވ އިުދގެ ާމި ާވަޙީދަކީ ާޢަލީ ާހަމަނުޖެހުމަކަށްާގެނައުމަކަށްޓަަކއިާސިޔ ސީާމެންބަރު ާގަވ އިދު ނޑ ިއާމި ގަ

ާޢަމަލުކުރައްވ ާ ނަޑކަށް ާމިންގަ ާކަމުނުދ  ާވަރަށް ާވަރަށް ާހުރެެގން ާމަޤ މުގައި ާރައީސްގެ ާނަިއބު ާޕ ޓީެއއްގެ ާބޮޑު  695ވ ދަވެރި

ާހެކިާ ާރަްއޔިތުން ާހުރިހ  ާރ ްއޖޭގެ ާމި ާމިކަމަށް ާޤަޫބލުކުރަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް،ާބޭފުޅެއްކަން ާޢިްއޒަތްތެރި ވ ނެ.

ާބޭނުްނވީމ ާ ާައޅުަގނޑު ާކަމެއް ާސަުރކ ރުން ާގޮތަކީ ާއުޅޭ ާެވެގން ާމި ނޑަށް ާއެްއާނޫން.ާއަުޅގަ ާމައްސަލަ އަޅުަގނަޑކަށް

ާވެްސާ ާކަމަކު ާބޭނުންވީމ ާކައުންސިލަރު ާމުހުތ ދެއް ާއައު ާފުދި ާމުހުތ ދު ކައުންސިލަރުންާވެސްާރަނަގޅުވޭ.ާއަުޅަގނުޑގެ

ނޑަށްާވިދ ޅުެވވޭނީާަކއުންސިލަރަށްާނަމ ދުކުރަްނާނުދޭ.ާމީގެާއެާ ނޑުގެާަމއްސަލަާއަީކާއަުޅގަ ނަޑށްާއަުޅގަ ކަމަކުާއަުޅގަ

ާެއާ ާސަުރކ ރު. ާއުފަންވި ާކުީރަގއި ާނޫން. ާސަރުކ ރެއް ާއުފަންިވ ާއިއްެޔގައި ާވ ންޖެހޭނީކީ ާޒިންމ  ާވ ހަކަ.  700ނޭނގޭ

ކޮށްދޭންާނޭނގުނީ.ާއިސްލ މްދީނަށްާއަޅ ލުންާކުަޑވީ.ާމިީއާބޭފުޅުންނަށްާތަރުބިއްޔަތުާދޭންާނޭނގުނީ.ާނަމ ދުކުރަންާދަސް

ާއޮތީތީާސަރުކ ރާ  ާމުހުތ ދެއް ނޑަށްާމިާސަރުކ ރުން ާއަޅުގަ ާބޭނުންާނުވީ ނޑު ާއަޅުގަ ާޙަޤީޤަތްާހ މަކުރަން ޙަޤީޤަތަކީ.ާމި
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ާދުވަހު.ާމިީއާއަ ާއަނެއް ާއަނެއްކ  ާފުދުނީމ  ާިކޔ ލަނީ.ާބޭނުންތަކެއް ާފ ޑެއް ާކޮންމެވެސް ާބޮޑުާދިމ އަށް ާވަރަށް ޅުަގނޑަށް

ާކުރެވެމުން.ާ ާމިހެން ާމިކަންދަނީ ާއެއް. ާފައިދ  ާނ ޖ އިޒު ާނެގޭ ާހައިސިްއޔަތުން ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި މި

ާމަޖިލީހުގަިއާ ާމި ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދަންނަވ ލީ. ާމި ާވ ހަަކ ާމި ާއިނގޭތީ ނޑަށް ާައޅުގަ ާމިީއ ާަރއީސް  705ޢިއްޒަތްތެރި

ާިޢއްޒަ ާޤައުމުތަުކގެާތިއްބެވި ާބޭރު ާައނބިންނ އި ާބޭފުޅުންެގ ާއެ ާދަރިންނ އި ާބޭފުޅުްނގެ ާއެ ާވެސް ާމެންބަުރންނަކީ ތްތެރި

ާ ނަޑއެޅި ާކަ ާދައުރުތަެކއް ާމަޖިލިސްގެ ާއުޅޭ ާހ ސިލްކުރުމަށ އި ާތަޢުލީމު ާކުރިންސުރ3ާާެބޭސްފަރުވ އަށ އި ާދުވަހުގެ އަހަރު

ނޑަެއޅިގެންާޮއތްކަންާއެނިގގެންާއެާދު ވަހަަކށްާތައްޔ ރުތަެކއްާވަމުންއަިއާބޭފުޅުންާކޮޅެއް.ާމިާޗުްއޓީެގާޗުއްޓީާެއއްާކަ

ާމީީކާ ާކުެރވޭނެ. ާކަމެްއ ާމި ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބޭނުން ާކުރަން ާމަޖިލީހުން ާމި ާގަވ އިދެްއ ާޤ ނޫެނއް ާނުދެްއކެިވޔަސް ވ ހަކަ

ާއޮ ާކަމެްއ ާދައްަކިއގެން ާހެޔޮމީސްވ ކަން ާރައްޔިތުންނަށް ާލަިއެގން ާޤަރ ރެއް ާކުެރވޭނެާޗުއްީޓއަކަށް  710ޅުވ ަލއިގެން

ާކުރުމަށްާ ާކަމެއް ާނިޔަތުަގއި ާމ ތް ާކުރުުމގެ ާމިކަން ާއެުކވެރިކަމުެގާމ ހަުއލެއްަގއި ާކުރެވޭނީ ާނޫން.ާމިކަން ކަންތައްތަެކއް

ާހުށަހަޅަިއގެްނާ ާޤަރ ރެއް ާއުެޅގެން. ާކަންކުރަން ާނިޔަތްގަެނގެން ާކުރުމަށް ާމިކަން ާމަުޤޞަދުގައި ާއެ ނަޑއަަޅއި ާކަ ޢަޒުމު

ާމަޖިލިސް ާވ ްނ ާއަށް ާުޗއްޓީ ާމ0ާާިގެ ާަދއްަކއިގެްނ ާހެޮޔމީސްވ ކަން ާިމއަދު ާހުށަހަޅައިގެން ާޤަރ ރެްއ ާވީމ  ުދވަހަށް

ާޤ ނޫނުތަކެއްާ ާހުރިހ  ާމި ާމަޖިލިސްގައި ާތިމަންނ  ާހުށަހަޅައިގެންނޭ ާޤަރ ރު ާނެތިގެންނޭ ާޤަރ ރެއް ާސަބަބުންނޭ ޤަރ ރުގެ

ާއެްއކިބ ެވާތިމަންނ މެންާމިާހަދަނީާމިާގޮތަށްާއޮުޅވ ލުންާމިއަ ނޑުމެންވީާސިޔ ސީާފިކުރުން ާހުއްޓ ލަން.ާއަުޅގަ  715ދުެވއްޖެ

ޤައުމީާމަޞްލަޙަތ އިާރައްޔިތުންާއެއްބަިއވަންތަކަމ އިާރަްއިޔތުންގެާލ ބަާއ އިާމަންފ ާއަށްާމަސައްކަތްކުރ ާބަޔަކަްށވ ން.ާ

ާޮއޅުވ ލުމެ ާމީކީ ާވެސް ާއެްއގޮތަަކށް ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާހައްލުވީ ާމިކަން ާވެްސާމީރުން ާއަނެއްކ  ާތެރޭގައި ްއެގ

ރައްޔިތުންނަށްާދަޅަތަެކއްާދަްއކަިއގެންާކުރަންޖެހޭވަުރގެާކަެމއްާނޫންާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާމިާޤަރ ރުާފ ސްވެގެންާިމާ

ނޑަށްާއިނގޭާަކމަކީާޤަރ ރެއްާފ ސްކުރުމުގެާ ނޑުާމިާޤަރ ރަށްާވޯޓުާދޭނަން.ާއެވެސްާއަުޅގަ ކަންވ ާކަމަށްާވަންޏ ާއަުޅގަ

ާނަމު ާނުނިމޭނެ ާމި ާނަމަވެސް ާކޮންޓްޯރލްކޮށްގެން ާދުަވސްތައް ާޗުއްޓީ ާހުށަހަޅަިއ ާޤަރ ރެއް 3ާާގައި  720މަސ0ާާްމަސް

ދިނަސް.ާއަޅުަގނޑަށްާޔަޤީން.ާއެާމިއޮތްާވ ދަވެިރކަންާމިާސިޔ ސީާދެބަސްވުންާދެާފަރ ތުންާދެާޕ ޓީގެާމެދުގައިާމިއޮތްާ

ނެއްކ ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސްާވަރަށްާގިނަާބޭފުޅުންާމިާޤަރ ރަްށާމައްސަލަާހައްލުާުނވަނީހެއްާިމާކަމެއްާނުނިމޭނެ.ާއަ

ާމިާ ާއަދި ާޤަރ ރުގައި ާމި ާތިިބ. ާޢަްއޔަންކޮށްފައި ާެއބަދެކެވޭ ާވ ހަކަ ާތަކެްއގެ ާކައުްނސިލަރުން ާދެްއކެިވއިުރގައި ވ ހަކަ

ާކުރަްނވެގެން ާއިންތިޚ ބު ާކައުްނސިލަރުން ާއުޅެނީ ާމި ާހެދެން ާޤ ނޫނެްއ ާބުނ  ާިމ ާހ ލެްއގަިއާޤަރ ރުގައި ާެއއްެވސް .

ާރަށްރަށަށްާ ާކައުންސިލަރުންތަކެއް ާދަންނަވ ލަފ ނަން ާތެދުެތދަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާަކއުްނސިލަރުން، ާތިބި  725ޢައްޔަންކޮށްފައި

ައހަރުގެާދިގުާުމއްދަތެްއގައިާަވކިާގޮަތކަށްާޤަބީލ ާސްަޓއިލަށްާވެރިކަންާކުރަމުންާައއިއްަސ12ާާޢައްޔަންކުރަންާޖެހުނީާ

ާމީހެްއގެ ާސަރުކ ރުގެާާވަކި ާަދމަހައްޓަންޖެހޭ. ާސަރުކ ރު ާމި ާތިބީ ާަބަޔކު ާކަތީބުންތަކަކ އި ާތިބި ކޮންޓްރޯުލގަިއ

ާއަންގ އެންގުންތައްާ ާނިންމުންތަކ އި ާނިންމ  ާސަރުކ ރުން ާއެ ާކުރަންޖެހޭތީ ާތަންފީޛު ާޤ ނޫނުއަސ ސީ އަމުރުމަޢުރޫފު

ތީާގޮތުންާއެޅިާފިަޔވަޅެއްާއެާފިޔަަވޅަކީ.ާމީކީާއެްއވެްސާރައްޔިތުންނ ާހަމައަށްާފޯރުކޮްށދިނުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާަވގު
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ާއެބަތިއްެބވިާ ާވެސް ާމިހ ރު ާބޯނުލެނބި ާސަރުކ ރު ާަކތީބުން ާބައެއް ާނޫން. ާކަމެއް ާުކރި ާއޮުޅވ ލަިއގެން  730ހ ލެއްގައި

ާއެާ ާދުނިޔޭަގއި ާތެެރއިން ާބޭފުޅުްނގެ ާތ އީދުކުެރއްވި ާފަރީދަށް ާމުޙައްމަދު ާބަދަލުނުވިކަމަުކ ާތިއްެބވިާާސަރުކ ރަށް ބޭފުޅުން

ާފަރީދަށްާ ާމުޙައްމަދު ާތިބީހީ ާއަދިެވސް ާހުރިާނަމަ ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާގޮތަށް ާއެހުރި ާފިކުރު ާބޭފުޅުންގެ ާމިާތިބި ާމިހ ރު ނަމަ

ާވެރިކަންާ ާފަރީދުގެ ާމުޙައްމަދު ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާބޭނުން. ާސުވ ލުކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ތ އީދުކޮށްކޮށްތޯ

ާމުޙައް ާނިމިއްޖެޭއ،ާނިމިއްޖެއޭ، ާވެިރކަން ާނ ސިރުގެ ާޢިބްރ ހީމް ާމަރުޙޫމް ާނިމިއްޖެޭއ، ާވެރިކަން ާއަީމނުގެ މަދު

ާވެރިކަމޭ.ާ ާނަޝީދުގެ ާމުޙައްމަދު ާމިއޮީތ ާމިއަދު ާނިމިއްޖެއޭ. ާވެްސާވެިރކަން ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ާމައުމޫން  735އަލްއުސްތ ޛު

ާޤ  ާއަންނަީނ ާއުފެދިގެން ާވެރިކަން ާޤަބޫލުކުރަންޖެހެއޭ. ާނުކުރުަމކީާވެރިކަން ާޤަބޫލު ާވެރިކަމެއް ާދަށުންނޭ. ނޫނުއަސ ސީގެ

ާތަބ ވ ންޖެހޭާ ާބޯލަނބ  ާމައްޗަށް ާމީގެ ާމިއަދު ާރައްޔިތުން ާލޮބުވެތި ާހުރިހ  ާދިވެހި ާނުކުރަމޭ.ާމިއީ ާޤަބޫލު ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާފުރުޞަތަ ާދެްއިވ ާއެހެންވީމ ، ާޤަބޫލުކުރަން. ާއެބަ ާމިއަދުޖެހޭ ާޙަޤީޤަތް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާބޮޑަށްާދުސްތޫރެކޭ. ާވަރަށް ށް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާމ ާވ ހަކަާގިަނވަންޏ ާެއހެންާބޭފުޅުންާރުޅިާވެސްާއަިއސްދ ނެާއަޅުަގނޑުާދެކެ.

ާ740 

ާސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޙައްމަދުާރަފީޤުާކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙަފުވައްމުލަ

ރ އިާބެހޭާގޮތުންާައޅުަގނޑުާދަންަނވަންޖެހެނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާއ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިާޤަރ 

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ ާމި ާފިޔަވަޅަކީ ާއެއް ާމުހިންމު ާއެންމެ ާއަޅަންޖެހޭ ާކުރިޔަށް ާލިބިދިނުމަށް ާރައްޔިތުންނަށް ފޮނިމީރުކަން

011ާާ ާޖުލައި ާުބނ  ާއެ ާމ އްދ ަގއި ާލ3ާ0221ާަވަނަ ާނުބޭއްވި ާއިންތިޚ ބު ާބ އްވަންޖެހޭ ާުކރިން ާމިދ ާގެ ްސވެގެން

ާމިކަްނާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއ ދެ، ާމަގުފަހިކޮށްދިނުމޭ. ާގޮތަަކށް ާބޭއްވޭނެ ާއިންތިޚ ބު ާއެ ާއަވަްސކޮށް  745ދިއުމަށް

ާޤަރ ރަކީާ ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޫޑ އަވަްސކުރުމަށްޓަަކއި

ާކައު ާމިދެންނެވި ާފަދައިން ާއެތަްއާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާފަހަނައަޅައި ާތ ރީޚު ާބ ްއވަންޖެހޭ ާއިންތިޚ ބު ންސިލްތަކުގެ

ާބިލުާ ާމި ާހަމަ ާވެސް ާިދަޔއިރު ާއަށް ާުޗއްޓީ ާވެސް ާމަޖިލިސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކުރިން ާމީެގ ާވެަފއިވ އިރު ދުވަސްތަެކއް

ރުކ ރުންާއޭރުާއެާގަވ އިުދާމަޖިލީހަށްާއައިސްގެންާބަހުްސާކުރެވެމުންޮގސްާއެަތއްާދުަވސްތަކެްއވެފައިާވަނީާއަނބުރ ާސަ

ާގެންދެވޭނެ.ާ ާނުެއއް ާއެހެނެއް ާއޮތްގޮތުން ާގަވ އިދު ާދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ާގެންަދވ ފައި.  750ބުނ ގޮތުން

ާމިހ ތަނަށްާ ާސަރުކ ރުން ާަވންޏ  ާކަމަށް ާގޮއްސި ާއަށް ާޗުއްޓީ ާނުނިންމ  ާމަސައްކަތް ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

އްވ ަފއިާެއާތިއްެބވިާަކއުންސިލަރުންގެާއެާޢަމަުލތައްާއެާމަަސއްކަތްަތއްާަރއްިޔތުންނަށްާބިރުާބޮޑުވ ާގޮތަށްާޢައްޔަންކުރަާ

ާއަށްާނިސްބަތްެވާ ާގޮުތގަިއާއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑަްށާޤަބޫލުކުރެވޭ ާގެންދ ނެ.ާއަުޅގަ ާދަމަހައްޓަމުން ާކަންބޮުޑާވ ގޮތަށް ރައްޔިތުން

އަށްާމިކަންާފަސްކުރުމަށްާނޫނީާމިާމަސައްކަތްާކުރިޔަށްާނުގެންދިއުމަށްާބުރަެވާާވަަޑއިގަންަނވ ާބޭފުޅުންާމިހ ާވަރުގަދަ

ާައޅުަގނުޑާ ާއ ދެ، ާދެއްވަން. ާފުރުޞަތު ާއެ ާކައުންސިލަރުންނަށް ާދެންނެވިހެން ާމި ާހަމަ ާދަްއކަވަނީ ާވ ހަކަ  755ވަަޑއިގެން

މުލަކުަގއިާބޭްއވިާޖަލްސ އެްއަގއިާވެސްާއެާއެހެންާމިާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާދ ދިފަހުންާވެސްާއެމް.ޑީ.ޕީގެާފަރ ތުންާފުވައް



 29 

ާތިމަންނަމެންާ ާގޮތަށް ާިބރުދައްކ  ާރައްޔިތުންނަށް ާކައުްނސިލަރުން ާބަެއއް ާތިބި ާޢައްޔަްނކުަރއްވ ަފއި ާގޮތަްށ ވިދ ޅުވ 

ާބޭ ާެއ ާގޮތަްށ ާދޭހަވ  ާގޮަތކަށް ާމިކަހަލަ ާކުރ ީނ ާކަންަތއް ާބޭނުންގޮތަކަށޭ ާތިމަންނަމެން ާއެަބއޮތޭ ާބ ރު ފުޅުންެގާއަތުަގއި

ނުޑމެންާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާދަުށންާމިާބ އްވަންޖެހޭާއިންތިޚ ުބާބޭއްވުމަށްާއަވަްސކުރަންާމިާ ބަހުރުވަާހުރިކަން.ާއަުޅގަ

ާިމާ ާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި. ާކުުރން ާޢަމަލުތައް ާއެފަދަ ާބިރުދަްއކ  ާރައްޔިތުންނަށް ާޮގތަށް ާދެންނެވި ާމި  760ބޭނުންވަނީ

ާލިބިދޭ ާމި ާދަށުން ާވިސްނ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާބޭފުޅުން ާއެ ާޢަްއޔަންކުުރމުން ާކައުންސިލަރުން ާދަށުން ޙައްުޤގެ

ާކޮށްދޭންޖެހޭކަން.ާ ާޚިދުމަތް ާގޮތަްށ ާއެދޭ ާރައްޔިތުން ާރައްޔިތުންނަށް ާފަރ ތުން ާތިމަންނަމެންގެ ވަަޑއިގަންަނވ ނެ

ާސަ ާެއއް ނޑު ާމައިގަ ާއަވަްސކުރަންޖެހޭ ާމި ާބ އްވަން ާއިލެކްޝަނެއް ާކޮންމެހެން ނުޑާއެހެންވީމ ، ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ބަބަކީ.

ފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާމިތ ،ާދެންމެާމުއްޠަލިބުާއެާވިދ ޅުިވާޮގތަށްާއެަކއުންސިލަރުންާޢައްަޔންކުރެއްވުުމގަިއާބައްަލވ ަފިއާ

 765ާހުރިާޝަރުތުތަކުގެާތެރޭަގއިާެއާވިދ ޅުިވާކަންތަުކގެާއިތުރުންާބައްލަވ ފައިާއެބަހުރިާޚިޔ ނ ތްެތރިވެފައިާނޫނީާފަސ ދަިއގެ

ާމިފަދަާ ާއެހެްނވީމ ، ާކުރައްވ ފައި. ާޢައްޔަން ާމަޤ މުތަކަށް ާއެބަތިއްެބިވ ާބޭފުޅުން. ާބައެއް ާތިއްެބިވ ާހިންގަވ ަފއި ކަންތައް

ާގޮތަށްާ ާއެ ާކުރައްވ ކަށް ާގޮތަށް ާއެ ާޢަމަލުތައް ާފަދައިން ާދެންނެވި ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ާނުވ ނެ ާޖެހިލުމެއް ބޭފުޅުން

ާދައްަކވ ކަެށއް.ާއ ދެ،ާ ާވ ހަކަ ާތެރޭަގއި ާއަހަރެއްގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަރ  ާހިތަށް ާޗުއްީޓ1ާާއަޅުަގނޑު ާމަތިން ފަހަރެއްގެ

ާކަންނޭނގެާ ާނޫން ާުދވަްސކޮޅެއް ާއެ ާހަމައެކަނި ާިލބޭ. ާއެބަ ާުޗއްޓީ ާިދުގމުއްދަތެއް ާހަމަ ާދ އިުރގައި އަށް

ާޢިްއޒަތް ާގިނަ ާވަރަށް ާލިބެނީކީ. ާމި ާޒިޔ ރަތްކުރަން ާރަށްރަށަށް ާމަޖިލިސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހަމަ ާމެންބަރުން  770ތެރި

ާކުރަްއވަމުންާ ާމަސައްކަތްޕުޅު ާކުރަްއވަންޖެހޭ ާބޭފުޅުން ާއެ ާވަަޑިއގެން ާދ އިރ ތަކަށް ާބޭުފޅުންގެ ާއެ ާެވސް ހިގަމުންދ އިރު

ާކަންތައްާ ާމުހިންމު ާއެހެން ާކުރަންެޖހޭ ާދުވަްސވަރުަގއި ާެއއީީކާއެ ާގޮތުަގއި ާވެްސާބަހަނ އެއްގެ ގެންދަވަނީ.ާެއްއގޮތަކަށް

ާމަސައްކަްތާ ާހުއްޓ ލަިއގެން ާއަުޅަގނޑުމެްނ ާމަސަްއކަތް ާދެންނެވި ާމި ާެއއް ާކިޔ ފަ ާދ ންޖެހޭތީ ާދ އިރ ތަކަށް ހުރެގެން

ާއ ދެ،ާ ާނުކުރެވޭނެ. ާޤަބޫލެއް ާެވސް ާއެްއގޮތަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ާދ ކަށް ާއަށް ާުޗއްީޓ ާނުގެްނގޮސް ކުރިޔަށް

ާއަަވސްކު ާއިންތިޚ ބު ާދެންނެިވ ާމި ާކުރިއެރުންތަކ އިާއަޅުަގނޑުމެން ާލިބިދޭންޖެހޭ ާމި ާަރއްޔިތުންނަށް  775ރުމަްށޓަކައި

ފަސޭހަތައްާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާމިާޤަރ ރ ާއެއްގޮތަށްާމަސަްއކަތްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދެންނެވިާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާމިާ

ާއަޅު ާނުދިއުމަށް ާނޫނީ ާފ ސްކުރުމަށްފަހުގައި ާބިލު ާފ ސްކުރަންޖެހޭ ާމި ާހިންގުމަށް ާމިާޤައުމު ާބޭނުންވ ތީ ާވެސް ނޑު ގަ

ާޤަރ ރަށްާތ އީދުކުރަމުންާއަޅުަގނޑުގެާވ ހަަކކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .

ާ

 780ާފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށީާއު

ާޢިއްާ ާދ އިރ ގެ ާޮތއްޫޑ ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވިާޝުކުރިއްޔ  ާވަޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ޒަތްތެރި

ނޑުމެްނާ ާއަޅުގަ ާފ ސްކުރުމަށްފަހު ާބިލު ާލ މަރުކަޒީ ާހަމައެކަނި ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާއެހެންނަމަވެސް ާކުރަން. ތ އީދު

ާ ާސަބަބުން ާފ ސްވުމުގެ ާލ މަރުކަޒީ ާސަބަބަކީ ާނޫން. ާއުސޫެލްއ ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއަުޅަގނޑަށް ާއުސޫލަކީ 822ާޗުއްީޓއަށްދ 
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ާކަންތައްތަްއާ ާބެހޭ ާނެގުމ  ާޓެްކސް ާބަޖެޓުގައި ާފ ސްކުރި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަމަޖެހިގެންދ އިރު ާަވޒީފ  ާމީހެްއގެ އެތައް

ާމީހުންގެާ ާޢައްޔަންކުެރވޭ ާވަޒީފ ަތކަށް ާނޫނިއްޔ  ާލިބިގެން ާސަރުކ ރަށް ާލ ރި ާލިބޭ ާޓެކުހުން ާއެ ާވ ހިނދު  785ހިމަނ ފައި

ާހަމަޖެއްސުމަ ާމިކަންތައްތަްއ ާއ އި ާދޭާމުސ ރަ ާޚިދުމަތް ާޓޫރިސްޓު ާއެހެންކަމުން ާނޫން. ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާމިއީ ކީ

ާކުރިްނާ ާިދއުމުގެ ާއަށް ާުޗއްޓީ ާައޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުާވެސް ާބެހޭ ާެނގުމ  ާޓެކްސް ާަތކެތިން ާިވއްކ  ާއަދި ތަންތަނުންނ އި

ާފ ސް ާވެސް ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ާނެގުމ  ާޓެކްްސ ާފައިދ އިން ާވިޔަފ ީރގެ ާއަދި ާފ ސްކުރަން. ާހަމަާއެބަޖެހޭ ާއެބަޖެހޭ. ކުރަން

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަސ ސ31ާާީއެހެންމެ ާރައްޔިތުންގެ ާދަުށން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެބަޖެޭހާ ާައޅުަގނޑުމެން ާދިނުމަށްޓަކައި ާހޯދަިއ ާޙައްޤުތައް ާެއ ާވ ކަން. ާނިގުޅަިއގަނެފައި ާަޤއުމުން ާމިއަދު  790ޙައްޤުތަކެްއ

ާފިަޔވަޅުަތކެއް ާކުށްތަްއާާޚ އްޞަ ާގޭްނގު ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަމައެއ އެކު ާއަިދ ާފ ސްކުރަން. ާޤ ނޫނު އެޅުުމގެ

ާގެންުގޅުމ ާ ާހަތިޔ ރު ާނުަރއްކ ތެރި ާތޫނުެއއްޗިހިން ާހަތިޔ ރ އި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާފ ސްކުރަން.ާއަދި ާޤ ނޫނު ާބެހޭ ހުއްޓުވުމ 

ާހު ާފ ސްކުރަން.ާމި ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުަގނުޑމެން ާވެސް ާޤ ނޫނު ާުޗއްީޓާބެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ާނޫނިއްޔ  ާކޮށްގެން ާކަމެއް ރިހ 

ާބަލ އިރުާ ާޙައްޤުތަކަށް ާަރއްޔިތުންނަްށާލިބިދޭ ާޤަބޫެލއްާނުކުރަން.ާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއި ނޑެއް ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް އަށްާދެވޭނެ

ާލިބިދީފައިވޭ. ާަޙއްޤު ާނިކުމެއުޅުމުގެ ާަމގުމައްޗަށް ާއެކު ާމިނިވަންކަމ  ާވެސް ާރައްޔިތަކަށް ާހަަމާާކޮންމެ ާއެއީ  795އެހެންކަމުން

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއުނިެވގެންދ  ާކަމަށް ާއުނިކުރެވިފަިއވ  ާޙައްޤެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބިގެންވ  ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާޙައްޤުަތއްާ ާދިރިއުޅުމުގެ ާއެްއޮކށް ާއަމަންއަމ ންކަމ  ާރައްޔިތުންަނށް ާލ ޒިމުކުރޭ ާދައުލަތަށް ާއަދި ޤަބޫލުކުރަނީ.

ާކަމަށް ާއަްށާހޯދައިދޭންޖެހޭނެ ާޗުއްޓީ ާމަޖިލީހުން ާމި ާހިނދު ާވީ ާބ ރަށް ާެއއް ާދައުލަތުގެ ާމަޖިލީހަކީ ާމި ާހިނދު ާއެ .

ާޙައްޤުަތްއާ ާރައްޔިތުންގެ ާދިއުމަކީ ާއަށް ާޗުްއޓީ ާނޫނިއްޔ  ާފ ސްކޮށްފައި ާޤ ނޫނުތަކެއް ާމިފަދަ ާކުރިން ދިއުމުގެ

ާޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދިއުންކަމުގައި ާައށް ާޗުއްޓީ ާރަށްތަކަީކާނިގުޅަިއގަތުމަށްފަހު ާރ އްޖެތެރޭގެ ާއ އި ާމ ލެ ާމިއަދު .800 

ާެވއްދެނީ.ާ ާޖަލަށް ާފ ސްކުރުަމށްފަހުގައި ާމީހ  ާވައްދ  ާޖަަލށް ާވެސް ާޖަލުގައި ާަތންތަން. ާނ މ ން ާވެސް ޖަލަށްވުރެ

ނޑުމެްނނަށްާމަގުމައްޗަށްާނިކުތުމަށްފަހުާއެނބުރިާގެދޮރަށްާވަދެވޭނެާކަމުގެާއެްއވެސްާއުންމީ ދެްއާއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ނެތިާރައްޔިތުންާވަރަށްާބިުރެވރިކަމ ާއެުކާމިއަދުާއުޅެމުންާމިާދަނީ.ާއެހެންކަމުންާމިާޤ ނޫނުތައްާފ ސްެވގެންާނޫނިްއޔ ާ

ނޑުާ ނޑުމެންނަކަްށާރައްޔިތުންނަށްާއަމ ންކަމެްއާނުދެވޭނެާކަމަށްާއަުޅގަ ޚ އްޞަާފިޔަވަޅުަތކެއްާއެިޅގެްނާނޫނިއްޔ ާއަޅުގަ

ާބިލުތަކެއްާފ ސްކުރުމަކީާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންކަމު ާހުރިހ  ާބުނެވިިދޔަ ާކުރިން ާލަްސކުރ އިރުަގއި ާޗުއްޓީ ނޑުމެން ާައޅުގަ  805ން

ާނިންމުމަށްފަހުާ ާއެްއކޮށް ާކަމެއް ާހުރިހ  ާމި ާޤަބޫލުކުރ ތީ ާކަމަށް ާކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތެޭރގައި ާޗުއްޓީ ާމި ވެސް

ާެވސްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޗުއްޓީާއަށްާދިއުމަކީާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަާކަމެއްާކަމުަގއި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:



 31 

 810މިނިޓު.ާޕީ.ޭއ4ާާމިނިޓު.ާެއމް.ޑީ.ޕީާއަށ1ާާްޝުކުރިއްޔ .ާމިހ ރުާބ ކީާވަުގތުާހުރިގޮތްާދަންނަވ ލ ނަން.ާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާ

މިނިޓުާމިހ ރުާވަގުތުާބ ކީާހުރީ.ާއަޅުަގނުޑ1ާާއަށްާމިނިޓު.ާއަދިާޖުމްޙޫރީާޕ ޓ1ާާީމިނިޓު.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށ2ާާްއަށްާ

ާއަށް.هللاާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާއިހަވަްނދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާމަދުާޢަބްދުއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙު

ާމަސައްކަތްަތއްާ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާގޮުތގައިާާ`. ާރަނގަޅު  815ނުހުއްޓި

ާއެއީާ ާހުށަހެޅުމަކުން ާޤަރ ރެއް ާގޮތޭ. ާއެދޭ ާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާދިއުމަކީ ާކުރިޔަށް ާގޮތަށް ާލިބޭ ާޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް

ާމަޖިލީހުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާައޅުަގނޑުމެްނ ާރައީސް. ާޢިްއޒަްތތެރި ާނުފެނޭ. ނޑަކަށް ާައޅުގަ ާކަމަށް ާރަނގަުޅވީ ނިޔަތް

ާކު ާމަސައްކަތް ާބަޖެޓު ާދައުލަތުގެ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއެކު. ާޒިްނމ ދ ރުކަމ  0232ާރަންޖެހެނީ

ާބިލުތަކެްއާ ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާދައުލަތަށް ާަކނަޑއެިޅގެން ާއިނގޭ ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާޫދކޮށްލިއިުރގަިއާއަުޅގަ ާފ ސްކޮށް އަށް

ާގުޅިގެންާފ ސްކުަރންޖެހިފައިާއޮތްކަން. ާބަޖެޓ  ނޑުމެންާާއެ ާވ ހަަކާނުދައްކަންވީ.ާއަުޅގަ ާއެ ނޑުމެންާކީއްެވގެންތޯ  820އަޅުގަ

ާކުރ ނަމަާމިާ ާމަސައްކަތް ާެއކު ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ  ނޑުމެން ާތިބެނީ.ާއަޅުގަ ާމި ާހުއްޓ ލަިއގެން ާއެާމަސަްއކަތް ކީްއވެގެންތޯ

ާބިލުތައްާފ ސްކުރުމުގެާމަސައްކަ ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާދައުލަަތށް ާކަންތައްތައް ާއަށްާނުގޮސްާދެންނެވި ާވެްސާހަމަާޗުއްޓީ ތް

ާވެސްާ ާވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާުކރަން ާމަސަްއކަތް ާއެ ާގޮތަށް ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ ާތ އީދު. ާކަމަށް ާއެ ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ކުރަންވީ.

ދަންނަވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއިންތިޚ ބުާވެސްާބޭްއެވންވ ނެ.ާޤައުުމގައިާމ ރ މ ރީާވެސްާހުއްޓެްނވ ނެ.ާއ މުދަނީާ

ާކުރަންޖެހިފައިވ ާދައުލަ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކަމަކީ ާހުރިހ  ާމި ާފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ާެވސް ާމަގުތައް ާލިބޭނެ  825ތަށް

ާކުރުމަކުްނާ ާޢައްޔަން ާނޫނީ ާއިންތިޚ ބުވުމަކުްނ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާދެއްކުން ާބިރު ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި މަސައްކަތް.

ާޤަބޫލެއްާނުކު ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާދޮރުތައްާހުއްޓޭނެ ާއޮތް ާދައްކަން ާބިރުާދައްކަމުންާދޭ.ާބިރު ާދައްކ ާމީހުން ރަން.ާބިރު

ނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާ ހުޅުވިފައިާއޮތްހ ާހިނދަކުާއެާމަސައްކަތްާކުރިޔަށްާދ ނެ.ާއެާމަސައްކަތްާހުއްުޓވުމަށްޓަަކއިާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނޑުމެ ާއެއީ ާއަދ ކުރުމަކީ ާޒިންމ  ާއަދ ކުަރންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ނޑުމެންާނޫނީ ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާކުރަންެޖހޭނެ ން

ނޑުމެންގެާކުރިމައްޗަްށާދައުލަތުެގާމުއަްއސަސ ތަކުްނާނޫނީާދިވެހިރ އްޭޖގެާއަމަްނާ  830ޒިންމ ާބޮލުންާެއއްލައިލ ާތިެބާއަުޅގަ

ނޑުމެންާބީރުާކަ ާައޅުގަ ންފަތެްއާބަލަހައްޓ ާފަރ ތްތަކުންާއައިްސާމިާކަންތައްތައްާކޮށްދޭށޭާިކޔ ާއ ދޭސްާކުރަމުންދ އިރު

ނޑަކަށްާ ނޑުމެންާމިާވ ހަކަތައްާދެއްކީމަކ ާެއއީާބަހ އިާޢަމަލ ާދިމ ވީާކަމަކަށްާއަުޅގަ ދީފައިާތިބެާމިާމަޖިލީހުގައިާައޅުގަ

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާނިސްބަތްކޮށް ާރައްޔިތުންަތކަކަށް ާިދވެހި ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެިރ ާނެތް. ބެލެވޭކަށް

ާމަ ާއަޙްމަދު ާއެބަްސާމެންބަރު ނޑު ާރައްިޔތުންނަކީ.ާއަުޅގަ ާިދވެހި ާކަމަށް ާބަޔެއް ާތިބި ާޖ ހިލުކަންމަތީ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ޚްލޫފު

ާވިދ ުޅވިާ ާކަމަށް ާއަޅ  ާުހރަސް ާކަންތައްތަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާމީހުން ާނިސްބަތްވ  ާައށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ  835ކުށްވެރިކުރަން.

ާއަޅުަގނޑުެމން ާކުށްވެިރކުރަން. ާައޅުަގނުޑ ާވެްސ ާރަނަގޅަށްާާވިދ ޅުވުްނ ާވަރަށް ާރަްއިޔތުންނަށް ާެއކަން އޮންނ ނީ
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ާ ާރައްޔިތުންނަްށ31ާާސ ބިތުކޮށްދީފައި. ާވ ކަން ާޙައްޤުތަެކއް ާރައްޔިތުްނގެ ާވޯޓުލުމ އި ާމީހުންނަށް ާމަތީ އަހަުރން

ާސ ބިތު ާވަރަށް ާައޅުަގނުޑމެން ާމަސައްކަތެްއ ާހުރިހ  ާކުރަންޖެހުނު ާޙައްުޤގަިއ ާަރއްޔިތުންެގ ާެއުކާއަންަގއިދިނުމ އި ކަމ 

ާއަށް.ާ ާމަންފ  ާއ އި ާލ ބަ ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާކުރަންޖެހޭނީ ާމަސައްކަތް ނޑުމެން ާރައީްސާއަޅުގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ކޮށްފައި.

 840ދިވެހިާޤައުުމގެާކުިރއެރުމ ިއާފ ގަތިާކަމަށްާއެދިގެން.ާދިވެިހރ އްޖޭގެާބަޖެޓަށްާބުަރވ ނެާައނެއްކ ާވެސްާމަަސއްކަތްަތކެއްާ

ާައޅުގަާ ާއެހެންނަމަވެސްާކުރ އިުރގައި ާފ ސްކުރަން. ާބިލުތައް ާގޮތަށް ާބޭއްވޭނެ ާއިންތިޚ ބުތަްއ ާތ އީދުކުރަން ާެވްސ ނޑު

ާލިބޭނެާ ާއ މްދަނީ ާއެ ާދޫކޮްށލ އިރު ާފ ސްކޮށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާކަންަތއްތަކެްއ ާނޫނީ ާމަސައްކަްތތަކެއް ާބުރަވ ނެ ބަޖެޓަށް

ާަމގު ާއަނެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމަ ާެއއީ ާހޯދައިދިނުމަކީ ާެއކަންާގޮތެއް ާމަސައްކަތެއް. ާކުރަންެޖހޭނެ ާއެވަރަށް ާހަމަ ން

ާޤަބޫލެްއާ ނެޑއް ާއަުޅގަ ާަކމަކަށް ާަބޔެއް ާކުރެވޭ ާމަސައްކަތް ާޒިންމ ދ ރުކޮށް ނުޑމެންނަކީ ާއަުޅގަ ާހިނދު ނުކުރެވޭހ 

ާނިންމ ލަނީ.ާ ާދަްއކަުމން ާވ ހަކަ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެކު ާކުަޑކަމ  ާވެސް ާަރއީްސާވަގުތު ނުޑާނުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރި  845އަޅުގަ

ާލ މަރުަކީޒާ ާއަދި ާބިލުތައް، ާޓެްކސް ާބިލު ާހުއްުޓވުމުެގ ާކުްށތައް ާބިލު، ާދެއްކުުމގެ ާބިރު ާމަގުންހުިރ ާމިދެންނެވި އެދެނީ

އުސޫލުންާއިދ ރީާދ އިރ ަތއްާިހންގުމުގެާބިލ އިާޯލކަލްާަކއުންސިލްާއިންތިޚ ބުގެާބިލުާމިާހުރިހ ާއެއްެޗއްާފ ްސވަންދެންާ

ާމަޖިލި ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރއީސް.މި ާިޢއްޒަތްތެރި ާޮބޑަށްާޝުކުިރއްޔ  ާކުރަން.ާވަރަށް ާމަަސއްކަތް ާުނގޮސް ާއަށް ާުޗްއޓީ ާސް

ާ

 850ާމަދުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙުާގެމަނަފުށީ

ދައުުރާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގަިއވ ާފުރަތަމ31ާަޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުެގާ

ާ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާކުރުމަށްޓަކައި ާއިތުރު ާމުއްދަތު ާެއ342ާާހިނގ  ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާެއ344ާާގަވ އިދުގެ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާކަމަށްޓަކައި ާހުށަހެޅުއްވި ާޤަރ ރު ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާދަށުން ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުާޢަލީާވަޙީދަށްާނުހަނުާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާއެކުާުޝކުރުާބޭފުޅަށްޓަކައިާފަޚުރުވެިރވ ާޮތްއޑޫާދ އި

ާމިސ ލެކޭ.ާ ާނަމޫނ  ާހަމަ ާވިަޔސް ާކަމުަގއި ާބެލި ާގޮތުން ާއަޚުލ ޤީ ާމަނިކުފ ނަކީ ާެއ ާދަްނނަވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ  855ދަންނަވަން.

ާ ާފެނިގެންދ ނެ. ާކުރިމަތިން ާބޭފުޅުން ާނޫން ާއަޚުލ ީޤ ާބޭފުޅުންނ އި ާގޮތުންނ ާއަޚުލ ޤީ ާޢަމަލުކުރ  ާކަންތަކުްނނ އި ކުރ 

ާތިމ ާ ާމ ނަކުރ ނީ ާއަޚުލ ޤު ާޫނން. ާެދއްކުމަކުން ާވ ހަކަ ާައޑުގަަދކޮށް ާވ ހަކަައކުން. ާދައްކ  ާވަޒަންކުރ ނީ ާމީހ  އަޚުލ ޤު

ދެއްކުމ ،ާާއެއްފަހަރުާދައްކ ާވ ހަކަާއަނގަޔ ކ އިާއަތ ާދިމ ނުވުމ އިާެދފަހަރުާދެާވ ހަކަާދައްކުމ އިާދެާއަނގައިންާވ ހަކަ

ާއަކީާ ާވ ހަކަ ާއުޅޭ ާމި ާދަންނަވަން ާއަޚުލ ޤުތަކަކީ. ާޒ ތުގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާއުޅޭ ާކިޔ  ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއަޚުލ ޤީ މިއީ

ނުޑާ  860އަޅުަގނޑުމެންާމިާމަޖިލީހުންާމިާޤަރ ރުާފ ސްކުރަންޖެހޭާވަރަށްާގިނަާސަބަބުތަކެއްާއެބަހުއްޓޭ.ާޭއގެތެރޭަގއިާއަުޅގަ

ާބޭނުންވަ ާސުޕްރީމްާފ ހަގަކޮށްލަން ާއޭރު ާކޯޓުގެ ާސުޕްރީމް ާނެތި ާބަހެއް ާއ ނ، ާރައްޔިުތންގެ ާދެކޮޅަށް ާރައްޔިތުންނ  ނީ

ކޯޓުގެާބަެހއްާނެތިާސުޕްރީމްާކޯޓަށްާމިއަދުާސުޕްރީމްާކޯޭޓާކިޔަިއގެންާވ ހަކަާދަްއކ އިުރާސުޕްރީމްާކޯޓުގެާބަެހއްާނެތިާ

ާރ އްޖޭ ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދުތަކ  ާޤ ނޫނ އި ާހެދިފައިވ  ާކައުންސިލުންތަކެއްާރ އްޖޭަގއި ާވަނީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ގެ
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ާއެއް.ާމިއަުދާ ާހިތ މަކުރަންޖެހޭާވ ހަކަ ާވަރަށް ާއަނިޔ ވެިރވެފައޭ.ާމިއީ ާޢަްއޔަންކޮށްާރައްޔިތުންނަށް ާަމއްޗަށް ރައްޔިތުންގެ

ާސްޕީޑެ ާބ ރު ާދައްކަންޖެހޭ ާނޫން. ާއަޑުގަަދކޮށް ާނޫން. ާއުފަލަކުން ާދައްކަީނކީ ާވ ހަކަ ާމި ާނޫން.ާއަޅުަގނޑު ާވެސް  865އްަގއި

ާރަްއޔިތުންެގާ ާއަކީ ާވ ހަކަ ާމިުއޅޭ ާދަންަނވަން ާކަްނބޮޑުވެފައި. ާއެއަްށވުރެ ާވަނީ ާމި ާމިއަުދ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެއީ

ާކ ކުތޯއޭ. ާދޭނީ ާޖަވ ުބާމިއަދު ާކޮބައިޯތއޭ.ާމިއީާސުވ ލެކޭ.ާމިާުސވ ލުގެ ާމިއަދު ާހުރިާފައިސ ތައް ީމާ އެަކއުންޓުތަުކގައި

ާމައްސަލައެާ ާބޮޑު ާަކއުންސިލުްނާހ ދަ ާވިދ ުޅވ  ާެއއްަކލަ ާމިއަުދވަނީ ާފައިސ  ާުހރި ާއެަކއުންޓްތަުކގައި ާރަްއޔިތުންގެ ކޭ.

ާފުއްދ ފަހޭ.ާައޅުަގނުޑާ ާމުހުތ ުދތަކެއް ާބޭނުންތަކެއް ާކޮްނމެވެސް ާއެ ާގެންޮގއްސަހޭ.ާނުވަތަ ާގެއަށް ާމިއަދު ސޮއިކޮްށގެން

ނޑުާޮގވ ލަންާމިއަދުންާފެށިގެންާމ ދަމ ާއިންާފެށިގެންާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާހުރިހ ާރ އްޖޭގެާރައްޔިތުންނަން  870ައޅުގަ

ާެއކަމަށްޓަކަިއާ ާވައްދަން. ާކޯަޓށް ާައވަހަކަށް ާވީހ  ާަމއްސަލަ ާަކއުންސިލަރުންގެ ާނެންގެވި ާފަިއސ  ާއެކައުންޓުތަކުން މި

ާއަރުވަން.ާއެަފއި ާޔަޤީންކަން ާކޮށްދޭނެކަުމގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތެއް ާހުރިހ  ާލިބެންޖެހޭނެ.ާކުރަންޖެހޭ ާއަނބުރ  ސ 

ާދަށުންާ ާއުސޫލެްއގެ ާެއއޮންނަ ާދެޭކގޮތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާޖަލުގަ ާތިބެންޖެހޭނީ ާަކއުްނސިލަރުން ާޚިޔ ނ ތްތެރިވެ އެކަމަށް

ާިވއްކ ާ ާވެސް ާފަހަކީ ާއެނަގ  ާކޮނެފައި ާފަޅުތައް ާމިޖެހެނީ ާދަނަންވ ލަން ާއެހެން ާގޮތުެގާމަތިން. ާގަވ އިދުަގިއވ  ޤ ނޫނ އި

ާފެިނގެންދަނީާާއެްއޗަކަށް ާައޅުަގނޑު ާއެކަަމކު ާުހއްދަކަމެއްނޫނޭ. ާއެއީ ާެއިވއްކުމަކީ. ާމަނ ކަމެކޭ ާެއީއ  875ަގއިމުވެސް

ާިވއްކަީނާ ާވެސް ާނަގ ވެލި ާކޮނެ ާފަޅުން ާރައްރަށުން ާރ އްޭޖެގ ާމިއަދު ާހޯއްދަވ އިރު ާެއވޯޑުތައް ތިމ ވެއްޓޭިކޔ ފަ

ާމި ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާހޯދުމަށްޓަކައި. ާފައިސ  ާިވއްކ ާރައްޔިތުންނަން ާދަރި ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާނޭނިގ ނޑަށް ާއަުޅގަ އަރަނީ

ާއޮފީހަކަށްާ ާަކއުންސިލް ާރަށުގެ ާައކީ ާވ ހަަކ ާމިއުޭޅ ާދަްނނަވަން ާމިއުޅެީނކީ. ާނޫން ާދަްއކ ކަށް ާއެވ ަހކަ ނުލ ނެބ ވައޭ.

ާކޮމް ާނުވަތަ ާލެޕްޮޓޕުން ާޤަބޫލުކުރަން. ާވެސް ާައޅުަގނުޑ ާތެދުފުެޅއް ާޖޯލިފަތީގައޭ. ާއޮންނަވަނީ ޕިއުޓަރާނުވަދެއޭ.

ާގޮތަށްާ ާވިދ ުޅވ  ާވެސް ާއެމް.ޑީ.ީޕާމެންބަރު ާވެްސާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާނޭނގެ. ާިލޔ ކަށް ާެއއް ާސިޓީ  880ސިސްޓަމުން

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާއިންނަވަްނ ާއޮފީހުގަިއ ާއެހެންކަމުަގއިިވޔަސް ާތެދުފުެޅއް. ާއެއީ ާނޭނގެ. ާކަެމއްކުރ ކަްށ އެބޭފުޅުންނަކަށް

ާއެ ާއިނެގނީ. ާއެކަނި ާދަސްކޮށްފަިއާސޮއިކުަރއްވަން ާކުރަހ ލަން ާމަހެއް ާކަލުބިލަ ާކުަރހ ލ ކަމުގަވަނީ. ާބޮޑުމަހެްއ ީއވެސް

އިނީމަާކަޅުބިލަާމަސްާކުރަހ ަލނީ.ާސޮއިާެވސްާކުރ ކަށްާނޭނގެ.ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަންާެއއީާތެދުފުޅެއްާއެހައްދަވަނީ.ާ

ލަތުާހުރިގޮތުންާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާކަންނޭނެގާއެކަމަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާައކީާމިއަދުާަރއްޔިުތންގެާހ 

ާިމލީާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާިބކަވެފަ. ާރައްޔިތުންވަނީ ާނިގުަޅއިގެންފައި. ާމިއަދު ާަފއިސ ތަްއވަީނ  885ރައްޔިތުންގެ

ާއެ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަކީ ާހިތ މަ ާވޭނ އި ާތަހައްމަލުކުރަމުންދ  ާރައްޔިތުން ާސަބަބުން ނގޭެނާކައުންސިްލގެ

ާލިބިފަިއވ ާ ާއަށް ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާރ އްޖޭެގ ާއަދިވެސް ާުއޅެމުންދ އިުރ ާމިހ ރު ާއަކީ ާހިތ މަ ނުޑ ާއަުޅގަ ވ ހަކަެއއް.

ާއ ދެ،ާ ާހިތ މަކުރަންޖެހުނު. ާވަރަށް ާއެވެ. ާނުކުރަްއވަ ާބޭރެއް ާއެބޭފުޅުން ާމަޤ މަކުން ާއެ ާއެމަނިކުފ ނު ާދަށުން ބ ރުގެ

ާަރއީުސލްޖު ާރ އްޖޭގެ ާމ ގިަނާއަޅުަގނޑު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަށް މްހޫރިއްޔ 

ާ ާތިންމަސްކަމަށް ާހިނގ ށޭ. ާކިަޔމ  ާއޮތީ ާދެން ާތިޢައްޔަންކުރެްއވ4ާާިދުވަހެއްނެތޭ. ާމަނިކުފ ނު ާގިނަެވގެން.  890މަސްކަމަށް
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ާމައްސަ ާއެކިއެކި ާމީހުންނަކީ ާގިނަ ާތެރެއިން ާއޭެގ ާނުތިއްބަވ ނެ. ާމައްސަލަތަުކގަިއާބޭފުޅުން ާވަްއކަމުގެ ލަަތއް،

ާޖަލުާ ާބުނ ގޮތުން ާޤ ނޫނު ާމި ާޖ ގައެއްނެތް. ާއެމީހުންނަން ާބުނ ގޮތަކުން ާޤ ނޫނު ާމި ާމީހުންނެވެ. ާތިބި އަރުވ ެލވިފައި

ާއަމަލުތަްއާ ާއަޚުލަޤީ ާބަދު ާކުޑަކުންދިްނނ  ާއ އި ާމ ރ މ ރީ ާަވއްކަމ ިއ ާބުނ ގޮތުން ާޤ ނޫނު ާމި ާޖ ގައެއްނެތް. މީހުންނަށް

ާވަިކކޮށްލ ށޭ.ާ ާއެމީހުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަނީ ާނެތް.ާއެހެންވީމަ،ާމި ާޖ ގައެއް ހިންގ މީހުންނަށް

ާ ާރ އްޖޭގައި ާޤަބޫލުކުރަމޭ ާެވސް ާއިރުގަިއ022ާާއަޅުަގނޑު ާތިބި ާލ ފައި ާކައުންސިލަރުން ާފައްސަތޭކަ ާހަތަރު  895ރަުށގައި

ށްާނޭނގެ.ާހަމަާަޤއިމުާވެްސާއަތޮޅުާކައުންސިަލރުންނ އެކުާހަތަރުާފައްސަތޭަކާއަޅުަގނޑަށްާސީދ ާއަދަދެްއާދަންނަވ ކަ

ާ ާޤަބޫލުކުރަން ާެވސް ާައޅުަގނޑު ާތެޭރަގއި ާއޭގެ ާައޑުއަހަން. ާތިބެދ ނ322ާާެހަސްތޭކައޭިކޔ  ާތެޭރަގއި ާއޭގެ ނުަވތަ

ުތގައިާތަޢުލީމުާހ ސިލްކޮށްގެން.ާަސއްަކާކައުންސިލަރުންާތިބެދ ނެާހަމަާހޭގަާނުވަތަާރަނގަޅުާގ02ާޮޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާ

ާއޮތްާ ާވަިކކޮށްލ ށޭ.ާމި ާއެބޭުފޅުން ާމިދަންނަވަނީ ާއ ދޭހ އެކު ނޑު ާއަުޅގަ ާއަށް ާަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާިޢއްޒަތްތެރި އެކަމަކު

ާ ާކ މިޔ ބުކުރ ނެ ާޮގނޑިތައް ާމި ާީޑ.އ ރު.ޕީ ާގޮެތއްިވޔަސް ާކޮންމެ ާފުރުޞަތެއް ާެނތޭ ާތެރޭަގއި ާުދވަސްކޮުޅ  900هللاާކުޑަ

ާކުޅަދު ާންވަންތަކަމުން. ާދ އިރ އެއްެގާهللا ާހުރިހ  ާއަތޮޅުތަކެްއގެ ާހުރިހ  ާއިން ާޑީ.އ ުރ.ޕީ ާރަހުމަތްފުޅ އެކު. ގެ

ނޑުމެންނަންާ ކައުންސިލްކަންާކ މިޔ ބުކުރ ނެ.ާމިާހަޤީޤަތްާމިއޮތީާފެނިފަ.ާމުސްތަޤްބަލުގައިާފެންނ ނީާމ ާބޮޑަށް.ާއަޅުގަ

ާަނއި ާރ އްޖޭަގއި ާމިދިޔައީ ާފެނިގެން ާފަހުން ާވެްސާއެންމެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހުންނެވި ާކަުމގަިއ ބު

ާކަމުނުގޮސްގެްނާ ާސަޢީދު ާހަސަން ާކަމަކުނުދޭ. ާައދ ލަތަކަށް ާވ ހަކަުފޅުދައްަކވ . ާކަމުނުޮގސްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާކަމުނުގޮސް ާބޭފުޅުން ާއ އިލ  ާބޭރަށްވަޑަިއގެންފި. ާކަމުނުގޮސްގެްނ ާއިބްރ ޙީމް ާޤ ސިމް  905ގެންާބޭރަށްވަަޑއިގެންފި.

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާއަީކ ާވ ހަކަ ާމިއުޭޅ ާދަންނަވަން ާިހތ މަކުރަށް. ާވަރަށް ާިމވަނީ. ާއެކަނި ާއެކަނިމ  ާ ބޭރަށްވަަޑއިގެންފި.

ާއެބަޖެހެއޭ.ާއަޚުލ ޤުގެާވ ހަކަދަްއކ ނީާއަޚުލ ުޤގެާ ާވަަޑިއގަންނަވަން ާއެހުންނަވ ާމަގުްނާެއއްފަރ ތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާބޭފުޅު ާއެްއޗެހިތައްާވ ހަކަދެްއކޭވަރު ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާބ ރަށެްއވިަޔސް ާވިޔަސް ާއ ރަށެއް ާދެރަވަނީ ނޑު ާައޅުގަ ން.

 ބައްލަަވއިގެންާވ ހަކަދަްއކަވ ށޭ.ާމީގައިާައޅުަގނޑުާހިތ މަކުަރމޭާމިއަދުާމިާރ އްޖެާމިާއޮތްާހ ލަތުން.ާ

ާ910 

ާވުން:މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެްއކެ

`ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސާއައްސަލަމްޢަލައިކުމް.ާއަުޅަގނޑުާހަމަާއެކަނިާއެންމެާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލަންާމިާތެދުވީ.ާ

ާމިއަުދާ ާރައްޔިތުން ާހިންގުމަކީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއުޫސލުން ާލ މަރުކަޒީ ާތ އީދުކުރަމޭ. ނޑު ާއަޅުގަ ާޤ ރ ރަށް މި

ނޑުާދަްނނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ.ާދެންާއެންމެާވ ހަކައެއްާދަންނަވ ލަްނާާބޭނުންވެފައިވ ާކަމެކޭާއެހެންީވމަ،ާއެވ ހަކަ އަުޅގަ

ާހަސަނަްށާ ާބުނުމެއް.ާއަދި ާއިހުގެ ާބުނެއުޅޭ ާމުސްކުޅިން ާމީ ާބަންނ ނެއޭ ާބ ރަށް ާފޮށި ާަވުގންގެ ާވެސް ާއަބަދު  915ބޭނުންވަނީ

ާވެ ާއަބަދު ާހަސަނު ާެއއީ ާަކނޑ ލ ނެހެން. ނޑު ާކެޮޔގަ ާދަންޏ  ާފުޅައްބުޑުން ނޑ ލަންާހީވ ނެއޭ ާކަ ނޑު ާކެޔޮގަ ާއުެޅނީ ސް

ާމަކަރ އިާ ާއ އި ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާދަަޅ ާއެހެންވީމަ، ނޑ ލަފ ނެހެން. ާކަ ާކުރިން ާމަށަށްވުރެން ާހީވ ީނ ާދަންޏ  ާމީހަކު އެހެން
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ާހީފުޅުވަީނާ ާމި ާކުރަްއވ ތީ ާއެކަންަތްއ ާއެބޭފުޅުން ާއެއީ ާވ ހަކަަދއްަކވަންޏ  ާއޮޅުވ ލ  ާަރއްިޔތުން ާއ އި ާހަދ ވ ހަކަ ހީލަތް

ާވެްސާއެ ާެއއްގޮަތކަށް ާއެހެންވީމ  ާއިނގޭނެ. ާމިއަދު ާރަްއޔިުތންނަށް ާިދވެހި ާކުރ ެނއޭ. ާއެކަންަތއް ާވެސް ާމީހުން ހެން

ނޑުާަކނޑ ލ ނެކަަމކަށް.ާަވއްކަންާކުރ ާމީހ ާއަށްާ  920ވަްއކަންާނުކުރ ާމީހަކުާހިެޔްއނުކުރ ނެާފުޅައްބުޑުންާދިަޔަކސްާކެޮޔގަ

ާަކނޑ  ާެކޔޮަގނޑު ާއެޮޔއްދަނީ ާބަހައްޓ ކަށްާނުކެރޭނެ.ާހީވ ނީާާއޭ ާަތޅުނުލ  ާފޮށި ާމީހ  ާކުރ  ލ ށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާވަްއކަން

ާބޭފުޅުްނާ ާބަެއއް ާވ ހަކަ ާޮއޅުވ ލ  ާއ އި ާވ ހަކަ ާހީލަތްހަދ  ާމަަކރ  ާއެހެްނވީމަ، ާނަގ ފަނެއޭ. ާވަގަށް ާހަމަ ާހީކުރ ނީ އޭނަ

ާއެ ާއެބޭުފޅުންނަކީ ާއަކީ ާމ ނަ ާއެބަަނންގަވ .ާއޭގެ ާވ ހަކަދެއްިކޔަސް ާއެވ ހަަކާކޮންމެ ާވ ތީ ާބޭފުޅުންނަށް ާކުަރްއވ  ކަންތައް

ތަކުރ ރުކުރަްއވަނީ.ާމިވ ހަކަާަދންނަވ ލ ފަާއަޅުަގނުޑގެާއަޙްާޢަބަދުލްާރަޙީމަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުމުގެާގޮތުންާއަޅުަގނޑުާ

 925ާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްލ ނަން.ާުޝކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 930މިނެޓުާއެމް.ޑީ.ޕ0ާާީންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާބ ކީާހުޅުހެ

ާއަށްާއޮތީ.ާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާޤަރ ރެ ާމިއުޅެނީ ާމިހުރީ ާހީކޮށްގެްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެކަމަކުާާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅިގެންނޭ. އް

ާބެހޭާ ާކައުސިލަރުންނ  ާީހކުރީ. ާއަޅުަގނޑު ާބަދަލުވީކަމަށް ާއެޖެންޑ  ާފަހަރެއްަގއި ާއަިއއިރު ާއުޅެލ ފައި ާބޭުރގަ  935އަޅުަގނޑު

ނޑުާހިތަށްާއަަރނީާކޯލިޝަނެއްަގއިާތިބެގެންާ ނޑުާއޮޅުްނާފިލުވ ލަންާއެކަންާބޭނުންވޭ.ާދެންާއަޅުގަ ވ ހަކަާއަށް.ާއަުޅގަ

ާހަސަނަންާދެން ާވިދ ުޅވަނީ ާތެދުވެ ާޖަމ ލު ާޢަޒީޒު ާޢަބްދުލް ާޖަވ ބުދޭްނ ާއަށް ާވ ހަކަ ާއެދެއްެކވި ާއިލްހ މް ާވެސް މެގަ

ާމީަގިއާ ާަދއްކ އިރު ާއަނެއްބަޔަކަށް ާއެއްބަަޔކު ާވ ހަކަ ާެއކަހަލަ ާަކނޑ ލ ނޭ.ާދެން ނޑު ާެކޔޮގަ ާދަންޏ  ާފ ރުބުޑުން ހީވ ނެއޭ

ަގއިާވެސްާއިލްހ މްާކައުންސިލަރެްއގެާގޮުތގަިއާހުރެގެންާރ އްޖޭެގާެއްއވެސްާއޮޅުންާއަރ .ާއަޅުަގނުޑާނުދެކެންާފަހަރެއް

ާދެންާ ާބޮޑަށް. ާވަރަށް ާައރ ނެ ާއޮޅުން ާބައްޓަންކުރީމަ ާެއވ ހަކަ ާއެގޮތަށް ާއެހެންވީމަ، ާވ ހަަކެއއް. ާކުރި ާގޯްސކޮށް  940ކަމެއް

ާމައްސަލައެާ ާނިޒ މީ ާބޭނުމެއްުނވޭ. ާދައްކ ކަށް ާދިުގވ ހަކެްއ ާމ  ާއޮންަނާއަޅުަގނޑުމެން ާީމގަ ާނުނެގިޔަކަސް ާނެިގޔަސް އް

ާފުރުޞަތެްއާ ާއަޖ ލަކަްށ ާޢަީޒޒު ާޢަބްދުލް ާއެހެްނވީމ ، ާއެެދްއކީ. ާއެވ ހަަކެއއް ާތިއްބ  ާައޑުއަަހން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގޮތަކީ

ާނެތޭާއިލްހ މްާދެއްކިާވ ހަކަާައށްާއެގޮތަށްާޖަވ ބުާދޭކަެށއް.ާ

ާ
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 945ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއްާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަލީާއ ޒިމް.ނިޒ މީާމައްސަލައެާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 950ާމެދުާހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާކުރަންާ ާފުރިހަމަ ާަކންތައްތަކެއް ާވަކި ާއެބަޖެހޭ ާއިުރަގއި ާވިދ ުޅވ  ާގޮތުން ާއޮންނަ ާަގވ ިއދުގައި ާމި ާނަން މެންބަރެއްގެ

ާޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުން.ާެއހެންވީމަ،ާެއވ ހަކަާރައީްސގެާހަމަާސަމ ލުކަމަށްާގެނައީ.ާއަ

ާ

ާ

 955ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ އިރ ގެާ ާގެމަނަފުށީ ާވ ހަކަފުޅުގައި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރަން. ާމައްސަލައެްއކަމަށް ާބެހޭ ާނިޒ މ  އ ދެ،

ޙްމަދުާއަދިާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުުރާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޙ ްމާއަ

ާއެގޮތަށްާގެނެސްދެްއވުންާއެެދން.ާ

ާ

 960ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާ ާވ ނެ. ާނުބުންޏަސް ާެއބައި ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮުތގައި ާުއއްމީދުުކރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާައޅުަގނުޑާމ0ާިއ ދެ، ާއިނީ. ނެޓު

ާއެ ާއ ޒިމް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށީ ާތެދެއްާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާބޮޑު ާވަރަށް ކަމަށްާާވިދ ޅުީވ

ނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރަންއަޅުަގނޑުާމިާބަލަނީ.ާއަޅުާ ާމިާޤަރ ރަށްާއިނގޭތޯ.ާާގަ

ާ

 965ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމްާއަޙްމަދު.ާރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ ެއއްާގެމަނަފުށީާދ އިނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 970ާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާ
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ާިކޔ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާަރއީސް ާދ އިާޢިއްޒަތްތެރި ާގއ.ގެމަނަފުށީ ާމީހުން ާއިލްހ ުއޅެނީ ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި މްާރ ގެ

ާއަޙްމަދު.

ާާ

ާ

 975ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނަންފުޅުާ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގެމަނަފުށީ ާވ ހަކަފުޅުގަިއ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާރަނގަޅުކުެރއްވުމަށްާދަންނަވަްނ.ާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑަްށާކޮށްދެއްވިާކަމެއްާހ މުދެ،ާއިލްއ  ނޑުާކުރިއަްށާާއެާރަނގަޅުކުިރާރަނގަޅުކުރުމަކީާއަުޅގަ  980ކަމަށްާބަލައިގެންާއަުޅގަ

ާދ ނަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގަވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާގެންނަވ ިއރު ާތަޅުމުަގއިާނަން ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ާގެމަނަފުށީާވާ ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެާާގޮތަށް

 985ާގޮތަށްާގެނެސްދެއްވުންާއެދެން.ާާާމްާއަޙްމަދުާއެޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ 

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުާއެާާނޫނެއްާވ ހަކަާދަންނަވ ލ ނަންާއިނގޭތޯ.ާދެންާކޮންމެހެންާމަޖުބޫރެއްާދެންާކުރިއަށްާބުނަންޏ ާއެާ ާނޫންތޯާއަުޅގަ

ާއެ ާދެން ާކުރިއަްށ ާއަޅުަގނުޑ ާދެން ާދަްއކ ކަެށއް. ާނަންާާވ ހަކަ ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާނަންގެންނަންޏ  ބޭފުޅުންެގ

ާއެ ާތަންކޮޅު ާއޮޅުނު ާއަޅުަގނޑަށް ާދެންމެ ާކަމެއްާލައިގެންދ ނަން. ާއޮންނަ ާއެއީހަމަ ާރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވަިއފި  990ާބޭފުޅުން

އޮީތާމިޤަރ ރުާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާާޤަރ ރުަގިއާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންނޫންތޯ.ާރައީސްާއެކަންާކޮށްަލދެއްަވއިފި.ާއ ދެ،ާމި

ާބި ާހުރިހ  ާހުރި ާހުށަހަޅ ފައި ާސަުރކ ރުްނ ާއެހެންނަމަވެސް ާތ އީދުކުރަޭމ. ާއަޅުަގނުޑ ާހިމެނޭާރޫހަށް ާތެރޭަގއި ލުތަކެއްެގ

ާއެމުހިއް ާމުހިއްމު ާައޅުަގނޑަްށާއެންމެ ާހިންގުމ އްޗެހި ާމ ރ މ ރީ ާުއޅެނީ ާމި ާތޫނުާމުވެގެން ާކުރުމ އި ާކުށްތައް ާގޭންގު އި

ތުންާތިބެގެންާކައުންސިލްާއިންތިޚ ބުާވެްސާމުާއެއްޗެއް.ާބަޔަކަށްާސަލ މަގުޅުމ ާމިވެސްާހަމަާވަރަށްާމުހިއްއެްއޗެހިާގެން

ާއެހެންވީމ  ާބޭއްވޭނީ. ާސަލ މަތ ، ާަޤއުމީ ާވެސް ާިބލު ާިމާާއެ ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމި ާއިރުަގއި ާއޮތް ާކޮމިޓީގައި  995ބެހޭ

ާވަަޑއިގަްނނަވ ހުށަހެ ާނިންމ ލ ފައި ާެވސް ާއެބިލު ާއިރު ާއުފ ކުރ ނަން.ާާޅުއްވި ާވަރަށް ނޑު ާައޅުގަ ާެވއްޖިއްޔ  ގޮަތކަށް

ާެނއްޓިގެން ާހަމައިން ާދެންާާދ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާރައީްސ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާބަލ ނީ. ާއަުޅަގނޑު ކަމަށް
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ާރަާ ާމީހުންނަން ާއޮޅުްނާފިލުވ ލި ާއޮޅުންަތއް ނޑުާއަޅުަގނުޑގެ ާއަޅުގަ ާބިލު ާދެންނެވި ާމި ާވ ހަކަ ާބިލުގެ ާއެ ާއަދި ނގަޅު.

ބިުލާާހުށަހެޅުމެއްގެާގޮުތގައިާބ އްވަްނާމިާޤަރ ރުގައިާމަޖިލީހުގައިާމަސައްކަތްާކުިރއަށްާގެންދ އިުރގައިާޗުއްޓީތެޭރަގއިާއެ

 1000ާވެސްާނިންމ ލުމަށް.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެ ާމެންބަރުާޝުކުރިއްޔ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާމެންބަރު.ާއަޅުގަ ރި

ާމިނެޓު.4ާޔޫސުފްާނައީމަށް.ާޑީ.އ ރު.ޕީާައށްާބ ކީާއޮތީާ

ާ1005 

ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނައީމުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާސ `ާ ާޑިޮމކްރެސީގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާރިޔ ސީާޝުކުިރއްޔ  ާޒީނަތްވެގެްނވ  ާފޭރ މުން ާހުދު ފު

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާކޮށްުއޅޭ ާވެސް ާޕ ލިމެންޓްތަކުގައި ާއެހެން ާމަސައްކަތްކުރުމަކީ ާނުނަގ  ާުޗއްޓީ ނިޒ މެއްަގއި

ާކޮްށއުޅޭ ާެއކަން ާޕ ލިމެޓްތަކުަގއި ާއެހެން ާބީދައިން ާމިދެންނެވި ާއެކަނި ާހަމަ ާމިތ ޢީދުކުރަނީ ާިމކަމަށް ާނޫން.ާއަޅުަގނޑު ތީ

 1010ހަމަާއެއ ެއކުާއެީކަގއިާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމުާވިދ ޅުވިހެންާައޅުަގނޑުމެންނަންާލ ޒިމުކަމަކަށްވ ތީާ

ާމިާ ާވިދ ޅުވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ ޢީދުކުރަނީ. ާމި ާމިކަމަށް އަޅުަގނޑު

ނ ާއަުޅގަ ާހަމަޖައްސ ކަްށާގަވ އިދަކުން ާކަމެއް ާނެގުުމގެ ާޗުއްޓީ ާނެގުމަކަށް. ާޗުއްީޓ ާނުދެއޭ ާތަނެއް ޑުމެންނަކަށް

ާުދވަހުާ ާދުވަސް ާއެކި ާތަންދޭތޯއޭ ާގަވ އިދު ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާތަނެއްނުދެއޭ. ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ގަވ އިދަކުން

ކަމަކުާއެކަންާވެސްާކުރަނީ.ާަގވ އިދުާތަންދޭތޯޭއާއަޅުަގނޑުމެންާމިތ ާހ ޖ ނުާަހދ ާމަޖިލީސްާހުއްޓ ލަން.ާތަނެއްނުދޭާއެާ

ާއެކަްނެވްސާ ާނުކުރޭ.ާއެކަމަކު ާހުއްަދއެއް ާަގވ އިދަކުން ާޒުވ ބުކޮށްހަދަން.ާެއކަންާެވސް ާއަނެކަަކށް ާެއކަކު  1015އަޅުަގނޑުމެން

ާއަ ާލ ޒިމު ާކޮންމެހެން ާކުރުން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމަނ ނުކުރ  ާަގވ އިދު ާއެހެންވީމ ، ާކުރަނީ. ޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެން

ާކުރ ވަުރގެާ ނޑުމެން ާެވްސާއަޅުގަ ާއެްއގޮތަކަށް ާގޮތުަގއި ާެދކޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާދޫކޮށްލުމަކީ ާނުކޮށް ާކަމެއް ާވަރުގެ ކުރަންޖެހޭ

ާނަގަންޖެހޭާ ާކޮންމެހެން ާުޗއްޓީ ާަނގ ކަށް ާޗުއްޓީ ާމި ާިވދ ޅުވި ާއެމަނިކުފ ނު ާހަމަ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ކަމެއް

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސްޕީޑްާސަބަބަކީ ާހައި ާމީ ާޒަމ ނަކީ ާދަންނަވ ނީ.ާމި ނޑު ާއެބަޖެހެއޭ.ާއަުޅގަ ާދަތުރުކުރަން ދ އިރ ތަކަށް

ނޑުމެންނަންާ ނޑުމެންާމީާރިޔަލުގެާޒަމ ނެއްާނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާއަޅުގަ  1020ލޯންޗަރާމަތިންދ ާބޯޓުގެާޒަމ ނޭ.ާއަޅުގަ

ހަމަާައޅުަގނޑުމެންނަންާފުދޭވަރުގެާުދވަސްތަެކކޭ.ާމިާާުދވަސްާއެީއކީާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއޭއ4ާީހަފްތ އަކުާމިލިބޭާ

ާ ާއެ ާޒަމ ްނވީމ  ާބޯޓުގެ ާމަތިންދ  ާސްީޕޑ އި ާހައި ާގޮތަށް ާހިސ ބަކަށ4ާާްދެންނެވި ާބޭނުން ާއަުޅަގނޑުމެން ުދވަސް

ާއެއްމަސްުދވަސް ާކުރިއަށްާއޮތް ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކިޔ ފަ ާދަތުރުކުރެވޭނެ.ާއެހެނޭ ާރ އްޖޭގައި ާމި ޗުްއީޓާާއަޅުަގނޑުމެން

ނަގ ކަށެއްނުޖެހޭ.ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޯލކަލްާަކއުންސިލްާއިންތިޙ ބަކީާަރއްޔިތުންާބ ަރެވރިކުރުމަށްާމުހިންމުާކަމަކަށްާ
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ާޢިްއޒަތްތެރިާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާހިނދު ާހުރި ާޤ ނޫނުތަކެއް ާއެތަކެއް ާފ ސްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދި  1025ވީހިނދު

ާިޢއް ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާބޮޑަްށާމެންބަރު ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަރ ަރށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ާަވޙީދު ާޢަލީ ާމެންބަރު ޒަތްތެރި

ާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންަނވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާނިންމ ލ ންާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاމެންބަރުާޢަބްދުލްާރަޙީމްޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާ

ާއ ދެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާެއީއާ، ާޤަރ ރަކީ ާމިއުޅޭ ާހުށަހެޅިގެން ާމިއަދު ާދަންނަވ ނީ ާވެްސ ނޑު  1030އަުޅގަ

ާކުިރއެރުމ ިއާ ާޤައުުމގެ ާިދވެހި ާމަންފ އަށްޓަަކއި ާއ ިއ ާލ ބަ ާދިވެހި ާއެގޮތުްނ ާޤަރ ރެކޭ. ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާހަމަ މިވަގުތަށް

ާ ާހިތްތެވުމ އެީކަގއި ާހުރުމަތްތެރިކޮށް ާއަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާނައިބުާތަރައްޤީއަށްޓަަކއި ާުޒވ ން ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ އަޅުަގނޑުމެްނ

ާގެނެސްދެްއވ ާ ާމަޖިލީހަށް ާކަމެއް ާމިފަދަ ާވިސްނުންފުޅުން ާވަޙީދުގެ ާޢަލީ ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ލީޑަރު

ރިާމެންބަރުާމިދަފަާޤަރ ރެއްާހުށަހަޅުއްވަިއާދެއްވީތީާވަރަށްާއިޙްލ ސްތެިރކަމ އެކީާއަުޅަގނޑުާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެ

ާހިތަށްާ ާއަހ ލީމަ ާއަޑު ާދިޔަ ާބަހުސްކުރަމުން ާޤަރ ރަށް ާމިއަުދާމި ނޑު ާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާޝުކުރު ާވަޙީދަށް  1035ޢަލީ

ާދިވެހިާ ާކޮަބއިބ ަވއޭ. ާބަޔަކީ ާއިޙްލ ޞްތެިރވ  ާަރއްޔިތުންނަން ާިދވެހި ާކޮބައިބ ވައޭ. ާރައްޔިތުްނނަކީ ާދިވެހި ާމި އަރަނީ

ާކޮ ާކަމެއް ާކުރިންާރައްޔިތުންނަން ާމީގެ ާމިޖެހުނީ ާދަންނަވ ލަން ާމިހެން ާކޮބައިބ ވައޭ. ާބަޔަކީ ާއުޅޭ ްށދޭން

އަޅުަގނޑުމެންނަންާއެމް.ޑީ.ީޕެގާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވަމުންާގެންަދވ ާައޑުާމިިއވެނީާޑީ.އ ރު.ީޕ،ާޕީ.އޭާކޯލިޝަނުންނ ާހުރެއޭާ

ާނުދެ ާފޯރުކޮށް ާޚިދުމަތްތަްއ ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުންނަން ާބޭނުންވާ ތިމަންނަމެންނަން ާތިމަންނަމެން ާމިުއޅެނީ. ިވގެން

ާިމާ ާިމއަދު ާައޅުަގނޑަށް ާއަޅުްއވ ތީއޭ. ާހުރަސް ާއެބޭފުޅުން ާތިމަންނަމެންނަން ާކުރުމުަގއި ާތިމަންނަމެންނަށް  1040ކަންތައްތަްއ

ާހުރަސްާ ާބޭފުޅުން ާެއމް.ޑީ.ޕީ ާއެކަމަށް ާއުޅުނީމަ ާކޮްށދޭން ާކަެމއް ާރަްއޔިތުންނަންޓަކައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ފެނުނީ

ާަދއްކ ކަށްާއަ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާކައުންސިލަރުްނގެ ާޭބނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާމަންޒަުރ. ާގެންަދވ  ޅުްއވަމުން

ާބ ުރާ ާވަރަށް ާވިދ ުޅވެ ާކަމެކޭ ާމިވެނި ާބޭނުންވަނީ ާރަްއޔިތުން ާިދވެހި ާއަރައޭ ާހިތަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެކަމަކު ނެތީމޭ.

ާވިދ ޅުވ އިރު ާއެހެން ާބ ރުލައްވ ފަ ާބޭނުންވ ގޮތްާާއަޑުފުަޅއް ާރައްޔިތުން ާދިވެިހ ާެއއްެޗއް ާއެވިދ ޅުވ  ާރަްއޔިުތން ދިވެހި

ާީޑ.އ ރު.ޕީ،ާޕީ.ޭއާ ާސ ބިުތކަމ އެީކގަ ާވަރަށް ނުޑާމިދަންނަވަނީ ާއަުޅގަ ާއެނިގވަަޑިއގަީތާކޮންގޮތަކުންޯތއޭ.  1045އެބޭފުޅުންނަން

ޅުންާއެދިާވަދައިގަންަނވ ގޮަތކީާެއއީާިދވެިހާކޯލިޝަނ އިާމިތ ނުަގއިާތިއްެބވިާމިނިވަންާމެންބަރުންގެާތެެރއިންާގިނަާބޭފު

ނޑުާވަރަްށާ ާއަުޅގަ ާގޮތްކަންާއެބޭފުޅުންާިމއަދުާޖެހޭނެާޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަން.ާއެހެންވެގެން ރައްޔިތުންާއެިދވަަޑިއގަންނަވ 

ާއިންތިޙ ބަކ ާކުރިމަތިަލއިގެންާމިއަ ާއަށްާކެރިހުރެގެންާމިދަންނަވަނީާދިވެހިާރައްޔިތުްނގެާތެރެއަށްާިމވަރުގެ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ދު

ާކުރަްއވަންޖެހޭާހުރިހ ާކަމެއްާއެބޭފުޅުންާކުރަްއވ ނެ.ާެއއީާ ވަަޑއިގަންަނވަންާނުކުރޭތީާމިާއިންތިޙ ބުާފަސްކުރުމަށްޓަކައި

 1050ާޝައްެކއްާވެސްާއޮތްކަެމއްާނޫން.ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާލި ާއަްށ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިހ ރު ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާލިބިފަިއވ ާޝުކުރިއްޔ  ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާހަމަެވއްޖެ. ާވަގުތު ބިފައިވ 

ވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާއަދިާޕީ.އޭާއަށްާލިބިފައިވ ާަވގުތުާެވސްާހަމަވެއްޖެ.ާވަކިާޕ ީޓއަކަށްާނިސްބަތްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާއިުތުރާ

ާޕ ޓީާ ާަޤއުމީ ާނެތް. ާއެދިަވޑަިއެގންފައެއް ާފުރުޞަތައް ާވ ހަކަފުޅުދަްއަކވ ަކށް ާަދއްަކވަންާާމެންބަރަކު ާވ ހަކަފުޅު  1055އިން

ނުޑާމިހިސ ބުންާމިާބަހުސްާމިާ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާމިވަގުތުާޖަލްސ ަގއިާަވޑަިއގެންާނެތް.ާއަުޅގަ

3312ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާނިންމ ލީ.ާދެންާއޮންނ ނީާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމ ާބެހޭގޮތުންާވޯޓަށްާދެންނެވުން.ާއެާއޮންނ ނީާ

ާގައި ާހިސ ބުން ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާފަށ ނ12ާާީ. ާމަސައްކަތް ާއަުޅަގނޑުމެން ާބޭނުންކުރ ނީ. ާހުސްަވގުުތކޮޅެއް މިނެޓުގެ

33312ާާ ާފަށ ނީ ާއަލުންާމަސަްއކަތް ނޑުމެން ާއޮިޅގެްނ33322ާާަގއި.ާއަުޅގަ ނޑަްށާެއގޮތަށް ާއަުޅގަ ގައި.ާމ ފުކުރަްއވ ތި

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމަސައ33322ާާްދަންނަވ ލެވުނީ. ާއަލުން ާބަސްާގައި ާފަހު ާދަށުން ާއައިޓަމުގެ ާއެޖެންޑ  ާމި ާފަށ އިރު  1060ަކތް

ާގެންދ ނީ.ާ ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާއަރުވ ފަ ާމެންބަރަށް ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ވިދ ޅުވުމަށް

ާ ާިމހިސ ބުން ާކުރ ނީ ާއިންިތޒ މް ާމަަސްއކަތް ނޑު ާއަުޅގަ ާބ12ާޭއެގޮތަށް ާުހސްަވގުތުކޮެޅއް ނުންކުރ ނީާމިނެޓުގެ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

 1065 ]ށ33324ާާްނ32313ާާްކޮޅުާހުސްވަގުތުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ .`12ާާ ާފެށެނީ ާމި ާހުސްަވގުތުޮކޅަްށފަހު ާރަނގަބީލ14ާާުމިނެޓުގެ ާކޯރަމް ާފަހުން. މިނެޓު

ާފެ ާޖަލްސ  ާވެސް ާމިފަހަރު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑުާޖެހުމަށްފަހު ާހޯއްދަވ ދެއްވީ. ާތި ާފުރުޞަތު ށުމަށް

ނޑައަޅ ަފއިާއޮންނަާަގޑިާއަްށާ  1070ތަކުރ ރުކޮށްާމެންބަރުންނަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަންާއަުޅަގނޑުމެންާޖަލްސ ާފެށެންާކަ

ާގޮތުން ާއެރުވުމުގެ ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާެމންބަރުންނަށް ާއަދި ާކުރެއްވުމަށް. ާއިންތިޒ މު ާއެކަން ާގޮތަށް ފަށަންާާފެށޭނެ

ާ ާގަޑީގެ ާއޮންނަ ާތަކުރ ުރކޮށ2ާާްހަމަޖެހިފައި ާއެކަން ާއެހެންވީމ ، ާޖަހަން. ާެވސް ާރަނގަބީލެއް ާއެބަ ާކުރިން މިނެޓު

ާދ ނީ.ާ ާކުރިއަށް ާމަސަްއކަތަިއގެން ާމިއަުދގެ ާއަޅުަގނޑު ާއަރުވަމުން ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާުހސްަވގުތުކޮޅަށ12ާްއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތުާާމިނެޓުގެ ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާފަދައިން ާދެންނެވި ާއިރު ނޑ ލި މެދުކަ

ާދ އިރ ެގާ ާތޮއްޑޫ ާވިދ ޅުވުމަށް ާބަސް ާފަހު ާޤ ރ ރުގެ ާއޮތް ާމިއަދު ާމަސައްކަތުަގއި ާބަހުސްގެ ާއިބްތިދ ޢީ  1075އަރުވ ނީ

ާކުރިން ާއެރުވުމުގެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަޙީދަށް. ާޢަލީ ާމެންބަރު ާދަންނަވ ލަންާާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު އަޅުގަ

ާވިލުފުީށާ ބޭނުންާއަޅުަގނުޑާފުރުޞަތަށްާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ާބޭފުޅުްނގެާތެެރއިންާޤައުމީާޕ ީޓގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާވ ނީާ ާވ ހަކަ ާނެތް ާަވަޑއިގެން ާޖަލްސ ގަިއ ާއެަވގުތު ާއެދިަވޑަިއގެންފަިއ ާފުރުޞަތަށް ާަރޝީދު ާިރޔ ޒު ދ އިރ ގެ
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ާ ާެއ ާޔައުމިްއޔ އަށްަޓކ ާދެންނެވިފައި. ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންވީމަ، ާކޮމެޓީއެްއަގއި. ާއިންެނވީ ާއޭރު ާމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ާވ ހަކަާ ާނެތް ާބޭނުންފުޅު ާފުރުޞަތު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާއިތުރަށް ާއަދި ާދަންނަވ ލަން. ނޑު ާއަުޅގަ  1080އެވ ހަކަ

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތު ާއެ ާއަޅުަގނުޑ ާވ ތީ ާދަންނަވަްނ.ާވިދ ޅުވެަފއި ާވެސް ާވ ހަކަ ާދޫކޮށްލައްވ ފައިވ  ރު

ާބަސްާ ާފަހު ާވަޙީދަށް ާޢަލީ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާޮތއްޑޫ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަުތ ާމިހ ރު އަޅުަގނޑު

ާވިދ ޅުވުމަށް.ާ

ާ

 1085ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާމިާއ ދެ، ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާފުރަތަމައިނުން ާެއންމެ ނޑު އަުޅގަ

ޤަރ ރަކީާއަޅުަގނުޑގެާހަމައެަކނިާޤަރ ރެއްާނޫނޭ.ާމިާޤަރ ރަކީާދިވެހިރައްޔިތުްނގެާޕ ޓީގެާޕ ލިމެންޓްރީާގުރޫޕުގެާއެންމެހާ 

ާމެން ާއެންމެހ  ާގުރޫޕުެގ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެލަޔަންްސގެ ާޕީޕަލްސް ާއަދި ާމިއަދުާމެންބަރުންނަށް ާއަދި ބަރުންނ 

ާކުަރްއވ ާ ާމަސައްކަތް ާޝުޢޫރ އެްއކޮށް ާވިންދ  ާދިވެިހރައްޔިތުންގެ ާވޯޓުލ  ާފ ސްކުރަން ާޤަރ ރު ާމި އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ 

ާވ ހަކަިއެގާ ާދެއްކި ާމެންބަރުން ާބަެއއް ާބަހުސްގައި ާޤަރ ރުގެ ާމި ާދެން ާޤަރ ރެކޭ. ާވެސް ާމެންބަރުންގެ ާއެހެން  1090މިނިވަން

ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލެތްޫދާާތެރެއިން ާުކރ ނަން.ާއެގޮތުން ާމަސައްކަތް ާޖަވ ބުދ ރީެވވޭތޯ ާކަންތައްަތކަށް ާބޭނުންވ  ަޖވ ބުދ ރީވ ން

ާދ އިރ ާ ާއަދި ާހައްދަވ  ާބަހަނ ައކަށް ާނުކުތ ތައް ާގަވ އިުދގެ ާވަނީ ާހަމްޒ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަަކާއަކީާއުނދ ުހގެާއަުޑއަހަންާދަތުރުކުރަންޖެހޭާކަމަށްާބަހަނ އަކަށްާދަްއކަވ ަފއި.ާއަާ

ާދިޔައިމ ާ ާހިފައިގެން ާބ ރުތައް ާރައްޔިތުްނގެ ާގ ތަށް ާރައްޔިތުންގެ ާފިލުވ ލ ފަ ާއުދ ސް ާދިޔުމަށްވުރެއް ާއަށް ދ އިރ 

ނޑުމެންާމިފަދަާޤަރ ރެާ  1095އްާލުމުގެާބޭނުމަކީ.ާޓެކްސްާދ އިރ އަށްާދ ންާދަތުރުާމ ާފުރިހަމަވެާއުޖ ލ ާވ ނޭ.ާއެއީްއޭޔާއަޅުގަ

ބިލުތަކ ،ާޖަލެއްާނެތްާވ ހަކަާއ އިާއެާވ ހަކަާވިދ ޅުވަމުންާގެންދެިވއިރުާސަރުކ ރުާހިްނގ އިރުާސަރުކ ރުާހިްނގ ާޕ ޓީެގާ

ާކުރުން.ާ ާމަސައްކަތް ާއެ ާގެނެސްެގން ާފަރުމ ކޮށްގެން ާޤަރ ރުތައް ާމިފަދަ ާެއއީ ާޒިންމ ތަކެއް ާގުރޫޕުގެ ޕ ލިމެންޓްރީ

ާމިާާއަނެންހެން ާވ ަހކަ ާހުރި ާތައްޔ ރަށް ާކޮށްދޭން ާމިހިރީ ާހަމަ ނުޑާވެސް ާއަުޅގަ ާކުރަންޏ  ާއުސޫލުން ާކޮށް ޕްރަވަޓަިއޒް

ނުޑާމިާޤަރ ރުާީލާނިޔަތުެގާވ ހަަކާކުޅުުދއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތުގައިާދަންަނވ ލަން.ާދެންާއަުޅގަ

ާވިދ ޅުވި.ާއަޅުާ ާމޫސ  ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާނޫނޭާމެންބަރު ާބޭފުޅެއް ާރަނގަޅު ާދައްކަްނާމ  ާވ ހަކަ ާނިޔަތުގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު  1100ގަ

ާމިއަދުާ ާބުނުމަށްފަހު ާނުކުރ ނަމޭ ާސެލިޔުޓް ާނަޝީދަށް ާމުޙައްމަދު ާކުރުމަށްފަހު ާެސލިޔުޓް ާމައުމޫނަށް ާަރއީސް އެއީ.

ާނިޔަތު ާމެންބަރުންގެ ާެއހެން ާއިނީމަ ާވަދެވަޑަިއގެން ާގުޫރޕަށް ާޕ ލިމެންޓްރީ ނޑުާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއަުޅގަ ާދައްކ އިރު ާވ ހަކަ ގެ

ާބޭނުންެވާ ާދަންނަވ ލަން ާކުުރކޮށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާބަހުަގއި. ާިދވެހި ާޮގވުމޭ ާުގދޯގުދޯ ާިކޔަނީ ާެއއަށް ދަންނަވ ނީ

ާވަރަށްާ ާގޮތުން ާއަޙުލ ޤީ ާހުށަހެޅުއްީވތީ ާޤަރ ރު ާއަޅުަގނޑު ާރަޝީދު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހޯރަފުށީ

 1105ާގޮންޖެހުންތައްާނުވަތަާަބހުގެާހަމަލ ާދެއްވައިފި.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާސިޔ ސީާގޮުތން...ގިނަާ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްާކުޅުދުއްުފށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރު.

ާ

 1110ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މޫސ ާބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމން

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާކޮންކަމެއްތޯ؟ ާމިީއ ާވ ހަކަެދއްކުމަކީ ާަހދައިގެން ާދޮގު ާކަންތައްތަކ  ާޒ ތީ ާމީހުންގެ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާމައްސަލަާހިއެއް ާވ ންޖެހޭ ާޖަވ ބުދ ރީ ާމިީއ ާމެންބަާުނވޭ ާއެ ާވެސް ާމެންބަރުންގެ ާެއއްވެްސާހުރިހ  ާނޫން. ރެްއެގާއެްއ

ާމައްސަލަާއިޙުތިރ މ  ާބޮޑު ާވަރަށް ާއެހެންވީމަ،ާމިއީ ާޖެހޭނީ. ާދަްއަކން ާވ ހަކަ ާކަންތަުކގައި ާމެންބަރެްއގެ ާއެ  1115ެއއްާާއެކު

ާއިނގޭތޯާެއއީ.ާ

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއއް ާަދްއކަވ އިރު ާވ ހަކަފުޅު ާމަޖިލީހުގައި ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެިރާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަނެއް  1120ރަކު

ާކުަރއްވަްނާ ާބައްޓަން ާވ ހަކަފުޅު ާއަދި ާޖެހޭނީ ާކުރަްއވަން ާމުޙ ތަބު ާގޮތުގެމަތީން ާގަވ ިއދުގަިއވ  ާމަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް

ނޑުމެންގެާަމޖިލީހަށްާމިހ ރުާވަނީާސުލޫކާ  ނޑުާތަކުރ ރުކޮްށާއެާވ ހަކަާދަންަނވަމުންާމިާގެންދަނީ.ާއަުޅގަ ޖެހޭނީ.ާއަޅުގަ

ާމަްއޗަށްާބެ ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކަމުަގއި ާފ ސްކުރިޔަސް ާަގވ އިދެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހުށަހެިޅފައި. ާވެސް ާގަވ އިެދއް ހޭ

ާވެސްާ ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއެހެްނވީމަ، ާނުވ ނެ. ާެއއްޗަކަްށ ާެއއްެވްއ ާނުކުރަންޏަކ  ޢަމަލު

ާވ ހަކަތަ ާއަުޅަގނުޑމެންގެ ާއެދެން ާކުރަމުްނާއަޅުަގނޑު ާބައްޓަން ާތެރޭގައި ނޑެްއގެ ާމިންގަ ާއަޙުލ ޤީ ާުއސޫލުން ާއެ  1125އް

ނޑުާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލައެއްާގަޮލޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފް.ާ ާގެންދިޔުމަށް.ާއަުޅގަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 1130ާއްކެވުން:ލޫފްާވ ހަކަދެދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްާގަލޮޅުާދެކުނު
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ަގއިާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ އެްއަގއިާކުރުްނ3ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގެާޖަދުވަލްާ

ާާހުއްދަ ާކަންކަމުގެ ާޢިއްޒަތްތެރ1ާާިނޫން ާއެ ާދެންމެ ާބުިއން. ާެކއުމ  ާއެްއޗެއް ާެއއްވެސް ާފިޔަަވއި ާފެންބުއިން ގައި

ާގެވިއިރުާހުންނެވީާވަރަށްާބޮޑަްށާދުފައިގެން.ާމެންބަރުާނިޒ މީާނުކުތ ާނެން

ާ

ާ1135 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ  ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރި ާނިޒ މ ާބެހޭ ާއަޅުަގނޑު ާނޫން. ާމައްސަލަާއެއް ާބެހޭ

ާމޫސ .ާާއެއްާުކޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރު

ާ

 1140ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މޫސ ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ

ާއެްއޗެހިތައް ާގޭގެ ާއެތ ހުރި ާއަންނަމުން ާކިޔަަވއިގެން ާއިން ާމެލޭޝިޔ  ާވަޙީދު ާޢަލީ ާނޯންނ ނެ ާމިތ  ަވގަްށާާއަޅުަގނޑު

ާ ާޮގވ ފަ ާވ ހަކަ ާއެވިްއކ ލި ާާވ ހަކަާއެއް. ާބެހިގެްނާއެއް ާޙައްޤުތަކ  ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަނީ. ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ނޫން

 1145ާއިނގޭތޯާައޅުަގނޑުާވ ހަކަާަދއްކަނީ.ާާ

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާެއްއވެްސާ ާއެދެން. ާއަރިހުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑާހުރިހ  ާއަުޅގަ ާއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާހޫުނާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮުތގަިއ ާނެތް ާބޭނުމެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތަޅުން ާމި ާދަްއކަވ  ާމިތ  ާވ ހަކަަތއް ާޒ ީތ  1150މެންބަރެްއގެ

ނޑުމެންާަރއްޔިތުންނަށްޓަކ ާ ނޑުމެންާކުރިމަތީގަިއާމިވ ާަމއްސަލަާައކީާއަުޅގަ ކުރުމުގެާއެްއވެސްާބޭނުމެްއާނެތް.ާއަުޅގަ

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާކުރަްނާކެްތމަދުވެގެން ާކުރުމުގެާމަސައްކަތްތަެކއް ާމަސަްއކަތް ާޗުްއީޓާނުނަގ  ާަގވ އިުދގަިއވ  ާަމޖިލީހުގެ ން

ނޑުމެންގެާއަގުހުރިާވަގުތުަތްއާ ނޑުމެންނަށްާމިތ ާތިބެގެންާމިހ ރުާމިާކުރެޭވާމަސައްކަަތކީާއަުޅގަ ވ ހަކަ.ާއެކަމަުކާއަުޅގަ

ާނ ރުވ  ާފުރުޞަތެއް ާެއކަަމކަށް ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑު ާގެންދިޔުން. ާކުރަމުން ާދ އިރ ގެާބޭކ ރު ާތޮްއޑޫ ާއަޅުަގނޑު ނަން.

ާއުފެދިފައިވ ާ ާބެހޭގޮތުން ާޤަރ ރ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާވަޙީދަށް ާޢަލީ ާމެންބަރު  1155ޢިއްޒަތްތެރި

ވުމަށްާސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުާެދއްވުމަށ ާފަހުާބަސްާވިދ ޅުވުމަށްާއަިދާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާތެެރިއންާވ ހަކަފުޅުާބިނ ކުރެއްާ

ާއަޅުަގނޑުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާައރުވަން.ާ
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ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުގެާވ ހަކަާމި ނޑަށްާމިާޤަރ ރާ ގެންދަނީާހަމަާގަވ އިދުގެާތެރޭާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ  1160ގައި.ާއަުޅގަ

ާވ ހަކަދެްއކީމަާބެހޭ ާޚިލ ފަށް ާޙަޤީޤަތ  ާައޅުަގނޑުާާގޮތުން ާވީމަ، ާގޮެތއް ާފަރ ތެއް ާހުށަހަޅ  ާޤަރ ރު ާމި ޖަވ ބުދ ރީވުަމކީ

އްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާލޫފްާއެާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއޭރުާޖަވ ބުާދިނީ.ާދެންާހަމަާމަޚްާާނިޔަތ ާގުޅޭާގޮތުން

ާމަޚު ާވަެދވަަޑއިގަންަނވ  ާއެތެރެއަށް ާމަޖިލީހުގެ ާފަދަިއން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާހޯދަންލޫފް ާވެސް ާހުއްދަ ޖެހޭނެ.ާރިޔ ސަުތގައި

ނޑުމެންާމިާދަނީާާކަމެއްާކުށްވެރިާމެކުނެއްާފުންމައިގެންާައއިހެންާއައިމަާވެސްާމަނިކުފ ނުާއެ އެއްާނުކުަރްއވ .ާއަުޅގަ

ނޑުާދަންަނވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާައކީ...ާ  1165ާސުލޫކުގެާތެޭރގައި.ާދެންާައުޅގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބެހޭާމައްސަލައެއްާުކުޅދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ .ާާޒ މ ނި

ާ

 1170ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މޫސ ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ

ނޑ ާބެހޭ ނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ.ާއަުޅގަ ބުނެފަާާނުކުރ ނަމޭާރައީސްާނަޝީދަށްާސެލިއުޓުާނޯންނ ނެާގޮތުންާމިާއަުޅގަ

ާއެ ާބުނެަފ ާނުކުރ ނަމޭ ާސެލިއުޓު ާމައުމޫނަްށ ާަރއީސް ާއަދި ނޑުާއް. ާއަުޅގަ ާަދއްކަނީ. ާީކއްވެތޯ ާމިތ  ާވ ހަކަ ާދޮގު އެއް.

ާވ ހަ ާވިްއކ ލި ާވަގަށް ާފަރުނީޗަރު ާހުރި ާމެލޭޝިޔ ަގއި ާއަންނަމުން ާހުރެފައި ާކިޔަަވއިގެން ާވަޙީދު ާޢަލީ  1175އެްއާާކަނުދައްކަމޭ

ާމިތ ކު.ާ

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާައކީާ ާވ ހަކަ ާއޮތް ާަދންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު  1180ޢިއްޒަތްތެރި

ާނ ރުވ ނަން ާފުރުޞަެތއް ާއިތުރަކަށް ނޑު ާައޅުގަ ާނިންމ ފައި. ާގޮތެްއ ާވަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިކަމުގައި ނޑުާމިހ ރު ާއަުޅގަ .

ާވ ހަކަފުޅުާ ާގޮތަކަށް ާނުވ ނެ ާހޫނު ާތަޅުން ާމަޖިލީހުގެ ާއިތުރަށް ާދަންނަވަން ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ތޮއްޑޫ

ާވ ހަކަފުޅުާ ާގޮތަށް ާއަންގ  ާމި ާރިޔ ސަތުން ާގެންދެވުމަށް ާވ ހަކަުފޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާގެންެދވުމަށް. ކުރިއަށް
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ާގެންދިޔުމަށް ާނިޒ މ ާކުރިއަށް ާދަންނަވަން. ާމެންބަރުާާއަުޅަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާމައްސަލައެއް ބެހޭ

 1185ާމްޒ .ާޙައަޙްމަދުާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާ

ާރަީއސްެގާވ ހަކަުފޅުގަ ާާއިާޢިއްޒަތްތެރި ާޒ ތ  ާމެންބަރުންގެ ާުނގެންދެވުމަށް.ާާބެހޭވިދ ުޅެވއްޖެ ާދައްކަވަމުން ާވ ހަކަ  1190ގޮތުން

ާހަމަާ ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް. ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާސުލޫކ  އަދި

ާވ ހަކަފު ާމެންބަރަކު ާއެ ާދައްކަވ  ާވ ހަކަފުޅު ާބަހުން ާހުތުރު ާދޭތެރޭ ާމެންބަރުންނ  ާޢިްއޒަތްެތރި ާބަެއއް ުޅާގަސްތުަގއި

ާކަމަށްާފިޔަވަެޅއްާނ ުޅއްަވނީ.ާދެންމެވެސްާއެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރު..ާާނުދައްކަވަނީާީކްއވެތޯއޭާަރއީްސާއެ

ާ

ާ1195 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނޫންާ ާފުރުޞަތެއް ާއޮތް ާފ ޅުކުރައްވަން ާޚިޔ ލު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވ .ާއަޅުަގނޑުާޮތއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާމިއީކީ.

ާ

 1200ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމަސަްއކަ ާކުރުކޮށްެލވޭތޯ ާބަސް ާފަހު ާއަުޅަގނޑުެގ ާގޮތުން ާއެހީތެރިވުމުގެ ާރިޔ ސަތަށް ާކުރ ނަން.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތް

ާފަހުބަސްާ ާޤަރ ރުގެ ާުހށަހެޅުނު ާިއއްެޔަގއި ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ަލން ާޔައުމިްއޔ އަށްަޓކ  ާއެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނުޑ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާބަސް ާފަހު ާޤަރ ރުގެ ާުހށަހެޅި ާއިއްެޔގައި ާމެންބަރުންގެ ާއެިކެއކި ާމިތ ނގައި ވިދ ޅުިވއިރު

ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާވިދ ޅުިވ.ާާމެންބަރު ާނަން ާނަޝީދުގެ ާމުޙައްމަުދ ާވިދ ޅުިވ، ާނަން ާއިބްރ ޙިްމގެ ާޤ ސިމް ިވދ ޅުވިއިުރ

 1205އެހެންާމެންބަރުންގެާނަންާވިދ ޅުވެ،ާފަހަރަކުާމީހަކަށްާިދޔަީއާބަހުގެާހަމަލ ާދެމުން.ާއެކަމަކުާމިއަދުާމިާއުޅެނީާހަޖަމުާ

ާޤަާ ނޑު ާއެހެންވީަމ،ާއަުޅގަ ާިއއްެޔަގއި. ާއިނގޭތޯ ާހަޖަމުާނުކުރެިވގެން ާބުނީމަ ާެއއްޗެކޭ ާބަަޔކު ާއެހެން ާގޮތުަގއި ބޫލުކުރ 

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާނޭނގޭ. ާގޮތެްއ ާކުރ ެނ ާމަސައްކަްތ ާމ ަހއުލެްއގަިއ ާނުކުރެވޭ ާހަޖަމު ާދަްނނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ނުކުރެިވގެން

ނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ަހކަާއަީކާމި ފަދަާޤަރ ރެއްާމިާއަދިވެސްާފަހުބަސްާދަންނަވަުމންާދަންނަވ ނީ..ާއަުޅގަ

ާމިފަދަާއުސޫލުންާ ާމިފަދައިން ާގެންދިޔުމަށް ާކުރިއަށް ާބިލު ާހިްނގުމ ބެހޭ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުން ހުށަހެޅީ

ާފަހުބަހުގަިއާ ާމި ާއަޅުަގނުޑގެ ާިމއަދު ާފަސްކުރުމަށްޓަކައޭ. ާިދޔުން ާޗުއްީޓއަކަށް ާމަޖިލީސް ާމި ާއަޅ ނެތީވެ  1210ހުރަސް
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ާލ މަ ާައޅުަގނުޑާސ ބިތުކޮށްދެނީ ާއެހެންވީމަ، ާނުކުރެވޭނެ. ާހަޖަމެއް ާގޮތް. ާވ ނެ ާއައިމަ ާތަޅުމަށް ާބިލު ާއުސޫލުގެ ރުކަޒީ

އުއްމީދުކުރަނީާމިާޤަރ ރަްށާތ އީދުކުރ ާމިނިވަްނާމެންބަރުންެގާވޯޓ ާެއއްކޮށްާިމއަދުވެްސާިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ މުންާިއއްެޔގެާ

ާކ މިޔ ބު ާއަޅުަގނޑުމެން ާފަދައިން ާކ މިޔ ބުކުރި ާބޭނުންވ ާާވޯޓު ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާނިންމ ލަމުން ާއަޅުަގނޑު ވ ނޭ.

ާޔައުމި ާބަހުގެ ާފަހު ާމަޖިލީހުގަ ާިއއްެޔގަިއ ާއަކީ ާއަޙްމަދުާވ ހަކަ ާވިދ ޅުވި. ާފ ޑު ާއިބްރ ހީަމށް ާޤ ސިމް ާބައްލަވ ށޭ. ްއޔ 

ާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާފ ޑުާވިދ ޅުވި.ާއޭަރކުާސުލޫކެާމަޚް ާތިބި ާފ ޑުާވިދ ޅުވި.ާމިތ  ާެއއްެޗއްާނެތް،ާލޫފަށް ާއެްއވެސް  1215އް

ާހަޖަމުާކޮށްލައްވ ށޭ.ާަވއްަސލ މްޢަލައިކުމް.ާާޙަމްޒ އަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިޢިއްޒަތް ާމެންބަރުން ާާތެރި ާއައިޓަމް ާއެެޖންޑ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ 1ާާހިސ ބުން ާ)ވަގުތުެއއް ާނިމުނީ. ާކޮަޅކަށްފަހު(މި

 1220ާ.މަދުާޝިފ ޒުރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްބެހޭާމައްސަލައެއްާބ ަރށުާދ އިާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާބ ރަށުދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ާމިތަނަށްާމިއަންނަނީާޝު ާހިތުން ާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރިއްޔ   1225ފަޅޯާވ ހަކަާދައްކ ކަެށއްާާމޮރިހުގެއިޒްރޭލް

ާހަކަެއއްާދައްކ އިރުާމިތ ާހަމަހިމޭނުންާމިއީާކުށްވެރިކުރ ާކަމެއް.ބޭފުޅ ާއެާހުރިހ ާވ ާއިންނަވަީނާއެާނޫން.ާރައީސް،ާތި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1230ޢޫރުތަކެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާޤަބޫލުކުރ ާޝުާރިޔ ސަތުންޝުޢޫރުތަކަކީާާޒަތްތެރިާމެންބަރުންާތިާފ ޅުކުރަްއވ ޢިއް

ާނިޒ މ  ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނުޑާާމިދަނީ ާއަރުވ ކަށް ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާދަށުން ާމައްސަލައެްއގެ ބެހޭ

ާސްދެއްާނުކުރަން.ާގަ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.32

ާ1235 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއައިާއަޅުަގނޑު ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާއ32ާަޓަމް ާމަސައްކަތްތައް ާމަސައްކަެތއ3ާްށް.ާެއީއާނުނިމިހުރި .ާގަިޑއިުރގެ

ާ ާމަސައްކަތްތައް ާނެތް.ާާގަިޑއިރުެގާމަސައްކަެތއ3ާްނުނިމިހުރި ާމަސައްކަެތްއާކުރ ކަށް ާއިތުރު އެހެްނވީމ ،ާއޭެގާދަށުން

ާނިމުނީ.ާާއެާއެޖެންޑ ާއައިޓަމު

ާ1240 

ކަންކަން.33 ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

ާއެޖެންޑ އަާ-33.3 ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާާޅުގަ ާއ33ާައައިޓަމް ާމިއީ ާކަންކަން. ާހުށަހަޅ  ާކޮމިޓީތަކުން ާެއއީ 3ާށް.

ާގަިޑއިރު ާމަސަްއކަތެއް.  1245ާޢ ންމުާއިޞްލ ޙުގެަނއުމަށްާގަވ އިދަށްާމުވައްޒަފުންގެާގެާސަރވިސްާރީޕ ލިމެންޓ33.3ާަގެ

ހުށަހެޅުއްވުން.ާމިާރިޕޯޓްާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވ ނީާޢ އްމުާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރުާާމަޖިލީހަށްާާޓްހުށަހަޅުއްވ ާރިޕޯާކޮމިޓީން

ނޑުާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދު. ާާއަޅުގަ

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

 1250ޕ ލިމެންޓްރީާސަރވިްސާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާވަބަަރކ ތުހޫ.ާهللاާމްޢަލައިކުްމާވަރަޙްމަތު`.ާައއްސަލ 

ާގަވާ  ާއިމުވަްއޒަފުންގެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާރިޕޯްޓާޞްއިދަށް ާނިންމެވިގޮތުގެ ާޮކމިޓީން ާޢ އްމު ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހު ލ ޙު

ާ ާހުށަހަޅ ލ ނަން. ާސަރވިސް ާޕ ލިމެންޓްރީ ާމުަވއްޒަފުންގެ ާއިދ ރ 31ާާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާބ ބަށް ވަނަ

ސ ރވިްސާޕ ލިމެންޓްރީާމުސްުކޅިކުރުމުެގާުއސޫލުާާއްިޔތުންގެާމަޖިލީހުގެާއިދ ރ ާމުަވއްޒަފުންރަާއިންާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ،ާ

ާާމުވަްއޒަފުންގެ ާގަވ އިދުަގއި ާުއސޫލުތައް ާމިދެންނެވި ާނުވ ތީ، ާސަރހިމެނިފައި ާޕ ލިމެންޓްީރ ުމވަްއޒަފުންެގާވިސް

 1255ގަިއާޢ ްއމުާކޮމިޓީާއަށްާަރއްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާއިދ ރ ާއިންާވަނ0232ާާީއެޕްރީލ00ާާްހިމެނުމަށްޓަކަިއާގަވ އިދުަގއިާ

ާމިާއިޞްލ ޙުމިާފޮނުއްވ ފަެއވެ. ާާދިރ ސ ކުރެްއވުން ާތެރެއިން ާމަސައްކަުތގެ ާކޮމިޓީެގ އެޕްރީްލ01ާާއެޖެންޑ ކުރެިވގެން

ާަބއްދ0232ާަ ާނިންމެވީގައި ާކޮމިޓީން ާމިއިޞްލ ޙ އިމެދު ާމެންބަރުން ާޮކމިޓީގެ ާމިބައްދަުލވުމުަގއި ާޭބއްވުެނވެ. ާ،ލުވުެމއް

ާއިދ ރާ  ާމަޖިލީހުގެ ާތައްޔ ރުކޮށް،ާާރައްޔިތުންގެ ާއިން ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާއަށް ާއިދ ރ ގެާރައްާމިކޮމިީޓ ާމަޖިލީހުގެ ޔިތުންގެ

ާމުވަ ާއުސޫލުތައް ާމުސްކުޅިކުރުުމެގ ާަސރވިސްޕ ްއޒަފުން ާއެމުވަާާލިމެންޓްރީ ާގޮތުން ާހިމެނުމުގެ ާަގވ ިއދުގައި ާއްޒަފުްނގެ

ާިއޞް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާސިވިލްގަވ އިދަށް ާަގވ އިދ އިސަރާލ ޙު، ާޚިލ ފުނުވ ާާއަދިާވިްސގެ ާގ ނޫނ އި  1260ވަޒީފ އ ބެހޭ

ާމިކޮމިޓީ ާގެަނއުމަކ އިނުަލއިާގޮތުގެމަތީން، ާބަދަލެއް ާެއްއެވސް ާގޮތަްށ، ާހުށަހެޅިފައިވ  ާސަރވިސްާ،އަށް ާޕ ލިމެންޓްރީ

ިހމެނުމަށްާފ ސްކުރުންާއެންމެާރަގަޅުކަމަެށވެ.ާއެހެންކަމުްނ،ާވަނަާބ ބުަގއިާމިއުސޫލުތައ31ާާްމުވަްއޒަފުންގެާަގވ އިދުގެާ

ާއެހެންކަމުން،ާ ާނިންމެވިއެވެ. ާިއއްތިފ ޤުން ާމެންބަރުންގެ ާކޮމިޓީގެ ާފޮނުއްވުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާއޮތްގޮތަށް ާއިޞްލ ޙު މިހ ރު
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ާބެއްލެވުމަށްފަހުކޮމި ާސަރވިސްާޓީން ާފަހުގެާާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެންމެ ާއިޞްލ ޙުގެ ާހުށަހެޅިފަިއވ  ާަގވ އިދަށް މުވަްއޒަުފންގެ

ާ ާހުށަހަޅަމެވެ. ާމިރިޕޯޓ އިެއކު ާނިންމަވ އިދެްއވުމަށްޓަަކއި ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާާމިޑްރ ފްޓް  1265ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާިއޞްލ ޙު

ާ ާކޮމިޓީގެ ާބ3ާޭއ ންމު ާްއވިފަިއވޭބައްދަުލވުން .ާ ާއަދި ާިމ ާމެންބަރުން ާގޮތްބައްދަލުވުމަށް ާހ ޒިރުެވވަޑަިއގެންެނވި

ާާާވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާލިޔުމެްއާމިރިޕޯޓ އެކުާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިާވޯޓަށްާއެހުުމގެާަގޑީަގއިާމަނިކުފ ނުާމިއަށްާވޯޓަްށާއ ދެ،ާޢ އްމުާކޮމިީޓގެާރިޕޯޓަްށާތ އީދުކޮ ށްާއަުޅގަ

ާމިއަ ާރަނގަޅޭ ނދެންނެވުން ާއަުޅގަ ާއެކަމަކު ާނުފެނޭ. ާކަމަކަށް ާއޮތް ާކަންތަކެއް ާމ ބޮޑު ާބަހުސްކުރ ނެ ާމިާުކ  1270ޑު

ނޑުގެާ ގެާމެންބަރުންާތެދުވެާމ ލަށްާޑީ.އ ރް.ޕީބަރުންނ އިާދިގްރޫޕްގެާމެންާޕ ލިމެންޓްރީފުރުޞަތުގައިާދަންނަވ ލަންާއަޅުގަ

ާ ާއެއްެޗއް ާާކިޔުުމގެބޭނުން ާދީގެން ާފުރުޞަތު ާއިންނެވުމަްށފަހުގައި ނޑުމެންގެ ާއެކަމ ާާޕ ލިމެންޓްރީއަުޅގަ ގްރޫޕުން

ާކު ާކަންތައް ާމަނިކުފަނު ާނެގީމަ ާނުކުތ ެއއް ާނިޒ މީ ާއެގުިޅގެން ާޫނން. ާރަނގަެޅއް ާމަޖިލީސްާރަްއވ ގޮެތއް ހެންވީމ ،

ާެއވިދ ުޅިވާހޫނުކު ާރިޕޯްޓަގއި ާހުށަހެޅިއްވި ާއެ ާދަންނަވ ނީ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާނުދެއްވ ށޭ.ާދެން ާއެގޮަތށް ާފުރުޞަތު ރުމުގެ

ނޑުާތ ީއދުކުރަމޭ.ާތ އީދުކޮށްާމަނިކުފ ުނާމިއަދުގެާވޯުޓގެާގަީޑގައިާވޯަޓކަށްާައއްަސވަންޖެހޭާކަމަށްާ  1275ކަންތައްތަކަށްާއަުޅގަ

ާ ާވަނީިވއްޔ  ާެއއްސެއެއަށް ާޕ ޓީައކުންާވޯޓަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބެހޭގޮތުން ާހުށަހެޅުމ އި ާމި ާައޅުަގނުޑ ާދެން ވުމަށް.

ާ ާޤައެްއގޮތަކަށް ާބަހުސްކުރ ކ ށް ާމިކަމަށް ާެވސް ާކުރަންޖެހޭ ާބަހުސް ާމިއީ ާނުކުަރން. ާއިދ ރީާސްދެއް ާނޫން ާމައްސަލަެއއް

ާދަންނަވ ލީކަމަކަށް ާއެވ ަހކަ ާވ ީތވެ ާމަނިކުފ ނަށް ާެއއްފަހަރު ާހޫނުނުކޮށްާާހަނދުމަފުޅުކޮށް.ާއަދިވެސް ާމަޖިލީސް އަރުވަން

ާގެންަދވަންާނިންމ ށޭ.ކުރިއަށްާ

ާ1280 

ާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާތަސްމީނުާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ސަރވިސްގެާމުވަްއޒަފުންެގާާޕ ލިމެންޓްރީާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާފުރުޞަތަކަށްާމިާއެދުނީާ

ާކުރުމަށްާގަވ އި ާއެކަން ާމަތިން ާގޮުތގެ ާރިޕޯޓްަގިއވ  ާހުށަހެޅުއްވ ަފިއވ  ާކޮމިޓީން ާޢ އްމު ާގެނަުއމަށް ާިއޞްލ ޙެއް ދަށް

ާޕ ޓީންާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއަދި ާދަންނަވަން ާވ ހަކަ ާތ ީއދުކުރ  ާވެސް ާޕ ޓީން ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއަދި ާވެސް އަޅުަގނޑު

ާމައްސަލައިގަާ ާމި ާދެއްކުމުާއިވެސް ާވ ހަކަ ާދަންނަވ ލަން.ާިއތުރަށް ާވެސް ާވ ހަކަ ާނުކުރ ނެ ާބޭނުން ާފުރުޞަތު  1285ގެ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާމ ވަުށާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާޢަޒީުޒާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރަށްާުފރުޞަތުާއަުރވަން.ާފުރުޞަުތާ

ާިޢއްޒަތްތެ ާއެްއވެސް ާއިތުރު ާފުރުޞަތަށްދޫކޮށްލައްަވއިފި. ާމެންބަރަުކ ާއެާރި ާނެތް.  1290ހެންކަމުން،ާއެިދވަަޑއިގެްނފައެއް
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ާކަންތައްތަކުާ ާހުރި ާއެހުމަށް ާވޯޓަށް ާެތރެއިން ާދ އިރ ގެ ާމަސައްކަުތގެ ާމިައދުގެ ާޤަސްުދކުރަނީ ާމިާއަޅުަގނޑު ާލިސްޓަށް ގެ

ާއިގެންާކުރިއަށްާދ ން.ދެންއޮތްާއެޖެންޑ ާއައިޓަމަާލުމަށްފަހ33.3ާާު

ާ

ާކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

 1295ނިމިާާލ މަރުޙަާކޮމިޓީާިބލުގެާހިްނގުމުގެާއުސޫލުންާލ މަރުަކޒީާދ އިރ ަތއްާއިދ ރީާރ އްޭޖގެާިދވެހ33.0ާިާ-33.0

ާރިޕޯޓުާކުރެއްުވމަށްާރިޢ ޔަތްާމަޖިލީހުން ާމި ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާާހުށަހެޅުއްވުން، ާމިބިލު ާހުށަހަޅުއްވ ނީ މަޖިލީހަށް

ާމުަޤއްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާޢިއްޒަާހޮއްެވވި ާދ އިރ ގެ ާމުޖުހަނިމ ދޫ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރިާތ ޒުާތްތެިރ ނޑު ާއަުޅގަ .

ާާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 1300ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒްާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާ ާބިލުާުއސޫލުންާރުކަޒީލ މަާދ އިރ ތައްާއިދ ރީާދިވެހިރ އްޭޖގެ`. ާހޮއްެވވިާާގެހިންގުމ ބެހޭ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް

ާ ާދަިއރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރިޕޯޓް. ާގޮުތގެ ާނިންމެވި ާދިރ ސ ކުަރއްވ  ާބިލު ާއެ ާުއސޫލުންާާރުކަޒީލ މަކޮމިޓީން

ާފަހަރަ ާދެވަނަ ާމަޖިލީހަށް ާސަރުކ ރުން ާބިލު ާހިންގުމ ބެހޭ ާހުށަހެޅުއްވީ 1ާާށް 0232ާމ ޗް ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތް ވަަނ1ާާަގއި

ަގއިާއޮތްާމަޖިލީހުެގ0232ާާމ ޗ00ާާްމަށްފަހުާރެްއވުސ ގައިާއެާބިލ އިމެދުާމަޖިލީހުގެާދެާޖަލްސ އެްއގައިާބަުހސްާކުޖަލް

ާއިޞްލ ުޙ32ާާ ާބިލު ާެއ ާއަލީަގއި ާޚިޔ ލުތަުކެގ ާފ ޅުކުރެްއވި ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގައި ާިނންމެވީ ާއިން ާޖަލްސ   1305ވަނަ

ާ ާަވގ33ާުކުރެްއވުމަށްޓަކަިއ ާހިމެނިވަޑަިއގަންަނވ ާމެްނބަރުންގެ ާކޮިމޓީގަިއ ާމި ާފޮނުއްވުމަށް. ާކޮމިީޓއަަކށް ތީ

ާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާތޮއްޑޫ ާެގމަނަފުށީމެންބަރުންނަކީ ާވަޙީދު. ާއިލްާޢަލީ ާމެންބަރު ާއަޙްހ ދ އިރ ގެ ާތުލުސްދޫާމް މަދު.

ާރޮ ާމެންބަރު ާދ އިރ ދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ާއ ދަމް. ާމުޖްތ ޒްޒައިނ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާގެ ާމެންބަރުާ. ާދ އިރ ގެ ފޮނަދޫ

.ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރު.ާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

 1310ާސަމީރު.ާމަހިބަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާމުޙައްމަދު.ާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހިމް.ާއަދިާމަރަދޫާ

ާއ ދިލ ދ  ާޙަސަން ާމެންބަރު ާއިރ ގެ ާބައްދަލުވުެމއް، ާކޮމިޓީގެ ާމި ާރިޒ . ާއިބްރ ހިމް ާެމންބަރު ާދ އިރ ގެ ާގުރައިދޫ 01ާއި

ާހޮއްެވވި.ާކޮމިީޓެގ0232ާާމ ރޗްާ ާިއއްތިފ ޤުން ާކޮމިީޓގެ ާއަޅުަގނޑު ާޮގތުގައި ާމުޤައްރިެރްއގެ ާކޮމިޓީގެ ާބ ްއވ  ާދުވަހު ވީ

ާކޮ ާދެން ާހޮއްެވވުމަށްފަހު ާމުަޤއްރިރެްއގެާމުޤައްރިރު ާނައިބު ާކޮިމޓީގެ ާިމގޮތުން ާހޮްއވެވި. ާމުަޤއްިރރެއް ާނައިބު މިޓީގެ

ާހުށަހެޅިާ ާހުޅުވ ލުމުން ާފުުރޞަތު ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާނަންފުޅުތައް ާމެންބަރުންގެ ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާހުންނެވުމަށް ގޮތުަގއި

ާރިޒ  ާއިބްރ ހިމް ާމެންބަރު ާގުރައިޫދާދ އިރ ގެ ާވަނީ ާލިބިފައި ާއެއްެސވުމުންާތ އީދު ާވޯޓަށް ާނަންފުޅަށް ާނަންފުޅަށް.ާމި  1315ގެ

ކޮމިޓީާއަށްާހ ޟިުރވެާިތއްބެިވާމެންބަރުންގެާިއއްތިފ ޤުންާުގރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާރިޒ ާކޮމިީޓގެާނަިއުބާ

ާނިންމ  ާމަސަްއކަތް ާކޮމިޓީގެ ާއަދ ދ  ާޤ ނޫނީ ާކޮމިީޓގެ ާއެއަށްފަހު، ާހޮުވނު. ާގޮުތގައި ާސުންގަޑިައކ ާމުޤައްރިރެއްގެ ނެ
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ާއަދަދަކީާ ާޤ ނޫނީ ާކޮމިީޓގެ ާކުަރްއވ  ާމަޝްވަރ  ާކޮމިޓީން ާމެުދ ާގޮަތކ އި ާގެންދ ނެ ާކުިރއަށް ާމަސަްއކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

ާ ާހިމެނިވަަޑިއގަންނަވ  ާކ4ާުކޮމިޓީގައި ާމަސައްކަތް ާބެއްލެވުމަށް ާބިލު ާބިލުެގާމެންބަރުންކަމަށ ، ާގެންދަވ ނީ ރިއަށް

ާމ އްދ ައކުމ އްދ  ާއަކުން ާގޮތުަގއި، ާސުންގަިޑއެއް ާމަސަްއކަތުގެ ާކޮމިޓީގެ ާއަދި ާނިންމެވީ. ާކަމުގައި ާބަލަމުން  30ާ1320ން

ާ 0232ާާއޭޕްރީލް ާކޮމިޓީެގ1322ާާގެ ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ނޑައެުޅއްިވ. ާކަ ާކޮމިޓީން ާކަުމގައި ގައި

ާގަވ އިދެ ާއެަފދަ ާކޮށްފައިވ ީތއ  ާބަޔ ން ާކަމަްށ ާއޮންނަވ ނެ ާމަސައްކަތްާގަވ އިދެއް ާކޮމިޓީގެ ާެއކުލަވ ެލއްވުަމށްފަހު އް

ާބިލުެގާ ާމެނުވީ ާެއކުލަވ ލެއްވުމަށްފަހު ާަގވ އިުދ ާެއ ާއަދި ާވ ތީ ާއެދިަލއްވ ަފއި ާރަީއސް ާމަޖިލީހުގެ ާގެންދެވުމަށް ކުރިއަށް

ވަނަާބައްދަލުވުމުަގިއާކޮމިޓީގެާދެާވ ީތ،މަސައްކަތްާކުރިއަށްާނުގެންދެުވމަށްާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންާޚިޔ ލުފ ޅުާކުރައްވ ފައިާ

ާމަޝްވަރ ގަވާ  ާއެކުަލވ ލެްއވުމ  ާކޮއިދު ާބައްދަލުވުމުަގއި ާވަނަ ާތިން ާކޮމިޓީގެ ާެއއަށްފަހު ާމެންބަރުންާކުެރވުނު.  1325މިޓީގެ

ާސެކްރެޭޓރިއެހުށަހެޅުންތަ ާތައްޔ ރުާކ އެކު ާގަވ އިޓުން ާައއްަސވަކުރެްއިވ ާވޯޓަށް ާޑުރ ފުޓަށް ކޮމިީޓެގާާއިދުގެ

ވަނ1ާާަމެްނބަރުންގެާިއއްތިފ ޤުންާަގވ އިުދާއެްއކޮށްާފ ްސކޮށްާނިންމެވީ.ާއަދިާއެާގަވ އިދުެގ33ާާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ ާ

ކުރެްއވުމަށްާފެއްޓެވުުމގެާކުރިންާިލޔެމުންާއެާބިލ ާމެދުާފެންނަާގޮުތގެާމ އްދ ގެާ)ށ(ާަގއިވ ާގޮުތގެާަމތިންާބިލުާދިރ ސ 

ާހޯއްދަވ  ާކޮބ ޚިޔ ލު ާއިދ ރ ތަކަކީ ާސަުރކ ރުެގ ާެއގޮތުންާކަންނެ ރޒް،ާަކނޑައެުޅއްިވ. ާއެފެއ  ާހޯމް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ

 1330އެޓ ރނީާޖެނަރަލްގެާއޮފީސްާއަދިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޮއފީހުންާމިާބިލ ާގުޅޭާގޮތުންާދެކޭާގޮތްާލިޔުމުންާމިާކޮމިީޓާ

ާއެކުަލވ ލަްއވ ފައި ާބިލު ާަޖވ ބުަގއި ާފޮނުވުނު. ާސިޓީ ާެއދި ާދެްއވުމަށް ާފޮނުްއވ  ާސަާއަށް ާބޭނުންވ ާވަނީ ރުކ ރުްނ

ާދެްއވި.ާއަިދާގޮތަ ާފޮނުއްވ  ާިލޔުމަކުން ާއޮފީސްތަކުން ާއެ ާކަމަށް ާމެދުާނެތް ާބިލ  ާމި ާޚިޔ ލެއް ާެއްއވެސް ާއިތުރު ށްކަމަށ 

ާކަންާ ާކޮބ  ާފަރ ތްތަކަކީ ާކުރ ނެ ާބައްދަލު ާކޮމިޓީން ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާދެންނެވުނު ާަގވ އިދު ާކޮމިީޓގެ ާއަދި ކޮމިޓީގަިއވ 

ވަނަާދުވަހުާއޮތްާމިާކޮމީޓީގެާބައްދަލުވުުމގައިާިސވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނ އިާިސިވލ0232ާާްޕްރީލްާއ2ާޭނިންމަވ ،ާ

ާއެބޭފުޅުންެގާ ާކުރަްއވ  ާމަޝްވަރ  ާގޮތުން ާގުޅޭ ާބިލ  ާމި ާކުރައްވ  ާބައްދަލު ާބޭފުޅުންނ  ާއެސޯިސއޭޝަްނެގ  1335ސަރވިސް

ާ ާއަމިއްލަ ާެވްސ ާއިތުރުން ާީމގެ ާކުެރއްވުނު. ާސ ފު ާގޮތް ާހުރި ާހައުްސ،ޖަމުޢިްއޔ ތަޚިޔ ލު ާޑިމޮކްރަީސ ާަކމަށްވ  ާކެްއ

ާފ ްސާ ާކޮމިޓީން ާމި ާބައްދަުލކޮށް ާބޭފުޅުންނ  ާވޯރްކގެ ާނެޓް ާޑީޓޭނީ ާއަދި ާމޯލްޑިވްސް ާޕޭރަންސީ ޓްރ ންސް

ާކޮމިޓީންާ ާވެސް ާޚިޔ ލެއް ާއެބޭފުޅުންގެ ާގުިޅގެން ާބިލ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާކުރައްވ  ާބައްދަލު ާބޭފުޅުންނ  ާއެ ކުރެްއވުމަށްފަހު

ާކުރައްވ ފައިވ ާހޯ ާފ ޅު ާމެދު ާބިލ  ާމި ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުން ާއިތުރުން ާމީގެ އްދެވި.

ާ ާކުރައްވ ަފއިވޭ. ާރިޢ ޔަްތ ާކޮމިޓީން ާކުރެއްވުުމގައި ާދިރ ސ  ާބިލު 8ާާޚިޔ ލުތައް ާމ0232ާާިއޭޕްރީްލ ާބޭްއވުނު  1340ދުވަހު

ާ ާިދވެހ1ާިކޮމިޓީގެ ާބައްދަލުވުުމގައި ާދިރ ސާ ވަނަ ާބިލު ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުްނ ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ރ އްޖޭގެ

ާފަ ާމަސަްއކަތް ާގެންދެވުނު.ާއަކުރެްއވުމުގެ ާކުރިއަށް 30ާާިދާއެއަށްފަހު،ާށ ެގން ާކޮމިޓީެގ0232ާާއޭޕްރީލް ާބޭްއވުނު ގައި

ާބަްއދަލުވ30ާު ާކޮންމެ ާކޮމިޓީގެ ާއޮތް ާހަމަައށް ާބައްދަލުވުމ  ާވަނަ ާބިުލގެ ާމ އްދ މުގައި ާމ އްދ އަކުން ައކުްނާމަސައްކަްތ

ވަަނާބައްދަލުވުމުަގއިާއެާބިލަށްާެމންބަރުންނަށްާގެންނަންާފެނިަވޑަިއގެންނެވިާއިޞްލ ޙުތަކ އެކ30ާާުބައްލަވަމުންާގޮސްާ
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ާކޮމި ާބޭނުންފުޅުވ ތީ ާމެންަބރުން ާބެއްެލއްވުމަށް ާއިތުރަށް ާއެހެންމަވެްސ،ާމިބިލު ާނިްނމެވީ. ާކޮށް ާދިރ ސ  ާބިލު  1345ޓީގެާމުޅި

ާ ާމަހުގެ ާއޭޕްރީލް ާއަކީ ާސުންަގޑި ާނިމުމުގެ 32ާާމަސައްކަތް ާހަވީރު ާދުވަހުގެ ާބުރ ސްފަތި ާއ1322ާާެވ  ކަުމގައި

ނޑައަުޅްއވ  ށްާއެކަންާސީީޓާައކުންާމަޖިލީހުގެާަރއީސަާބައްދަލުވުމަށްާވަަޑއިގެންާިތްއބެވިާމެންބަރުންގެާއިއްތިފ ޤުްނާކަ

ާ 34ާާދެންނެވުން. ާބ0232ާޭއޭޕްރީލް ާަގއި ާކޮމިޓީގެ ާއެ ާއިތުރަށ34ާާްްއވުނު ާމ އްދ ތައް ާބިލުގެ ާބައްދަލުވުމުަގިއ ވަނަ

ާކޮމިޓީ ާކުރުމަށްފަހު ާމަްޝވަރ  ާވަީނާާބައްލަވ  ާނިންމ ފައި ާިއއްތިފ ޤުން ާމެންބަރުންެގ ާަވޑަިއގެންނެވި ާހ ޟިރު އަށް

ާރިޕޯޓ  ާމި ާނިންމުމަށްޓަކައި ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާމެދު ާބިލ  ާކުަރއްވ ަފއިވ  ާބިުލާއިޞްލ ޙު ާކުެރވިފަިއވ  ާއިޞްލ ޙު  1350އެުކ

ާބިލުާ ާބެހޭ ާހިންގުމ  ާލ މަރުކަީޒާުއސޫލުން ާދ އިރ ތައް ާިއދ ރީ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާިމާރިޕޯޓ އެކު ާހުށަހެޅުއްވުމަށް. މަޖިލީހަށް

ާވަޑަ ާެމންބަރުން ާކޮމިީޓގެ ާބައްދަލުވުންތަކަށް ާބޭްއވި ާކުރެްއވުމަށް ާއެނިގވަަޑއިާދިރ ސ  ާިނސްބަތް ނެާގަންނަވ ިއގެންނެވި

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާމަސައްކަްތ ާބިުލެގ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންަނވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާމީގެއިތުރަށް ާއަިދ ާހުށަހަޅަން. ލިޔުމެއް

ާބިލުގެާ ާމި ާއަދި ާމ ހައުލެްއގައޭ ާހުޅުވ ެލވިފަިއވ  ާދިޔައީ ާކުރަމުން ާމަސައްކަތް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާދިޔައިރު ކުރިއަށް

ާމި ާގެންދިަޔއިރުަގއި ާކުރިއަށް ާގިނައިންާާމަސައްކަތް ާވުރެ ާމެްނބަރުންނަށް ާބައެއް ާހިމެނިވަަޑއިގެންެނވި  1355ކޮމިޓީގައި

ާއަމިއްލަާ ާގިނަ ާވަރަށް ާއަޑުައއްަސަވން ާމަސައްކަތް ާމި ާހ ޟިރުވެ ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ާބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ

ނޑުާފ ަހގަކުރަމެވެ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަ ާީއސް.ޖަމުޢިއްޔ ތަކުންާވަަޑިއގެންނެިވކަންާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުިރއަްށާ ާއިތުރަށް ާދެއްވީ.ާއަޅުަގނޑު ާހުށަހަޅުއްވ  ާއެ ާމުޤައްރިރު ާދެންމެ ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީގެ ނޑުމެން  1360ޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާ ާަދންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިން 33332ާާދިއުމުގެ ާދ ންޖެހޭނެ.1ާާަގއި ާހިނގަމުން ާފެިށެގން ާމަަސއްކަތް ކޮމިޓީއެްއގެ

33332ާާ ާކޮމިޓީ ާސަބް ާއިޖުތިމ ޢީ 3ާާަގއި ާކޮޓަރީގަިއ. ާކޮމިޓީ 33332ާާނަންބަރު ާކޮމިޓީ ާސަލ މ ތީ ާޤައުމީ 0ާަގިއ

ާކޮޓަރީަގއި.ާ ާކޮމިޓީ 33332ާާނަންބަރު ާކޮމިޓީ ާަގވ އިދު ާއޮްތ1ާާަގއި ާދެން ނޑުމެން ާކޮޓަރީަގއި.ާއަުޅގަ ާކޮމިޓީ ނަންބަރު

ާގޮތަ ާނިންމަވ ފައިވ  ާކޮމިޓީން ާބިލަށް ާއަކީ ާހުށަހެޅުން.ާމަރުޙަލ  ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއިޞްލ ޙުތައް ާހުށަހެޅިފައިވ  ށް

ާ ާގަވ އިދުގެ ާފުރަތަމަ ާފުރުޞަތ11ާާުއެންމެ ާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާަދށުން ާ)ހ(ާގެ ާމ އްދ ގެ  1365ވަނަ

ާދ ިއރ  ާދިއްދޫ ާއަރުވަީނ ާފުރުޞަތު ާމި ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއަުޅަގނޑު ާގެންދ ނަން. ާމެންބަރުާއަރުވަމުން ާޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ާއަޙުމަދުާސަމީރު.ާ

ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަުޙމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާކޮމިޓީގެާ ާބިލުގެ ާއުސޫލުްނާހިންގުމުގެ ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާރަީއސް،ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޢިްއޒަތްތެރި  1370ޝުކުރިއްޔ 

ާވ ހަކަ ާގޮތުގެ ާދިަޔ ާމަސައްކަތް ާމުމަރުހަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ ާއެަތއް ާދެން، ާވިދ ޅުވީ. ާއެ ާވ ހަަކއެްއާޤައްރިރު ާއިތުރު އަކަށް
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ާއެތ  ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާގޮްތ ާދިޔަ ާހިނގައި ާކަން ާދަންނަވ ަކން. ާނެތިން ާއެކަންަތއްަތްއާނއަޅުަގނޑު ާއިނދެގެން ގަިއ

ާ ާތެރޭގައި ާއެމަސައްކަުތގެ ާބިލުގެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާބަލ އިުރާދުށީމު.ާހަމައެއ އެކުަގއި ާކަންތައްތަކަށް ކުެރވިފަިއވ 

ާޮގތު ާއިޞްލ ޙުތަެކއްގެ ާއެ ާހުރުމ ެއުކގައި ާބިުލގައި ާވަރަްށާގިނައިން ާއުނިކަންތައްަތއް ާގެަނއުމަކީާބައެއް ާބަދަލު ާއެ ގައި

 1375ފެންނ ތީާާކްޓިކަްލކޮށްާެއކަންާނުކުރެވިދ ނެާކަމަށްމިހ ރުާއޮތްާގޮތަށްާބަލ އިރުާޕްރެމުާކަމަށްާދެކޭތީވެާއަިދާބިލުާމުހިން

ާއިޞްލ ޙު.ާ ާހުށަހެޅި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ނެ. ާހުށަހަޅ ފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުަތއް ބައެއް

ާ ާގަވ އިދުގެ ާކޮމިީޓ13ާާމަޖިލީހުގެ ާއަނބުރ  ާކުރުމަށް ާދިރ ސ  ާއަލުން ާބިލު ާމަތިން ާގޮުތގެ ާ)ރ(ާަގިއވ  ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ނޑުާހު ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(13ާާށަހަޅަން.ާސަބަބަކީާބިލުާދިރ ސ ާކޮށްފައިާވަނީާމިާގަވ އިުދގެާއަށްާފޮނުވ ލުމަށްާއަޅުގަ

ާޚިލ ފަ ާަބޔ ންކޮށްފަިއާއ އި ާައޅުަގނޑު ާސަބަުބަގއި ާހުށަހެޅި ާއިޞްލ ޙު ާގޮތުން ާމި ާޤަބޫލުކުރ ތީެވ. ާައޅުަގނޑު ާކަމަށް ށް

ާ ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާހުށަހެޅިފައ13ާިމިއޮތީ ާގަިއ ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާކުރުމުގެާވަނަ ާނަފީ ާވ ހަކަ ާބަޔ ންކުރ  ާބިލުގައި  1380ވ 

ާގަވ އިދުާ ާމަޖިލީހުގެ ާކަމަށް ާހުށަނޭޅޭެނ ާއިޞްލ ޙެއް ާބޭނުުމގައި ާކުރުމުގެ ާއެއް ާދޭހަ ާއިދިޮކުޅ ާއެއ އި ާނޫނީ ގޮތުން

ާމަ ާއަދި ާވ ތީ ާދިރ ސ ކޮށްފައި ާބިލު ާޚިލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީ ާކުރި ާދިރ ސ  ާބިލު ޖިލީހުެގާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ތީވެ

ާދ އިރ ަތްއާ ާއިދ ރީ ާނުކުެރވޭނެތީވެ ާއެގޮތަށް ާކަން ާއެކުނުެލވޭނެތީއ ، ާގަވ އިދު ާކޮމިޓީގެ ާގޮތަށް ާޚިލ ފުވ  ގަވ އިދ 

ނޑުާހުށަހަޅ ާވ ހަކަާ ލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގުމުގެާބިލުާއަލުންާއަނބުރ ާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވ ާދިރ ސ ާކުރުމަށްާއަޅުގަ

ނޑު ނޑުާޤަބޫލުާކުރ ާާދަންނަވަން.ާއެީއ،ާއަުޅގަ  1385މިހެންާމިާހުށަހެޅުމުގައިާމިާދަންނަވ ލީާބޭނުމުގެާއިތުރަށްާެވސްާއަުޅގަ

ާރިޕޯޓާ  ާއެ ާމިއޮންނަނީ ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއަށްފަހުަގއި ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީ ާމިއޮންނަނީ ާމަރުހަލ ގަިއ ާކޮމިޓީ ގޮތުަގއި

ލައިގަތުމަށްފަހުގައިާބިެލއްާ.ާއެހެންވީމަ،ާމަޖިލީހަށްާބަޅަންމެދުގައިާހުރިާމައްސަލަތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއިޞްލ ޙުާހުަށހަ

ާމަފްހޫމު ާޭއގެ ާޒ ުތގަިއ ާކޮމިޓީާާއެޭގ ާބަދަެލއް ާގޮތަށް ާުނކުރަން.ާގެއްލޭ ާޤަބޫލެއް ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަކަށް ާގެނެވޭނެ އަކުން

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.

ާ1390 

ާރިޔ ސަތުންާވ ޙަކަެދއްެކވުން:

އިަހވަންދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަުޅަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަންޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުާކުެރވޭާ

ާهللا.ާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ާ

 1395ާވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ާދ އި ާދިއްދޫ ާއަޙްއ ދެ، ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާރ ގެ ާހުށަހެޅުމަށް ާސަމީރުގެ ާތ އީދުމަދު ނޑު ާވ ހަަކާއަޅުގަ ކުރ 

ާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާޢަބްދުލްޢަޒީޒ3ާް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއިޞްލ ހެއް ާހުށަހަޅުއްވ  ާއަްށ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ  1400ާޖަމ ލްާާވަނަ

ާއަބޫބަކުރަށްާއަުޅަގނޑުާފުުރޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޖަމ ލްާންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެ

ާއިޞްލ ުޙާ ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާކަމަށް ާނޫން ާމަރުހަލ އެއް ާެދއްކުމުގެ ާވ ހަކަ ާމިއީ ާދެެކނީ ނޑު ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .

ާބިލުގެާ ާގ3ާޮދަންނަވ ލ ނަން.ާބުނެވެދިޔަ ާ)ހ(ާއަންނަނިވި ާމ އްދ ގެ ާކުރުން.ާތަޢ ރުފ ވަނަ ާއިޞްލ ޙު  3ާ1405ނަން.ާާއިތަށް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިއީ ާމަތިނ1ާާް)ހ( ާގޮުތގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާބ ބުަގއި ވަނަ

ާލ ދިވެ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާރަުށާހިރ އްޖޭގެ ާމަގ މުތަކ އި ާއިދ ރ ތަކ އި ާއުފައްދަންޖެހޭ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާއުސޫލުން މަރުކަޒީ

ާަކއުާ ާއަތޮޅު ާއިކައުންސިލްތަކ އި ާކުރެވުނު ާބަޔ ން ާމި ާއުފެއްދުމަށ  ާކައުްނސިލްތައް ާސިޓީ ދ ރ ތަކ ިއާންސިލްތަކ އި

ާމަޤ  ާުއސޫލުތައްާކައުންސިލްތަކ އި ާއެންމެހައި ާެބހޭ ާމިކަމ  ނޑައަޅ  ާކަ ާއިޚްތިސ ްސ ާސިފަތަކ  މުތަުކގެ

 1410ާ.ާރުމަށްޓަކައިާހަދ ފަިއވ ާޤ ނޫނެކެވެބަޔ ންކު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ޙަކަެދއްެކވުން:

ާ.هللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތ އީދުާކު

ާ

 1415ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާ ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއ ދެ، ާޖަމ ލް ާިއޞްލ ޙަށްޢަބްދުލްޢަޒީްޒ ާހުށަހެޅުއްވި ާތ އީދުާާއެ އަޅުަގނޑު

ާކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާ:ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

 1420އަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވ ާާޖަމ ލްާވަނަާމ އްދ ާއަށްާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒ0ާްޝުކުރިއްޔ .ާ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.

ާ

ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމ ލްޖަާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ާ ާބިުލގެ ާބުނެވިދިޔަ ާިއޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަންނަނިވ0ާާިޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ  ވަނަ

ާއުސޫލުންާ ާލ މަރުކަޒީ ާބޭނުން. ާހިންގުމުގެ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރ  ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާކުރުން. ާއިޞްލ ޙު  1425ގޮތަށް
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ާ ާެއކިދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާބޭނުމަކީ ާހިންގުމުގެ ާދ އިރ ަތއް ާދިރިއުޅޭާެއކިއިދ ރީ ރަްއޔިތުންެގާާރަށްރަށުގައި

ާދިމުޤްރ ތީ ާއިޖުތިމ ޢީާާކަންކަން ާމަގުފަހިކޮށް ާނިންމުމަށް ާއަމިއްލަށް ާރަްއޔިތުންނަށް ާއުސޫލުން ާޖަވ ބުދ ރީވެިނވި އަދި

ާ ާގޮތުން ާސަޤ ފީ ާގޮތުްނނ ، ާއިޤްތިސ ދީ ާދިރިއުޅުުމގެާގޮތުންނ ، ާރައްޔިތުންެގ ާދިިރއުޭޅ ާރަށްރަުށގައި ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާލިބޭނެާ ާޚިދުމަތް ާދ ިއރ އެްއގައި ާފުޅ  ާގ ތުން ާއެންމެ ާރަްއޔިތުންނ  ާވެރިކޮށް ާބ ރު ާރައްޔިތުްނ ާމަތިކޮށް ފެންވަރު

 1430ާމަގުފަހިކޮށްދީ،ާދިވެހިރ އްޭޖގެާރަށްރަށުގައިާއަމ ންާވެއްެޓއްާގައިމުކުރުމޭ.

ާ

ާޙަކަެދއްެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާ.هللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުތ އީދުާކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ

 1435ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމ ވަށު ނުޑާާމ ލްޖަާޝުކުރިއްޔ . ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅުއްވި އެ

ާތ އީދުާކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞްލ ހ1ާާު ާހުށަހަޅުއްވ  ާއަސްލަމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާއަށް ާމ އްދ   1440ވަނަ

ާއަޅުގަާ ާނެތުމ އެކު، ާވަަޑިއގެން ާޖަލްސ ގައި ާމެންބަރު ާހިތަދޫޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ ިއރ ގެާމެދުާނޑު

ާރަޝީދުާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމަދުމުޙައް

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމުޙަންމަދުާމެންބަރުާާދ އިރ ގެާމެދުާހިތަދޫ

ާ ާބިލުގެ ާރަީއސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާދިވެހިރ އްޖ1ާޭޝުކުރިއްޔ  ާކުރުން. ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ   1445ެގާވަނަ

ާ ާޖަދުވަލް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ 0ާާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާބަޔ ންޮކށްފައިވ  ާލ މަރަަކީޒ03ާާަގއި ާދ އިރ ތައް އިދ ރީ

ާކައުންސިލްަތކ ިއާ ާރަށު ާކައުންސިލްަތކ އި ާއަތޮޅު ާކައުންިސލްތަކ އި ާސިޓީ ާުއފައްދަންޖެހޭ ާހިންގުމަށްޓަަކއި އުސޫލުން

ާ.އެވެާވ ާގޮުތގެާމަތިންާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއުފައްދަންވ ނެއެހެނިހެންާއިދ ރ ތައްާމިާޤ ނޫނުގައިާ

ާ

 1450ާރިޔ ސަތުންާވ ޙަކަެދއްެކވުން:

ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެިރ ާކުރަްއވ  ާމުޙައްމަދުާާ.ތ އީދު ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ބ ރަށު

ާޝިފ ޒް.
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ާ

ާކަެދއްެކވުްނ:ބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާވ ހަ

ާ ާބިލުގެ ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާރަށ1ާާުޝުކުރިއްޔ  ާކުރުން. ާއިޞްލ ޙު ާގޮަތށް ާއަންނަނިވި ާ)ރ( ާމ ްއދ ގެ  1455ވަނަ

ާކައުންސިލުންާޖަވ ބުާދ ރީވެާައދިާރިޕޯޓްާކުރަންޖެހޭ.....

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއެރުވީ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރު ާހިތަދ1ާާޫޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާއަށް ާމ އްދ  ާދ އިރ ގެާމެދުާާވަނަ

 1460ާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުާކުެރްއވުމަށް.ާތ އީދުާކުަރއްވ ނަމަ.ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާ

ާ

 1465ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝުކު ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާދ އިރ ގ1ާާެރިއްޔ . ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާައށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

 1470)ހ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާވަނަާމ އްދ ގ1ާެ`.ާ

ާ ާދިވެހ0ާިޖަދުވަލް ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ާަގއި ާދ އިރ ެގާތެރެއ03ާިރ އްޭޖގެ ާހަމައިދ ރީ ާޝަރުތު ާކައުންސިްލގެ ާިސޓީ ވ ާން

ާއެހެންާ ާފިޔަވައި ާދ އިރ  ާހިާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ާލަމަރުކަޒީ ާދ އިރ ންގުދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާކޮންމެ ާއަތޮޅުާމަށްޓަކައި އަކަށް

ާވ ނެ ާއުފައްދަން ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމީހުންާެއވެާކައުންސިލެއް ާހިމެނޭ ާދ އިރ ެއއްަގއި ާއިދ ރީ ާކޮންމެ ާމިއިން ާއަދި .

ާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާކައުންސިލެއް ާރަށު ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާރަށެއް ާކޮންމެ ާވ ނެާާދިރިއުޅޭ ާއުފައްދަން

 1475ާ.ާއެވެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ޙަކަެދއްެކވުން:

ާ.هللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުތ އީދުާކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ
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 1480ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ނޑުާތ އީދުާކުރަން.ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްާ ާތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާައޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާެއާާމޫސ ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާާހުޅުހެންވޭރުާޝުކުރިއްޔ . ާހަމަ ާއިޞްލ ޙެއް. ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއ މަނިކު

ާޢިާ ާދ އިރ ގެ ާދިއްޫދ ާެއގޮތަށް ާައޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙު ާވަނީ. ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާސަމީރު ާއަޙުމަދު ާމެންަބރު  1485އްޒަތްތެރި

ާާތޯ؟މެންބަރުާއަރިހުންާއަހ ލަންާބޭނުންާހަމަާއެާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވަންާބޭނުންފުޅުާޢިްއޒަްތތެރިާދ އިރ ގެާހުޅުހެންވޭރު

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާމޫސ ާމެންބަރުާާދ އިރ ގެާހުޅުހެންވޭރު

ގޮތްާކުެރވޭނީާވަރަްށާގިނަާއިޞްލ ޙުތަކެއްާއެބަހުިރ.ާއަޅުަގނޑުމެންާހުށަހެޅިކަމުަގއިާވިޔަސްާވޯޓަށްާދިއުމުގެާއ ދެ،ާެއއް

ާއެްއޗެހިާ ާބޭނުންވ  ާނަގަން ާިމ ާކޮށްލ ފައި ާއެްއގޮތް ާއިޞްލ ޙުތައް ާހުރި ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ  1490ކުރީަގއި

ާކުރުމު ާތަރުތީބުތައް ާދެން ާވަާަގއިދަންނަވ ލ ނަން. ާމައްސަލަތަކެއް ާހުށަހެޅިފައިާއެަބއުޅޭ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާގިަނ ރަށް

ާމި ާވެްސ ާައޅުަގނޑު ާިހނގ . ާއެބަ ާކޮމިޓީތަްއ ާއެހެްނވީމަ،ާއަާއެބަހުރި. ާއިނދެފަިއ. ާކޮމިޓީަގއި ާސަލ މަތު ާޤައުމީ އީ

ނޑުމެންފަހުާއަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ފައިާދ ނަން.ާއެއީާހުށަހެޅުމަށް ޕ ޓީގެާހުރިހ ާއިޞްލ ޙުތަކެްއާާގެފަހުންާއަޅުގަ

އެކަމަުކާތަރުތީބުާކުރުމުގެާޕ ޓީތަކ އިާވ ހަކަާދައްކ ލުމަީކާވަރަށްާބޭނުްނާކަމެއް.ާތަރުތީބުާކުރުުމަގިއާާ.އެްއގޮތްާކޮށްލ ނެ

ާިއޞްލ ޙުާ ާައޅުަގނޑު ާއެހެްނވީމަ، ާދިމ ވ ން. ާކަންތައް ާކަހަަލ ާަބއެއް ާއެަބއުޅޭ ާއެުހމުގައި ާވޯޓަށް ާފަހަރަށް  1495ބައެއް

ާހުށަހަޅ ާހު ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާބެހޭ ާހިންގުމ  ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަީޒ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ށަހަޅ ލަން.

ާ ާގަވ ިއދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާހ13ާުއިޞްލ ޙަކީ، ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާބިލުަގއިވަނަ ާނަފީާާށަހެޅިފައިވ  ާވ ހަކަ ބަޔ ންކުރެވިފަިއވ 

ާއިދިކޮޅު ާދިމ  ާެއއ  ާނުވަތަ ާގޮތުން ާހުށައެއްނޭޅޭނެާކުރުމުގެ ާއިޞްލ ެޙއް ާއެ ާބޭނުމުގައި ާކުުރމުގެ ާއެއް .ާއަދިާެއވެާދޭހަ

އަށްާފޮނުވުމަށް.ާިމގޮތަށްާާމިާގޮތަށްާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދުަގއިާބަޔ ންކޮށްަފއިާވ ތީވެާއަުލންާބިލުާދިރ ސ ާކުރުމަށްާކޮިމޓީ

ާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާައޅުަގނޑު ާވެސް ާސަބަބުން ާހުށަހެޅި ާާއިޞްލ ޙު ާމ 13ާގަވ އިުދެގ ާ)ރ(ާވަނަ  1500އްދ ގެ

ާބިލުގަިއވ  ާެއާާހުށަހެޅިފައިވ  ާބޭނުމުގައި ާކުރުުމގެ ާއެއް ާދޭހަ ާއިދިކޮޅު ާދިމ  ާއެއ  ާނުަވތަ ާގޮތުން ާކުރުމުގެ ާނަފީ ވ ހަކަ

ލީހުގެާއިޞްލ ޙެއްާހުށަެއއްނޭޅޭނެާކަމަށްާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ީތވެާބިލުާދިރ ސ ާކުރިާކޮމިޓީންާމަޖި

ާވ ތީ ާދިރ ސ ކޮށްފައި ާބިލު ާޚިލ ފަށް ާލ މަރުކަޒީާާއިއ ާގަވ އިދ  ާދ އިރ ތައް ާިއދ ރީ ާނުކުެރވޭނެތީވެ ާއެގޮތަށް އެކަްނ

ާއުސޫލުންާހިންގުމުގެާބިލުާއަުލންާއަނބުރ ާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވ ާދިރ ސ ާކުރުމަށް.ާޝުކުިރްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ1505 

ާރިޔ ސަތުންާވ ޙަކަެދއްެކވުން:



 57 

ާރަޝީދު.ާމަދުމުޙައްާމެްނބަރުާދ އިރ ގެާދެކުނުާރިއްޔ .ާތ އީދުާކުަރއްވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާމަްއޗަންގޮޅިޝުކު

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާދެކުނުާމައްޗަންޮގޅި

ާ ާަރއީސް، ާމަނިކުޝުކުރިއްޔ  ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ނޑުާާހުޅުެހންވޭރު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް  1510ހުށަހެޅި

ާތ އީދުާކުރަން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާ މުފީދުާާޝިފ ޤްާާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާމެދުާަވނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާފުވަްއމުލަކ1ާުޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

 1515ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޝިފ ޤްާމެންބަރުާގެދ އިރާ ާމެދުާފުވައްމުލަކު

ާ ާބިލުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާދިވެހިރ އްޖޭގ1ާާެޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅަނީ ާމި ާއ ށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ޤ ނޫނުާކުގެާތެރެއިންާމިާދިވެހިރ އްޭޖގެާއިދ ރީާދ ިއރ ތަާަގއިާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ 0ާާޖަދުވަލުާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާހިން ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއެހެން ާފިޔަވައި ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދެވިގެްނވ  ާދަރަޖަ ާއިދ ރީާސިޓީއެްއގެ ާކޮންމެ  1520ގުމަށްޓަކައި

.ާއަދިާމިއިންާޮކންމެާއިދ ރީާދ އިރ އެްއގައިާއެވެާދ އިރ އަކަށްާއަތޮޅުާަކއުންސިެލއްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއުަފްއދަންވ ނެ

ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާހިމެނޭ ާކައުްނސިލެއް ާރަށު ާރަށެއްގައި ާޮކންމެ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާރަށެއް ކޮންމެ

ާ.ާުޝކުރިްއޔ .ާއެވެާއުފައްދަންވ ނެ

ާ

 1525ާރިޔ ސަތުންާވ ޙަކަެދއްެކވުން:

ާލަބީބު.ާއިލްޔ ސްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދ އިރ ގެާތ އީދުާކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާހުޅުމީދޫ

ާ

ާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާއިލްޔ ސްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާޅުމީދޫހު

ާރަީއސް،ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމުފީދުާޝުކުރިއްޔ  ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާހުށަހެޅުމަށްާާފުވައްމުލަކު އެ

 1530ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމ އްދ ެގާ)ށ(1ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާހުށަހަޅުއްވ ާާވަނަ ާލަޠީފު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ އަށް

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.

ާ1535 

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޖުމްހޫރިްއޔ ގ1ާާެ ާކުރުން.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާ)ށ(ާއަންަނނިވި ާމ އްދ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާޖަދުވަްލާާވަނަ

0ާާ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ާހަމަވާ 03ާގައި ާޝަރުތު ާކަުއންސިލުގެ ާސިޓީ ާތެރެއިން ާދ އިރ ގެ އިދ ރީ

ާ.ާެއވެާގައިާއެާޤ ނޫނ ާެއްއޮގތްވ ާގޮުތގެާމަތިންާސިޓީާކަުއންސިލެއްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއުފައްދަންވ ނެނތަންތ 

ާ1540 

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން. ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިނުާޙަމީދަށްާއަޅުގަ

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާދ އިރ ގެާނިލަންދޫ

ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުމަށްާާޝުކުރިއްޔ   1545ލަޠީފު

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

މުފީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާާޝިފ ޤްާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާމެދުާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާފުވައްމުލަކ1ާު

 1550ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދުފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީ

ާ ާބިލުގެ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދިވެހިރ އްޭޖގ1ާާެޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅ ގޮތަކީ ނޑު ާއަުޅގަ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާޖަދުވަލު ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ 0ާާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާިދވެހިރ އްޭޖގެ ާބަޔ ްނކޮށްފައިވ  ާތެރެއިްނ03ާާަގއި ާދ އިރ ގެ އިދ ރީ

 1555ރަށްކަމުގަިއވ ާމ ޭލގަިއާމ ލެާސިޓީާަކއުންސިލްެގާނަމުގަިއާމިާޤ ނޫނ އިާެއއްގޮްތވ ގޮތުގެާާދިވެހިރ އްޖޭެގާވެިރކަންާކުރާ 

ާދެޭވާ ާދަރަޖަ ާސިޓީއެްއގެ ާޤ ނޫނުން ާމި ާއަދި ާއެވެ. ާއުފައްދަްނާވ ނެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކައުންސިލެއް ާސިޓީ މަތިން

ާެއއްގޮތްާ ާޤ ނޫނ އި ާމި ާަސރަޙައްދެްއގައި ާުނވަތަ ާރަށެއްަގއި ާސަރަޙައްެދްއެގާކޮންމެ ާއެ ާއެރަށެްއާނުވަތަ ާމަތިން ވ ގޮތުގެ

ާނަމުގައިާސިޓީާަކއުންސިލެއްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއުަފއްދަންާވ ނެާއެވެ.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ
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 1560 ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާފ ޤުާމުފީދުގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ޝުކުރިއްޔ .ާފުަވއްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝި

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞްލ ޙަށ1ާާް ާހުށަހަޅުއްވ  ާލަބީބް ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާއަްށ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 1565ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 ދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަ

ާ ާބިލުގެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއިޤްތިޞ ދ1ާާީޝުކުރިއްޔ  ާިއޞްލ ޙުކުރުން. ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާިސޔ ސަތެއްާ ާވެސް ާއެނޫން ާުނވަތަ ާސިޔ ސަތެއް ާިއދ ރީ ާނުވަތަ ާސިޔ ސަތެއް، ާއިޖްތިމ ޢީ ާުނވަތަ ސިޔ ސަތެއް

ާދ އިރ ާއަެނއްާއިދ ރީާދ އިރ ާތަންފީޛުކުރުމުގެާބޭނުމުަގއިާުނވަތަާއެފަދަާސިާ ާއިދ ރީ ާއެއް  1570ޔ ސަތެްއގެާަމޤްޞަދަށްޓަކައި

ާއ އިާގުިޅގެންާމަސައްކަތްާކުުރމުގެާއިޚްތިޔ ރުާއެާއިދ ރީާދ ިއރ ތަކަށްާލިބިގެންވެާއެވެ.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ .ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށް،ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތް

ާ1575 

 ކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ނޑ1ާާު ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުްއިވާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާއެ ާލަބީބް ާިއލްޔ ސް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަށް ވަނަ

ާތ އީދުކުރަން.

ާ

 1580 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމ 1ާ ާިއޞްލ ޙަށްާވަނަ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޝިފ ޒް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާއަްށ ާ)ރ( އްދ ގެ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 ބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާ ާބިލުެގ ާަރއީސް. ާއިޞްލ ުޙކުރުން.1ާޝުކުރިއްޔ  ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާކައުންސިލުންާާވަނަ  1585ރަށު

ާޤ ނޫުނގެާ ާއަތޮުޅާކައުންސިލ އި،ާމި ާއަތޮެޅއްގެ ާހިމެނޭ ާަރށެއް ާއެ ާފަރ ތަކީ ާރަސްމީ ާރިޕޯޓްކުރަްނޖެހޭ ާއަދި ޖަވ ބުދ ރީވެ
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ާއިދ ރ ތަކަެށވެ. ާއެންމެހައި ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ާރިޕޯޓްކުރުމަްށ ާޖަވ ބުދ ރީވެ ާކައުންސިލްތަްއ ާރަށު އަތޮުޅާާދަށުން

ާަޖވ  ާއަތޮުޅާކައުންސިލުތަކުން ާޤ ނޫނުން ާމި ާއ އި ާއޮތޯރިޓީ ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާކުރަންޖެހޭނީ ާރިޕޯޓް ބުދ ރީެވ

ނަޑއަޅ ފަިއވ ާެއންމެހައިާއިދ ރ ތަކަށެވެ. ާކައުންސިލުންާޖަވ ބުދ ރީވެާރިޯޕޓްކުރުމަށްާކަ

ާ1590 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ 

ާ

 ހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 1595ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާފުަވއްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.4ާ

ާ

 1600 ފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާރަީއސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ 4ާޝުކުރިއްޔ  ާގޮަތކީ،ާމި ާ)ށ(ާއަޅުަގނުޑާހުށަހަޅ  ާމ އްދ ގެ ާދަށުްނާވަނަ ާ)ހ(ާގެ އްދ ގެ

ާިމާ ާރައީްސ. ާޢިއްޒަތްތެރި ާީހވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާެއބައޮތްހެން ާކުށެއް ާލިއުުމގެ ާރަށަކަށް، ާމަރުކަޒީ ާދ އިރ ތަުކގެ އިދ ރީ

ާއިދ ރީާ ާއެ ާފަށ އިރު ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާމި ާވ ނީ ާރަަށކަށް ާމަރުަކޒީ ާދ އިރ ތަކުގެ ާއިދ ރީ ާދަށުން ާ)ހ(ާގެ މ އްދ ގެ

ާތޮުޅވެރިކަންާުކރ ާރަށެވެ.ާމިގޮތަށް.ދ އިރ ެއއްގެާއަ

ާ1605 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބް.

ާ

 ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާއަޅުަގނޑުާޝުކުރިއްޔާ  ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާމުފީދުގެ ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާެމދު ާފުވައްމުލަކު .1610 

ާތ އީދުކުރަން.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަށްާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަްށ4ާާ

 1615ާތުާއަރުވަން.ފުރުޞަ

ާ

 ފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާރަީއސް.ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަތިްނ4ާާޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނުގައިވ ގޮތުގެ ާގޮަތކީ،ާމި ާހުށަހަޅ  ާ)ނ(ާއަޅުަގނޑު ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެ ާރަްށާނޫން ނަޑއެޅިަފއިވ  ާކަ ާރަށްކަމުގައި ާމަރުަކޒީ ާދ އިރ ގެ ާމަރުކަީޒާއިދ ރީ ާދ އިރ އެްއގެ ާއިދ ރީ ާއެ ާރަށަކަށް ހެން

ާޯލކަލްާ ާެއކު ާސަބަބ އި ާހިނދެއްަގއި ާފެނިއްޖެ ާަކއުްނސިލަށް ާއަޮތޅު ާދ އިރ ެއްއގެ ާއިދ ީރ ާއެ ާބަދަލުކުރަން  1620ރަށް

ާއަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއިން ާއޮތޯރިޓީ ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާމައްސަލަ ާއެ ާހުށަހެޅުމުން ާއަށް ާއޮތޯރިޓީ ށްާގަވަރމަންޓް

ހުށަހަޅައިފިނަމަާއެާއިދ ރީާދ އިރ ެއއްގެާމަރުަކޒީާރަށްާބަދަލުކުރުމުގެާއިޚްތިޔ ރުާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބިގެންެވާ

ާއެވެ.ާިމގޮތަށް.

ާ

 1625 މައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުަވްއމުލަކު ާަރއީސް. ާހުށަހެޅުއްވުމަްށާާޝުކުރިއްޔ  ާއެ ާމުފީދުގެ ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ޢިއްަޒތްތެރި

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަބޫބަކުރ2ާާުޝުކުރިއްޔ . ާޖަމ ލު ާޢަބްލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  1630ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

 ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މ ވަށުާދ އިރ 

ާ ާބިލުގެ ާބުނެވިދިޔަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާ)ށ(2ާާޝުކުރިއްޔ  ާެއއީ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާެއ ާ)ށ(ާއުނިކޮށް ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާ ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާޢިބ ރ ތް ާއެމ އްދ ގެ ާއަންނަނިވިގޮތަށް ާހަމަޖައްަސއި ާމ 2ކަމުގައި ާމި ާ)ށ(. ާބޭނުމަށްޓަކައިާ.  1635އްދ ގެ

ާ ާބަލ ނީ ާރަށްކަމަށް ާމަރުކަޒީ ާދ އިރ ގެ 8ާާއިދ ރީ ާޤ ނޫނުއަސ ީސ0221ާާއޯގަސްޓް ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ަގއި

ާެއާ ާޤ ނޫނަކުން ާނުވަތަ ާރަށްތަަކށެވެ. ާއައި ާކުރަމުން ާއަތޮުޅވެިރކަން ާއަތޮޅުތަުކަގއި ާއެ ާފެށުނުއިރު ާޢަމަލުކުރަން އަށް

ނޑައަޅ ާރަަށކަށެވެ.އަތޮޅެްއގެާމަރުކަާ ާޒީާރަށްކަމުަގއިާކަ

ާ

 1640 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާهللا.ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

 ކަެދއްެކވުން:ވ ހަهللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާ

ނޑުާޝުކު ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހެުޅއްިވ ާއެ ާޖަމ ލު ާޢަްބދުލްއަޒީްޒ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމ ވަުށ ރިއްޔ .

 1645ާތ އީދުކުރަން.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަށްާިދއްދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.2ާ

ާ

 1650 ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ދިއް

ާ ާބިލުގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙުކުރުން.2ާާޝުކުރިއްޔ  ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ާތިރީގައި ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާޢަމަލު ާޤ ނޫނަށް ާމި ާބަލ ނީ ާރަށްކަމަށް ާކުރ  ާވެރިކަން ާއަޮތޅުތަުކގެ ާބޭނުމަށްޓަަކއި ާެއާ)ނ(.ާމިމ އްދ ގެ ާފަށ އިރު ކުރަން

ާަކއުންސިލަްށާ ާއަތޮުޅ ާއިންތިޚ ބުކުރ  ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާނުވަތަ ާރަށްރަށެވެ. ާކުަރމުންދ  ާވެިރކަން އަތޮޅުތަުކގަިއ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާމަތިން ާގޮެތއްގެ ނޑަައޅ  ާކަ ާއެންމ321ާާެކައުންސިލުން ާދައުލަތުގެ ާދަށުން ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 1655ާކޮށްާސަރުކ ރުގެާގެޒެްޓަގއިާޝ އިުޢާކުރުމުންނެވެ.ާޝުކުރިްއޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.މަތީާވެރިޔ ާެއކަންާޤަބޫލު

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޙްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާޢީސ .

ާ1660 

 ރުާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަ

ާ ާބިލުގެ ާހުށަހެޅުްއވުމަށ2ާާްމި ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާ)ނ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ

 1665 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާދ އިރ ގ2ާެޝުކުރިއްޔ . ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާމުއްޠަލިބްާާވަނަ ާއިބްރ ހީމް ާމެްނބަރު ިޢއްޒަތްތެރި

ނޑުާ ވަނަާމ އްދ ގ2ާާެހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ެޙއްާއެަބޮއތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިވަގުތުާމިތ ާވަޑަިއގެންާނެތް.ާައޅުގަ

ާއަރުވަން.ާާ)ނ(ާއަށްާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ްސާލަބީބްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ަޙށްާފުރުޞަތު

ާ

 1670 ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަށްާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާމިާމ އްދ ެގ2ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާބިލުގެާ

ާޖުމްހޫރިއް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބަލ ނީ ާކަމަށް ާަރށް ާވެރިކަންކުރ  ާެއާބޭނުމަށްޓަކައި ާއެއިރެްއގެ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ޔ ގެ

ާއަތޮޅުާވެިރކަންާކުރަމުންގެންދ ާރަށެކެވެ.ާ

ާ

 1675 ވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންަބރުާއީވ ާޢަބްދު

ނޑުާތ އީދުކުރަން. ާޝުކުރިއްޔ ާަރއީސް.ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާަލބީބްގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

 ންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތު

ާ ާއަސްލަމ1ާާްޝުކުރިއްޔ . ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 1680ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:

ާ)ހ1ާ ާމ އްދ ެގ ާނުއުެފއްދޭނެ.ާވަނަ ާކައުންސިެލއް ާސިީޓ ާތަނެްއަގއި ާއެހެން ާފިަޔަވއި ާމ ލެ ާމިއޮތްގޮތުން ާމިހ ރު )

ނޑުާިއޞްލ ޙުާ)ހ(ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ގޮތަކީ،ާމިާޤ ނޫނުގެާ ނޑުާއިްޞލ ޙުާހުށަހަޅަނީ.ާއަޅުގަ އެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާތެރ4ާޭ ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާަގއި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމީހުންާވަނަ ާއަދި ާނުހިމެނޭ ާަކއުްނސިލް ާސިޓީ  1685ަގއިވ 

ދިރިއުޅޭާެއއްާރަށަށްވުރެާގިަނާރަށްތައްާހިމެނޭާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންގަންވ ނީާމިޤ ނޫނ އިާެއއްގޮްތވ ގޮތުގެާމަތިންާެއާ

ާއިދ ރީާދ އިރ ާހިންގުމަށްާއިްނތިޚ ބުކުރ ާއަތޮޅުާަކއުންސިލުްނނެވެ.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

 ްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

 1690ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.

ާ

 ހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާހުށަހެޅު ާއެ ާއަސްލަމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ނުޑާހިތަދޫ ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް އްިވ

ާތ އީދުކުރަން.

ާ1695 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަބޫބަކުރ1ާާުޝުކުރިއްޔ . ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

 1700 އަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުމ ވަށުާދ އިރ ގެާ

ާ ާބިލުގެ ާބުނެވިދިޔަ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި 1ާާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާގޮތަށް ާއަންނިވި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާ-1ަވނަ

ާދ އިރާ  ާއިދ ރީ ާނިސްބަތްވ  ާަކއުންސިްލ ާއެ ާކައުންސިލަކީ ާއަތޮޅު ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމި )ށ(.

ާސްާއިދ ރ ާއެވެ.ހިންގުމުގެާއެންމެާއި

ާ

 1705 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމް.

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމ ވަށު ާއިޞްލ ޙަްށާޝުކުރިއްޔ . ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ރު

 1710ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާުތޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.1ާާ

ާ

 1715 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާނ ިޒމްާރަޝ ދުމެންބަރުާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާ

ާ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިވެހިރ އްޭޖެގ1ާާޝުކުރިއްޔ  ާިއޞްލ ޙުކުރުން. ާގޮތަށް ާއަންނިވި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދިވެިހާ ާހިންގަްނވ ނީ ާއެއް ާދ ިއރ  ާއިދ ރީ ާއެ ާމަތިން ާއެްއގޮްތވ ޮގތުގެ ާޤ ނޫނ އި ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއިާެއއްގޮްތވ ގޮތުގެާމަތިންާެއާދ އިރ ާތަރައްޤީކުރުމަށްާމަސައްކަތްާކުރުން.ދައުލަތ އިާސަރުކ ުރގެާސިޔ ަސތ 

ާ
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 1720 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމުޙައްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާޝިފ ޒް.

ާ

 ޝިފ ޒްާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދު

 1725ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާތ އީދުކުަރން.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާިޢއްޒަތްތެރ1ާާިޝުކުރިއްޔ . ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާވެސް ާއޮތީ ާފޮނުއްވ ފައި ާއިޞްލ ެޙްއ ާދެން ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާ ާޝިފ ޒް. ާމުޙައްމަދު ާއ ދެ،ާމެންބަރު ާދަންނަވ ލަން. ާއަުޅަގނޑު ާބޭނުންފުޅުތޯ ާހުަށހަޅުއްވަން ާއިޞްލ ޙު އެހެންވީމ ،ާއެ

 1730ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 ބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާ ާބިލުގެ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ1ާިޝުކުރިއްޔ . ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާގޮތަށް ާއަންނިވި ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ވެހިރ އްޖޭގެާވަނަ

ޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޤ ނޫނ އިާއަދިާޤ ނޫނީގޮުތންާއުފެދިފައިވ ާސަރުކ ުރގެާސިޔ ސަތ އިާއެްއގޮތްވ ގޮުތެގާ

 1735ާމަތިންާއެާއިދ ރީާދ އިރ ާެއއްާހިންގ ާތަރައްޤީކުރުމަށްާމަސަްއކަތްާކުރުން.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރަކަށް،ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު.ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާ

 1740 ފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާން.ބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްހ ންާފަހުމީާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙ1ާާުޝުކުރިއްޔ .ާ

 1745ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިްލޔ ސްާލަބީބަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ
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 މެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެ

ާ ާބިލުގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޞްލ ުޙކުރުން.1ާާޝުކުރިއްޔ  ާތިރީަގިއމިވ ގޮތަށް ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެާ ާމަތިން ާއެްއގޮތްވ ގޮުތގެ ާިސޔ ސަތ ިއ ާސަރުކ ރުގެ ާޤ ޫނނ އި ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

 1750ާދ އިރ ާެއއްާހިންގ ާއެާއިދ ރ ާތަރައްޤީކުރުމަށްާމަސަްއކަތްާކުރުން.ާއިދ ރީ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއީވ ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާއަރުަވން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާهللا.ޢަބްދު

ާ1755 

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާދުގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންަބރުާއީވ ާޢަބް

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާލަބީބް ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާތ އީދުކުރަން. ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

 1760 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއަޒތްތެރ1ާި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާުފވަްއމުލަކު ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ާާވަނަ ާޙަސަން ާރަފީޤް ާމުޙައްމަދު މެންބަރު

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.

ާ

 ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާރައްޔިތުނ1ާްޝުކުރިއްޔ  ާިއޞްލ ޙުކުރުން. ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  1765ގެާވަނަ

ާޭރވުމުަގިއާ ާމަޝްރޫޢުތައް ާތަރައްީޤެގ ާދ އިރ ެގ ާއިދ ރީ ާމުޅި ާޕްލޭންތަކަށ ިއ ާތަރައްޤީެގ ާރަށްރަށުެގ ާއެުކ ބައިވެިރވުމ ިއ

ާރައްޔިތުންގެާިޚޔ ލ އިާމަްޝަވރ ާކަމ ބެހޭާފަރ ތްތަކަށްާދިނުން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1770ާهللا.ދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާފޮނަދޫ

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުން:ވ هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު
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ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެހުށަހެުޅއްިވާއިޞްލ ޙަށް ާޙަސަން ާރަފީޤް ާމުޙައްމަދު ާދ އިރ ެގާމެންބަރު ާއުުތރު ޝުކުރިއްޔ .ާފުަވއްމުލަކު

ާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ1775 

 ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ާ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ާފަރެސްމ ތޮޑ 2ާާޝުކުރިއްޔ . ާއިޞްލ ޙެއް. ާއޮްތ ާހުށަހަޅ ފަިއ ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 1780 ާދެއްެކވުން:ވ ހަކަގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ 

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާ)ނ(2ާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙަީކ، ާހުށަހަޅ ފަިއވ  ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ އެާާ-ވަނަ

ވެރިކަންާކުރ ާާއަތޮޅެްއގެާރައްޔިތުްނގެާވޯޓަުކންާއެާއަތޮޅުގެާވެރިކަންކުރ ާރަށްާބަދަލުކުރުމަށްާނުނިންމ ހ ާހިނދެއްގައި

ރަށްކަމުގައިާބަލަންވ ނީާމިޤ ނޫނުާފ ސްވ އިރުާއެާއަތޮޅެްއގެާވެރިކަންކުރަމުންާއަންނަާރަށެެވ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާ

ާރައީސް.ާ

ާ1785 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު

ާދ އި ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެހުށަހެޅުއްިވާޝުކުރިއްޔ  ާމުއްޠަލިބް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ރ ގެ

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

 1790 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާހުށަހަޅުްއވ 1ާާޝުކުރިއްޔ . ާޝިފ ޒު ާމުޙަްއމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާބ ރަށު ާ)ށ(، ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަރުަވން.ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާ

ާ

 ާކަެދއްެކވުްނ:ވ ހަބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާ

ާ ާބިލުގެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާރައްޔިތުްނެގ1ާާޝުކުރިއްޔ  ާިއޞްލ ޙުކުރުން. ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ  1795ވަނަ

ާތަ ާރަށްރަށުގެ ާމަތީން ާގޮުތެގ ާެއއްގޮްތވ  ާސިޔ ސަތ ިއ ާސަރުކ ުރގެ ާއިދ ީރާބައިވެިރވުމ ެއކު ާމުޅި ާޕްލޭންތަކ އި، ރައްީޤެގ

ދ އިރ ގެާތަަރއްޤީގެާމަޝްރޫުޢތައްާރޭވުމ އި،ާބަޖެޓްާތަްއޔ ުރކުރުމ އި،ާތަަރއްޤީގެާމަޝްރޫުޢތައްާރަށުާަކއުންސިލުތަކުންާ

ރ ަތކަށްާތަންފީޛުކުރުމުގެާކަންތައްަތއްާހިނގ ާނުހިނގ ާގޮތްާބަލައިާމަސައްކަތްާކުރަމުންދ ގޮތްާދަުއލަތުގެާކަމ ބެހޭާވުޒ 

ާއެންގުން.ާ
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ާ1800 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު

 1805ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާއެހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާފޭދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަލްޙ ންާފަހުމީާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙ1ާާުޝުކުރިއްޔ .ާ

ާއިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާހުށަހަޅުއްވ ދެްއވުމަށްާހުޅުމީދޫާދ 

ާ1810 

 ާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު

ާރަީއސް.ާބިލުގެާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާމިޤ ނޫނުގަިއ1ާާޝުކުރިއްޔ  ާގޮތަށް ާމ އްދ ެގާ)ށ(ާތިރީގައިާމިވ  ވަނަ

ާގޮުތގެ ާޕްލޭންތަްއާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާތަރައްޤީގެ ާަޤއުމީ ާޕްލޭނ އި ާތަރައްޤީގެ ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ ާއެކަށައެޅޭ މަތީން

ާތަންފީޛުކުރުމުގައިާސަުރކ ރުެގާމިނިސްޓްރީތަކަށ އިާރަށުާކަުއންސިލުތަކަށްާއެހީތެރިވެދިނުން.ާ

ާ1815 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުޞަތުއަރު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާޝިފ ޤްާތ އީދުކުރަްއވ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ވަން.ާފުވައްމުލަކު

ާމުފީދު.

ާ

 1820 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު

ާާަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާއެހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުާ

ާ

 ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާހުށަހަޅުއްވ 1ާާޝުކުރިއްޔ .ާ

 1825ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ
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 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

ާޢިްއޒަތް ާގޮތަށްާިއޞްލ ޙުުކރުން.ާރަށުާކައުންސިލުަތކުނ1ާާްތެރިާރަީއސް.ާޝުކުރިއްޔ  ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަންނަނިވި

ާހިންގ ާޙަރަކ ތްތައްާވިލަރެސްޮކށްާހުއްދަދިނުމ އިާއެާކައުންިސލުތައްާހިނގ ާނުހިނގ ާގޮތްާބެލުން.ާ

ާ1830 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމުޙައްމަދުާޤަސަމް.ދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިނަދޫާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާތ އީދުކުރަްއވ ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް

ާ ާބިލުގެ ާއެހުށަހެޅުއްވ1ާާިމި ާމުސްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާ)ށ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ  1835ވަނަ

ނޑުާތ އީ ާުދކުރަން.ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިއޮތީ ާދެން ާލަބީުބ1ާާޝުކުރިއްޔ . ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާމިހ ރު ާއިޞްލ ޙެއް. ާއިޞްލ ޙެއ1ާާްހުށަހަޅުއްވ  ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުޅުމީދޫ ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  1840ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވ ާތ އީދުާލިބިފައިާަވނީ.ާއަޅުަގނޑުާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު

ާފ ޤްާމުފީދު.އަޅުަގނުޑގެާިއޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވ ނީާފުަވއްމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝި

ާ1845 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބަެއްއާ ާޕ ޓީތަުކގެ ާއެީކގަިއ ާއ ިއ ާހިނގަމުންދ ތީ ާެވސް ާކޮމިޓީަތއް ާމިގެންދަނީ ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ އ ދެ،

ާހުށަހަޅުއްާ ާއެ ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާބޭފުޅުންނަށް ާެނތް ާވަަޑއިގެން ާޖަލްސ ގައި ާިތއްބެީވމަ ާކޮމިޓީގައި ާހުިރާމެންބަރުން ވ ފައި

ާމިތ ާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާހުޅުމީދޫ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިގެންދަނީ. ާއަުރވަމުން ާފުުރޞަތު ާއެ އިޞްލ ޙްތަކަކަްށވ ތީ

 1850ާއިންނެވީމަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންަބރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާައރުވ ނަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު
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ާޝުކު ާބިލުެގ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާތަަރއްޤީގ1ާާެރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާގޮތަްށ ާއަންނަނިިވ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާސަރުކ ރުްނާ ާދަމަހައްޓ  ާސިޔ ަސތު ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާސަރުކ ުރެގ ާހިންގުމުަގއި ާރ ވ  ާމަޝްރޫޢުތަްއ އެިކއެކި

ާެއާމިނިސްޓްރީތަކުންާއެާމަޝްރޫޢުތައްާހިނގ ާނުހިނގ ާގޮތްާބެލު ާއެމިނިސްޓްރީތަކަށްާޖަވ ބުދ ރީވެ  1855މުގައިާއެހީތެރިވެދީ

ނަޑއަޅ ާގޮތަކަށްާގަވ އިދުންާރިޕޯޓްާހުށަހެޅުން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްެތރިާރައީސް. ާމިނިސްޓްރީތަކުންާކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު.ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތް

ާ1860 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު

ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާއެހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާ

ާާކުރަން.އަޅުަގނޑުާތ އީދު

ާ

 1865 ާކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާޙަސަނަށ1ާާްޝުކުރިއްޔ .ާ ާރަފީޤް ާމުޙައްމަދު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާއުތުރު ާމ އްދ ެގާ)ރ(ާފުަވއްމުލަކު ވަނަ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަން

ާރައީާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާދަށުނ1ާާްސް. ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއިޞްލ ޙުުކރުން. ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ  1870ވަނަ

ާއިހްތިޞ ސްަގއިާ ާަކުއންސިލެއްގެ ާއެ ާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި ާމަސްޢޫލިްއޔަުތ ާބ ރ އި، ާލިބިދީފައިވ  ާަކއުންސިލަށް އަތޮޅު

ާތަާ ާބަޖެޓް ާެހދުމ އި، ާޕްލޭންތައް ާބޭނުންވ  ާތަންފީޛުކުުރމަށް ާކަންތައް ާމަޝްރޫޢުތަްއާހިމެނޭ ާތަަރއްޤީެގ އްޔ ރުކުރުމ އި،

ާފެންވަރުަގިއާ ާދ އިރ ގެ ާިއދ ރީ ާބަލައި ާގޮތް ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާކަންތައްަތއް ާތަންފީޛުކުރުމުގެ ާކައުންސިލުން ރަށު

އިާއެކަށަައޅަންޖެހޭާސިޔ ސަތުތަްއާއެކަަށއެޅުމ އި،ާއެާިސޔ ސަުތތައްާތަންފީޛުކުރުމަށްާކުރަންެޖހޭާކަންކަންާކުރުމ އިާއެއާ 

 1875ާގުޅޭާގަވ އިދުތައްާހެދުން.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދު.ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝުކުރިއްޔ .ާނިލަންދޫާ

ާ
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 1880 ާދެއްެކވުން:ވ ހަކަާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދު

ާއުތު ާފުވައްމުލަކު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވިާޝުކުރިއްޔ  ާޙަސަން ާރަފީޤް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ރު

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1885ވަނަާމ އްދ ެގާ)ކ(ާއަށްާުފވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާހުށަހަޅުއްވ 1ާާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާޞަތުާއަރުަވން.ާއިޞްލ ޙަށްާފުރު

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު

ާ ާަރީއސް.ާބިލުގެ ާިޢއްޒަތްތެރި 1ާާޝުކުރިއްޔ  ާޮގތަކީ،ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާމ އްދ ެގާ)ކ(ާއަުޅގަ 331ާވަނަ

ާޤައު ާެއކަަށއަޅ  ާުވޒ ރ ތަކުން ާއުފަްއދ ފައިވ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެާވަނަ ާސިޔ ސަތުތަކަށ އި ާތަރައްީޤގެ  1890މީ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާމަޢ ފްކުރަްއވ ތި. ާއެކަށަައޅ 331ާާޤ ނޫނުތައް، ާުވޒ ރ ތަކުން ާއުފައްދ ފައިވ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ތަާއިޖުތިމ ޢީާޤައުމީާތަރައްޤީގެާިސޔ ސަތުަތކ އިާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުތަކ އިާެއއްގޮްތވ ާގޮުތގެާމަތީންާިއޤްތިޞ ދީާނުވަ

ާކުްއޔަށްާ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހެން ާތަންތަން ާމިފަދަ ާހޯދުމ އި ާބިންބިމ ިއ،ާފަރ އި،ާފަޅު ާަނމުގައި ާކައުންސިުލގެ ބޭނުންތަކަށް

ާމިލްުކާ ާނަމުގައި ާކައުންސިުލގެ ާއިންވެްސޓްމަންޓްތައް ާމި ާއިްނވެސްްޓކުރުމ އި ާތަންތ ނގައި ާމިފަދަ ދޫކުރުމ އި،ާދިނުމ އި

 1895ާޔ .ާކުރުން.ާޝުކުރިއްާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

މުޙައްމަދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާހިތަދޫާއުތުރުާތ އީދުކުރަްއވ ާ

ާއަސްލަމް.

ާ1900 

 ާވ ހަަކދެއްކެވުން:ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމް

ާލ ަޙށްާތ އީދުކުރަން.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާއެާއިޞް

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞްލ ޙަށ1ާާްޝުކުރިއްޔ .ާ ާހުށަހަޅުއްވ  ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ އްދ ެގާ)އ(ާތުޅ ދޫ  1905ވަނަ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.
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ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމުާރަޝ ދު

ާިޢއްޒަ ާޝުކުރިއްޔ  ާބިލުގެ ާރަީއސް. ާއިޤުތިޞ ދ1ާާީތްތެރި ާިއޞްލ ޙުކުރުން. ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)އ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާކައުންސިުލެގާ ާމިލްކުރުމ އި ާހޯދުމ އި ާމުދ  ާނޫފުލޭ ާއަދި ާއުުފލޭ ާނަމުގައި ާކައުންސިުލގެ ާބޭނުންތަކަށް ާއިޖުތިމ ޢީ  1910ނުވަތަ

ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާތަކެތި ާމިފަދަ ާހުންނަ ާދަށުގައި ާފަރ ތްތަކަށްާާބެލުމުގެ ާއެހެން ާގޮތުެގާމަތިން ާވ  ާގަވ އިުދގައި ހެދޭ

ާއަންނަނީާ ާމި ާއިޞްލ ޙުަގއި ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާޢިބ ރ ތް ާމި ާދޫކުރުން. ާދިނުމ އި ާހަމައެކަނި ާދޫކުރުން. ާދިނުމ އި ކުށްޔަށް

ާއިސްފަސްެވގެން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

 1915ާެކވުން:ވ ހަކަދެއްާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާތުޅ ދޫާދ އިރ ާދ އިރ ގެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)މ(ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.1ާާ

ާ1920 

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާދެކުނުާހިތަދޫ

ާފައިސ 1ާާ ާބޭނުންވ  ާހިންގުމަށް ާޙަރަކ ތްަތއް ާތަރައްޤީގެ ާިއޞްލ ޙުކުުރން. ާގޮތަށް ާއަްނނަނިވި ާ)މ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނަޑއަޅ ފަިއވ ާހުދޫދުގެާތެރޭގައިާުމނިސިޕަލްާބޮންޑ އި،ާބިލ އި،ާުމނިސި ޕަލްާސެކިއުރިޓީާފަދަާހޯދުމަށްާމިާޤ ނޫނުގައިާކަ

ާއެިކއެކިާމ ލީާސެިކއުރިޓީތައްާއެކަށަައޅައިާއެފަދަާސެކިއުިރީޓތައްާސްޓޮކުާއެންޗޭންޖުާމެދުެވރިކޮށްާވިްއކުން.

ާ1925 

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮ

ާ ާހަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ނޑުާޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ލަޠީފު

ާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 1930ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ދ(،ާބ ރަުށާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.1ާ

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:ާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުބ ރަށުާދ އި
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ވަނަާމ އްދ ގެާ)ދ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާިއްޞލ ޙުކުރުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ1ާާރިާރަީއސް.ާބިލުގެާއްޔ ާިޢއްޒަތްތެޝުކުރި

ާގޮތުގ331ާާެ ާެއއްގޮްތވ  ާިސޔ ސަތުތަކ  ާއުސޫލުަތކ އި ާަކނޑަައޅ  ާުވޒ ރ ތަކުން ާއުފައްދ ފަިއވ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ  1935ވަނަ

ާފަތުރުވެިރކަމ އި ާދ އިރ އެއްގެ ާއިދ ރީ ާއެ ާސިނ އަތްތައްާާމަތިން ާއެހެނިހެން ނޑުވެިރކަމ ިއ ާދަ މަސްވެރިކަމ އި

ާކުރިއަުރވުމަށްާއެހީތެރިވެދީާަމސައްކަތްކުރުން.ާ

ާ

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 1940ާށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާހުށަހެޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.1ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 1945ާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމު

ާރަީއސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅަން.1ާާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙުކުރަން ާގޮތަށް ާ)ހ(ާއަންނަނިވި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަތޮޅުާ ާދަށުން ާއެކިެއިކާޤ ނޫނުތަކުގެ ާޚިދުމަތްތަކ އި ާދޭންޖެހޭ ާހިމެނޭާރަށްރަށް.ާއަތޮޅުާކައުންސިލުން ާދ އިރ ަގއި އިދ ރީ

ާއިޞްލ  ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތްކުރުން. ާހަވ ުލކޮށްފަިއވ  ާރަށަކަށްާކައުންސިލ އި ާއެންމެ ާބޭނުމަކީ ާހުށަހަޅ ލި ޙު

ޚިދުމަތެއްާދޭންާއަތޮޅުާކައުންސިލުންާނިންމައިފިާނަމަާނުވަތަާވަކިާރަށަކަށްާޚިދުމަތެއްާދޭންާޖެހިއްޖެާހިނދެއްގައިާއެާ

 1950މުހިއްމުާރަށަކަށްާވެސްާއެާޚިދުމަތެއްާފޯރުކޮށްދެވޭާގޮތަށްާމިާޤ ނޫނުގައިާއަޮތޅުާކައުންސިލަށްާއެާފުރުޞަތުާއޮތުމަކީާ

ކަމެއްާކަމަށްާައޅުަގނޑުާދެޭކތީ.ާހަމަާއެފަދައިންާޚިދުމަތެއްާދޭންާއަލަށްާފަށ އިރުާއެްއާދުވަހެއްަގއިާއެއްާަވގުތެްއގަިއާ

ާއަުޅަގނުޑާ ާވެދ ނެތީވެ ާކަަމކަށް ާއުނދަގޫ ާދަތި ާވެސް ާފެއްޓުމަކީ ާދޭން ާޚިދުމަތް ާއެ ާރަށުަގއި ާގިނަ ާވުރެ ާރަށަށް އެއް

ާމިީއ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާހުށަހަޅ ފައިވ ާއިޞްލ ެޙއް

ާ

 1955ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމ ވ1ާަ ާށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ާވަނަ ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ށު

 1960ާއިޞްލ ޙު.
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ާ

ާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމ 

ާތަ ާއެކަށީގެންވ  ާއެންމެ ާހުށަހަޅަނީ ނުޑާމި ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙު ާރަީއސް.ާމި ާިޢއްޒަތްތެރި ާޖުމުލަތައްާޝުކުރިއްޔ  ާއެ ނަށް

ޖުމުލަާެއީއ0ާާވަނަާމ ްއދ ގެާ)ށ(ާގ1ާާެލުމަށްޓަކައި.ާއެާގޮތުންާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީާުބނެވިދިޔަާބިުލގެާ

ާ ާޢިބ ރ ތުގެ ާފެށޭ ާމ އްދ ގެ ާމ0ާާިމި ާހަމަޖެއްސުން. ާގޮތަށް ާއަންނަިނިވ ާޢިބ ރ ތް ާފެށޭ ާހިމަަނއި، ާޖުމުލަކަމުގައި  1965ވަަނ

ާ ާމ 1ާޤ ނޫނުގެ ާއިދ ރީާވަނަ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާެއއްޮގތްވ  ާމަސްއޫލިްއޔަތުތަކ ިއ ާބ ރުތަކ ިއ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  އްދ ަގިއ

ާގޮތުންާ ާމި ާއެވެ. ާދޭންވ ނެ ާކައުންސިލުްނ ާއަތޮޅު ާޚިދުމަތްތައް ާއަންނަނި ާރައްޔިތުންނަށް ާރަށްރަށުގެ ާހިމެނޭ ދ އިރ ަގއި

ާއ  ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާދިުނމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތްތައް ނަޑއަޅ  ާމުއްދަެތއްެގާކަ ާއެކަީށގެންވ  ާވަސީލަތްތަްއ ާއެހެނިހެން އި

ާތެރޭގައިާސަުރކ ރުންާފޯރުކޮށްދޭންވ ނެާެއވެ.

ާ1970 

ާވ ަހކަދެއްެކވުން:هللاާބްދުޢަފޮނަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަބްދުއްރަޙީމްާ

ާ ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ނޑުާމ ވަށު ާއަުޅގަ އިޞްލ ޙަށް

ާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 1975ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞްލ ެޙއް.1ާާ ާއޮތް ާހުށަހަުޅއްވ ަފއިވ  ާޢިބ ރ ތަކުން ާއެްއ ާހަމަ ާވެްސ ާއިޞްލ ޙަީކ ާޮއތް ާދެން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެއީ ާގަބޫުލކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންީވމ ، ާދ އިރ ގެ. ާމ ވަށު ާއަބޫބަުކރު ާޖަމ ލު ާހުށަހެޅުްއވިފައިާާޢަބްދުލްޢަޒީޒު މިހ ރު

ާއޮތްާއިޞްލ ެޙއްާކަމަށް.ާމ ަވށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 1980ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާއި ާގެންނަންޖެހޭ ާސަަބބުން ާގެނައުމުގެ ާބަދަލު ާގެނައި ާކުރިން ާއިޞްލ ޙަކީ ާައޅުަގނުޑާމި ާއެހެންވީމ ، ޞްލ ޙެއް.

ވަނަާޖުމުލަާެއއީާމިާމ ްއދ ގެާފެށޭާޢިބ ރ ތުގެާަބއެްއ0ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާެގ1ާާހުށަހަޅ ލ ނަން.ާބުނެވިާދިޔަާިބލުގެާ

ާހިމަނަިއ،ާ ިިީއ1ާާކަމުގައި ާމި ާވ ހަކަ ާ)ށ(ާިއޞްލ ޙުކުރ  ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއެ ާގޮތަށް ާ)ށ(ާއަންނަނިވި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދޭންޖެހޭާއިނގޭތޯ ާރައްޔިތުންނަށް ާއޮފީސްަތކުން ާެއކިެއކި ާމިނިސްޓްރީތަކ އި ާސަރުކ ރުގެ ާއޮންނަންޖެހޭނީ ާަގއި ާ)ށ( .

ާއިދ ރީާ ާއެ ާމެދުވެރިކޮށް ާކައުންސިލުަތއް ާއަތޮޅު ާއޮފީްސތަކުން ާމިނިސްޓްރީތަކ އި ާެއ ާތެރެއިން  1985ޚިދުމަތްތަކުގެ

ނަޑއަޅ ާޚިދުމަތްތައްާދިނުން.ާ ާދ އިރ ެއއްަގއިާދޭންާކަ

ާ
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ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާއިޞްލ ޙަްށާ ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމ ވަށު ޝުކުރިއްޔ .

 1990ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާދޫާދ އިރ ގެވަނަާމ އްދ ގެާ)އ(.ާތުޅ 1ާ

ާ

 1995ާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމު

ާ ާބިލުގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑ1ާާުޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުކުރަން ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)އ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދޭ ާބިުލގައިާހުށަހަޅަން.ާކައުންސިލުން ާދިނުން.ާއެއީ ާޚިދުމަްތތައް ާވެސް ާނޫން ާމި ނަޑއަޅ  ާކަ ާޤ ނޫނަކުން ާކަމަށް ންޖެހޭ

ާހުރިހ ާ ާހުރި ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާއައިރު ާހަމައަށް ާއަލިފ  ާމިހ ތަނަށް ާބުނީމ  ާޚިދުމަތްތެކޭ ާނޫން ާމި ާއޮންނަނީ މިހ ރު

ާފަރ ތްާއެބަވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއާޚިދުމަތްތަ ކަކީާދޭންޖެހޭާޚިދުމަތްތަކަކަށްާހެދުމަށްޓަކައިާމިާޚިދުމަތްތަކެއްާދިނުމުންާއެއް

ނޑުާދެކެން.ާޝުކުރިއްޔ .  2000ާތަނަށްާމިާއަކުރުާއިތުރުކުރަްނޖެހޭާކަމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުަރން.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެުޅއްވުމަށްާ

ާ

 2005ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞްލ ޙަށ30ާާް ާހުށަހަޅުއްވ  ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާމ އްދ . ވަނަ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟު

 1ާ2010ސް.ާކައުންސިލުތަުކގެާއުމުރަީކާކައުންސިލުތައްާއިންތިޚ ުބވިާތ ރީޚުންާފެށިގެންާމީލ ދީާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީާ

ާދުވަްސާކުރިންާއ ާކައުންސިެލއްާއިްނތިޚ ބުކުރަންާވ ނެާެއވެ.12ާއަހަރުާދުވަހެވެ.ާަކއުންސިުލެގާއުމުރުާހަމަވުމުގެާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޢ ދިލުސަންާޙަާމަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާވިލި ާފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާައޅުގަ



 76 

ާ2015 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުށަހަޅުއްވ 31ާާ ާޙަސަން ާރަފީޤު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ާުފވައްުމލަކު ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާއިޞްލ ޙަށް

ާ

 2020ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

ނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީ.ާއަޮތޅުާކައުންސިުލގެާރައީސ އިާަނއިބުާރައީސްާއިންތިޚ ބުކުރ ނ31ާާީ ވަނަާމ އްދ އަށްާއަުޅގަ

ާސިލުަގއިާހިމެނޭާމެންބަރުންގެާމެދުގައިާނެޭގާސިއްރުާވޯަޓކުންނެވެ.ކައުންސިުލގެާމެންބަރުންގެާތެރެއިންާއެާަކއުން

ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޝިފ ޤުފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާހުށަހެުޅއްިވާޝުކުރިއްޔާ  ާއެ ާޙަސަން ާރަފީޤު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާުއތުރު ާފުަވއްމުލަކު .2025 

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަ ާުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާށްާމައްޗަްނގޮޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 00ާާ

 2030ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަ

ނޑުާ ވަނަާމ ްއދ ގެާ)ހ(ާށްާމިދަންނަވ ާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅަނީ،ާމ00ާާިޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ގޮތަށްާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާސަބަބުާވެސްާއަޅުަގނޑުާބަޔ ންކޮށްލ ފައިާއަޅުަގނޑުާއިްޞލ ޙުާހުށަހަޅ ނަން.ާމިާމ އްދާ 

ާ ާފ ްސެވއްޖެ ާގޮތަށް ާތަންފީޛުާއޮތް ާސިޔ ސަތު ާސަުރކ ރެްއގެ ާއޮންނަ ާަވގުތަކު ާއެ ާހިންގުުމަގއި ާރަށްަތއް ާރ އްޖޭގެ  2035ނަމަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއެކަމަކީ ާމައ321ާާިނުކުރެވޭނެތީވެ ާރަށަކީ ާކޮންމެ ާއަދި ާވ ނެީތވެ ާގޮތަކަށް ާޚިލ ފު ާމ ްއދ އ އި ވަނަ

ާރައްޔިތުން ާރަށްރަުށެގ ާވެ ާޤައުމަކަްށ ާަވކި ާނެތް ާުގޅުމެއް ާއެހީތެރިކަެމއްާާސަރުކ ރ  ާސަރުކ ރުެގ ާބަންުދެވ ރަށު

ާޤ ނޫނ އިާ ާއ އި ާޤ ޫނނުއަސ ސީ ާިއޞްލ ޙަކީ ާމި ާމަޖުބޫރުވ ެނތީވެ. ާފުއްދަން ާއަމިްއލައަށް ާނެތި ބެލެނިވެރިކަމެއް

ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާތަރައްޤީކޮށް ާރަށް ާހިންގ  ާރަށް ާމަތިން ާގޮތުގެ ާެއްއގޮތްވ  ާިސޔ ސަތ އި ސަރުކ ރުގެ

 2040ާގެާމަތިންާރަށްވެހިކަުމގެާިޚދުމަތްތައްާދިނުން.ާގޮތު

ާ
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ާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާއިރ ގެާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ 

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

 2045ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމ އްދ ގެާ)ހ(ާށްާުތޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމުާރަޝ ދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާވަނ00ާަ

ާ

ާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމު

.ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ުޙުކރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނ00ާްޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާދިވެިހާ ާހިންގ  ާރަށްރަށް ާމަިތން ާގޮުތގެ ާެއްއގޮތްވ  ާޤ ނޫނ އި ާއ ިއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖުމުހޫރިްއޔ ެގ  2050ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާޤ ނޫނުަގއިާ ާމި ާތަރައްޤީކޮށް ާރަށްރަށް ާއެ ާމަތިން ާޮގތުގެ ާެއއްގޮްތވ  ާސިޔ ސަތ ިއ ާސަރުކ ުރެގ ާދިވެހި ދައުލަތ އި

ާރަށްވެހިކަމުގެާ ާމަތިން ާގޮތުެގ ާސަރުކ ރުތަެކްއާާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާވަކި ާއުޅެނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާދިނުން. ޚިދުމަތްތައް

ާވ ީތާ ާކަމަށް ާހިންގަން ާއުސޫުލން ާލ މަރުަކޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާއުޅެީނ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫން. އުފައްދ ކަށް

ާ ާސަރުކ ރުގެ ާޖެހޭީނ ާތަންފީޛުކުރެވެން ާެވސް ާދ އިރ ެއއްަގއި ާކޮންމެ ާމިއިްނ ާީހވަނީ ސިޔ ސަތުހެން.ާއަޅުަގނޑަށް

ނޑުާހުށަަހޅ ާއިޞްލ ޙެއްާމިީއ.ާޝުކުިރއްޔ .ާ  2055ާއެހެންކަމުންާއަުޅގަ

ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާހުށަހެޅުއްިވ ާއެ ާރަޝ ދު ާނ ޒިމު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތުޅ ދޫ ޝުކުރިއްޔ .

ާދުކުރަން.ާތ އީ

ާ2060 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާަވނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާށް.00ާޝުކުރިއްޔ .ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާއަށް،ާ

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށީާ

 2065ޞްލ ޙުކުުރން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާއެްއގޮްތވ ާގޮތުގެާމަތިންާތަރައްޤީކޮށްާވަނަާމ އްދ ގެާާ)ހ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއ00ާި

ާއެްއާ ާކަންކަުމގައި ާބޭނުންވ  ާދިނުމަށް ާހުއްދަ ާވިަލރެސްކުރުމ އި ާކައުންސިލުން ާއަތޮުޅ ާހަރަކ ތްަތއް ާކައުންސިުލގެ ރަށު

ާހިކަމުގެާޚިުދމަތްާދިނުން.ބ ރުލުމ އިާއެހީތެރިކަންާދީާމިާޤ ނޫނުގައިާބަޔ ންކޮށްަފއިވ ާޮގތުގެާމަތިންާރަށްވެ

ާ
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ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ނުޑާާތިމަރަފުށީ ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާމުޞްޠަފ   2070މުޙައްމަދު

ާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝިފ ޤުާމުފީދު.ާގެާ)ހ(ާުފވަްއމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުވަނަާމ އްދ 00ާ

ާ2075 

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަ

ާރަީއސް.ާ ާިޢއްޒަތްތެރި 00ާާޝުކުރިއްޔ  ާގޮތަކީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހުށަހަޅ  ާ)ހ(ާއަޅުަގނޑު ާމ އްދ ގެ ވަަނ331ާާވަނަ

ނޑަައޅ ާުއސޫލުތަކ އި،ާސިޔ ސަތުަތކ ިއ،ާއަދިާދިވެހިރ އްޭޖގެާއެންމެަހއިާމ އްދ ގެާދަ ށުންާއުަފއްދ ފައިވ ާވުޒ ރ ަތކުންާކަ

ޤ ނޫނުތަކ އި،ާެއްއގޮތްވ ާގޮތުެގާމަތިންާރަށްާހިންގައިާރަށްާތަރައްޤީކޮށްާމިާޤ ނޫނުގައިާަބޔ ންކޮށްފަިއވ ާގޮުތގެާމަތިންާ

 2080ާރިއްޔ .ރަށްވެހިކަމުގެާޚިދުމަތްާދިނުން.ާޝުކު

ާ

ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާާރުާއިލިޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަ

ާޝިފ ޤުާމުފީދުގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

 2085ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު.ާާމެންބަރުާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(.ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރ00ާި

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާ ާބިލުގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާތަަރއްީޤެގ00ާާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާގޮތަށް ާއަންނަނިިވ ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާވުޒ ރ  ާަދއުލަތުގެ ާބެލުމުގައި ާގޮތް ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާދީ،ާމިފަަދާމަސްރޫޢުތައް ާއެހީތެރިވެ ާަކއުންސިލަށް ާއަތޮޅު  2090ަތކަށ އި

ާމަތިްނާ ާުއސޫލެްއގެ ާަކނޑަައޅ  ާފަރ ތްތަކުން ާއެ ާއަދި ާޖަވ ބުދ ީރާވެ ާެއާފަރ ތްތަކަށް ާތަންފީޛުކުރުމުަގއި މަޝްރޫޢުތައް

ާގަވ އިދުންާރިޕޯޓުާހުށަހެޅުން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާމަދުާޤަސަމުތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް
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ާ ާބިލުގެ ާމެންބަރ00ާުމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާށް ާ)ރ( ާމ އްދ ެގ ާހުށަހެޅުއްިވާާވަނަ ާއެ ާޝިފ ޒު  2095މުޙައްމަދު

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޤުާމުފީދު.ޝިފ ާވަނަާމ އްދ ެގާ)އ(ާފުަވއްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ00ާުޝުކުރިއްޔ ާ

ާ2100 

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަ

ނޑުާހުށަހަޅ ާޮގތަކީ،ާޤ ނޫނުއަސ ީސގ00ާާެޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުގެާ 331ާވަނަާމ އްދ ެގާ)އ(ާއަުޅގަ

ާސި ާތަރައްޤީގެ ާަޤއުމީ ާއެކަަށއަޅ  ާުވޒ ރ ތަކުން ާއުފައްދ ފަިއވ  ާދަށުން ާޤ ނޫނުތަކ ިއާގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ޔ ސަތުތަކ ިއ

ާފަުރާ ާފަޅ އި ާބިންބިމ އި ާނަމުގައި ާކައުންސިުލގެ ާބޭނުންތަކަށް ާއިޖުތިމ ޢީ ާނުވަތަ ާއިުޤތިޞ ދީ ާމަތިން ާގޮުތގެ އެްއގޮތްވ 

ާތަންތ ނަގއިާ ާމިފަދަ ާޫދކުރުމ އި ާކުށްޔަްށ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހެން ާތަންތަން ާމިފަދަ ާއަިދ ާމިލްކުރުމ އި  2105ހޯދުމ އި

ާންވެސްުޓކުރުމ އިާއަދިާމިފަދަާއިންވެސްޓުމަންޓުތައްާކައުްނސިލުގެާނަމުގައިާމިލްުކކުރުން.ާޝުކުރިއްޔ .އި

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާއިރ ގެާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ 

ާދުކުރަން.ާޝިފ ޤުާމުފީދުގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ2110 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރ00ާުޝުކުރިއްޔ . ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަުށ ާ)ވ( ާމ ްއދ ގެ ާއަބޫބަކުރަްށާާވަނަ ާޖަމ ލު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

 2115ާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމ 

ާޢި ާރަނގަުޅކޮށްލަިއގެން.ާޝުކުރިއްޔ  ާމިސްޓޭކު ާޓައިޕިންގ ާހުށަހަޅަނީ ާއިޞްލ ޙު ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. އްޒަތްތެރި

ާ ާބިލުގެ 00ާާބުނެވިދިޔަ ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާޮގތަށް ާއަންނަނިވި ާ)ވ( ާމ އްދ ގެ ާކައުންސިުލގ00ާެވަނަ ާއަޮތޅު ާ)ވ(. .

ާޤ ނޫނ  ާބެހޭ ާބިމ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަދި ާމަތިން ާއިރުޝ ުދގެ ާގޮުތގެާލަފައ އި ާއެއްގޮްތވ  ާޕްލޭނ  ާޔޫސް ާލޭންޑު ާރަށުގެ އި

މަތިންާސަރުކ ރުގެާބިމ ާބެހޭާޤައުމީާއިދ ރ އިންާރަށުާކައުްނސިލ ާހަވ ލުކޮށްފައިވ ާފަޅ އިާބިންާއެކިާބޭނުމަށްާކުށްޔަށްާ

 2120ާދޫކުރުމ އިާދިނުން.

ާ



 80 

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާޢަބްދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫާ

ާމެންބަރުޝުކުރިއް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމ ވަށު ާއިޞްލ ޙަްށާާޔ . ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ2125 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ ްއދ ގެާ)މ(.00ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާނ ިޒމުދ އިރ ގެާމެންބަރުާާދޫތުޅ 

ާ ާބިލުގެ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނުޑ00ާާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙުކުރަން ާގޮތަށް ާއަންނަިނވި ާ)މ( ާމ އްދ ގެ  2130ވަނަ

ާހޯ ާމުދ  ާނޫފުލޭ ާއަދި ާއުފުލޭ ާނަުމގައު ާކައުންސިލުގެ ާބޭނުންތަކަށް ާއިޖުތިމ ޢީ ާނުަވތަ ާއިޤުތިޞ ދީ ދުމ އި،ާހުށަހަޅަން.

ާގޮތުެގާ ާވ  ާގަވ އިުދގައި ާހެދޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާތަކެތި ާމިފަދަ ާހުންނަ ާދަށުގައި ާބެލުމުގެ ާކައުންސިުލގެ މިލްކުރުކ އި

މަތިންާއެހެންާފަރ ތްތަކަށްާުކށްޔަށްާދިނުމ އިާދޫކުރުން.ާހަމައެކަނިާބަހެްއގެާއިސްފަްސވުްނާމީގަިއާމިާއަންނަނީ.ާެއއީާ

ށްޔަްށާދޫކުރުމ އިާދިނުން.ާދިނުންާއޮތީމ ،ާމިާމުދ ތަްއާހިލޭާއެެހންާފަރ ތަކަށްާދިނުމުގެާބ ުރާކުރީަގއިާމިާއަންނަނީާކު

ނޑުާހުށަހެޅީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ  2135ާވެސްާމިާކައުންސިލަށްާލިިބެގންާވ ތީވެާއެާޢިބ ރ ތުގެާއިްޞލ ޙެއްާއަުޅގަ

ާ

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:

ާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެުޅއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުަރން.ާާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާތުޅ ދޫ

ާ

 2140ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު.ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ޓ(ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރ00ާު

ާ

ާްނ:ބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވު

ާ ާބިލުގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާަދއުލަތުެގ00ާާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާގޮތަްށ ާއަންނަނިިވ ާ)ޓ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާފަދަާ ާފަޅު ާފަރ އި ާރަށުގެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާއެްއގޮްތވ  ާޤ ނޫނ އި ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާުއޫސލުތަކ އި ނަޑއަޅ  ާކަ  2145ވުޒ ރ ަތކުން

ާަގއިާހިފުން.ާޤުދުރަތީާވަސީލަތްތަކުގެާބޭނުްނާހެޔޮގޮތު

ާ

ާސަމްާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަާތިނަދޫ
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ާ ާބިލުގެ ާމެންބަރ00ާުމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާ)ޓ(ާއަށް ާމ އްދ ެގ ާހުށަހެޅުއްިވާާވަނަ ާއެ ާޝިފ ޒު މުޙައްމަދު

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ  2150ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝިފ ޤުާމުފީދު.ާނަާމ އްދ ގެާ)ޔ(ާފުަވްއމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުވ00ާަ

ާ

 2155ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަ

ާ ާބިލުގެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަިދ00ާާޝުކުރިއްޔ  ާއަމ ން ާރަށުަގއި ާގޮތަކީ ާހުށަޅ  ާައޅުަގނޑު ާ)ޔ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެންމެހަިއާޞު ާހުރި ާކުރެވެން ާގުޅިގެން ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާދަޢުލަތުގެ ާގ އިމުުކރުމަށްޓަކައި ާެވއްޓެއް ލްޙަވެރި

ާކަންކަންާކުރުން.ާ

ާ

 2160ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

ާާޝުކުރިއްޔާ  ާމެދު ާފުަވއްމުލަކު ާރަީއސް. ާހުށަހެޅުްއވުމަްށާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވި ާެއ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2165ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.01ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:ބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމު

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާދައުލަތުގެާކަމ 01ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުގެާ

ާރަުށެގާ ާބެލެހެއްޓުމ އި ާރެކޯޑު ާމީހުންގެ ާމަރުވ  ާުކދިންނ އި ާއުފަންވ  ާއަލަށް ާމަތިން ާމަޝްވަރ ެގ ާވުޒ ރ ތަުކގެ ބެހޭ

ާދިރިއުޅޭާތަފ  ާރަށްވެހިނުވެ ާމީހުންނ އި ާރަށްވެިހވެފަިއވ  ާރަޖިސްޓްރީގައި ާރަށެއްަގއި ާއެ ާބެލެހެއްޓުމ އި ާނަގ   2170ސްހިސ ބު

ާމީހުންނ އި،ާއެާރަށުަގއިާދިރިުއޅޭާބިދޭސީންގެާދަފުތަރުާލިޔެާބެލެހެއްޓުން.

ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަ
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ާބައްަޕާޝުކުރިއް ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާވެސް. ާޝިފ ޤު ާމުަޙއްމަދު ާއިނގޭތޯ ާރަނގަޅު ނޑަށް ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޔ 

ާހުށަހެޅުއްިވާ ާއެ ާޝިފ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާފުރަތަމަ. ާއެއީ ާނަމަކީ ާދިން  2175އަޅުަގނޑަށް

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާ ާއަބޫަބކުރަްށ01ާާޝުކުރިއްޔ . ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

 2180ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާބިލުގެާ ާދިޔަ ާގޮތަްށާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާވ01ާަޝުކުރިއްޔ .ާބުނެވި ާއަންނަނިވި ާއިބ ރ ތް ާ)ށ(ާގެ ާމ އްދ ގެ )ށ(01ާާނަ

ާކުިނާ ާފެންވަރުަގއި ާރަށު ާމަތިން ާގޮތެްއގެ ާނުފޯރ ނެ ާއުނދަޫގ ާަރއްޔިތުންނަށް ާގޮުތގައި ާަރއްކ ތެރި އެކަީށގެންވ 

 2185ާނައްތ ލުން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާޢަބްދުާއަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާއެާޝު ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ކުރިއްޔ 

ާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ2190 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޙައްމަދުާޝިފ ޒު.ޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(.ާބ ރަށުާދ އިރ ގ01ާެޝުކުރިއްޔ ާ

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

 2195ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާިއޞްލ ޙުކުރުން.ާދައުލަތުގެާކަމ 01ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާބިލުގެާ

ާފި ާހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާރަށްގިރުން ާމަޝްވަރ ެގާމަތިން ާވުޒ ރ ތަކުގެ ނުޑާބެހޭ ާކަ ާތޮށްޓ އި ާއެްއގަމު ާރަށުގެ ޔަަވޅުެއޅުމ އި

ާތޮށިލުމ އިާމަރ މ ތުކޮށްާބެލެހެއްޓުން.

ާ

ާސަމްާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:މުޙައްމަދުާޤަތިނ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ



 83 

ާ ާބިލުގެ ާހުށަހެޅުއްިވ01ާާމި ާއެ ާޝިފ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާށް ާ)ރ( ާމ އްދ ެގ  2200ވަނަ

ނޑުާތ އީުދކުރަން.އިޞް ާލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާފުަވއްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.01ާާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ2205 

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަ

332ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާޮގތަކީ.ާޤ ނޫނުއަސ ީސގ01ާާެސް.ާބިލުގެާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީާ

ާގޮތުެގާމަތިންާކަރަންޓ ިއާ ާއެްއގޮްތވ  ނުޑާސިޔ ސަތުތަކ  ވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާެގާދަށުންާއެކުަލވ ލެޭވާދައުލަުތގެާމަިއގަ

ޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދިނުމުގެާގޮތުންާދައުލަތުގެާކަމ ާފެނ އިާފ ޚ ނ ާއ އިާނަރުދަމ ގެާނިޒ މުާފަދަާޢ އްމުާޚިދުމަތްތައްާރައް

 2210ބެހޭާވުޒ ރ ތަކުންާަހވ ލުކުރ ާެއންމެހައިާކަންކަންާކުުރވ ،ާމިާކަމ ާގުިޅގެންާތަްއޔ ރުކުރަންެޖހޭާރިޕޯޓުތައްާތައްޔ ުރކޮށް،ާ

ާކަމ ާގުޅޭާވުޒ ރ ތަކަށ އިާއަޮތުޅާކައުންސިލަށްާފޮނުވުން.ާުޝކުރިއްޔ .

ާ

ާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާއިލްޔ ސްާންބަރުމެާދ އިރ ގެާހުޅުމީދޫ

ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއެާމުފީދުގެާާގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރާ 

ާ2215 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ޅ(ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.01ާ

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒްާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާާ

ާޝު ާބިލުގެ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަުއކަތުެގ01ާާކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާއަންނަނިވިގޮތަށް ާ)ޅ( ާމ ްއދ ގެ  2220ވަނަ

އިމަރީާހެލްތްާކެއަރާއ އިާކަމ ބެހޭާވުޒ ރ ތަުކގެާމަޝްަވރ ާއ އިާިދވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނ އިާެއއްގޮްތވ ާގޮތުގެާމަތީންާޕްރަ

ާޞިއްޙީާރަްއކ ތެރިކަމ ާގުޅޭާައސ ސީާޚިދުމަތްތައްާދިނުން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު

ނުޑާވަަނާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާބ ރަުށާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒްާހުށަހެޅުއްިވާހުށަހެޅުމ01ާަ  2225ށްާއަުޅގަ

ާތ އީދުކުރަން.ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.ފުަވްއމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދު)ކ(ާާވަނަާމ އްދ ގ01ާެ

ާ2230 

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާބިލުގެ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމ ބެހ01ާާޭޝުިުކުރިްއޔ  ާަދއުކަުތގެ ާހުށަަހޅ ގޮތަކީ ނޑު ާއަުޅގަ ާ)ކ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާތަޢުލީމްގެާ ާޕްަރއިމަރީ ާްސކޫލ އި ާޕްރީ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާއެްއޮގތްވ  ާޤ ނޫނ އި ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާމަްޝވަރ އ އި ވުޒ ރ ަތކުގެ

ާ ާއަދި ާތަޢުލީމީ ާމީހުންގެ ާބޮޑެތި ާދިނުމ އި ާޕްރޮާޚިދުމަތް ާމަތިކުރުމުެގ ާފެންވަރު ާހިންގުން.ާފަންނީ ާރ ވ  ގްރ މްތައް

 2235ާޝުިުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިލްޔ ސްާ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރައްވ  ތ އީދު

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން. ާލަބީބަށްާއަޅުގަ

ާ2240 

ާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާއިލްޔ ސްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާހުޅުމީދޫ

ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއެާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުގެާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2245ާްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް.އިރ ގެާޢިވަނަާމ އްދ ގެާ)ކ(ާހިތަދޫާދެކުނުާދ 01ާ

ާ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހިތަދޫާދެކުނު

ާގޮތަްށާއިޞްލ ުޙކުރުން.01ާާ ާޕްީރާވަަނާމ އްދ ެގާ)ކ(ާއަްނނަނިވި ާމަތީން ާގޮުތގެ ާޤ ނޫނ ިއާެއއްގޮްތވ  ދިވެހިރ އްޭޖގެ

ާ ާދިނުމ އި ާޚިދުމަތްތައް ާޕްރޮގްސްކޫލްގެ ާމަތިކުރުމުގެ ާފެންވަރު ާފަންނީ ާއަދި ާތަޢުލީމީ ާމީހުންގެ ާރ ވ ާބޮޑެތި ރ މްަތއް

 2250ާހިންގުން.ާ

ާ

ާބަރުާޢަބްދުލްާމުޙްސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންނި

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާޒަްތތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުއްހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢި ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާައޅުގަ

ާ
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 2255ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.ރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުބ ަރށުާދ އިާ.)ފ(ާވަނަާމ އްދ ގ01ާެ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުބ ރަށުާދ އި

ގޮތަށްާިއޞްލ ޙުކުރުން.ާދިވެހިރ އްޭޖެގާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ފ(ާއަންނަިނވ01ާިޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުގެާާޝުކުރިއްޔ ،

ާވުޒ ރ ތަކުބެާބިމ  ާދައުލަތުގެ ާޤ ނޫނ އި ާގަވ އިދުހޭ ާއެްނމެހ  ާހަދ ފައިވ  ާގޮތުގެާއިތަކާ ން ާރަށުގެާާއެްއގޮްތވ  ާއަދި  2260މަތިން

ިިާއިާންާރަށުްނާބިންާދޫކުރުމ އި،ާބިމ މަތިސްާޕްލޭނ ާތަޢ ރުޟުާނުވ ާގޮެތއްގެާޔޫާލޭންޑު ާމ ރ ތްާރަޖިސްޓްރީކުރުމ އި،ޢި

ާކަންތައް ާކުރުމުގެ ާއެކިފަރ ތްތަބަލަހަާތައްާޢިމ ރ ތް ާހިނއްޓައި، ާގޮތުން ާބެހޭ ާބިމ  ާރަށުގެ ާބިމ ުކން ާއެންމެހ ާގ  ާބެހޭ

ާބިމ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރެކޯޑުތަްއ ާމިާމުޢ މަލ ތްތަކުގެ ާއަދި ާޤ ނޫނ އި، ާަގވައިދުތަުކަގއިާނޫންާބެހޭ ާގ ނޫނ އި ވ ާާވެސް

ާ.ބެލެހެއްޓުންާމަތިންާގޮތުގެ

ާ2265 

ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމުތިނަދޫާދ އި

ާ ާދ އ01ާިމިބިލުގެ ާބ ރަށު ާއަށް ާ)ފ( ާމ އްދ ގެ ާޝިފ ޒުވަނަ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުްއިވާާރ ގެ އެ

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ . ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

 2270ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޙަސަން.ާރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުއިވަނަާމ އްދ ގެާ)ލ(ާފުަވއްމުލަކުާއުތުރުާދާ 01ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާފުވައްމުލަކު

ާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަށ01ާްޝުކުރިއްޔ  ާ)ލ( ާމައްދ ެގ ާޤަބުރުސްތ ނުާާވަނަ ާއިޞްލ ޙަކީ، ާހުށަހަޅ  އަޅުަގނޑު

 2275ާކަށުކަމ ކެީމގެާަކންތައްާކުރެވޭނެާނިޒ މުާޤ އިމުާކޮށްދިނުމ އިާކަށުކަމ ކެމީގެާަކންކަންާހަމަޖެއްސުން.ބެލެހެއްޓުމ އިާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފުވަިއކަރަ

ާ)ލ01ާ ާމ އްދ ެގ ާވަަނ ާައށް ާދ އިާ( ާއުތުުރ ާރަފީޤުފުވައްމުލަުކ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ންާޙަސަާރ ގެ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާހުށަހެޅުމަށްހުށަހެޅުއްވިާ

ާ2280 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާޝިފ ޤުާމުފީދު.ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމެދުފުަވްއމުލަކުާވަނަާމ އްދ ގެާ)ޔ(01ާާ
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ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާފުވައްމުލަކުާމެދު

ާޢިްއޒަ ާޝުކުރިއްޔ  ާބިލުގެ ާރަީއސް ާވުޒ ރ ަތކުނ01ާާްތްތެރި ާދައުލަތުގެ ާހުށަހަޅ ގޮތަކީ ނޑު ާއަޅުގަ ާ)ޔ( ާމ އްދ ެގ  2285ވަނަ

ާހޮޓ ތަކ އި ާފިހ ރަތަކ އި، ާމަތީން ާގޮުތގެ ާއެްއގޮްތވ  ާޤ ނޫނ އި ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާއުސޫލުތަކ އި ނަޑއަޅ  ާކަ ކެފޭތަކ ިއާ،

ާކަންކަންާހުރޭތޯާބަލ ާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅުތައްާެއޅުން.ާާގެާރެސްޓޯރަންޓުތަކ ިއ،ާގެސްޓުާހައުސްތަކ އިާޢ އްމުާމ ރުކޭޓު

ާ

ާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާއިލްޔ ސްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާހުޅުމީދޫ

 2290ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.އެާމުފީދުގެާާގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޙަމީދު.ާނިަލންދޫާދ އިރ ގެާ.ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(04ާ

ާ

 2295ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ)ހ(04ާ ާމ އްދ ގެ ާއިދ ރީާާވަނަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިވ  ާހުށަހަޅަން. ާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ުޙކުަރން ައންނަނިވިގޮތަށް

ާދ  ާމައްޗަެށވެ. ާމެްނބަރުންގެ ާކުެރވޭ ާއިންތިޚ ބު ާަރށަކުން ާއެ ާއެކުެލވިގެްނވ ނީ ާކައުްނސިލު 1222ާއިރ ތަކުެގާރަށްރަށުގެ

ާ ާހިމަނ ނީ ާކައުންސިލު ާރަށު ާރަށެއްގެ ާކޮންމެ ާހިމެނޭ ާއެއް ާއ ބ ދީ ާކުޑަ އ އ1222ާާިމެންބަރުންނެވެ.2ާާމީހުންނަށްވުރެ

ާހިމެނ32222ާާޭ ާއެއް ާއ ބ ދީ ާދެމެދުގެ ާއ  ާކުރ ނީ ާއިންތިޚ ބު މެންބަރުންނެވެ.8ާާކޮންމެާރަށެއްގެާރަށޔުާކައުންސިލަށް

32222ާާ ާކުރ ނީ ާއިންތިޚ ބު ާކަުއސިލަށް ާރަށު ާރަށެއްގެ ާކޮންމެ ާއޮންަނ ާއެއް ާއ ބ ދީ ާމީހުންގެ ާގިަނ  1ާ2300މީހުންނަށްވުރެ

ާމެންބަރުންނެވެ.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކު

ާނިލަންދ04ާޫ ާައށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާހުށަހެޅުއްިވާާދ އިރ ގެާވަނަ ާއެ ާޙަމީދު ާޢަބްދުލްމުޙުސިން ާމެންބަރު ޢިއްަޒތްތެރި

 2305ާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.މުފީދުާޤުރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޝިފ ުފވަްއމުލަކުާމެދުާދ އިވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(04ާާ

ާ
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 2310ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަ

ނޑުާހުށަހަޅ ާގޮތަކީާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާއެހެނ04ާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަޅުގަ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާނަމަވެސް ާބަޔ ންކުެރވިފަިއވ 4ާއޮތް ާަގއި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާޏ.ާާވަނަ ާތެރެއިން ާދ އިރ ތަކުގެ އިދ ީރ

ާ ާއޮތް ާފަސްކޮްށ ާެއއް ާކޮންމ1ާާެފުވައްމުލަކަީކ ާޒަމ ނުއްސުރެ ާެވފައި، ާދ އިރ އަކަށް ާއިދ ރީ ާެއކުލެވޭ ާމަްއޗަށް ައވަުށގެ

ާއަވަެށއްގެާކަތީބަކީާމ ލެއެކޭާެއއްާއުސޫލަކުންާައވަށުާވެިރޔ ެގާގޮތުަގއިާބެލެވިގެންާހިނގަުމންާއައިާއަދިާމިހ ރުާވެސްާ

 2315އެާއުސޫލުންާރަށުާކައުންސިަލރުންާލެވިގެންާހިންގ ާއިދ ރީާދ އިރ އަކަްށވެފައިާބިުމގެާގޮުތންާރ އްޖޭގެާއެންމެާބޮޑުާއެްއާ

ގައިާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ ާޝަރުތުތައްާފުރިހަމަނުވިާނަމަވެސްާއެާއިދ ރީާދ އިރ 0ާާރަށްާކަމަށްވ ތީާމިާޤ ނޫނުގެާޖަދުވަލުާ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާަކއުންސިލަކުންނެވެ.ާވ2ާަހިންގަންވ ނީ ާސިޓީ ާއުަފއްދ  ާމަތީން ާގޮުތގެ ާަބޔ ންކޮށްަފއިވ  ާބ ބުަގއި ނަ

ނޑުެގާއަތޮޅުގެާމެންބަރަކަށްާމިކަންާތ އީދުކުރެވޭާކަމަށްާވަންޏ މުާތ އީދުކޮށްާދެއްވުންާނުވަތަާ އަޅުަގނޑުާއެދެންާއަުޅގަ

ާޕ ޓީގެާމެންބަރަކުާތ އީދުކޮށްާެދއްވުންާުޝކުރިއްޔ .

ާ2320 

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާރާ ދ އިާމަޑަވެލި

ާަރީއސް.ާފުވައް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރާ ޝުކުރިއްޔ  ާމެދު ާމެންބަރުާޝިފ ޤުމުލަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ވަނ04ާާަބިލުގެާާމުފީދުާގެ

ާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަންނަނިވިާގޮަތށްާއިޞްލ ޙުކުރަންާމިާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކުރަން.

ާ

 2325ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާވަނަާމ އްދ ،ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޙަމީދު.01ާާާ

ާ

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި 01ާާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަަޅން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއިްޞލ ޙުކުރަން ާމ އްދ  ާމ އ01ާްވަނަ ާރަުށާވަަނ ދ 

ާއެާ ާތެރެއިން ާމެންބަިަރުންގެ ާކައުންސިލުގެ ާކުރ ނީ ާއިންތިޚ ބު ާރައީސް ާނައިބު ާއ ިއ ާރައީސް  2330ކައުންސިްލގެ

ާކައުންސިުލގައިާހިމެނޭާމެންބަރުންގެާމެދުގައިާެނގޭާސިއްރުާވޯޓަކުންެނވެ.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފުވަިއކަރަ

ާޢިްއޒަތްތެާ ާއަށްާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިނ01ާާްރިާަރއީސް.ާޝުކުރިއްޔ  ވަނަާމ އްދ 

 2335ާޙަމީދުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަްށާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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14ާާ ާހުށަހެޅުއްިވ ާލަޠީފު ާޙަސަން ާމެންބަރުން ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާިހތަދޫ ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ނުޑާވަނަ ާއަުޅގަ ހުށަހެޅުމަށް

ާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ2340 

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއިރ ގެާމެންބަރުންާޙަސަންާލަޠީފުހިތަދޫާދެކުނުާދ 

14ާާ ާއިޞްލ ޙުކުުރން. ާގޮތަށް ާައންނަނިވި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާތަރައްޤީވަނަ ާކޮމިޓީެގާާއަންހެނުންގެ ާމަސައްކަތްކުރ  ައށް

ާމެދުގައިާެނގޭާސިއްުރާވޯޓަކުންނެެވ.ާާމިޓީގެާމެްނބަރުންގެއެކޮކުރ ނީާާބުރައީސްާއިންތިޚ ާރައީސ އިާަނއިބު

ާ

 2345ާާާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ާާމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ލަޠީފުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާ

ާެކވުން:އްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާމުފީދު.ާާގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާުފވަްއމުލަކުާމެދުާދ އިރ 42ާ

 
 2350ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޤުފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ާާާާާާ

ާޝު ާބިލުގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހަޅ 42ާކުރިއްޔ  ާއަޅުަގނޑު ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ އ ިއާާޤ ނޫނުައސ ސީާގޮތަކީާވަނަ

އ އިާސިޓީާގައިާހިމެޭނާާބެހޭާވުޒ ރ ތަުކގެާމަްޝވަރ އ އިާެއްއގޮތްވ ާގޮުތގެާމަތިންާސިޓީާޤ ނޫނ އިާއަދިާދައުލަުތގެާކަމާ 

ާމި ާތަރައްޤީޮކށް ާހިންގ  ާރަްށވެހިކަމުާއަވަށްަތއް ާމަތިން ާގޮުތގެ ާބަޔ ންޮކށްފައިވ  ާދިނުން.ާޤ ނޫނުގަިއ ާޚިދުމަތް ެގ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ2355 

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމީދޫާދ އިރ ާއިލްޔ ސްާލަީބބުހުޅު

ާ ާޝުކުރިއްޔ  ާަރީއސް. ާދ އިރާ ޢިއްޒަތްތެރި ާމެދު ާޝިފ ޤުފުވައްމުލަުކ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާާގެ ާހުށަހެޅުމަށްާމުފީދުގެ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

 
 2360ާާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފު.ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢީއް.ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(40ާކުރިއްޔ ާޝުާާާާާާ

ާާާާާާާާާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާާާާާާާ

ާ)ށ(ާައންނަނިވ42ާިާ ާމ އްދ ގެ ާސިާވަނަ ާނުވަތަ ާިއޞްލ ޙުކުުރން.ާާސިޓީަގއި ާައވަށުާގޮތަށް ާައވަށް ާހިމެނޭ ެގާީޓގައި

ާބޯޑު ާބައިވެިރވުމ އަވަށު ާރައްޔިތުްނގެ ާޕްލޭންތަކުެގާާން ާތަރައްޤީގެ ާހުށަހަޅ  ާކައުންސިލަށް ާސިޓީ ާތަްއޔ ރުކޮްށ  2365އެކު
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ާކަމ  ާސަރުކ ރުެގ ާބިނ ކޮށް ާމިނިާމައްޗަށް ާކައުންސިލުބެހޭ ާސިޓީ ާމުިޅާސްޓްރީއިން ާއެކަށައަޅ  ާމަތިން ާމަޝްވަރ ގެ ގެ

ާތަރައްޤީާ ާރިޢ ޔަތްކޮށްގެން ާޕްލޭނަށް ާތަރައްީޤގެ ާބަޖެޓުސިޓީގެ ާރޭވުމ އި ާމަޝްރޫޢުތައް ތަރައްީޤެގާާތައްޔ ރުކުރުމ އިާގެ

ާާކުރުން.ާމަޝްރޫޢުތައްާތަންފީޛު

ާ

 2370ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުާތ އީުދކުރަންލަޠީފުގެާހުށަހެޅުހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާ ާ.މަށްާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާލަޠީފު.ާހިަތދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(.42ާާ

ާ2375 

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފު

ާައންނަނިވ42ާި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާމަާވަނަ ާއެކިެއކި ާތަރައްޤީގެ ާއިޞްލ ޙުކުުރން ާހިންގުމުގައިާގޮތަށް ާރ ވ  ޝްރޫޢުތައް

ާތަކުންާ ާމިނިސްޓްރީ ާސަރުކ ރުގެ ާދިނުމ އި ާމަޝްވަރ  ާލަފަޔ އި ާފަރ ތުން ާރައްޔިތުންގެ ާމިނިސްޓްރީތަކަްށ ސަރުކ ރުގެ

ާެއާމިނިސްޓްރީތަކުންާ ާަޖވ ުބދ ރީވެ ާމިނިސްޓްރީތަކަށް ާއެ ާއެހީތެިރެވދީ ާބެލުމުަގއި ާގޮތް ާހިނގ ާނުހިނގ  ކައުންސިުލގައި

ނަޑއަޅ   2380ާހުށަހެޅުން.ާާގޮތަކަށްާަގވ އިދުންާރިޕޯޓުާކަ

ާ

ްނަބރ   ާދިއާރގ   ިވިލާމަފްނނ   ަމދ   މ  ަސިއން  ިނާހނ   ައޙ  ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާަމިނކ   ޙ 

ާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކުރަން.ާާދ އިރ ގެާހިތަދޫާދެކުނުއަށްާާނ(ވަނަާމ އްދ ގެާ)42ާ

ާ

 2385ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ކ(ާބ ރަުށާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު.42ާ

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާ ާަރީއސް.ާބިލުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާިއޞްލ ޙުކުރުން.ާދިވެހިރ އްޖ42ާާޭޝުކުރިއްޔ  ާގޮތަށް ާމ އްދ ެގާ)ކ(ާއަންނަިނވި ގެާވަނަ

ާއިޖުތިމ ޢީާ ާނުވަތަ ާިއޤުތިޞ ދީ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާއެްއގޮތްވ  ާމަްޝވަރ އ އި ާވުޒ ރ ަތކުގެ ާބެހޭ ާކަމ  ާދައުލަތުގެ  2390ޤ ނޫނ 

ާކުްއޔަށްާ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހެން ާތަންތަން ާމިފަދަ ާހޯދުމ އި ާބިންބިމ ިއ،ާފަރ އި،ާފަޅު ާަނމުގައި ާކައުންސިުލގެ ބޭނުންތަކަށް
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ާމިފަދަ ާއަދި ާދިނުމ އި ާކައުންސިުލެގާާދޫކުރުމ އި ާއިންެވސްޓުމަންޓުތައް ާމި ާއަދި ާކުރުމ އި ާއިންވެްސުޓ ތަންތަނުގައި

ާނަމުގައިާމިލްކުކުރުން.ާ

ާ

 2395ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަ ާުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)މ(،ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.42ާާ

ާ2400 

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާގޮތ42ާަ ާއަންނަނިވި ާ)މ( ާމ އްދ ގެ ާފައިސާ ވަނަ ާބޭނުންވ  ާހިންގުމަށް ާހަރަކ ތްތައް ާތަރައްޤީގެ ާއިޞްލ ޙުކުުރން. ށް

ާފަދަާ ާސެކިޔުރިޓީ ާމުނިސިޕަލް ާބިލ އި ާބޮންޑ އި ާމުނިސިޕަލް ާތެރޭގައި ާހުދޫދުގެ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ާޤ ނޫނުގައި ާމި ހޯދުމަށް

ާޗޭންޖުާމެދުވެރިކޮށްާވިްއކުން.ާއެިކއެކިާމ ލީާސެކިޔުރިޓީަތއްާއެކަށަައޅ ާއެފަދަާސެިކޔުރިޓީަތއްާސްޓޮކުާއެކްސްާ

ާ2405 

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޢަލީާޢ ރިފުވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާ ާހުށަހެޅުއްވ42ާާިޝުކުރިއްޔ . ާއެ ާލަތީފު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާއަށް ާ)މ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

 2410ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ދ(.ާވިުލފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.42ާާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ާނަ ާަކުއންސިލުގެ ާހ ލަތްތަކުގައި ާވ  ާބަދަލު ާމެންބަރުން ާކައުންސިލު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާވާ ޝުކުރިއްޔ  ާބަދަލު ން

ާިޢއްޒަތްތެިރާ ާއުފުލުން. ާމަސްއޫިލއްޔަތުަތއް ާަމސައްކަތްތަކ  ާހުރި ާފަށ އިފައި ާކައުންިސލުތަކުން ާކުރީ  2415ހ ލަތްތަކުގައި

ާކުރުގޮަތކަްށާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންނަމަވެްސ ާވ ނެ. ާތިރީގައި ާސަބަބު ާހުށަހެޅި ާއިޞްލ ޙު ާމި ާއަުޅަގނޑު ރައީސް،

ނަޑަކށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާކުރިންާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެއީާކުީރގަިއާއަސް ލުާބިލުގައިާއޮންނަނީާިޒންމ ާވ ންޖެހޭނޭ.ާއަޅުގަ

ާމަސްއޫިލއްަޔުތާ ާއެހެންވީމ ، ާކަމަކަށް. ާއުފުލަންޖެހޭނެ ާެއއް ާޒިންމ  ާބަޔަކު ާއަންނަ ާފަހުން ާކަމަކަށް ާހުންނަ ކޮށްފައި
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ާޤަބޫލުކުރެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާއަދ ކުރަންޖެހޭނެ ާކަމަށް ާމިާއުފުލަންޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙު ާމި ވެނީ.ާއެހެންެވގެން

 2420ާހުށަހެޅީ.ާ

ާ

ާދިލްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޢ މަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 2425 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ޓ(،ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު.42ާާރިއްޔ .ާޝުކު

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާ ާބިލުެގ ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާިސޓީަގއ42ާާިޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާގޮތަށް ާއަންނަނިިވ ާ)ޓ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހުރިާއަ ާކުެރވެން ާގުިޅގެން ާޚިދުމަތްތަކ  ާސަލ މަތީ ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާގ އިމުކުރުމަށްޓަަކއި ާެވްއޓެއް ާޞުލްޙަވެރި ާއަދި  2430މ ން

ާއެންމެހ ާކަންތައްތައްާކުރުން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުމަޑަވެލިާދ އި

ާ ާބިލުގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ އ42ާްޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރުާވަނަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާއަށް ާ)ޓ( ދ ގެ

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ  2435ާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާހުށަހެޅުއްިވާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާުފވަްއމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދަށް.43ާާ

ާ

 2440ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުވައްމުލަކުާމެދު

ނޑުާހުށަހަޅ ާޮގތަކީާދިވެހިރ އްޭޖގެާޤ ނޫނ އ43ާާިޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާބިލުގެާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަުޅގަ

ާފިޔަވަޅު ާހުއްުޓވުމަށްޓަކަިއ ާރަށްގިރުން ާމަތީން ާމަޝްވަރ ގެ ާުވޒ ރ ތަުކގެ ާބެހޭ ާކަމ  ާދައުލަތުގެ ާރަުށެގާާއަދި އެޅުމ ިއ،

ާއެްއގަމުާތޮއްޓ އި،ާަކނޑުތޮށިުލމ އިާމިފަދަާތަންތަންާމަރ މ ތުކޮށްާބެލެހެއްޓުން.ާ

ާ

 2445ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝިދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާޑުާތ އީދުކުރަން.ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަުޅގަނ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް.43ާާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ2450 

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމުާމެދުހެންވޭ

ާއިޞްލ ޙުުކރުން.43ާ ާގޮތަށް ާައންނަނިވި ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ާމަތީްނާާވަނަ ާގޮތުގެ ާއެްއގޮތްވ  ާޤ ނޫނ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާކަރަންޓ އި،ާފެނ ިއ،ާފ ޚ ނ ގެާނިޒ މުާފަދަާޢ އްމުާޚިދުމަތްތައްާފޯރުކޮށްދިނުން.ާ

ާ

 2455ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފުވަިއކަރަ

ާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެދުހެންވޭރ43ާުޝުކުރިއްޔ  ާއަށް ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ާޢަލީާާވަނަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާޢ ޒިމުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަްށާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2460ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(،ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު.43ާާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:ބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ 

ާ ާރަީއސް.ާބިލުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާިއޞްލ ޙުކުރަން.ާދިވެހިރ އްޭޖގ43ާާެޝުކުރިއްޔ  ާގޮތަށް ާމ އްދ ެގާ)ބ(ާއަންނަނިވި ވަނަ

ޤ ނޫނ ާދައުލަތުގެާކަމ ާބެހޭާވުޒ ރ ަތކުގެާމަްޝވަރ ގެާމަީތންާކަރަންޓ އި،ާފެނ ިއ،ާފ ޚ ނ އ އިާނަރުދަމ ގެާިނޒ މުާފަދަާ

 2465ާތްތައްާގ އިމުކޮށްާހިންގ ާބެލެހެއްޓުން.ާޢ އްމުާޚިދުމަ

ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުާތ އީދުުކރަން.ާ ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާހުށަހެޅުއްވިާުހށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

 2470ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ)ޅ(،ާބ ަރށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ވަނަާމ އްދ ގ43ާާެ

ާ
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ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާ ާބެޭހ43ާާބިލުގެ ާކަމ  ާދައުލަތުގެ ާޤ ނޫނ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިްޞލ ޙުކުރުން. ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާތަޢުލީމީާވުޒ ރ  ާމީހުންގެ ާބޮޑެިތ ާދިނުމ އި ާޚިދުމަތްތައް ާތަޢުލީމުގެ ާޕްރައިމަރީ ާޕްރީސްކޫލ ިއ ާމަީތން ާމަޝްވަރ ގެ  2475ަތކުެގ

ާއަދިާފަންނީާފެންވަރުާމަތިކުރުމުގެާޕްރޮގުރ މުތައްާރ ވ ާހިންގުން.ާ

ާ

 މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުާތ އީދުުކރަން.ާބ ރަށުާދ  ާއިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާހުށަހެޅުއްވިާުހށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ2480 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ކ(،ާހިަތދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.43ާާ

ާ

ާންާލަތީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަ

ާޕްރ43ާާީ ާމަތީން ާގޮުތގެ ާއެއްގޮތްވ  ާޤ ނޫނ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިޞްލ ޙުކުރުްނ. ާގޮތަށް ާއަްނނަނިވި ާ)ކ( ާމ އްދ ގެ  2485ވަނަ

ާމީ ާބޮޑެތި ާދިނުމ އި ާޚިދުމަތްތައް ާރ ވަިއާސްކޫލުގެ ާޕްރޮގްރ މްތައް ާމަތިކުރުމުގެ ާފެންވަރު ާފަންނީ ާއަދި ާތަޢުލީމީ ހުންގެ

ާ.ާހިންގުން

ާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވ43ާާިޝުކުރިއްޔ  ާލަތީފް ާޙަސަން ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހިތަދޫ ާ)ކ(. ާމ އްދ ގެ  2490ވަނަ

ނޑުާތ ޢީދުކުރަން.ާ ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ)މ(ާހިތަޫދާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފް.ާވަނަާމ އްދ ގ43ާެ

ާ2495 

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާގޮތުގެމަތިނ43ާާް ާެއއްގޮްތވ  ާޤ ނޫނ އި ާދިވެހިރައްޖޭގެ ާއިޞްލ ުޙުކރުން. ާގޮތަށް ާައންނަނިވި ާ)މ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާރައްކ ތެރިކަ ާފިަޔވަޅުާއިޖްތިމ ޢީ ާހުއްޓުވުމަށް ާއަިނޔ ތައް ާހިނގ  ާގޭތެޭރގައި ާހިންގުމ އި ާމަރުކަޒު ާިޚދުމަތްދޭނެ މުގެ

ާފޯރުކޮށްދިނުމ އިާ ާއެީހތެރިކަން ާޙިމ ޔަތްދީ ާފަރ ތްތަކަށް ާލިޭބ ާއަނިޔ  ާގުިޅގެން ާޢަމަލުތަކ ިއ ާއެފަދަ އެޅުމ އި
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ާއެހީތެރިވެ ާމީހުންނަށް ާބޭނުންވ  ާއަށް ާެއހީ ާޚ އްޞަ ާނިޒ މެއްާމުސްކުޅިންނަށ އި ާބެލެހެއްޓޭނެ ާމީހުން ާއެފަދަ  2500ދީ

ާޤ އިމުކުރުން.ާ

ާ

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާހަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ޢީދުކުރަން.ާ

ާ2505 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގެާ)ޔ(.ާހިަތދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފް.ާވަނަާމ އްދ 43ާ

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާނުަރއްކަުލގ43ާާެ ާކުއްލި ާދިމ ވ  ާފަރުދުންނަށް ާޢ އްމު ާުކރުން. ާިއޞްލ ޙު ާައންނަނިވިގޮތަށް ާ)ޔ( ާމ އްދ ގެ  2510ވަނަ

ާތަކުަގއިާއެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދޭނެާނިޒ މެއްާޤ އިމުކުރުން.ާހ ލަތުގައްޔ އިާހ ދިސ 

ާ

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުހުސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފްގެާހުށަހެޅުމަށް ާތ ޢީުދކުރަން.ާާާއަޅުގަ

ާ2515 

ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

ާމަދުާޝިފ ޒް.ރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމ އްދ ގެާ)ޕ(ާބ ރަުށާދ އިާނަވ43ާަ

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒް

 2520ލ ޙުާކުރުން.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއްދ ެގާ)ޕ(ާއަންނަނިިވާގޮތަްށާިއޞްވަނަާމ 43ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުގެާ

ޓްތަކ ިއާރެސްޓޯރެންކެފޭތަކ އިާކ އިާހޮޓ ތަކ އިާތަގެާމަޝްވަރ ގެާަމތިންާފިހ ރަތަކުާކަމ އިާެބހޭާވުޒ ރ ދައުލަތުގެާނޫނ އިާޤ 

ާމުާމ ރުކޭޓްގެާކަންަތއްތައްާހުރޭތޯާަބލ ާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅުތައްާއެުޅން.ާގެސްޓްާހައުސްަތކ އިާޢ އް

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްާމައްޗަންޮގޅި

ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާޝިފ ޒްާބ ރަށު ާހ43ާުާމުޙައްމަދު ާށް ާ)ޕ( ާމ އްދ ގެ ާއިޞްވަަނ ާައޅުަގނޑުާށަހެޅުއްވި  2525ލ ޙަށް

ާތ ޢީދުކުރަން.ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ .ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފް.40ާާ

ާ2530 

ާކަދެއްެކވުން:ވ ހަތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފްާހި

ާއިޞ40ާް ާއަންނަނިިވގޮތަށް ާމ އްދ  ާކައުންސިުލެގާވަނަ ާސިޓީ ާއެ ާެއކުލެިވގެްނަވނީ ާކައުންސިލު ާިސޓީ ާކުރުން. ލ ޙު

ާ ާއިންތިޚ ބީ ާމެންބަރެްއ ާއިންތިޚ ބުކުރ  ާދ އިރ ައކުން ާއިންތިޚ ބީ ާކޮންމެ ާތެރެިއން ާއެދ އިރ ތަުކގެ ކުަލވ ލެވޭާހިމަނައިގެން

ާ.ާމެންބަރުންގެާމައްޗަށެވެ

ާ2535 

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމުހުސިންާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާނިލަންދޫ

ނޑުާތ ޢީދުކުރަން.ާާރުާޙަސަންާލަތީފްގެާހުށަހެޅުއްވުންހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަ ާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2540ާމަދުާއަސްލަމް.ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްއުތުުރާދ އިރ ގެާާހިތަދޫާވަނަާމ އްދ .40ާ

ާ

ާަކދެއްކެވުން:ވ ހަހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާ

ާއެހެނ40ާް ާމ ލެފިޔަވަިއ ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާމ އްދ  ާވަނަ ާނުހަދ ނެ ާކައުންސިުލ ާސިޓީ ާބަލ ފައި.ާަތނެއްަގއި ކަމަށް

ސިީޓާހިމެނޭާސިޓީާކައުންސިްލާެއކުެލވިގެްނވަނީާއެާކީާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާޮގތައަށްާާޑުާއެމ ްއދ ނގައެހެންކަމުންާއަޅުާ

ާއިންތިޚ ާވ ސަރަޙައްދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާއިންާބީަރއްޔިތުްނެގ ާދ އިރ ައކުން ާއިންތިޚ ބީ ާކޮންމެ ާދ އިރ ތަކުން  3ާ2545ތިޚ ބުކުރ 

ާ.ާމެންބަރުގެާމައްޗަެށވެ

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ބަރުާމުޙައްދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންހިތަ

ާދ އި ާއުތުރު ާމުޙައްހިތަދޫ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާައޅުަގނުޑާރ ގެ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާއެހުށަހެޅުއްިވ ާއަސްލަމް މަދު

 2550 ތ ޢީދުކުރަން.ާ

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝިފ ޤުާމުފީދު.ާާވަނަާމ އްދ .ާފުަވއްމުލަކުާމެދުދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރ40ާު

ާ
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 2555ާވުން:ވ ހަކަދެއްކެފުވައްމުލަކުާމެދުދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާ

ާ ާބިލުގެ ާަރއީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ އްދ 40ާޝުކުރިއްޔ  ާކައުންސިލްާާވަނަ ާސިޓީ ާހުށަަހޅ ގޮތަީކ ނޑު ާއަުޅގަ އަްށ

ާސަރަޙައްދުންއެކުެލވިގެްނވަ ާަކއުްނސިލުގެ ާސިޓީ ާއިންތިޚާ ާނީ ާކުރ  ާމައްޗަެށވެމެނ33ާްބު ާބަޔ ންކުެރވުނުާބަރުންގެ ާމި .

.ާނަމަވެސްާސިޓީެއއްަގއިާހިމެނޭާލީހުގެާިއންތިޚ ބީާދ އިރ ތަކުންނެވެރައްޔިތުންގެާމަޖިާރައްޔިތުންާއިންތިޚ ބުާކުރަންވ ނީ

ާ ާއަަދދު ާދ އިރ ތަކުގެ 33ާާއިންތިޚ ބީ ާދ އިރ އަކުން ާއިންތިޚ ބީ ާކޮންމެ ާއިތުރުވ ނަމަ ާވުރެ ާސިޓ3ާާީށް މެންބަރު

ާސިޓީާކަ ާއެ ާއަދި ާެއވެ. ާކުަރންވ ނެ ާއިންތިޚ ބު ާއުންސިލަށް ާއަދަދު ާދ އިރ ތަކުގެ ާއިންތިޚ ބީ ާހިމެނޭ  2560އަްށވުެރ33ާާގައި

ާކޮން ާމަދުވ ނަމަ ާުއސޫލަކުން ާހަމަހަމަވ ނެ ާދ އިރ އެއް ާއިންތިޚ ބީ ާއަދަދަކަށްާއެންމެާއ އ33ާިމެ މެންބަރުންާާގ ތްކުރ 

ާ.ާއިންތިޚ ބުާކުރަންވ ނެާެއވެ

ާ

ާންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތު

 2565ާތ ޢީދުކުރައްވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް.ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު.

ާ

ާާމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:ބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ާލ ޙަށްާތ ީޢދުކުރަން.ާއިޞްާއަޅުަގނޑުާއެ

ާ

 2570ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފް.44ާ

ާ

ާ:ވ ހަކަދެއްެކވުންހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފްާ

ާއަންނ44ާަ ާމ އްދ  ާއިޞްވަނަ ާއިންތިޚ ބުކުރ ނީާނީިވޮގތަށް ާނ އިބުރައީސް ާރައީސ އި ާކައުންސިުލގެ ާސިީޓ ާކުރުން. ލ ޙު

 2575ާ.ާދުގައިާބޭްއވޭާސިއްރުާވޯޓަކުންެނވެމެންބަރުންގެާތެރެއިންާއެަކއުންސިލުަގއިާހިމެނޭާމެންބަރުންގެާމެކައުންސިުލގެާ

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާމ އްދ 44ާ ާމެންާވަނަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާހުށަާއަށް ާލަތީފު ާޙަސަން ާއިޞްބަރު ނޑުާހަޅ  ާއަުޅގަ ލ ޙަށް

ާތ ޢީދުކުރަން.ާ

ާ2580 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާވަނަާމ އްދ ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފް.20ާ

ާ

ާ:ވ ހަކަދެއްެކވުންހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފްާ

 2585ކީާނުވަތަާއިދ ރީާަގއިާހިމެނޭާއަވަަށކީާނުވަތަާރަށަދ ރީާދ އިރ ެއއްން.ާއިވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިިވޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރ20ާު

ާޝަރުތުތަކ އިާަގއިާބުނެފަިއވ 0ާާމިާޤ ނޫނުގެާޖަުދވަލުާސަރަަޙއްަދކީާއުފައްދ ާާގުިޅގެންައކީާނުވަަތާރަށްތަކެްއާާދ އިރ 

ށެްއގެާުނވަތަާރަށެއްގެާކައުންސިލަށްާނުވަަތާއެްއގޮތްވ ާގޮުތގެމަތިންާސިޓީެއއްގެާދަރަޖަާޙައްުޤވ ާފަރ ތެްއކަމަށްާއެާައވަ

ާއުފައްދ ާ ާގުިޅގެން ާއެރަށްތައް ާނުވަތަ ާއެރަށަީކ ާނުވަތަ ާައވަށަީކ ާއެ ާފެނިއްޖެނަމަ ާަކއުންސިލުތަކަްށ އެރަށްތަކުެގ

ާަކއުންސިލަކު ާސިތީ ާއެރަށްަތކެއް ާނުވަތަ ާރަށެއް ާއެ ާނުަވތަ ާައވަެށއް ާއެ ނަޑއަޅ  ާކަ ާސިީޓއެްއކަމުަގިއ ންާސަރަޙައްދަކީ

ާަގަވރ ާލޯކަލް ާއެދި ާއޮތޯރިޓީހިންގުމަށް ާކައުންސިލަށްާމަންޓް ާކަމ ިއބެހޭ ާޙައްޤު ާހުށަހެޅުމުގެ ާއެދި  2590ނުވަަތާާއަށް

ާ.ާެއވެާލިިބގެންވެާކައުންސިލުތަކަށް

ާ

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހިތ30ާާަޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ ގެ ާހުށަހެޅުއްވިާވަނަ ާލަތީފް ާޙަސަން ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ދޫ

ނޑުާތ ޢީދުކުރަން.ާ  2595ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާލ ޙު.ޙަސަންާލަތީފްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްާއަށްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވަނަާމ އްދ 21ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާ

 2600ާ:ވ ހަކަދެއްެކވުންރުާހަސަންާލަތީފްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަ

ާއަންނަިނވ21ާި ާމ އްދ  ާއިޞްާވަނަ ާގޮތަށް ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާހުށަހެޅުމެއ20ާާްލ ޙުކުރުން. ާހުށަހެޅޭ ާަދށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާޖަދުވަލު ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާޤަބޫލުކޮށ0ާާްދިރ ސ ކުރުމަށްފަހު ާއެހުށަހެޅުމެއް ާނަމަ ާހަމަވަ ާޝަރުތުަތއް ާބުނެަފއިވ  ގައި

ނަޑއަޅަންވ ނެާއެވެާކީާނުވަތަާއެާައވަށަކީާުނވަތަާއެާސަރަަޙއްދަކީާސިީޓެއއްާކަމައެރަށަ ާ.ާށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކަ

ާ

 2605ާާޢަބްދުއްާރަޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާމ އްދ 21ާ ާާވަނަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާއަށް ާހުށަހަޅުއްވ ޙަސަން ހުށަހެޅުއްވުމަށްާާލަތީފް

ާއަޅުަގނޑުާތ ޢީދުާކުރަން.ާ

ާ
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ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

 2610ާލ ޙު.ބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްއަށްާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންާވަނަާމ އްދ 21ާ

ާ

ާވުން:ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމުޙައްަމދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެްއކެ

ނުޑާއަށްާމިހ ރުާލިޔެފައިާއޮތްގޮތުންާަވކިރަށެްއާމެނުވީާސިޓީއަކަށްާނުއެއްާާވަނަާމ އްދ 21ާ ހެދޭ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުގަ

ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާހުށަހެޅޭާހުށަހެޅުމެއްާދިރ ސ ާކުރުމަށްފަހުާމިޤ ނޫނުެގ20ާާލ ޙުާހުށަހަޅ ގޮަތކީާމިާޤ ނޫނުގެާއިޞް

ާ ާބުނެފައ0ާާިޖަދުވަލު ާަގއި ާެއ ާޤަބޫލުކޮށް ާހުށަހެޅުމެއް ާެއ ާހަމަވ ނަމަ ާޝަރުތުތައް ާވ  ާއެ ާނުވަތަ  2615ސަރަަޙއްދަީކާރަަށކީ

ާ.ާސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާަކނަޑއަޅަންވ ނެާއެވެސިޓީއެްއކަމަށްާރައީ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

21ާާ ާޖަމ ލު ާއަޒީޒް ާޢަބްދުލް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާޢިއްޒަތްތެރިާވަނަ އަބޫބަކުރު.

ާއަސްލަމްާ ާމުޙައްމަދު ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުުތރު ާހިތަދޫ ާހުށަހެޅުއްވި ާކުިރން ާމ ފުކުރައްވ ތި.  2620މެންބަރު

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދައިރ ގެ ާދެކުނު ާމައްޗަންޮގޅި ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާތ ޢީދު. ާއިޞްލ ޙަށް ހުށަހެޅުއްވި

ާރަޝީދަށް.ާާމުޙަންމަދު

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދައިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާއެހުށަހެޅުްއިވާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާމުޙައްމަދުާއަސްލަމް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާަރއީސް.ާހިތަދޫ  2625ޝުކުރިއްޔ 

 ތ ޢީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާއަީޒޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.21ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ2630 

ާދެްއކެވުން:ވ ހަކަމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާއަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ

ާ ާބިލުގެ ާބުނެވެދިޔަ ާއިޞްލ ޙ21ާުޝުކުރިއްޔ . ާގޮތަށް ާއަްނނަނިވި ާ)ހ( ާާމ އްދ ގެ ާސިޓީާާ-21ުކރުން. ާމ ލޭ )ހ(

ާ ާމ ލޭގެ ާހިމެނޭ ާދަށުގައި ާބެލުމުގެ ާއަންހެނުންެގ2ާާކައުންސިުލގެ ާއަވަށެްއގައި ާކޮންމެ ާހިމެނޭގޮތުން ާހުޅުމ ލެ އަވަށ ިއ

ތަރައްޤީާއަށްާމަސަްއކަތްކުރ ާއަންހެނުންގެާކޮމިޓީެއއްާއޮންަނންވ ނެާެއވެ.ާމިކޮމިޓީތަުކގައިާހިމެނޭާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

 2635ާނަޑއަޅ ނީާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާހެދޭާގަވ އިދ ާެއްއގޮތްވ ާޮގތުގެާމަތިންނެވެ.ާކަ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ އިރ ގ1ާާެ ާގަމު ާތ އީދުކުރައްވަން ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅި ާދެންމެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ .. ާދިއްދޫ ާބ ބަށް ވަނަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރު.

ާ2640 

ާާފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ސުްފާޢަބްދުލްޣަގަމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫ

ާ ާހުށަހެޅުްއވި ާއެ ާޖަމ ލް ާއަޒީޒް ާޢަބްދުލް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާ)ހ(21ާާޝުކުރިއްޔ .ާމ ވަށު ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަށްާއެާހުށަހެޅުްއވިާއިޞްލ ަޙށްާއަޅުަގނޑުާތ ޢީދުާކުރަން.ާ

ާ

 2645ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާ ާިއޞްލ ޙަްށ1ާާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅުއްވ  ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާބ ބަށް ވަނަ

ާއަޅުަގނޑުާބ ރަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

ާެކވުްނ:މަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްމުޙައްބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާއިޞްލ ެޙއް.ާ ާހުށަހަޅުއްވ  ާސަމީރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާރަީއސް.ާދިއްދޫ ާޢިްއޒަތްތެރި  2650ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާބިލުގެ ާފޮނުވި ާއިޞްލ ޙުކޮށް ާބިލ1ާާުކޮމިޓީން ާމަޖިލީހުން ާއުނިކޮށް ާއޮތޯރިޓީ ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާއެއީ ާބ ބު. ވަނަ

ާ ާބިލުަގއިވ  ާކޮމިޓީންާވ1ާަބަލައިގަްތއިރު ާއެުކގައި ާޚިުދމަތްތައް ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާސަރުކ ރުގެ ާއެއީ ާބ ބު. ނަ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާއިޞްލ ޙަކަށްވ ތީ. ާސަމީރުގެ ާބަޔ ންކޮށްލަދޭނަން ާސަބަބު ނޑު ާއަޅުގަ ާއިތުރުުކރުން. ާބިލަށް އިޞްލ ޙުކުރި

ާ ާގަވ އިދުގެ ާބަޔ ންކޮށްީދފައި.ާމަޖިލީހުގެ ާމ އްދާ 13ާމެންބަރުާއެބައޮތް ާބަޔ ްނކުރ ާވަނަ ާބިުލގައި ާ)ރ(.ާހުށަހެޅިފައިވ  ގެ

ާހުށަެއްއާ ާއިޞްލ ެޙއް ާބޭނުމުަގއި ާކުރުމުގެ ާދޭހައެއް ާއިނދިޮކުޅ ާދިމ  ާެއއ  ާނުވަތަ ާގޮތުން ާނަފީކުރުމުެގ  2655ވ ހަކަ

ފަށްާިމާނޭޅޭނެކަމަށްާމަޖިލީހުގެާަގވ ިއދުގައިާަބޔ ންކޮށްފަިއވ ީތވެ،ާިބލުާދިރ ސ ކުރިާކޮމިޓީންާމަޖިިލހުގެާަގވ އިދ އިާޚިލ 

ބިލުާދިރ ސ ކޮށްފައިާވ ތީއ އިާއެކަންާއެގޮތަްށާނުކުރެވޭނެީތެވ،ާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާލ މަރުކަީޒާއުސޫލުންާހިންގުުމގެާބިުލާ

ާވަނަާބ ބުާއަލުންާހިމެނުމަށްާހުށަހެޅިން.1ާާމަޖިލީހަށްާބަލައިގެންފައިާވ ގޮަތށްާބިލުގެާ

ާ

 2660ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް.ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބް.ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްާ

ާ
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ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑުާތ ޢީުދކުރަން.ާ ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ2665 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢަބްދ1ާު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިހަވަންދޫ ާބ ބަށް ާވަނަ ާއެއްާهللا ާހަމަ ާއިޞްލ ޙު، ހުށަހަޅުއްވ 

ާ ާއަުޅަގނޑު ާދޫކޮށްލެއްވީ. ާފުރުޞަތު ާއެ ާކަމަށްވަންޏ  ާދ އިރ ެގ21ާާއިޞްލ ޙެއް ާތުޅ ދޫ ާމިދަނީ. ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާ

ާ2670 

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ތުޅ ދޫާ

ނޑުާހުށަހަޅަން.21ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުގެާ ވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރަންާއަުޅގަ

ާދޭ ާދ އިރ ތަކުަގއި ާއިދ ރީ ާއިދ ރ ތަކުން ާހިންގ  ާދަށުްނ ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާމިނިސްޓްރީތަކ ިއ ންޖެހޭާސަރުކ ރުގެ

ާމިނިސްޓްރީތަކުެގާ ާނުވަތަ ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާސަރުކ ރުގެ ާތިބޭ ާދ އިރ އެއްަގއި ާއިދ ރީ ާއެ ާދިނުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތްތައް

 2675ދަށުންާހިންގ ާއިދ ރ ތަކުގެާއެންމެާއިސްާމުވައްޒިފުންާލޯކަލްާގަވަރަމަންޓްާއޮތޯރިޓީާއަށްާޖަވ ބުދ ރީާވަންޖެހޭނެާއެވެ.ާ

ނޑަށްާމ ނަކުރެވުނީާެއއީާއޮޅުމަކުންާިލޔެވިފައިާއިންާެއއްެޗއްކަމަށް.ާމިާބިލުގައިާމިއޮންނަނީާއަ ތޮުޅާކައުންސިލުާއަުޅގަ

ާހިމެނިގެްނާ ާވެސް ާެމންބަރުން ާެނގޭ ާކައުންސިލުން ާއަތޮޅު ާމިވަނީ ާއެކުެލވިގެްނ ާބޯޑު ާަގވަރމަންޓް ާލޯކަލް ސަބަބަކީ

ނަޑށްާފެ ނޑަށްާމ ާފުރިހަމަކަމަށްާއަޅުގަ ނޑުާހުށަަހޅ ާއިޞްލ ޙެއް.ާކަމަށްވ ތީ،ާމިގޮތްާއަުޅގަ ާންނަތީާއަޅުގަ

ާ

 2680ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްތަލިބު.ާތ އީދުާކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތިާއަރުވަން.

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްތަލިބުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއިޞްލ ަޙށްާ ާހުށަހެޅުއްވި ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްރި ޝުކުރިއްޔ 

 2685ާއަޅުަގނޑުާތ ޢީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމ އްދ 21ާ ާދ އިާވަނަ ާދިއްދޫ ާއިޞްއަށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާސަމީރު ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުގަާލ ޙަރ ގެ ނުޑާށް

ާރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެ
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ާ2690 

ާއްެކވުްނ:ބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަދެާ

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ެގ ާދިއްދޫ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޞްޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅުއްވ  ާސަމީރު ލ ުޙ.ާއަޙްމަދު

ލ ޙުާކުރުން.ާސަރުކ ރުގެާމިނިސްޓްރީތަުކގެާދަށުންާހިންގ ާއިދ ރ ތަކުންާނަާމ އްދ ާއަންަނނިވިގޮތަށްާިއޞްވ21ާަބިލުގެާ

ާތެރެއިްނާ ާމުވަްއޒިފުންގެ ާމަސައްކަްތުކރ  ާދ އިރ ަގއި ާިއދ ރީ ާއެ ާދިނުމަށްޓަކައި ާޚިދުމަތްތައް ާދޭ ާދ އިރ ތަުކގަިއ އިދ ރީ

ާދިާ ާވ ނީ ާަޖވ ބުދ ރީ ާުމވަްއޒިފަކު ާއިސް ާިސވިލްާއެންމެ ާއެާސަރވިްސާކޮމިޝަނަށްާވެހި ާަކނަޑއަޅ ާނުަވތަ  2695ކޮމިޝަނުން

ނޑުފަރ ތަކަށެވެ ާއަުޅގަ ާއިޞްާ.ާސަބަބު ާހުށަހަޅ ާސަބަބު.ާމި ާއިޞްލ ޙު ާމި ާމިހުށަހަދަންނަވ ލ ނަން.ާމިގޮތަށް ޅަނީާލ ޙު

ާޤ ނޫނުއަސ ސީއާ  ާމ އްދ  ާމިނިސްާމި ާސަރުކ ުރެގ ާއަތޮޅުތަތަޢ ރުޒުވ ތީއޭ. ާރ އްޖޭެގ ޚިދުމަތްތައްާާުކގައިދޭޓްރީތަކުން

ާކަމެއްނޫން.ާމިކަމުގެާ ާުކރެވޭނެ ާގޮތުން ާކައުންސިލަްށާޖަވ ބުދ ީރާކުރުވުމަީކާޤ ނޫނީ ާައތޮޅު ާމުވައްޒިފުން ާތިބޭ ދިނުމަށް

ާެގއްލި ާއިޚްތިޔ ރު ާުވޒ ރ ތަކުގެ ާސަރުކ ރުެގ ާަރއްޔިތުާާސަބަބުން ާުވޒ ރ ތައް ާޖަވ ބުދ ރީާަސރުކ ރުގެ ާމަޖިލީހަށް ންގެ

 2700އ އިާއަޮތޅުތައްާޑިސްކްރިމިނޭްޓާާ.ާއަިދާމިމ އްދ ާއޮްތގޮތުންާމ ލެންާޤ ނޫނުައސ ސިއ ާޚިލ ްފވ ނެާެއވެމިކަާނުކުރުވޭނެތީ

.ާއެހެނީާރ އްޖޭގެާއަތޮޅުތަުކގަިއާތިބޭާސަުރކ ރުެގާނޫނުއަސ ސީއ އިާޚިލ ފްވ ާސަބަބެކެވެކުރެވިފަިއާވުމ ވެސްާމިމ އްދ ާޤ 

ާކައު ާއަތޮޅު ާުމވަްއޒިފުން ާުވޒ ރ ތަުކެގާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާސަރުކ ރުެގ ާތިބޭ ާދ އިރ ތަުކގައި ާމ ލެ ާަޖވ ުބދ ރީވެ، ންސިލަށް

ާއުސޫލަކުްނާ ާއެއް ާނެތުމުން ާމިމ އްދ ގައި ާޖެހޭނެކަމަށް ާޖަވ ބުދ ރީވ ން ާކައުންސިލަށް ާސިޓީ ާމ ލެ މުވަްއޒިފުން

ާއަުޅަގނޑުމެންާދަންނަވ ލީާދިއްދޫލުކުރުމަށްާހުށަހެޅިފައިާނެތީމަާއެވެޢަމަ ބަރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންާ.ާމިާސަބަބު

 2705ާރިާރަީއސް.ާސަބަބުާބަޔ ންކޮށްދީފައިާވ ީތވެ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެ

ާ

ާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާދ ޢި ާބ ރަށު ާމުޙައްޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝިފ ޒުރ ގެ ާހުށަހެާއެާމަދު ނޑުާހުށަހެޅުއްިވ ާއަޅުގަ ޅުއްވުމަށް

ާތ ޢީދުާކުރަން.ާ

ާ2710 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝުކުރިއް ނޑު ާއަޅުގަ 12ާާޔ .ާމިހިސ ބުން ާމަޖިލީހުގެ ާައޅުަގނޑު ާހުސްަވުގތުކޮޅެއް ާމިނެޓްގެ ާހަމަޖެހިފައިާވަގުތު ތ ވަލް

ާ ާފަށ ނީ ާމަސައްކަްތާއަލުން ާމިއޮންަނނީ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާނަގަން ާގ3.22ާާައޮންނަގޮތުން ލ ޙެްއާޞްއ11ާިއި.ާމިހ ތަނަށް

ާގޮސްފައިާ ާލިބިގެން ާތ ޢީދު ާހުށަހެޅި ާމިާތަޅުމަށް ާދަންނަވަން ާޝުކުރު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑު ވޭ.

ާއަލު ާމަސައްަކތް ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހީތެރިކަމަށް. ާދެްއވ  ާިތޔަ ާމަސައްކަުތގައި  2715ަގއި.3.22ާާންފަށ ނީ

ާލަިއކުމް.ާޢަވައްސަލ މް
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ާ

 ]ށ31323ާާްނ30312ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

 

 2720 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދިވެހި ާފަށަނީ. ާމި ާގެންދަން ާކުރިއަްށ ާޖަލްސ  ނޑު ާއަުޅގަ ާހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ ާއިދ `. ާދ އިރ ތަްއާރ އްޖޭގެ ރީ

ާމަޖިލީހަ ާިއޞްލ ޙުތައް ާވ  ާހުށަހެޅިފައި ާބިލަށް ާހިންގުުމގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާގަވ އިދުގެ ާހުށަހެޅުން. ވަނ11ާާަށް

ާއަރުވަްނާ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާދަނީ. ާމި ާކުރިއަށް ާހުށަހެޅުން ާއިޞްލ ޙުަތއް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ާ)ހ(ާގެ މ އްދ ގެ

ާވަަޑިއގެންާ ާވަގުތު ާމި ާއެހެންނަމަވެސް، ާއަށް. ާމުސްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ އޮތީ

ާޖަލް ާއަރުަވނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތު، ާއަޅުަގނޑު ާނެތީމަ، ާއަށ10ާާްސ ގައި ާމ އްދ   2725ވަނަ

ާމުފީދަށް.ާ ާޝިފ ޤު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާހުށަެހޅުއްވުމަށްާދަންނަވަން.އެމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަދިާ)ށ(ާއަްށާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ

ާ

 ާހަކަދެއްެކވުން:ވ މުފީދުާާކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަ

ާގޮތަކީ،10ާާޝުކުރިއްޔ .ާ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަުޅގަ ާ)ށ(ާއަށް ާ)ހ(ާއަދި ާމ އްދ ގެ ާ)ހ(10ާވަނަ ާމ އްދ ގެ  2730ލޯކަލްާާ-ވަނަ

ާޮގތު ާއެްއގޮތްވ  ާޤ ނޫނ  ާމި ާހިންގ ނީ ާއޮތޯރިޓީ ާއޮތޯިރީޓާގަވަރމަންޓު ާަގވަރމަންޓު ާޯލކަލް ާެއކުލަވ ެލވޭ ާމަތީން ގެ

ާ-ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(10ާމެންބަރުންގެާމައްޗަށެވެ.2ާާބޯޑުންނެވެ.ާލޯކަލްާގަވަރމަންުޓާއޮތޯރިޓީާބޯޑުާއެކުލެިވގެންާަވނީާ

ާކުރިމަތި ާކަމަށް ާއެ ާއިޢުލ ނުކޮށްގެން ާކުރ ނީ ާޢައްޔަން ާމެންބަރުން ާއޮތޯރިީޓގެ ާގަވަރމަންޓު ާފަރ ތްތަކުގެާލޯކަލް ލ 

ާފޮނުވ ާ ާމަޖިލީހަށް ާަރއްޔިތުންގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެދި ާދިނުން ާރުހުން ާޢަްއޔަންކުރުމަށް ާކޮމިޝަނަށް ާއެ ތެރެއިން

ާމެންބަރުންގެާ ާބަިއވެރިވ  ާވޯުޓަގއި ާހ ޒިުރވެ ާއެްއގައި ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއިޔތުންގެ ާތެރެއިން  2735ނަންތަކުގެ

ާރ ތްތަކެވެ.އަޣުލަބިއްޔަތުންާފ ސްކުރ ާފަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާތުޅ ދޫ ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި 10ާޝުކުރިއްޔ 

 2740ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާތ އީދު.ާއ ދެ،ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:އްމަދުާޤަސަމުާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަ

ާ ާޢިްއޒަތްތެރ10ާާިއ ދެ، ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުަވއްމުލަކު ާކުރެްއވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާއަށް ާ)ށ( ާއަދި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާހުށަހަޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ



 103 

ާ2745 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއޒަ ާޝުކުރިއްޔ  ާއަުރވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާުތޅ ދޫ ވަަނ10ާާތްތެރި

ާމ އްދ އަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވުމަށް.ާ

ާ

 2750 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދު

ާ ާބިލުގެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަންނ10ާަޝުކުރިއްޔ  ާއަށް ާމ ްއދ  ނުޑާވަނަ ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙުކުރަން ާގޮތަށް ނިވި

ާލޯކަްލާ ާއެކުލަވ ލެވޭ ާމަތީން ާގޮުތގެ ާއެްއގޮތްވ  ާޤ ނޫނ އި ާމި ާހިނގ ނީ ާއޮތޯރިޓީ ާގަވަރމަންޓު ާލޯކަލް ހުށަހަޅަން.

ާމެންބަރުންގެާމަްއޗަށެވެ.1ާގަވަރމަންޓުާއޮތޯރިޓީގެާޯބޑުްނނެވެ.ާލޯކަލްާގަވަރމަންޓުާއޮތޯރިޓީގެާބޯޑުާއެކުެލވިގެންާވަީނާ

ނޑ1ާާުބިލުގައިާވަނީާ ވަނަާމ އްދ ަގިއ10ާާމެންބަރުންނަށްާމިާހުށަހަޅ ލ ާސަބަބަކީ،1ާާމެންބަރުންެގާމައްޗަށެެވ.ާއަުޅގަ

 2755މެންބަރުންގެާމައްޗަށްާިލޔެފައިާވީާނަމަވެްސާމ އްދ ެގާ)ހ(،1ާާލޯކަލްާަގވަރމަންޓުާއޮތޯރިީޓެގާބޯޑުާެއކުލެިވގެންާވަނީާ

މެންބަރުންާހަމަވ ކަންާައޅުަގނޑަށްާޔަޤީްނ1ާާ(ާއަދިާ)ވ(ާައށްާބެލުމުންާ)ށ(،ާ)ނ(،ާ)ރ(،ާ)ބ(،ާ)ޅ(،ާ)ކ(،ާ)އ

ާވީމ ،ާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙެއްާމިއީ.ާުޝކުރިްއޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާ

 2760ާއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުަރން.ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާުއތުރު ާފުވައްމުލަކު ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވަނަާމ އްދ ާއަްށާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.10ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަނަށްާ

ާ2765 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންފު

ާ ާަރީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާަގވަރމަންޓ10ާާުޝުކުރިއްޔ  ާލޯކަްލ ާއިްޞލ ޙަކީ، ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއަްށ ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާގޮްތ، ާެއކުލެިވގެްނވ  ާމިާ-10އޮތޯރިޓީ ާހިންގ ނީ ާއޮތޯރިޓީ ާގަވަރމަންޓު ާމަތީންާާލޯކަލް ާގޮުތގެ ާއެްއގޮްތވ  ޤ ނޫނ 

ާވަނީާ ާެއކުލެިވގެން ާބޯުޑ ާއޮތޯިރޓީގެ ާގަވަރމަންޓު ާލޯކަލް ާބޯޑުންެނވެ. ާއޮތޯރިީޓގެ ާގަވަރަމންޓު ާޯލކަލް އެކުަލވ ލެވޭ

ާ ާަމްއޗަށެވެ.ާެއއީ،ާ)ހ(.ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާމެންބަރުންގެ ާބޭނުމަށ342ާާްއަންނަނިވި  2770ވަަނާމ އްދ ަގިއާބަޔ ންކުެރވިފަިއވ 

ާ)ށ(ރައްޔި ާަވީޒރު. ާޢައްޔަްނކުރ  ާަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ  ާޖަވ ބުދ ރީވުމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހަށް ޤ ނޫނުއަސ ީސގެާާ-ތުންެގ
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ާ ާނިސްބަތްވ 0ާާޖަދުވަލު ާމ ލެ ާކަމުގަިއވ  ާރަށް ާވެރިކަންކުރ  ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާތެރެއިން ާދ އިރ ތަކުގެ ާއިދ ރީ ާހިމެނޭ ގައި

ާކައުން ާއެ ާޢައްޔަްނކުރ  ާކައުންސިލުން ާ)ނ(ސިޓީ ާމެންބަރެއް. ާާ-ސިުލގެ ާޖަދުވަލު ާހިމެނ0ާާޭޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ގައި

ާ ާތެެރއިން ާމެންބަރުންގެ ާަކއުންސިލުަތކުގެ ާއެ ާިއންތިޚ ބުކުރ  ާަކއުންސިލުތަކުން ާއަތޮޅު ާނިސްބަްތވ  ާދ އިރ ތައް 4ާއިދ ރީ

ާ)ރ( ާޖަމުޢިއްޔ އެާ-މެންބަރުން. ާމަދަނީ ާޢައްޔަންކުރ  ާބޯޑަށް ާއެ ާމަޖިލީހުން ާ)ބ(ރައްޔިތުންގެ ާމެންބަރެއް.  2775ާ-ްއގެ

ާމެންބަރެއް.ާ)ޅ( ނޑަައޅ  ާކަ ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިުތންގެ ާތެިެރެއިން ާާ-ޢ އްމުންގެ ާޤ ނޫނުގެ ާދަށުްނ11ާާމި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއުފައްދ ާސިޓީާަކއުންސިލުތަުކންާއިންތިޚ ބުާކުރ ާއެާސިޓީާކައުންސިލުތަުކގެާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާމެންބަރެއް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެ

 2780އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާފުަވއްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ ާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާައޅުގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު.ާާޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެިރ10ާާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

 2785ާލަބީބަށް.މެންބަރުާއިލްޔ ސްާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާހުޅުމީދޫާމެންބަރުާޢިލްޔ ސްާލަބީބު

ނޑުާހުށަހަޅަން.ާވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާގޮތަށ10ާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުގެާ އިޞްލ ޙުާކުރަންާއަުޅގަ

ލޯކަލްާާ-މެންބަރުންގެާމައްޗަެށވެ.ާ)ށ(2ާލޯކަލްާގަވަރމަންޓުާކޮމިޝަންާއެކުލެިވގެންާވަނީާާ-ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(10ާ

ާމަތީންާ ާގޮތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާ)ނ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ާމި ާވަިކކުރ ނީ ާޢައްޔަންކޮށް ާމެްނބަރުން ާކޮމިޝަންގެ  2790ގަވަރމަންޓު

ާ)ނ(ރަ ާެއވެ. ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަތީން ާމަޝްވަރ ގެ ާދޭ ާމަޖިލީހުން ާަގިއާާ-އްޔިތުންެގ ާ)ށ( ާޤ ނޫނުގެ މި

ާމަޖިލީހުންާ ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާއެދޭނީ ާހޯދުމަށް ާމަޝްވަރ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމަީތން ާގޮތުގެ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ާ ާމަތީންނެވެ. ާގޮތުެގ ާއަންނަިނވި ާދޭނީ ާކޮންމެާކޮމިާ-3މަޝްވަރ  ާބޭނުންވ  ާކުރުމަށް ާޢައްޔަްނ ާމެންބަރުން ޝަނަށް

ާހުށަހެޅުން.ާ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިުތންގެ ާެއކަން ާލިޔުމަކުން ާފޮނުވ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފަހަރަކު

 2795ގެާނަންާއެާލިޔުމަކ ާެއުކާކޮމިޝަނަށްާއެފަހަރަކުާޢައްޔަންކުރަންޖެހޭާމެންބަރުންގެާއަދަދަށްވުރެާމަދުާނޫންާއަދަދެއްާ-0

ާ)ރ( ާމަޖިލީހުގެާާ-ހިމެނުން. ާރައްޔިތުްނގެ ާތެެރއިން ާނަންތަކުގެ ާހުށަހަޅ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުްނެގ

ާކަމަށްާ ާމެންބަރު ާޮކމިޝަންގެ ާބަޔަކު ާފ ސްކުރ  ާއަޣުލަބިއްޔަތުން ާމެންބަރުންގެ ާބައިވެިރވި ާވޯޓުަގއި ާހ ޒިރުގެ ޖަލްސ ގައި

ާ)ބ(ރައީސު ާއެެވ. ާޢައްޔަްނކުރަންވ ނެ ާކޮމިޝަންގެާާ-ލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާވ ނީ ާޢައްޔަންކުރަން ާމެންބަރަކަށް ކޮމިޝަންގެ
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ވަނ28ާާަމަސްއޫލިއްޔަތުަތކ އިާވ ޖިބުތަްއާއަދ ކުެރވޭާފަދަާލަޔ ޤަތ އިާޤ ބިލިއްޔަތުާހުރިާމީހުންގެާތެެރއިންާމިާޤ ނޫނުގެާ

 2800ާހަމަވ ާމީހުންނެވެ.ާމ އްދ ގައިާަބޔ ންކޮށްފަިއވ ާިސފަތައްާފުރި

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާއެާހުށަހެޅުއްިވާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

 2805 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ިިއްޒަތްތެިރާމެ ާޢި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާއަުރވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާމ އްދ ާ)ވ(10ާާންބަރުާނ ޒިމުާރަޝ ދަށް ވަނަ

ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވުމަށް.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމުާރަޝ ދު

ާ ާބިލުގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙުކުރަނ10ާްޝުކުރިއްޔ  ާގޮތަްށ ާއަންނަިނވި ާ)ވ( ާމ އްދ ގެ  2810އަޅުަގނުޑާާވަނަ

ާބަދަލުަގިއާ ާޭއގެ ާމެންބަރެއް" ާސިޓީއަކުން ާކޮންމެ ާުއފައްދ  ާ"އަލަށް ާއޮންނަނީ، ާމި ާމިހ ރު ާަގއި ާ)ވ( ހުށަހަޅަން.

ވަަނ10ާާއަޅުަގނޑުާމިހުށަހަޅަނީ،ާ"ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢައްޔަންކުރ ާމެންބަރެއް".ާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާސަބަބަކީ،ާ

ާގަވަރމަންޓުާ ާއެކުެލިވގެންާވަނީާަވކިާއަދަެދއްގެާމެންބަުރންގެާމައްޗަްށާކަމަށްާއެަބވޭ.ާާމ އްދ ގަިއާލޯކަލް އޮތޯރިޓީާބޯޑު

ާކަމަށްާ ާކުެރވިދ ނެ ާޢައްޔަން ާމެންބަރުން ާހިނދަކު ާބަދަލުނުވ ހ  ާއަދަދު ާމި ާއުފެދުނަސް ާިސޓީ ާވަރަކަށް ާކިތަންމެ އަލަށް

 2815ާއީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާއަޅުަގނޑަށްާނުފެންނ ތީާއަުޅަގނޑުާހުށަހަޅ ފައިވ ާއިޞްލ ޙެްއާމި

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުާމުއްޠަލިބު

ާއިޞްލ ޙަްށާ ާހުށަހެޅުއްވި ާރަޝ ދު ާނ ޒިމު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ2820 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝުކު ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް ާޫޔސުފު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާގަމު ާއިޞްލ ޙ10ާާުރިއްޔ . ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާ

ާ

 2825 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާގަމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުުފާޢަބްދުލްޣަފޫރު
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ާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާިއޞްލ ޙ10ާަޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅ  ާއަުޅަގނޑު ާމ އްދ  ާއޮތޯރިީޓާވަނަ ާަގވަރމަންޓު ާޯލކަލް ކީ

ާގޮތް.ާ)ހ( ާމަިޖލީހުންނެވެ.ާ)ށ(ާ-އެކުެލވިގެްނވ  ާަރއްޔިތުންގެ ާޢައްޔަންކުރ ނީ ާއޮތޯރިޓީ ާަގވަރމަންޓު ލޯކަލްާާާ-ލޯކަލް

ާެއވެ ާވ ްނވ ނެ ާމަރުޙަލ ތަކަކަށް ާފެންނަ ާދެފުށް ާހުުޅވ ލެވިފަިއވ  ާމަރުޙަލ ތަކަކީ ާޢައްޔަްނކުރުމުގެ ާއޮތޯރިޓީ .ާގަވަރމަންޓު

ާނަންތައްާާ-)ނ( ާފަރ ތްތަކުން ާެއދޭ ާވުމަށް ާމެންބަރުންނަށް ާއޮތޯރިީޓގެ ާޢައްޔަންކުރ ނީ ާމެންަބރުން ާއަށް އޮތޯރިޓީ

ާމީހުންގެާ ާހުށަހަޅ  ާއެދި ާއެކަމަށް ާއިޢުލ ންކުރުމުން ާމަޖިީލހުން ާރައްޔިތުންގެ ާހުށަހެޅުމަށް، ާމަޖިލީހަށް  2830ރައްޔިތުންގެ

ާ)ނ(ާަގއިާ-ތެރެއިންނެވެ.ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާފަރ ތްތަކުންާާމި ާކުރިމަތިލ  ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާމަތީން ާގޮުތގެ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

ާފެންނަާ ާޢައްޔަންކުރަން ާއޮތޯރިޓީން ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހު ާކޮމިޓީން ާބެހޭ ާކަމ  ާމަިޖލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ނަންތައް

ާނަންތަކު ާފޮނުވ  ާގޮތުން ާމި ާއެވެ. ާފޮނުވަންވ ނެ ާަމޖިލީހަށް ާނަންތައް ާއޮތީރިީޓގެާފަރ ތްތަކެއްގެ ާއަދަދު ގެ

ާހޮވިާ ާޢައްޔަންކުރުމަށް ާއަށް ާއޮތޯރިޓީ ާމަޖިލީހުން ާނުވަތަ ާމަދުނަމަ ާއަދަދަށްވުރެ ާމެންބަރުންގެ ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ

ާމ އްދ ގަިއާ ާމި ާއަނެއްކ ެވްސާއިޢުލ ނުކޮށް ާމަޖިލީހުން ާމަދުނަމަ ާއަދަދަށްވުރެ ާމެންބަރުންގެ ާއޮތޯރިީޓގެ ާއަދަދު  2835ނަންތަކުގެ

ާގެންދ ނީާބަޔ ންކުރެވި ާކުރިއަށް ާނިމެންދެން ާހޮވ  ާމަޖިލީހުން ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާއޮތޯރިޓީގެ ާއެ ާމަީތން ާގޮތުގެ ަފއިވ 

ާރުހުންާާ-އެވެ.ާ)ބ( ާއަޣުލަބިްއޔަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާވ ނީ ާޢައްޔަންކުަރން ާއަށް ާއޮތޯރިޓީ ާގަވަރމަްނޓު ލޯކަލް

ާ)ޅ( ާފަރ ތެކެވެ. ާދ ާ-ލިބޭ ާތަފ ތު ާގަވަރމަންޓުާމުޖުތަމަޢުގެ ާލޯކަލް ާަވރަކުން ާވީ ާވިސްނުންތައް ާތަފ ތު އިރ ތަކުގަިއ

ާއަށްާ ާއޮތޯރިޓީ ާގަވަރމަންޓު ާލޯކަލް ާމީހަކު ާތެރެއިން ާފަރ ތްތަކުގެ ާއަންނަނިވި ާ)ކ( ާެއވެ. ާހިމަނަންވ ނެ އޮތޯރިޓީަގއި

ާ ާެއވެ. ާނުވ ނެ ާާ-3ޢައްޔަންކޮްށގެން ާމުވަްއޒަފަކު، ާސަރވިްސގެ ާާ-0ސިވިލް ާބ ރެއްެގާބ 1ާދައުލަތުގެ ާކުރެ  2840ރުން

ާ ާާ-1މުވަްއޒަފަކު. ާމީހަކު. ާހުރި ާމަޤ މުގައި ާޕ ޓީއެްއގެ ާސިޔ ސީ ާނުަވތަ ާމުވަްއޒަފަކު ާޕ ޓީގެ ާ-4ސިޔ ީސ

ާ ާމީހަކު. ާުހރި ާމަޤ މެްއގައި ާެއއްވެސް ާދައުލަުތގެ ާއަނިޔ ވެރިާާ-2އިންތިޚ ބުކުރެވިަފއިވ  ާނުވަތަ ާހެދުން ާހީލަތް މަކަރ އި

ާަވއްކަާ ާނުވަތަ ާޢަމަލެއް ާތަންފީޒުކޮްށާކުށުގެ ާއަދަބު ާކުށުގެ ާެއ ާއަދި ާމީހަކު، ާސ ބިތުވެފަިއވ  ާޝަރީޢަތަށް ާޢަމަލެއް މުގެ

ބުނެވިާދިަޔާބ ވަތުެގާމީހުންގެާތެރެިއްނާާ-އަހަރުާހަމަނުވ ާމީހަކު.ާ)އ(2ާނިމުނުތ ާނުވަތަާއޭނ ާއަށްާމަޢ ފުާލިބުނުތ ާ

ާ ާއޮތްކަުމގަިއ ާފުރުޞަތު ާޢަްއަޔންކުރުމުގެ ާއަށް ާއޮތޯރިޓީ ާިދޔަާމީހަކު ާބުނެވި ާއަންގ  ާއެކަން ާމީހަކަށް ާއެ ާނަމަ  2845ީވ

ާއަްށާ ާއޭނ  ާފުރުޞަތެއް ާއެކަީށގެންވ  ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާއަށް ާއޭނ  ާނައްތ ލުމަށް ާހުރަެހއް ާތެރެއިން ހުރަސްތަކުގެ

ާދޭންވ ނެާއެވެ.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާރައީްސ، ާއިޞްލ ަޙށްާާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހުށަހެޅުއްވި ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާޔޫސުފު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ  2850ގަުމ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރަޝ ދަށް،ާ ާނ ޒިމު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު.ާތުޅ ދޫ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަށ12ާާްޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ  ވަނަ

 2855ާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާއިޞްލ ޙު

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމުާރަޝ ދު

ނޑުާހުށަހަޅ ލަން.12ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުގެާ ވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ުޙުކރަންާއަޅުގަ

ާގޮތަށް ާއެކަީށގެންވ  ާވ ޖިބު ާަމސްއޫލިްއޔަތ އި ާަކއުންސިލެްއގެ ާކައުންސިލެްއެގާާއެްއވެސް ާއެ ާނަމަ އަދ ނުކުެރޭވ

ާބެލުުމގެާ ާދިރ ސ ކޮށް ާޮއތްގޮތް ާކަން ާދެނެގަތުމަށްޓަަކއި ާސަބަބުަތއް ާއެޅޭ ާހުރަސް ާއަދ ުކރުމަށް ާވ ޖިބު  2860މަސްއޫލިއްޔަތ އި

ާ ާއޮތޯރިޓީ ާގަވަރމަންޓު ާލޯކަލް ާބ ރު ާއެޅުމުގެ ާފިޔަވަޅު ާައޅަންޖެހޭ ާކުރުމަށްޓަކައި ާއިޞްލ ުޙ ާކަންކަން ާއެ އަށްާބ ރ އި

ާކަެމއްާ ާވ ނަމަ، ާކަމަށް ާަބލ  ާގޮތް ާއޮތް ާކަމެްއ ާސަބަބަކީ، ާހުށަހަޅ ލ  ާއިޞްލ ޙު ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެވެ. ލިބިގެންވެ

ާނުބައިކޮށްާދ ާކަމަށްާވ ނަމަާެއކަންާބަލ ާކަމަށްާވ ނަމަާއެއަްށާފިޔަވަޅުާވެސްާެއޅެންޖެހޭނެ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 2865 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުށަހަ ާދ އިރ ެގާއިޞްލ ޙު ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާނިމުނީ. ާެއ ާހުށަހެޅީމަ ާއިޞްލ ޙު ާނޯންނ ނެ. ާބަޔ ންކުރުމެްއ ާސަބަުބ ޅުްއވ 

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުާމުއްޠަލިބު.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުާމުއްޠަލިބު

 2870މެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ުދާއެާހުށަހެޅުްއިވާއިޞްލ ޙަްށާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރި

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާލަޠީފަށް ާޙަަސން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބ ބަށ8ާާްޝުކުރިއްޔ  ވަނަ

 2875ާާއްވުމަށް.އިޞްލ ޙުާހުށަހެޅު

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުހިތަދޫާދެކު

ާ"އަތޮުޅ11ާާ ާބަދަލުަގއި ާކައުްނސިލުގެ" ާ"އަތޮޅު ާމ އްދ ގަިއވ  ާމި ާކުރުން. ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ  ވަނަ

ާކައުންސިލުތަުކގެ"ާމިާގޮތަށްާބަދަލުކުރުމަށް.ާ
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ާ2880 

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމުާޢަބްދު

ާހުށަހެޅުއްިވާ ާއެ ާލަޠީފް ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

 2885 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާއްވުމަށް.ބ ބަށްާއިޞްލ ޙުާހުަށހެޅުާވަނ8ާަތިނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމަށްާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް

ވަނަާބ ބުާތިރީގައިވ ާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއަރިމަތީާސުރުޚީ،8ާާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ .ާކޮމިޓީންާތައްޔ ރުކޮށްަފއިާއޮތްާ

ާ ާއޮފީސް ާ)ހ(3ާޕްރޮވިންސް ާއިދ ރ ތަކުންާސަރުކ ރުެގާމިނިސްާ-ގެ ާދ  ާހިނގަމުން ާދަށުން ާމިނިސްޓްރީތަުކގެ  2890ޓްރީތަކ އި

ދިވެހިރ އްޖެގެާއިދ ރީާދ އިރ ަތކުަގއިާދޭންޖެހޭާޚިދުމަތްތައްާދިނުމަށ އިާސަރުކ ރުގެާމިނިްސޓްރީތަކުންނ އިާމިނިސްޓްރީގެާ

ާމަޝްރޫޢުތަ ާހިންގ  ާދ ިއރ ތަކުގެ ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭގެ ާއިދ ރ ތަކުން ާދ  ާހިންގަމުން ާވިލަރެްސާދަށުން ާމަސަްއކަތްތައް ުކގެ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ާބ ރު ާހެދުމުެގ ާއޮފީސްތަެކއް ާޕްރޮވިްނސް ާސަރަހައްދުތަުކގަިއ ާެއިކ ާރ އްޖޭެގ ކުރުމަށްޓަކަިއ

ާ)ށ( ާއެެވ. ާދ ީނާާ-ލިބިގެންވެ ާހިނގަމުން ާއޮފީސްތައް ާޕްރޮވިންސް ާވ  ާބަޔ ންކޮށްފައި ާަގއި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ މި

ނަޑައޅ ާމިނިސްޓްރީެއއްެގާބެލުމުގެާދަށުންނެވެ.ާ)ނ(ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް  2895މިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގިއވ ާގޮތުެގާމަތީންާާ-ޔ ާކަ

ާ ާެއވެ. ާވަނީ ާެއ ާތިރީަގއި ާދ އިރ  ާމަސަްއކަްތތަކުގެ ާއޮފީުހގެ ާމިނިސްޓްރީތަކުންނ އިާާ-3އުފައްދ  ސަރުކ ރުގެ

ާދޭ ާސަރަހައްެދްއގައި ާއެ ާއިދ ރ ތަކުން ާހިންގ  ާދަށުން ާކުރުން.ާާމިނިސްޓްރީގެ ާވިލަރެސް ާމަސަްއކަތް ާއެ ާާ-0ޚިދުމަތްދީ

ރަށުާކައުންސިލުތަކުންާއަޮތޅުާކައުންސިލުާހުށަހަޅ ާރަށްރަށުެގާތަރައްޤީގެާޕްލޭންތައްާރިޢ ަޔންކޮށްގެންާސަރުކ ރުންާކަމ ާ

ާތަރަ ާސަރަަހއްދެްއގެ ާއެ ާމަތީން ާގޮުތގެ ާެއއްގޮްތވ  ާއިރުޝ ދުތަކ އި ާއ އި ާލަފަ ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާޕްލޭންާބެހޭ އްީޤގެ

ާތަަރއްޤީެގާާ-1އެކުަލވ ލުން.ާ ާއެކުލަވ ެލވޭ ާމަތީން ާއިރުޝ ދުތަުކގެ ާއ އި ާމިނިސްޓްރީތަކުެގާލަފަ ާބެހޭ  2900ސަރުކ ުރެގާކަމ 

ާމަޝްރޫޢުތައްާ ާއެ ާދީ ާލަފ  ާކައުންސިލަށް ާއަތޮޅު ާއެކުަލވ ލުމުގެ ާމަޝްރޫޢުތައް ާތަރައްޤީގެ ާރިޢ ޔަތްކޮށްގެން ޕްލޭނަށް

އަތޮޅުާަކއުންސިލުތަކ އިާރަށުާާ-4ރަށުާކައުންސިލުތަކުންާތަންފީުޛކުުރމުގައިާއެހީތެރިވެދިނުން.ާާއަތޮޅުާަކއުންސިލުތަކ އި

ާރަުށާ ާކައުންސިލުތަކ އި ާައތޮޅު ާކަންކަމުގެ ާބޭނުންވ  ާހޯދުމަށް ާލަފ  ާއ އި ާމަޝަވަރ  ާސަުރކ ރުެގ ކައުންސިލުތަކުން

ާުސރުޚީ ާއަރިމަތީ ާދިނުން. ާލަފ  ާމަޝްވަރ އ ިއ ާކައުންސިލުތަކަްށ ،ާ ާމިނިސްޓަރު. ާސްޓޭޓު މިާާ-0ޕްރޮވިންްސާއޮފީހުެގ

ާ ާސްޓޭްޓ10ާާޤ ނޫނުގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހިންގުމަށް ާއޮފީސް ާޕްރޮވިންސް ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާމ އްދ ަގއި  2905ވަނަ

ާސްޓޭޓުާ ާަޢއްޔަންކުރ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާހިންގުމަށް ާއޮފީްސ ާޕްރޮވިންްސ ާއެވެ. ާޢައްޔަްނކުރަންވ ނެ ާމިނިސްޓަރަކު
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ވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ ންކުރ ާަކއުންސިލުގެާރުހުމ ާއެކުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢައްޔަންކުރ 14ާާމިނިސްޓަރަކީާމިޤ ނޫނުގެާ

ާ ާމެންބަރުންގެ ާކައުންސިުލގެ ާއެ ާއަދި ާއެވެ. ާވ ންވ ނެ ާކަމަށް ާސްޓޭުޓ1/0ާާމީހަކު ާއެ ާއަޣުލަބިއްޔަތުން މެންބަރުންގެ

ފ ސްކޮށްފިާނަމަާއެާްޕރޮވިންސްާމިނިސްޓަރަކުާމަޤ ުމންާވަިކވ ނެާއެވެ.ާއަރިމަީތާާމިނިސްޓަރެއްގެާއިތުބ ރުާނެތްާކަމަށް

 2910ޕްރޮވިންސްާއޮފީހުގެާސްޓޭޓުާމިނިސްޓަރަށްާލަފ ދިނުމަށްޓަކައިާޕްރޮވިންސްާާ-)ހ(ާ-1ސުރުޚީ،ާޕްރޮވިންސްާކައުންިސލްާ

ާކައު ާޕްރޮވިންސް ާެއވެ. ާއެކުަލވ ލަންވ ނެ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއެާކައުންސިލެއް ާވަނީ ާއެކުލެިވގެން ންސިުލ

ާތެރެއިންާ ާމެންބަރުންގެ ާަކއުންިސލުގެ ާއެ ާކައުންސިލުން ާއަޮތުޅ ާދ އިރ އެްއގެ ާއިދ ރީ ާކޮންމެ ާހިމެނޭ ޕްރޮވިންސްަގއި

ާ ާކުރ  ާ)ށ(1ާއިންތިޚ ބު ާމައްޗަެށވެ. ާޕްރޮވިންސްާާ-މެންބަރުންގެ ާބަލަހައްޓ ނީ ާރިޔ ަސތު ާަކއުންސިލުގެ ޕްރޮވިންސް

ާސްޓޭޓު ާ)ނ(ާއޮފީހުގެ ާޕްރޮވިންސްާާ-މިނިސްޓަެރވެ. ާބ ރު ާހެދުމުގެ ާަގވ އިދު ާހިންގ  ާަކއުންސިލު ޕްރޮވިންސް

ާ ާޕްރޮޖެކްޓްތައް. ާހިންގ  ާދ އިރ ތަުކގެ ާއިދ ރީ ާމިނިސްްޓރީތަކުން ާސުރުޚީ، ާއަރިމަތީ ާއެވެ. ާލިބިގެްނވެ  2915ާ-4ކައުންސިލަށް

ރ ތަކުންާުނވަތަާސަރުކ ރުާހިއްސ ވ ާކުންފުންޏަކުންާސަރުކ ރުގެާމިނިސްޓްރީތަކ އިާމިނިސްޓްރީތަކުގެާދަށުންާހިންގ ާއިދ 

ނުވަތަާމަދަނީާޖަމުޢިއްޔ ާނުަވތަާޖަމ ޢަތަކުންާއިދ ރީާދ އިރ އެްއގެާއެްއވެސްާޕްރޮޖެކްެޓއްާހިންގުމުގެާކުރިންާކަމ ާބެހޭާ

ދ އިރ ގެާހުންނަާއެާާކައުންސިލުތަކ ާެއކުާމަޝްވަރ ކުރަންޖެހޭނެާއެވެ.ާމިާގޮތުންާކުރެވޭާމަޝްރަވ ތަުކގެާރަށ އިާއިދ ރީ

ާަކއުންސިލުތަކ ިއާ ާސުރުޚީ. ާއަރިމަތީ ާެއވެ. ާފުރުޞަތުދޭންވ ނެ ާަބއިވެިރކުރުމަށް ާމުައއްަސސ ތައް ާއެންމެހ  ާގުޭޅ ކަމ 

 2920އިދ ރީާދ އިރ ތަކ އިާރަށްރަުށގައިާހަަރކ ތްތެރިވ ާފުލުހުންގެާރަސްމީާވ ޖިބުާއަދ ކުރުުމގެާތެރޭަގއިާާ-2ފުލުހުންގެާގުޅުން.ާ

ާފުލުހުންނަށްާކައުންސިލުތަ ާކަންކަމުަގއި ާއެފަދަ ާމިންވަރަކުން ާެވވުނު ާކައުންސިލުތަކަްށ ާނަމަ ާެއދިއްޖެ ާއެހީއަށް ުކގެ

ާފުލުހުންެގާ ާއަދ ކުރުުމގައި ާވ ޖިބުތައް ާކައުންސިލުތަުކގެ ާަރށު ާަކއުންސިލުތަކ އި ާއަތޮޅު ާއަިދ ާއެވެ. އެހީތެރިވެދޭންވ ނެ

ބޭނުންވ ާެއހީތެރިކަމ އިާއެއްބ ރުލުންާފުލުހުންާދޭންވ ނެާއެވެ.ާއަރިމަތީާާއެހީތެރިކަމަށްާއެދިއްޖެާނަމަާކައުންސިލުތަކަށް

ާ ާދިނުން. ާޚިދުމަތް ާއިދ ރ ތަކުްނ ާޤައުީމ ާ)ހ(1ާސުރުޚީ، ާއެިކާާ-ގެ ާރ އްޭޖގެ ާޚިދުމަތްތައް ާޭދ ާއިދ ރ ަތކުން ޤައުމީ

ާޤަާ ާެއވެ. ާހަމަޖައްސަންވ ނެ ާއިދ ރ ތަކުން ާޤައުމީ ާއިްނތިޒ މު ާލިބޭނޭ ާއަދ ކުރަންޖެހޭާސަރަހައްދުތަކުން ާއިދ ރ ތަކުން  2925އުމީ

ާަކއުންސިލްާ ާއަތޮުޅ ާއޮފީހުންނ އި ާޕްރޮވިންސް ާެއހީތެރިކަން ާެއއްބ ރުލުމ އި ާބޭނުންވ ނޭ ާއަދ ކުރުމަށްޓަަކއި ވ ޖިބުތައް

ާދޭާ ާއިދ ރ ތަކުން ާޤައުމީ ާ)ށ( ާއެވެ. ާދޭންވ ނެ ާކައުންސިްލތަކުން ާރަށު ާކައުންސިްލތަކުންނ އި ާސިޓީ ތަކުންނ އި

ާބަޔ ންކޮށްަފިއވ ާޚިދުމަތްތަ ާތިރީގައި ާހަމަޖެއްސުމުގަިއ ާއިންތިޒ މުތައް ާލިބޭނޭ ާސަރަހައްދުތަކުން ާެއކި ާރ އްޖޭގެ އް

ާ ާއެވެ. ާކުރެވިދ ނެ ާޢަމަލު ާގޮަތކަށް ާެއާާ-3ގޮތްތަކުންކުރެ ާނުވަތަ ާދ އިރ ގައި ާިއދ ރީ ާއޮފީހެއް ާއިދ ރ ގެ ޤައުމީ

ާ ާގ އިމުކުރުން. ާއަތޮޅުާ-0ސަރަހައްދެްއގައި ާއިދ ރ  ާދަށުންާާޤައުމީ ާެއއްބަްސވުމެްއގެ ާސޮިއކުެރވޭ ާދެމެދު  2930ކައުންސިލ 

ާޚިދުމަތްދެވޭެނާ ާމަސައްކަތްކޮށް ާމުަވްއޒަފުން ާނުވަތަ ާމުަވްއޒަފަކު ާއިދ ރ ގެ ާޤައުމީ ާއިމ ރ ތެއްަގއި ާަކއުންސިލުގެ އަތޮޅު

ާހަމަޖެއްސުން.ާ ާއިާ-1އިންތިޒ މު ާޤައުމީ ާނުވަތަ ާދެމެދު ާކައުންސިލ  ާއަތޮޅު ާއ އި ާއިދ ރ  ާރަުށާޤައުމީ ާސީދ  ާއ އި ދ ރ 

ާމެދުވެރިކޮްށާ ާކައުންސިލު ާރަށު ާުނވަތަ ާކައުންސިލު ާއަތޮޅު ާދަށުން ާެއއްބަސްވުެމއްގެ ާސޮއިކުެރވޭ ާދެމެދު ކައުންސިލ 
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ާ ާހަމަޖެއްސުން. ާގޮތް ާލިބޭނެ ާރަށުން ާސީދ  ާނުަވތަ ާއިން ާދ އިރ  ާއިދ ރީ ާދީ ާޚިދުމަތްތައް ާއިދ ރ ގެ އަތޮުޅާާ-4ޤައުމީ

ާ ާބެލުމުގެ ާއިދ ރ އަކުންާކައުންސިުލގެ ާޤައުމީ ާ)ނ( ާދިނުން. ާޚިދުމަތް ާއޮފީހުގައި ާއޮފީުހގެ ާކައުންސިލުގެ ާއަތޮޅު  2935ދަށުން

ާނުވަަތާ ާކުންފުންޏެއް ާފެންަވރުގައި ާރަށު ާނުވަތަ ާފެންވަރުަގއި ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ ާކުންފުންޏަކުން ާސަރުކ ރަކުން ނުވަތަ

ާރަ ާފެންވަރުަގއި ާރަށު ާނަމަ ާުއފައްދ  ާޯބޑެއް ާނުވަތަ ާއަތޮުޅާކޮމިޓީއެްއ ާފަރ ތްތަކ އި ނޑައަޅ  ާކަ ާަކއުންސިލުން ށު

ކައުންސިލުންާަކނަޑއަޅ ާފަރ ތްތަކެއްާެއާކުންފުނީގެާޯބޑުަގއިާނުވަތަާއެާކޮމިީޓގައިާުނަވތަާއެާބޯެޑއްަގއިާހިމަނަންވ ނެާ

ާ ާއެހީ. ާދޭ ާސަރުކ ރުން ާަކއުންސިލުަތކަށް ާހ ލަތުގައި ާުކއްލި ާސުރުޚީ. ާއަރިމަތީ ާދަށުާާ-8އެވެ. ާޤ ނޫނުގެ ންާމި

ނަޑއަޅ ފަިއވ ާއެހީެގާއިތުރުންާކ ރިސ ާެއއްާުނވަތަާކުއްލިާނުަރއްކަުލގެާހ ލަތެްއާ  2940ކައުންސިލްތަކަްށާސަރުކ ރުންާދޭންާކަ

ާފަންނީާ ާމ ލީ ާއިދ ރ އަކުން ާބެހޭ ާކަމ  ާސަރުކ ރުގެ ާނަމަ ާމެދުވެރިެވްއޖެ ާކަމެއް ާނުވަަތާބަލިމަޑު ާކަމެއް ާތަދުމަޑު ނުވަތަ

 ްނސިލްތަކަށްާފޯރުކޮށްދޭންާވ ނެާއެވެ.ާުޝކުރިްއޔ .ނުވަތަާއެހެނިހެންާއެހީާކައު

ާ

ާޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުހައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަށްގޮާ

ާތ އީދުކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާއެ ާޤަސަމުގެ ާމުހައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާތިނަދޫ ާަރއީސް.  2945ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާފުރުޞަތުާ ާދެންމެ ާއެއީ ާކުރިައށް. ާތަންކޮޅެއް ާދަނީ ާމި ާއެުބރި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ޖެހުނުއިރުާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަޑަިއގެންާނެތީމ ،ާއަޅުަގނޑުާފުުރޞަތުާމިާއަރުވަނީާތިމަރަފުށީާ

 2950ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާއިޞްލ ުޙާހުށަހެޅުއްވުމަށް.12ާޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާއަށް.ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމު

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތިމަރަފުށީާދ 

ށްފަިއވ ާވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާމިާޤ ނޫނުގައިާބަޔ ންކ12ާޮޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާވިލަރެސްކޮްށާ ާމަސައްކަތްަތއް ާކައުންސިލުތަކުގެ ާބަލ  ާގޮތް ާހިގަމުންދ  ާހަރ ކަތްތައް ާމަސައްކަތ ިއ ކައުންސިލުތަުކގެ

ާަގވަރމަންޓުާ ާލޯކަލް ާގޮތުން ާވަސީލަތެްއގެ ާުގޅުވައިދިނުުމގެ ާަކއުންސިލްތައް ާެއ ާސަުރކ ރ އި ާއަދި  2955ހުއްދަދިނުމ އި

ާޤ ނޫ ާމި ާކައުންސިލެއް ާމިާމެނޭޖުމަންޓު ާއަދި ާެއވެ. ާއުފައްދަންވ ނެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމަތިން ާގޮުތގެ ނުގައިވ 

ާއިޞްލ ޙުކޮްށާ ާަވޒީރެއް ާޢައްޔަންކުރަްއވ  ާމިނިސްޓްރީން ާގަވަރމަންޓު ާލޯކަލް ާދަުށން ާޤ ނޫނުގެ ކައުންސިލަކީ

ލެެކވެ.ާއިސްކޮށްާހުންނަަވިއގެންާހުންނަވައިގެންާއެާމިނިސްޓްީރގެާބަެއްއގެާގޮތުަގއިާހިމަނަިއެގންާހިގަމުންދ ނެާކައުންސި

ާއެާމިނިސްޓްރީގެާބަެއްއގެާގޮުތގައިާިހގަމުންދ ނެާކައުންސިލެެކވެ.ާ

ާ2960 
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކު.ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފުާނަޢީމް.

ާ

ާއްކެވުން:މްާވ ހަކަދެޢީފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަ

ާފޮނަދ11ާާޫ ާހުށަހެޅުއްވުމުން ާލަތީފުާއިޞްލ ޙު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާމ އްދ އަށް  2965ވަނަ

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތ އީުދކުރަން.ާهللا ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙަށް ތ އީދުކުރެްއވި

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުާފުރުޞަތުާއެރުވީާދެންމެާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށް.ާހިތަދޫާ  2970އ ދެ،ާއަުޅގަ

ާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާވުން:އްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެމުޙަާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުަމށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާާ2975 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާފުުރޞަތުާމިާއަރުވަނީާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު. ާމިހ ރުާއަޅުގަ

އަށްާ ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.13ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފާ 

ާ

 2980ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަ

ާ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެނޭޖުމެންޓ13ާާުޝުކުރިއްޔ  ާގަވަރމެންޓު ާލޯކަލް ާއިޞްލ ޙު. ާހުށަހަޅ  ާއަށް ާމ އްދަ ވަނަ

ާއުންސިުލގެާބ ރ އިާމަސްއޫިލއްޔަތު.ކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2985ާ.ާ…އ ދެ،ާތ އީދުކުަރްއވ ާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރު.ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު

ާ

ާވ ހަަކދެއްކެވުން:ާ…އްމަދުާރަޝީދުތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަހި
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ާގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުަމށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ތިމަރަފުށީާދ އިރ 

ާ

 2990ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއަށް ާމުޞްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާަވނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަށްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވުމަށް.13ާވަނީާފުރުޞަތުާމިާއަރު

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަ

ާމެނޭޖުމެންޓުާކައުންސިލުނ13ާާް ާަގވަރމެންޓު ާލޯކަލް ާޤ ނޫނުގައި ާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަްށާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާމި  2995ވަނަ

ނަޑއަޅ ފަިއވ ާއެހެނިހެންާކަންކަންކުރުން.ާކުރަންޖެ ާހޭނެާކަންކަންާކަމަށްާކަ

ާ

ާއްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ޙަޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުމައްޗަންގޮާ

ޝުކުރިއްޔ ާރައީސް.ާއ ދެ،ާިތމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާހުށަހެޅުއްިވާހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނުޑާ

 3000ާއީދުާކުރަން.ތ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާރަޝ ދަށް ާނ ޒިމު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަްށ10ާާޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާމުޞްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހެޅުްއވުމަށް.ާއ ދެ،ާތިމަރަފުށީ ާމ 10ާއިޞްލ ޙު އްދ ެގާވަނަ

 3005ާ)ހ(ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވުމަށް.

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަ

ާރަީއސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރި 10ާާޝުކުރިއްޔ  ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާފޮުޅވަތުެގ1ާާވަނަ ާއަކުުރ4ާާވަނަ )ނ(ާޖަހ ފައިވ 1ާާަވނަ

ާއަން ާބަދަލުކޮށް ާސުކުންފިއްަޔކަށް ާއުބުފިލި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކުރުން. ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާމ އްދ ގަިއ342ާާނަނިވި ވަނަ

ާވަޒީރު.ާ ާޢައްޔަްނކުރ  ާވުމަށްޓަކައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޖަވ ބުދ ރީ ާމަޖިލީހަށް ާބޭނުމަށްާރައްޔިތުންގެ  3010ބަޔ ންކުރެވިަފއިވ 

ނޑުާމިާހުށަހެޅުންާމިާހުށަހެޅީ...ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަުޅގަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ
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ާފުރުޞަތުާ ާހުންނެވިްއޔ  ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ާތ އީުދކުރަްއވ  ާނުޖެހޭނެ. ާވިދ ޅުވ ކަށް ާސަބަބު ާހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން

 3015ާއަރުވަން.ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު.

ާ

ާ:އްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުންާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަ

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރަން.

ާ

 3020ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙ8ާާުޝުކުރިއްޔ  ާބ ބަށް ވަނަ

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމަށް.ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާމަޑަވެލި

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެން

ާ ާބިލުގެ ާތައްޔ ރުކޮށްފަިއވ  ާކޮމިޓީން ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާވ ގޮތަްށ8ާާ`.ާޝުކުރިްއޔ  ާމި ާތިރީގައި  3025ވަަނާބ ބު

ާމިނިސްޓްރީ ާސަރުކ ރު ާއިޞްލ ޙްކުރުން. ާޚިދުމަތްތައް. ާމިނިސްޓްރީަތްއާާ-3ތަކުގެ ާމިނިސްޓްރީތަކ އި ާސަރުކ ރުގެ )ހ(

ާސަރުކ ުރގެާ ާދިނުމަށ އި ާޚިދުމަތްތައް ާދޭންޖެހޭ ާދ އިރ ތަުކގެ ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިދ ރ ތަުކން ާހިގަމުންދ  ދަށުން

ާރ އްޖޭ ާއިދ ރ ތަކުން ާހިގަމުްނދ  ާދަށުން ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާތަކުންނ އި ާހިންގ ާމިނިސްޓްރީ ާދ އިރ ތަކުަގއި ާިއދ ރީ ެގ

ާބ ރުާ ާއުފެއްދުުމގެ ާއޮފީްސތަކެއް ާއަތޮޅުތަުކަގއި ާކުރުމަށްޓަަކއި ާވިލަރެސް ާމަސައްކަތްަތއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ

ާހިގަމުންދ ނީާ ާއޮފީސްތަްއ ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާ)ށ( ާެއވެ. ާިލބިގެންެވ ާއަށް  3030ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ނޑަައޅ ާމިނިސްޓްރީާއެއްގެާބެލުމުެގާދަށުންނެވެ.ާ)ނ(ާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ގަިއވ ާގޮުތގެާމަތިންާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ކަ

ސަރުކ ރުގެާމިނިސްްޓރީާތަކުންނ އިާމިނިސްޓްރީެގާާ-3އުފައްދ ާއޮފީެހއްގެާމަަސއްކަުތގެާދ އިރ ާތިީރަގއިާއެާވަނީާެއވެ.ާ

ާޚިދުމަތް ާދޭ ާސަރަހައްދުަގއި ާއިދ ރ ތަުކގެ ާހިންގ  ާދަށުން ާކުރުން. ާިވލަރެސް ާމަސަްއކަތްތައް ާއެ ާދީ ރަށުާާ-0ތައް

ާކަމ ާ ާސަރުކ ރުން ާރިޢ ޔަތްކޮށްގެން ާޕްލޭނަށް ާތަރައްީޤގެ ާރަށްރަށުގެ ާހުށަހަޅ  ާަކުއންސިލުތަކުން ާއަތޮޅު ކައުންސިލުތަުކގެ

ާތަ ާސަރަހައްދުތަކުގެ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާެއްއގޮްތވ  ާއިރުޝ ދުަތކ އި ާއ އި ާލަފަ ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާޕްލޭންާބެހޭ  3035ރައްީޤގެ

ާތަަރއްޤީެގާާ-1އެކުަލވ ލުން.ާ ާއެކުލަވ ެލވޭ ާމަތިން ާއިރުޝ ދުތަުކގެ ާއ އި ާމިނިސްޓްރީތަކުެގާލަފަ ާބެހޭ ސަރުކ ުރެގާކަމ 

ާމަޝްރޫޢުތައްާ ާއެ ާލަފ ދީ ާަކއުންސިަލށް ާއަތޮޅު ާއެކުަލވ ލެވުމުަގއި ާމަޝްރޫޢުތައް ާތަރައްޤީގެ ާރިޢ ޔަތްކޮށްގެން ޕްލޭން

ާކައުންސިލުތަ ާއަތޮޅު ާއެހީތެރިވެދިނުން. ާތަންފީޛުުކރުމުގައި ާކައުންސިލުަތކުން ާރަުށ ާއިދ ީރާާ-0ކ އި މިނިސްޓްރީތަކުެގ

ާޕްރޮޖެކްުޓތައް.ާއަރިމަތީާސުރުޚީ.ާ ާހިންގ  ާދަށުންާާ-0ދ އިރ ތަކުގެ ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާމިނިސްޓްރީތަކުްނނ އި ސަރުކ ރުގެ

ާކުންފުން ާއިދ ރ ތަކުންާނުވަތަާސަރުކ ރުާހިއްސ ވ  ާއިދ ީރާހިންގ  ާޖަމ އަތަކުން ާޖަމުޢިއްޔ ާނުވަތަ ާމަދަނީ  3040ޏަކުންާނުވަތަ
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ދ އިރ ެއއްގެާެއްއވެސްާޕްރޮޖެކްޓެއްާހިންގުމުގެާކުރިންާކަމ ާބެހޭާކައުންސިލްތަކ ާއެކުާމަޝްވަރ ާކުރަންޖެހޭނެާއެވެ.ާިމާ

ާއެން ާގުޅޭ ާކަމ  ާއެ ާހުންނަ ާދ އިރ ަތުކގައި ާއިދ ރީ ާރަށ އި ާމަްޝވަރ ތަުކަގއި ާކުރެވޭ ާމުއައްސަސ ތަކުންާގޮތުން މެހ 

ާ ާގުޅުން. ާފުުލހުންގެ ާކައުންސިލުތަކ އި ާުސރުޙީ. ާއަރިމަތީ ާެއވެ. ާޭދންވ ނެ ާފުރުޞަތު އިދ ރީާާ-1ބައިވެިރވުމުގެ

ާއެހީއަްށާ ާަކއުންސިލުތަުކގެ ާތެޭރަގއި ާއަދ ކުރުމުގެ ާވ ޖިބު ާރަްސމީ ާފުލުހުންގެ ާަހރަކ ތްތެރިވ  ާރަށްރަުށގައި ދ އިރ ތަކުަގއި

 3045އުންސިލުަތުކންާވެވުނުާމިންވަަރކުންާއެފަަދާކަންކަމުަގއިާފުލުހުންނަށްާއެހީތެރިވެދޭންާވ ނެާެއވެ.ާއަދިާއެދިއްޖެާނަމަާކަ

ާނަމަާ ާއެދިއްޖެ ާއެހީތެރިކަމަށް ާފުލުހުންގެ ާއަދ ކުރުމުގައި ާވ ޖިބުަތްއ ާކައުންސިލުތަކުގެ ާރަށު ާކައުންސިލްތަކ އި އަތޮޅު

ބ ރުލުންާފުލުހުންާދޭންވ ނެާެއވެ.ާއަރިމަތީާސުރުޚީ.ާޤައުމީާއިދ ރ ތަކުންާކައުންސިލްތަކުންާބޭނުްނވ ާެއހީތެރިކަމ އިާެއއް

ާ ާދިނުން. ާއިންތިޒ މުތައްާާ-4ޚިދުމަތް ާލިބޭ ާސަރަހަްއދުތަކުން ާެއކި ާރ އްޖޭގެ ާޚިދުމަތްތައް ާދޭ ާއިދ ރ ތަކުން )ހ(ާޤައުމީ

ާއަދ ކުރަން ާއިދ ރ ތަކުން ާޤައުމީ ާއެވެ. ާވ ނެ ާހަމަޖައްސަން ާއިދ ރ ތަކުން ާއަދ ކުރުމަށްޓަަކއިާާޤައުމީ ާވ ޖިބުތައް ޖެހޭ

ާސިީޓާ ާކައުންސިލްތަކުންނ އި ާއަތޮޅު ާއޮފީހުންނ އި ާޕްރޮވިންސް ާއެހީތެރިކަން ާއެއްބ ރުލުމ ިއ  3050ބޭނުންވ ނޭ

ާއެިކާ ާރ އްޖޭގެ ާޚިދުމަތްތައް ާދޭ ާއިދ ރ ތަކުން ާެއވެ.ާ)ށ(ާޤައުމީ ާދޭންވ ނެ ާަކއުންސިލްތަކުން ާރަށު ކައުންސިލްތަކުންނ އި

ާޢަމަލުާސަރަހައްދުތަ ާގޮަތކުން ާޮގތްތަކުންކުރެ ާަބޔ ންކޮށްފަިއާމިވ  ާިތރީގައި ާހަމަޖެއްސުމުަގއި ާއިްނތިޒ މުތައް ާލިބޭނޭ ކުން

ާ ާެއވެ. ާާ-3ކުރެވިދ ނެ ާގ އިމުކުރުން. ާސަރަހައްދުަގިއ ާުނވަތަ ާދ ިއރ ގައި ާއިދ ރީ ާއޮފީހެއް ާއިދ ރ ގެ ޤައުމީާާ-0ޤައުމީ

ާމެދުާސޮއިކުރެ ާކައުންސިލ  ާއަތޮޅު ާއ އި ާޤަުއީމާއިދ ރ  ާއިމ ރ ެތއްަގއި ާއަތޮުޅާކައުްނސިލުގެ ާދަށުން ޭވާެއއްބަސްުވމެއްގެ

ާ ާހަމަޖެއްސުން. ާއިންތިޒ މުތަްއ ާޚިދުމަތްދެވޭނޭ ާމަސަްއކަތް ާމުވަްއޒިފުން ާނުވަަތ ާުމވަްއޒިފުން  3055ޤައުީމާާ-1އިދ ރ ގެ

ާކައުާ ާރަށު ާސީދ  ާއ އި ާއިދ ރ  ާޤައުމީ ާނުވަތަ ާދެމެދުގައި ާކައުންސިލ  ާއަތޮޅު ާސޮއިކުރެޭވާއިދ ރ ަގއި ާދެމެދު ންސިލ 

ާއިދ ރީާ ާޚިދުމަތް ާއިދ ރ  ާަޤއުމީ ާމެދުވެރިކޮށް ާކައުންސިލު ާރަުށ ާނުވަތަ ާކައުންސިލު ާއަޮތޅު ާދަށުން އެއްބަްސވުމެްއގެ

ާ ާހަމަޖެއްސުން. ާގޮތް ާލިބޭނޭ ާަރށުން ާސީދ  ާނުވަތަ ާއަތޮުޅާާ-4ދ އިރ އިން ާދަށުގަިއ ާބެލުމުގެ ާަކއުންސިލުެގ އަތޮޅު

އްާޚިދުމަްތާދިނުން.ާ)ށ(ާޤައުމީާއިދ ރ ތަކުންާނުވަތަާސަރުކ ުރގެާުކންފުންޏަކުންާއިދ ރީާދ އިރ ެގާކައުންސިުލގެާއޮފީހެ

ނޑުާެދންނެވީާ)ނ(ާއިނގޭޯތ.ާ)ނ(ާ  3060ފެންވަރުަގއިާނުވަތަާރަށުާފެްނވަރުަގއިާކުންފުންޏެއްާުނވަތަާއ ދެ،ާކުީރގައިާއަުޅގަ

ާއި ާކުންފުންޏަކުން ާސަރުކ ރުގެ ާނުވަތަ ާއިދ ރ ތަކުން ާފެންވަރުގައިާޤައުމީ ާރަށު ާނުވަތަ ާފެންވަރުަގިއ ާދ އިރ ގެ ދ ރީ

ނަޑއަޅ ާ ާކަ ާކައުންސިުލގައި ާރަުށ ާފެންވަރުގައި ާރަށު ާނަމަ ާއުފައްދ  ާބޯެޑއް ާުނވަތަ ާއެއް ާކޮމިޓީ ާނުވަތަ ކުންފުންޏެއް

ާކޮމި ާއެ ާނުވަތަ ާބޯުޑގައި ާކުންފުނީގެ ާއެ ާފަރ ތްތަކެްއގެ ނޑަައޅ  ާކަ ާކައުންިސލުން ާއަތޮޅު ާުނވަަތާފަރ ތްތަކ އި ީޓގައި

ާ ާސުރުޚީ. ާއަރިމަތީ ާއެހީ. ާދޭ ާސަރުކ ރުން ާަކއުންިސލުތަކަށް ާހ ލަތުގައި ާއެެވ.ާކުއްލި ާވ ނެ ާހިމަނަން މިާާ-2ބޯޑެްއގައި

ާކުއްިލާ ާުނވަތަ ާއެއް ާކ ރިސ  ާއިތުރުން ާއެީހގެ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ާދޭ ާސަރުކ ރުން ާކައުންސިލުތަކުަގއި ާދަށުން  3065ޤ ނޫނުގެ

ާނުވަ ާހ ލަެތއް ާބެޭހާނުރައްކަލުގެ ާކަމ  ާސަރުކ ރުގެ ާނަމަ ާމެދުވެިރވެއްޖެ ާމަޑުކަމެއް ާބަިލ ާނުވަތަ ާތަދުމަޑުކަމެއް ަތ
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އިދ ރ އަކުންާމ ލީާފަންނީާނުަވތަާއެހެނިހެންާއެހީާކައުންިސލުތަކަށްާފޯރުކޮށްދޭންާވ ނެާެއވެ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްެތިރާ

ާރައީސް.

ާ

 3070ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރަ ާމެންބަރުާތ އީދުކުރަްއވ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމައްޗަންގޮޅި ާއަުރަވން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ކަށް

ާމުހައްމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ

ާއްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަ

ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާރައީސް.ާމަޑަވެލި ާުޝކުރިްއޔ  ާދ އިރ ގެ ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާާމަޑަވެލި ާނ ޒިމުގެ  3075މުޙައްމަދު

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.30

ާ

 3080ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޥޯޓަށްާ ާމިއަދު ނޑ ލަނީ ާެމދުކަ ާމަސައްކަތް ާމި ާއަޅުަގނޑު ާހިސ ބުން ާމިހ  ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާހުާާއަހަން ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާކުރުމަށް. ާމަސައްކަތް ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާކަންކަމަށް ާމެންބަރުންާހުރި ާޢިއްޒަތްތެރި ރިހ 

އިށީނދެވަަޑިއގެންާކ ޑުކޮޅުަތްއާޗެކްކޮއްެލްއވުމަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާކ ޑުތައްާ

ާހަނ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއޮތީާޗެކްޮކއްލެްއވުމަށް ާދަންނަވ ލަން ާވޯޓައް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއަޅުަގނޑު ާ ާއަރުވަން. ދުމަފުޅުކޮށް

 3085ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(30ާާޯމލްޑިވްސްާބްރޯްޑކ ސްޓިންާކޯަޕރޭޝަންާޤ އިމުކުރުމުގެާޤ ނޫނުގ1/0232ާާެޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާ ާނިންމުމަށް ާކޮބައިތޯ ާކޮމިޓީއަކީ ާކަމ ބެހޭ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާބުނ  ާދެާގައި ާމައްސަލައިގައި ާމި ާމައްސަލަ. އޮތް

ާމަނިކުާ ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއޮތީ ާމި ާހުށަހެޅުން ާެއްއ ާހުށަހެޅިފައިޭވ. ގޮތަކަށް

ާމަޖިލީހުގެާ ާމައްސަލަ ާތ އީދުކުަރއްވ ފަ.މި ާރަޝީދު ާރިޔ ޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ހުށަހަޅުއްވ .

ާހުށަހަޅުއްވ .ާމ ލިއްޔަ ާޢަލީާވަޙީދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާތޮއްޫޑާދ އިރ ގެ ާހުށަހެޅުމަކީ ާފޮނުވުަމށް.ާއަނެއް ާކޮމިޓީއަށް ތު

ާމަޖިލީހުގެާ ާމައްސަލަ ާމި ާހުށަހެުޅއްވުްނ. ާތ އީދުކުެރއްވި ާނައީްމ ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްެތރި ާ ާދ އިރ ގެ  3090ފެލިދޫ

ާކަންތައްތަކ  ާމުއައްސަސ ަތުކގެ ާމިާމިނިވަން ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާފޮނުވުމަށް. ާކޮމިީޓއަށް ބެހޭ

ާ ާނަންބަރު 1/0232ާާދަންނަވަނީ.ާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނުގެ ާޤ އިމުކުރުމުގެ ާބްޯރޑްކ ސްޓިންގާކޯޕަރޭޝަން ވަަނ30ާާމޯލްިޑވްސް

ނޑަާ ާކަ ާކޮބަިއކަްނ ާކޮމިޓީއަކީ ާ ާކަމ ބެހޭ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާބުނ  ާަގއި ާ)ނ( ާމަްއސަލަ.ާމ އްދ ގެ އެޅުމުގެ
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ާޢިްއޒަ ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާހުށަހަޅުއްވ . ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާރަޝީދުާހުޅުހެންވޭރު ާރިޔ ޒު ާމެންބަރު ތްތެިރ

ާމެންބަރުންނަންާތ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާފޮނުވުމަށް. ާކޮމިޓީއަށް ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާމައްަސލަ ާމި  3095އީދުކުރެްއވި

ާށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 3100ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާރަޝީދު.ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

82ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 11ާ3105ާ:ވޯޓުާދެްއވީ

12ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

 3110ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 83ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .11ާ ާޖުްމލަ ާމ83ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ހުންާފ ސްކުރައްަވއިފި.ާމިާޮގތަށްާފ ސްވުމ ާގުިޅގެންާދެްނާމައްސަލަާމަޖިލީހުގެާމ ލިއްޔަުތާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވުމަށްާމަޖިލީ

ާމިއޮތީާ ާދަންނަވަން ާވޯޓަށް ާެދން ާއަޅުަގނޑު ާުނދަންނަވ ނަން. ާޯވޓަކަށް ާއަޅުަގނޑު ާޮގތަށް ާލިބިފައިވ  ާތ އީދު ހުށަހެޅި

ާ ާގަވ ިއދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއިތ31ާުރައްޔިތުންގެ ާމުއްދަތު ާހިނގ  ާދައުރު ާފުރަތަމަ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާކުރުމަށްޓަކައިާވަނަ ރު

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ 340ާާރައްޔިތުންގެ ާަގވ އިުދގެ ާއެ ާރިޢ ޔަތްކޮށް، ާމ އްދ  ާދަށުްނ344ާާވަނަ ާމ އްދ ގެ  3115ވަނަ

ާމެންބަރުންނަންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލައިގަތުމ މެދު ާމަޖިލީހުން ާޤަރ ރު ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ާމަށް.ފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ3120 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :
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ާ

82ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

10ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 28ާ3125ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

24ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާބޭނުނ11ްވޯޓުަގއި ާ.ާފ ސްވުމަށް ާއަދަދު 12ާވ  ާޤަރ ރ11ާު.ާޖުމްލަ ާމި  3130.ާއެހެންކަމުން

މަޖިލީހަށްާބަލައިގަތުމަށްާފ ސްވެއްޖެ.ާމިާޤަރ ރުާމިާގޮތަށްާފ ސްވުމ ާގުިޅގެންާމިާޤަރ ރުާމަޖިލީހުގެާޢ އްމުާކޮމިޓީއަށްާ

ާމި ާދަންަނވ ލަން ާވޯޓަށް ާއަޅުަގނޑު ނޑަައޅަން.ާދެން ާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާކަ ާކަުމގައި ާޕ ލިމެންޓްރީާާފޮނުވިއްޖެ އޮތީ

ާ ާމުވަްއޒަފުންގެ ާމަޖިލީހަށްާގަސަރވިސް ާރިޕޯޓު، ާހުށަހެޅުއްވި ާކޮމިޓީއިން ާޢ އްމު ާއިޞްލ ޙުގެަނއުމަށް ވ އިދަށް

ާހުށަހެޅުއްިވގޮތަށްާފ ސްކުރެްއުވމ ާމެދުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަންާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ3135 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

 82ާ3140ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

81ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާާ3145 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 81ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް ާޖުމްލ18ަ. ާވޯުޓގަިއ81ާާ. ާއެހެންކަމުން .

ާބައިވެ ާގަވ އިދަްށާިރވެ ާމުވަްއޒަފުންގެ ާސަރވިސްެގ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއިއްތިފ ުގން ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ވަަޑއިގެންެނވި
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ނޑުާ ާއަުޅގަ ާފ ސްވެއްޖެ. ާގޮތަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯުޓ ާހުށަހެޅުއްވި ާކޮމިޓީއިން ާޢ ންމު ާގެނައުމަށް އިޞްލ ޙު

ާވޯ ާދެން ާގަވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާއެއ11ާާީޓަށް ާކަމެއް. ާހުށަހަޅ  ާރިޔ ސަތުން ާދަށުން ާމ އްދ ގެ  3150ަވނަ

ާއުސޫލުންާ ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތަށް ާއިދ ރީ ާރ އްޖޭގެ ާިދވެހި ާބިލު. ާގެންދ  ާމަަސްއކަތްކުރަމުން ާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސައްކަތް. ާބިލުގެ ާހުށަހަޅ ާާހިންގުމުގެ ާއިޞްލ ޙުތައް ާބައި. ާގެންދ  ާމި ާކުރަމުން މަސައްކަތް

ާރިޔ ސަތަށްާ ާކުރުމަށް ާއިތުރު ާަވގުުތ ާޖަލްސ ގެ ާމިއަދުގެ ާނިމެންދެން ާހުށަހަޅ  ާއިޞްލ ޙެއް ާހުރިހ  ާއެ ނިމެންދެން،

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބ11ާަފެންނ ތީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުން ާއެ ާދަށުން ާ)ށ( ާ ާމ އްދ ގެ ރުންނަންާވަނަ

ާއިތުރުާ ާވަގުތު ާޖަލްސ ގެ ާމިއަދުގެ ާހުށަހަޅަނީ ާމި ނޑު ާައޅުގަ ާއެކަށް ާލިބިފައިވ ތީ ާފުރުޞަތު ާރިޔ ސަތަށް  3155ހުށަހެޅުމަށް

ާގޮަތކަށްާވޯޓުާދެްއވުންާއެދެން.ކުރުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަންާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 3160ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

82ާާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެން

18ާާވޯޓުާދެްއވީ:

21ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 21ާާާ3165ާާާާާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާާ ާއަދަދު ާމެންބަުރންގެ ާަބއިވެިރވި 82ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުަމށް .11ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުނ82ާް. .

 3170މެންާމިއަުދގެާމަސައްކަތްާނިންމ ނީާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިާހުށަހަޅަމުންާގެންދ ާހުރިހާ އަޅުަގނޑު

ާމަޖިލީހުެގާ ާފ ސްކުރައްަވއިފި.ާއަުޅަގނޑު ާމަޖިލީހުން ާނިމުނީމަ.ާއެހެންވީމ ،ާެއާޮގތަށް ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް އިޞްލ ޙެއް

ާވަަޑއިގެންެދއް ާރިޔ ސަތަށް ާރައީސް ާދ އިރ ެގާނައިބު ާހުޅުހެންވޭރު ާއެއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާދަންނަވަން. ާއެދި ވުމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާ

ާ

 3175ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ
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ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާކޮ ާމ ލިއްޔަތު ާފޮނުވ ލުަމށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާގުިޅެގން ާކަމަކ  ާމުހިއްމު ާހަމަޖެހިފަ.ާާމިޓީވަރަށް ާއޮތީ ާމި ާމިއަދު އިން

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާނެތި ާކޮމިޓީގައި ާމ ލިއްޔަތު ާމެންބަރަކު ާެއއް ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާވ އިރު އެހެންކަމަށް

 3180ާނަންފޮނުވ ފައިވ ނެ.ާއެާމެންަބރަކުާމިއަދުާހަމަޖައްސ ލަދެއްަވން.ާއެހެންވެގެންާނިޒ މީާމަްއސަލައެއްާމިާނެގީ.ާ

ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާމަޖިލީހުގެާާ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމެންބަރަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާެއއް ާމައްސަލަ ާނިޒ މ ބެޭހ ާުޝކުރިްއޔ   3185އ ދެ،

ާތިާ ާަވކިން ނޑު ާނޯވޭ.ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތެއް ާނެންގެވުުމގެ ާތަޅުމުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާއެއް ާމަްއސަލަ ާތިކަލަ ާދަށުން ގަވ އިދުގެ

ާމެންބަރުންާާކަމަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާހުންނ ނެ. ާމަޖިލީހުގައި ާނިޒ މުތައް ާކުރެވޭނެ އެޑްރެސް

ާމިާ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާފަށަނީ. ާމި ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާއަޅުަގނޑު ާއެދެން. އިށީނދެވަަޑިއގަތުން

ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.11ާާޙްމަދުާސަމީރަށް.ާއަރުވަނީާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަ

ާ3190 

ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ާާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާސަރުކ ުރެގ11ާާއ ދެ، ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ކުގެާދަށުންާހިނގަމުންދ ާއިދ ރ ތަކުންާދިވެހިާރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތަކުގައިާދޭންޖެހޭާމިނިސްޓްރީތަކ އި،ާމިނިސްޓްީރތަ

ާރ އްޖޭގެާ ާއިދ ރ ތަކުން ާހިނގަމުންދ  ާދަށުން ާމިނިސްޓްރީގެ ާމިނިސްޓްރީތަކުންނ އި ާސަރުކ ރުގެ ާދިނުމަށ އި ޚިދުމަތްތައް

 3195އްާވިލަރެްސާކުރުމަށްޓަަކިއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާއިދ ރީާދ އިރ ތަުކަގއިާހިނގަުމންދ ާމަޝްރޫޢުތަކުގެާމަސަްއަކތްތަ

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާޝުކުރިްއޔ  ާއެެވ. ާނ ޅަ ާހުރަހެއް ާޤ ނޫނު ާމި ާއުެފއްދުމަކަށް ާޮއފީސްތަކެއް ާސަރަަހއްދީ އަތޮޅުތަުކގައި

ާރައީސް.

ާާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާާ

ާއ ދެާ ާއިށީނ، ާމެންބަރުްނ ާވަަޑއިގެންެނވުިޢއްޒަތްތެރި ާދެ ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރުާމަށް ާތ އީދުކުަރްއވ   3200އ ދެ،

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ
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ާވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީުދކުރަން.ދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރުާހުށަހެޅުއްާ

ާާ3205 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާއަބޫބަކުރަްށާާާ ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާށް.ވަނަާމ އްދ އަށްާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމ11ާައަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިާއަުރވަނީާ

ާ

 3210ާޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާޢަބްދުލްމ ވަާ

ވަނަާމ އްދ ގެާޢިބ ރ ތްާއަންނަނަވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.11ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސްާބުނެވިާދިޔަާބިލުގެާާ

ާޤައު ާހިންގ  ާދަށުން ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާމިނިސްޓްރީތަކ ިއ ާއިދ ރީާސަރުކ ރުގެ ާއެހެން ާފިޔަވައި ާމ ލެ ާއިދ ރ ތަކުން މީ

ދ އިރ ތަކުަގއިާދޭާޚިދުމަތަކ އިާހިންގ ާތަރައްޤީގެާހަރަކ ތްތައްާއިދ ރީާދ އިރ ތަކުަގއިާރ ވ ާއެާކަންކަންާވިލަރެސްކުރ ނީާ

ާއެހެންާފަރ ތެއްާމެދުވެރިނުކޮްށާސީދ ާއަތޮޅުާކައުންސިުލގެާެބލުމުގެާދަށުންނެވެ.ާ

ާ3215 

ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާންބަރުާޔޫސުުފާޢަބްދުލްޣަފޫރުގަމުާދ އިރ ގެާމެާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާާ ާމުފީަދށް ާސިފ ޤު ާމެންބަރު ާދ ިއރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަުކ ާމެްނބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަށ11ާާްޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ   3220ވަނަ

ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާާކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާސިފ ޤުފުވައްމުލަާ

ާާ 11ާާބިލުގެ ާވުޒ ރ ތަކ އި ާދައުލަތުގެ ާގޮތަކީ، ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއަްށ ާމ އްދ  ާއިދ ީރާވަނަ ާދަށުން ެއވުޒ ރ ަތކުގެ

 3225ތަކުަގއިާދޭންޖެހޭާޚިދުމަތްތައްާދިނުމަށ އިާއިދ ރީާދ އިރ ތަކުަގއިާހިންގ ާތަރައްޤީގެާމަޝްރޫޢުތައްާއެާދ އިރ އަކަށްާދ އިރ 

ާވަގުތުޮކޅެއް.ާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުށެއްހެން ާލިޔުމުގެ ާހީަވނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާއިދ ރ އަކަްށާނުވަތަ... ާއެ މަޝްރޫޢުތައް

ާދ އި ާނުވަތަ ާދ އިރ އަކ  ާއިދ ރީ ާގ އިމުކުރަންާއެ ާސަރުކ ރުން ާނިޒ މެއް ާބެލެހެއްޓޭނެ ާވިަލރެސްކޮށް ާގުޭޅގޮތުން ރ ތަކަކ އި

ާހިންގ ާ ާދަށުން ާވުޒ ރ ަތކުން ާއެ ާުވޒ ރ ތަކ އި ާދައުލަތުގެ ާދަންނަވ ލ ނަން. ާއެއްފަހަރު ާއަިދެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާެއވެ. ވ ނޭ

ާދ  ާއިދ ރީ ާދިނުމަށ އި ާޚިދުމަތްތައް ާދޭންޖެހޭ ާދ އިރ ތަކުަގއި ާެއާއިދ ރީ ާމަޝްރޫޢުތައް ާތަރައްޤީގެ ާހިންގ  އިރ ތަކުގައި

 3230ާއިދ ރ އަކ ާުނވަތަާދ އިރ ތަަކކ ާގުޭޅގޮތުންާވިލަރެސްކޮށްާބެެލހެއްޓޭނެާނިޒ މެއްާސަރުކ ރުްނާގ އިމުކުރަްނވ ނެާެއވެ.ާ
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ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާ ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

 3235ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާފުރުޞަތުާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށްާއަޅުގަ

ާވަނަާމ އްދ ައށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިްޞލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.10ާާމިާއަރުވަނީާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ާމިާ ާހިނގ ނީ ާއޮތޯރިޓީ ާަގވަރމަންޓު ާލޯކަލް ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  3240ޝުކުރިއްޔ 

ންޓުާބޯޑުާއެކުލެިވގެންާޤ ނޫނުގަިއވ ާގޮތުގެމަތީންާއެުކލަވ ލެވޭާލޯކަލްާަގވަރމަންޓުާއޮތޯރިޓީާބޯޑުންނެވެ.ާލޯކަލްާަގވަރމަ

ނޑުާމިގޮތަށްާމިާދަންނަވަންޖެހޭާސަބަބަކީ....32ާާވަނީާ ާމެންބަރުންގެާމައްަޗށެވެ.ާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަުރވަން.ާ ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއަޒތްތެރި ާތ އީދުކުރަްއވ  ާނޯންނ ނެ. ާދެންނެވުމެއް  3245ސަބަބު

ާޢިއްާ ާިޢއްޒަތްތެރިާތ އީދުކުރަްއވ  ާދ އިރ ގެ ާުތޅ ދޫ ާއަުރވަން. ާފުރުޞަތު ާއަުޅަގނޑު ާއިންނެިވއްޔ  ާެމންބަރަކު ޒަތްތެރި

ާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާ

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

 3250ާއީދުުކރަން.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާވިލުފުށީ ާމައްސަލައަކަށް ާނިޒ މ ބެހޭ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާރިޔ ޟުާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ3255 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ
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ާއްެކވުން:ރަޝީދުާވ ހަކަދެާވިލުފުށީާދ އިރ ާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ާޤަބޫލެްއާ ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއްކަމަކަށް ާބަދަލުވ ންޖެހޭނެ ާއުސޫލު ާމިތަނުގެ ާބަދަލުވުމަކީ ާރިޔ ސަތު ާރައީސް.ާމި ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަމީންޢ އްުމެގާ ާއޮތީ ާދެއްވ ަފއި ާފުރުޞަތު ާއެ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާމިތަނުގެ ާމީެގކުރިން  3260ނުކުރަން.ާއެއީ

ާައއް ާއެކަން ާމިާއަރިހުން ާހުށަހަޅަމުން ާހުށަހެޅުންތައް ާމިކަހަލަ ާހީވަީނ ާައޅުަގނޑަށް ާވ ނެ. ާރަނަގޅު ސަވ ެލްއވިްއޔ 

އ އިބެހޭާކޮންެމވެސްާވަރެްއގެާތަފްސީލެއްާދޭންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުާނުދަންނަވަންާމިތ ާބޮުޑާތަޤުރީރުާކުރަންާފުރުޞަުތާ

ާފުރުޞަތު ާބުނުމުެގ ާެއވަރު ާއެޓްީލސްޓު ާއެހެންނަމަވެްސ ާއޮތީ.ާާދޭށެކޭ. ާދެއްވ ފައި ާެމންބަރުންނަށް ާއެހެން މިތަނުގައި

ާމީގެންާއެނގެނީާމިތަނުަގއިާެވސްާއެކަުކއަނެަކކ ާދޭތެރޭަގއިާއޮންނަާޒ ތީާކަންތައްަތކ ާތަފ ތުކުރުންާމިާފެނިގެންާދަނީ.ާ

ާ3265 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މީާމައްސަލަ ާމެންބަރު ާއަުޅަގނާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަކަށް ާކުރިއަްށާއެއް ާޖަލްސ ަގއި ާނުގަންނަން.ާމިއަދުގެ ާބަލައެއް ޑު

ާދ އިރ ެގާ ާވިލުފުށީ ާމެންބަރަކަށް.ާއަޅުަގނޑު ާެއއްވެސް ާުނވ ނެ ާެއާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ަފއެއް ާެއގޮތަށް ާހަމަ ގެންދިޔައިރު

ާ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާމެންބަރަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފ10ާަޢިއްޒަތްތެރި ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާިއޞްލ ޙުާވަނަ  3270ިއވ 

ާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ާހުރިހ ާ ާމިތަނުަގއި ާރަނގަޅު. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއަްއސަވ ލެްއިވއްޔ  ާއެކަން ާއަރިހުން ާއަމީންޢ އްމުގެ ާރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާމީގެކުރިްނާެއގޮތަށް ާެއނގޭނެ ާމެންބަރުންނަށް ާހުށަހެޅުްއވުމުެގާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙު ާއެހެްނވީމަ،ާމި ާގެންދިޔަީއ.  3275ަކން

ާަރއީްސާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާނެތް. ާބޭނުމެއް ާެދއްވުުމގެ ާވެސް ާފުރުޞަުތ ާމި ާނެތް. މ ނައެއް

ާހުށަހަ ާއިޞްލ ޙެއް ާމި ާކީްއވެގެްނކަން. ާދެއްވިއްޔ . ާސ ފުކޮށްލަ ާއަރިުހން ާއަމީންޢ އްމުގެ ާއިޞްލ ޙުާއެކަން ޅ އިރު

ާމީގެކުރިންާ ާނަމަވެސް. ާައކުރު ާދެ ާނަމަވެސް. ާދެފޮޅުވަތުން ާއެޓްލީސްޓު ާބުނަންޖެހޭނެ ާސަބަބެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ާއެކަންކޮށްފަާމިހ ރު....

ާ3280 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންާކަންތައްާކުރަމުްނާއަޅުަގނޑުާީތގަާރޫލިންގާދީފިންާއިނގޭތޯ.ާއެއީާހަމަާމިއަދުާއައުާަގވ އިުދގެާދަށުންާއަޅުގަާ

ާ ާއެހެންވީމަ، ާވ ނީ. ާގެނެވިފައި ާބަދަލު ާއޭގެ ާގަވ އިދުަގއި ާއައު ާގޮތް. ާއިޞްލ ޙ10ާާުދ  ާއަށް ާ)ނ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަުޅގަ
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ާ3285 

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ާރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއޮތްގޮތުނ10ާާްއަުޅގަ ާބިލު ާއެ ާމިހ ރު ާހުށަހެޅުމަކީ ާހުށަހަޅ  ާމި ާ)ނ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއަޅުަގނޑުމެންާނިސްބަތްވ ާަކހަލަާރ އްޖެތެރެއިންާއަންނަާމީހުންގެާއަދަދުާވަރަށްާމަދު.ާެއހެންވީމަ،..

ާ

 3290ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަކަށްާނޭރުވޭނެ.ާހަމަާއި ާޞްލ ޙުގައިާއޮތްާޢިބ ރ ތްާވިދ ޅުވެަލްއވ .ާތިާފުރުޞަތުާއަޅުގަ

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ާމެންބަރުާރިޔ ޒުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ....1އެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާމިާބިލުގަިއާއޮތީާމިހ ރުގެާބިލުގައިާއޮތީާމުޅިާރ އްޖެތެރެއިންާ

ާ3295 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނ ރުވ ނަ ާފުރުޞަތެއް ާތި ާައޅުަގނެޑއް ާދ އިރ ެގާއ ދެ، ާހުޅުމީދޫ ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ން.

ާވަނަާމ އްދ ާައށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.11ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ްސާލަބީބަށްާ

ާ

 3300ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާ ާބިުލގެ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާސަުރކ ރުެގާާވަނ11ާަޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި މ އްދ 

ާދޭންޖެހޭާ ާދ އިރ ތަކުގައި ާިއދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިދ ރ ތަކުން ާހިނގަމުންދ  ާދަށުން ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ މިނިސްޓްރީތަކ އި

ާއިދ  ާހިނގަމުންދ  ާދަށުން ާމިނިސްޓްރީގެ ާމިނިސްޓްރީތަކުންނ އި ާސަރުކ ރުގެ ާދިނުމަށ އި ާރ އްޖޭގެާޚިދުމަތްތައް ރ ތަކުން

ާސަރަޙައްުދާ ާެއކި ާރ އްޖޭގެ ާކުރުމަށްޓަކ  ާވިލަރެސް ާމަސަްއަކތްތައް ާމަޝްރޫޢުތަކުގައި ާހިންގ  ާދ އިރ ތަުކގައި އިދ ރީ

 3305ާތަކުަގއިާއޮފީސްތަެކއްާއުެފއްުދމުގެާބ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާލިބިގެންވެާެއވެ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާށް،ާމަަޑވެލިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ތ އީދުކުރެްއވުމަ

ާ

 3310ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:
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ވަނަާމ އްދ ާއަށްާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙަށ11ާާްޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާ

ާރަން.ާއަޅުަގނޑުާަތއީދުކު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 3315ާނިޒ މީާމައްސަލަެއއްާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ާހުދު ާތިަކހަލަ ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް ާރައީސް.ާައޅުަގނޑަކަށް ާކޮްށގެންވ ެނާޢިއްޒަތްތެރި ާކަންތައްތައް ާމިތ  ާގޮތަކަށް  3320މުހުތ ރު

ާމިތާ  ާޙައްުޤަގއި ާމީހެއް.ާއެމީހުންގެ ާހުރި ާފޮނުވ ފައި ާިމތަނަށް ާއިންތިޚ ުބކޮށްފައި ާަރއްޔިތުން ނަޑކީ ާއަުޅގަ ހެންނެއް.ާމީ

ާ ާޮކށްގެން ާކަންތައް ާގޮތަށް ާތި ާއޮތީތީވެ ާބ ރު ާތި ާމަނިކުފ ނަށް ާިމއަދު ާނުކުރެޭވގޮތަށް ާވަރަށްބޮޑަްށާމަސައްކަތް ނުވ ނެ.

ާިކޔުމުެގާ ާެއއްެޗއް ާއޮތް ާލިޔެަފއި ާމީގައި ާބެހޭގޮތުން ާމިއ  ާމިއީ. ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަުޅގަ ާތިއީ. ޙައްޤެއް

ާއަޅުަގނޑުާ ާއަލަށް ާނުކޮށް ާކޮށްފި.ާމިކަން ާމިކަން ާހުށަހެޅުން.ާމީެގާކުރިން ާއަޅުަގނުޑގެ ާލިބެންޖެހޭނެ.ާމިއީ ފުރުޞަތު

ާއު  3325ޅެންޏ މުންާމިކަންާމަނ ާކުެރވިދ ނެ.ާމިކަްނާހުއްޓުވިދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެްސާއެހެންާމެންބަރުންނަށްާމިާމިކަންާކުރަން

ނޑަށްާމިާފުރުޞަތުާނުދިނުމަކީާއެއީާވަރަށްާބޮޑުާގޯހެއް.ާއެހެންވީަމ،ާއަުޅަގނޑުާއެހީާރައީސަށްާދެންނެވީާ ދީފަާއަޅުގަ

ާއަމީން ާދެން ާައއްަސވ ލަްއވ ށޭ. ާކުރެން ާވ ތީެވާއަމީންޢ އްމު ާމީހަކަށް ާނިކަމެތި ނޑަީކ ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާވެސް ޢ އްުމ

ނޑު.... ާމިތަނުގައިާރައީސްާއަރިހުަގއިާވެސްާއެާވ ހަކަާވިދ ޅުވ ންާުނކެރެނީތީާއަުޅގަ

ާ

ާ3330 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަ ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާއެ ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން ނުޑާއިށީނދެވަަޑިއގަތުން ާއަޅުގަ ރުވަނީ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަްށާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާޢިބ ރ ތުނ10ާާްމީގެކުރިންާެވސްާއަުރަވއިފީމު.ާ

ނޑުާމިާއަރުވަނީާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށް.ާ ާވިދ ޅުދެްއވުމުގެާފުރުޞަތުާައުޅގަ

ާ3335 

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ނޑުމެންގެާމ ޒީާއ އި.... ނޑުމެންނަށްާމިތަނުންާފެނިގެންާމިާދަނީާވަރަށްާމުހިންމުާއަދިާބޭނުންތެރިާއަޅުގަ ާމިއަދުާއަުޅގަ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުށަހަޅުއްވ ފަާ ާނ ރުވ ނަން. ާުފރުޞަތެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދަވ ކަށް ާކުރިއަްށ ާގޮތަކަށް ާތި ާއިޞްލ ޙުެގާއ ދެ، ާއޮތް  3340އި

ާދޭތެޭރާ ާއިޞްލ ޙުތަކ  ާވެސް ާދޭތެރޭ ާމެންބަރުންނ  ާމިއަުދާހުރިހ  ނޑު ާއަުޅގަ ާނިމުނީ.ާއެއީ ާެދްއވީމަ ާވިދ ޅުވެ ޢިބ ރ ތް

ާއިޞްލ ޙުާ ާހުށަހަޅުއްވ ފަ ާއިޞްލ ޙު ާއައިގޮތް. ާޢަމަލުކުރަމުން ާވެސް ާކުރީގައި ާމީގެ ާނޫން ާމިއަދަކު ާއަދި ވެސް

ާވިދ ުޅވ  ާސަބަބު ާއެނޫްނާހުށަހެޅުއްވި ާނިމުނީއޭ. ާވިދ ޅުވެ ާޢިބ ރ ތް ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާނޯންނ ނެ. ާފުރުޞަތެއް ަކށް

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާނ ރުވ ނަން، ާފުރުޞަތެއް ާައޅުަގނެޑްއ ާގެންދ ކަށް ާކުިރއަށް ާގޮތަކަށް ާނޫން އެގޮތަށް

ާގޮތުާ ާފުރުަޞތެއްގެ ާފަހު ާއަދި ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާއެއަށްފަހުަގއިާމެންބަރަކަށް. ާއަރުވަނީ. ާމި ާފުރުޞަތެްއ  3345ގައި

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާދ ނީ. ާކުރިއަށް ާތަރުތީބުން ާހުރި ާއިޞްލ ޙުތައް ާމި އަޅުަގނޑު

ާަވނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަށްާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ާއިޞްލ ުޙގެާޢިބ ރ ތްާވިދ ޅުވުމަށް.10ާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާލުފުށީާދ އިރ ާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ާ 10ާާރައީސް. ާޖަދުވަލް ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާހިމެނ0ާާޭވަނަ  3350ގައި

ާޢައްޔަންކުރ  ާކަުއންސިލުތަކުން ާއަޮތޅު ާނިސްބަތްވ  ާމ އްދ ތައް ާމި ާށ ާހދ، ާހއ، ާތެރެއިްނ ާދ އިރ ތަުކގެ ެއާާއިދ ރީ

ާދެވަނަާ ާދެން ާހުށަހެޅުމަކީ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ،ާމިއީ ާމެންބަރުކަމަށް. ާަކއުންސިލެްއގެ ާތެރެއިން ކައުންސިލުތަުކގެ

ާހުށަހެޅުމުގައިާއަނެްއކ ާެވސްާއަޅުަގނޑަށްާއެާފުރުޞަތުާލިބޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާބަލަނީ.ާ

ާ

 3355ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެ ާމެންބަރުާތ އީދުކުރަްއވ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއަރުވަން. ާފުރުޞަުތ ާއަޅުަގނޑު ާެމންބަރަށް ރި

ާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބު.ާ

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާ  3360ރިޔ ޟުާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަްށާޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.10ާާ
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ާ3365 

ާ:ރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުންާވިލުފުށީާދ އިރ ާމެންބަރުާރިޔ ޟު

ާ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާބޯޑުގަ ާމި ާސަބަބަކީ ާހުށަހަޅ  ާމި ާއަސްލު ާއަުޅަގނޑު ާރައީސް، 1ާޢިއްޒަތްތެރި

ވަނަާމ ްއދ ގެާ)ރ(ާޤ ނޫނުއަސ ީސގ10ާާެކަށްވުެރއްާމީހުންާގިނަާމެންބަރުންާތިބެންާޖެހޭނެ.ާއެހެންވެގެން.ާމިާފަށަނީ.ާ

ާ ާދ އިރ ތަކުގ0ާެޖަދުވަލް ާއިދ ރީ ާހިމެނޭ ާއަތޮުޅާާގައި ާނިސްބަތްވ  ާދ އިރ ތައް ާމި ާޅ ާއަދި ާބ ާރ، ާނ، ތެރެއިން

 3370ާކައުންސިލުތަކުންާޢަްއޔަންކުރ ާއެާކައުންސިލުަތކުގެާތެެރއިްނާމެންބަރެއް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރިާމެންބަރުާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަ

ާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބު.ާ

ާ3375 

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 3380ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.10ާާ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ާމެންބަރުާރިޔ ޟު

10ާާ ާޖަދުވަުލގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ާއަޅުަގނޑު ާއަްށ ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ާހ0ާިވަނަ ާއިދ ރީާަގއި މެނޭ

ާކައުންސިލުަތކަށްާ ާއަތޮޅު ާނިސްބަތްވ  ާދ އިރ ތައް ާމި ާދ އިރ ގެ ާމި ާވ ާއަދި ާއދ، ާއއ، ާކ، ާތެރެއިން ދ އިރ ތަކުގެ

 3385ާޢައްޔަންކުރ ާަކއުންސިލުތަުކގެާތެރެއިންާކައުންސިުލގެާމެންބަރެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާިމާހުށަހަޅަންޖެހޭާސަބަބަކީ...

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއަރުވަން. ާފުރުޞަުތ ާއަޅުަގނޑު ާެމންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބު.ާ

ާ3390 

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެިރ11ާާޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާިވލުފުށީ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާއަށް ާމ އްދ   3395ވަނަ

ާވަނަާމ އްދ .11ާުތޮކޅަކަށްފަހު(ާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ)ވަގު

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ާމެންބަރުާރިޔ ޟު

11ާާ ާމ އްދ ގެ ާމި ާގޮތަކީ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާައޅުގަ ާއޮންނަން ާމ އްދ  11ާާވަނަ ާމިހ ރު ާބަދަލުކޮށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ 11ާވަނަ

ާ ާބިލު ާމި ާބަދަލުކުރުން. ާކަމަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ާއެ ާައކީ ާމ އްދ  ާއެކުަލވ ލެވޭާވަނަ ާޤ ނޫނުގެދަށުން ާމި  3400ޤ ނޫނަކަށްވުމުން

ާިމާ ނޑު ާއަޅުގަ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެވެ. ާގ އިމުުކރަންވ ނެ ާމަރުކަޒެއް ާފުލުހުންގެ ާދ އިރ އެއްަގއި ާއިދ ރީ ކޮންމެ

ާހުށަހަޅ ާކަމަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީ...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 3405ާށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަ

ާ

 ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާރަީއސް.ާއ ދެ ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑުާާ،ޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވިލިފުށީ

ާރަން.ާތ އީދުކު

ާ3410 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާ)ށ(82ާާާ.ޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ ގެ ާދ އ0ާިވަނަ ާހިތަދޫާއުތުރު ާހުށަހެޅުއްުވމަށް ރ ގެާށްާއިޞްލ ޙު

ާމަދުާއަސްލަމަށްާއަޅުަގނޑުާފުުރޞަތުާއަރުވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައް

ާ

 3415ާމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:ޙައްރ ގެާމެންބަރުާމުހިތަދޫާއުތުރުާދ އި

ާޤައު ާދިނުން. ާޚިދުމަތް ާއިދ ރ ތަކުްނ ާަކއުންސިލްޤައުމީ ާސިޓީ ާއިދ ރ ތަުކން ާދޭންޖެހޭނެ.ާާަގއިމީ ާޚިދުމަތް ވެސް

ާއިދ ރ  ާޤައުީމ ާހުށަހަޅ ގޮތަކީ ާިއޞްލ ޙު ނޑު ާކައުންސިލ ާާއެހެންކަމުން،ާއަުޅގަ ާއަތޮޅު ާނުވަތަ ާކައުންިސލް ާސިޓީ އ އި
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ާސޮ ާަޤއުމީާދެމެދު ާއިމ ރަތެްއގައި ާަކއުްނސިލްގެ ާއަތޮޅު ާނުވަތަ ާކައުްނސިލްގެ ާސިޓީ ާދަށުން ާެއއްބަސްުވމެއްގެ އިކުރެވޭ

ާއިދ ރ ގެާމުަވއްޒަަފކުާނުވަތަާމުވަްއޒަފުންާމަސައްކަތްކޮށްާިޚދުމަތްާދެވޭނެާއިންތިޒ މްާހަމަޖެއްސުން.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ3420 

ާހަކަދެއްެކވުްނ:ތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާވ 

ާދ އި ާއުތުރު ާމުޙައްހިތަދޫ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑުާރ ގެ ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅުްއވި ާެއ ާއަސްލަމް ަމދު

ާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 3425ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު.ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާ)ށ(82ާާޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ ގެ ާހިތަދ4ާާޫވަނަ ާހުށަހެޅުއްުވމަށް ާދ އިށްާއިޞްލ ޙު ރ ގެާއުތުރު

ާމަދުާއަސްލަމަށްާއަޅުަގނޑުާފުުރޞަތުާއަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައް

ާ

ާމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްހިތަދޫާއުތުރުާދ އި

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާސަބަބަށްޓަކައި ާހަމަ ާއިޞްލ ުޙގެ 82ާާކުރީގެ ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއިޞްާއަންނަނިވ4ާިވަނަ  3430ލ ޙުާގޮތަށް

ސިޓީާކައުންސިލްގެާުނވަތަާއަތޮޅުާކައުްނސިލްގެާސީދ ާެބލުމުގެާދަށުންާކައުންސިލްެގާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީ.ާ

ާއޮފީހުގައިާޚިދުމަތްދިނުން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާބިލުގެ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި 82ާާާޝުކުރިއްޔ  ާގެ ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ ާމުޙައ4ާާްވަނަ ާހުށަހެޅުއްިވާްށ ާއަސްލަމް  3435މަދު

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާގަމުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ

 3440ާ)ށ(ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމަށް.ާާވަނަާމ އްދ ގ81ާެ

ާާ

ާގަމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުްފާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަންނަނިވ81ާިޝުކުރިއްޔ  ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ާާވަނަ ާއިޞްލ ޙުކުރުން. )ށ(81ާާގޮތަށް

ާމަސަ ާއުސޫުލން ާކޮންޓްރެކްޓް ާފަރ ތަކަށް ާެއްއވެސް ާފަރ ތްތަކަްށާކައުންސިލްތަކުން ާއެިކއެކި ާވ ނީ ާހަވ ލުކުރަްނ އްކަތެއް
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 3445ކޮންޓްރެކްޓްާުއސޫލުންާމަސަްއކަތްާހަވ ލުކުރުމ ާބެހޭގޮތުންާސަރުކ ރުގެާކަމ ބެހޭާއިދ ރ ތަުކންާހަދ ފައިވ ާަގވ އިދުތަކ އިާ

ާޤ ނޫނުގަިއވ ާގޮުތގެާމަތީންާދެާފުށްާފެންނަާހ މަކަންާބޮޑުާއުސޫލަކުންނެވެ.ާ

ާ

ާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މ ވަށުާދ އިރ ގެާ

ާން.ާގަމުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅަގނޑުާތ އީދުކުރަ

ާ3450 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ށްާގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަނަރ ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިާ

ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.81ާާ

ާ

 3455ާމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:އުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްާފުވައްމުލަކު

ާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާރ 81ާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅ ގޮތަކީ ާއަުޅަގނޑު ާއަށް ާގޮތުގެާޚިލ ފުނުވ ާޤ ނޫނ އިާއްޖޭގެމ އްދ 

ާެއވެ.ާށްާލިބިގެްނވެކުރުމުގެާއިޚްތިޔ ރުާކައުންސިލަވަސީލަތްތައްާޤ އިމްާހޯދުމުގެާއ މްދަނީާމަތީން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 3460ޒަތްތެރިާމެންބަރުާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުަޞތުާއަރުވަން.ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްާ

ާޙަސަންާލަޠީފް.ާ

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާމަދުާރަފީޤްާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްދެންމެާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

ާ3465 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝު ާވަނީާކުރިއްޔ  ާނޭރުވި ާފުރުޞަތު ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ާވަޑަިއގެން ާމ ލަމްގަިއ ާމީގެކުރިަގއި ާމެންބަރު. ިޢއްޒަތްތެރި

ާދ އި ާމުޙައްނޮޅިވަރަމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާރ ގެ ާނަޝީދަށް ާއިޞްލ ޙ8ާާުމަދު ާހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ާބ ބަށް ވަނަ

ާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާ

ާ3470 

ާމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްނޮ
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ާދ އިރ ެގާ ާމަޑަވެިލ ާއަދި ާޤަސަމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިނަދޫ ާބ ބަށް ާމި ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވަީނ.ާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާއިޞްލ ޙެއް ާއެކުލެވޭ ާމަފްޙޫމް ާމި ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާހަމަ ާވެސް ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެހެންނަމަ ާލޯޔަރުންނ  ާައޅުަގނުޑެގ ާހުރީމަާާވ ހަކަވެސް، ާތަފ ތުތަކެއް ާކުދި ާުކދި ާވިދ ޅުވަނީ ާއެބޭފުޅުން ދައްކ ީލމަ

ާ ާބިލުގެ 8ާާހުށަހަޅ ލ ނަން. ާހުށަހަޅަން ނޑު ާއަޅުގަ ާިއޞްލ ޙުކުރުމަށް ާތިރީގައިވ ގޮތަށް ާބ ބު  3475ާސަރުކ ރުގެާާ-3ވަނަ

ާއިދ ރ ތަކުންގަމުންދ ާހިނާދަުށންާމިނިސްޓްރީތަުކގެާޓްީރތަކ އިމިނިސްާސަރުކ ުރގެގެާޚިދުމަތްތައް.ާ)ހ(ާމިނިސްޓްރީތަކު

ާ ާދޭާދ ިއރ ތަކުަގއިާއިދ ރީދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދިނުމަށ އި،ޚިދުމަތްތަންޖެހޭ ާންނ އިމިނިސްޓްރީތަކުާސަރުކ ރުގެާއް

ކުގެާމަަސއްކަތްަތއްާަމޝްރޫޢުތަާހިންގ ާދ އިރ ތަުކގައިާާިއދ ރީރ އްޖޭގެާާއިދ ރ ތަކުންާހިންގަުމންދ ާދަށުންާމިނިސްޓްރީގެ

ާލިބިގެްނވެ ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބ ރު ާއުފެްއދުމުގެ ާއޮފީސްަތކެއް ާއަޮތޅުތަކުަގއި ާކުރުމަށްޓަަކއި ެއވެ.ާާވިލަރެސް

ާރައީސުލްޖު ާހިނގަމުންދ ނީ ާއޮީފސްތައް ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމި ނަޑއަޅ ާ)ށ( ާކަ  3480މްހޫރިއްޔ 

ާމިނިސްޓަރެ ާބެލުމުގެ ާމަސައްކަުތގެާއްގެ ާއޮފީހެއްގެ ާއުފަްއދ  ާމަތިން ާގޮތުގެ ާގައިވ  ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާ)ނ( ދަށުންނެވެ.

ާެއވަނީ ާތިރީަގއި ާާދ އިރ  ާހިާ-3ެއވެ. ާަދށުން ާމިނިސްޓްީރތަކުންނ އި،ާމިނިސްޓްީރގެ ާެއާނސަރުކ ރުގެ ާއިދ ރ ތަކުން ގ 

ާވިލަރެސްކު ާމަސައްކަތްތަްއ ާއެ ާދީ ާޚިދުމަތްތައް ާދޭ ާސަރަޙައްދެްއގައި ާއަތޮޅުާާ-0ރުން. ާކައުންސިލްތަކުން ރަށު

ާމިނިސްޓްރީތަުކެގާ ާޕްލޭންތަްއާރިޢ ޔަތްކޮށްގެްނާސަރުކ ރުްނާކަމ އިބެހޭ ާތަރައްީޤގެ ާަރށްރަށުގެ ާހުށަހަޅ  ކައުންސިލްތަކުން

ާ ާއެްއގޮތްވ  ާއިރުޝ ދުތަކ އި ާސަރަޙައްދުތަކެއްާލަފަޔ އި ާއެ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާއެކުލަވ ލުން. ާޕްލޭން ާތަރައްީޤެގ  3485ާ-1ގެ

ާތަރައްީޤގެ ާއެކުަލވ ލެވޭ ާމަތިން ާއިުރޝ ދުތަކުގެ ާލަފަޔ ިއ ާމިިނސްޓްރީތަކުެގ ާކަމ އިބެހޭ ޕްލޭނަށްާާސަރުކ ރުން

ާއަތޮޅުާ ާމަޝްރޫޢުތައް ާއެ ާލަފ ދީ ާކައުްނސިލަށް ާއަތޮޅު ާއެކަށަެއޅުމުަގިއ ާމަޝްރޫޢުތައް ާތަރައްީޤގެ ރިޢ ޔަތްކޮށްގެން

ާތަންކައުންސިލްތަކާ  ާކައުްނސިލްތަކުން ާރަށު ާދ އިރ ތަކުަގިއާފީޛުއި ާއިދ ރީ ާމިނިސްޓްރީތަކުން ާއެހީތެރިދިނުން. ކުރުމުގަިއ

ާ ާޕްރޮޖެކްޓްތައް. ާުނވަތަާާ-0ހިންގ  ާއިދ ރ ތަކުން ާހިންގ  ާދަށުން ާމިނިސްޓްރީތަކުގެ ާމިނިސްޓްރީތަކ ިއ ސަރުކ ރުގެ

ާ ާޖަމ ޢަތްތަކުން ާުނވަތަ ާޖަމުޢިއްޔ  ާމަދަނީ ާނުވަތަ ާކުންފުްނޏަކުން ާހިއްސ ވ  ާެއްއވެސްާސަރުކ ރު ާދ އިރ ެއއްަގއި  3490ިއދ ރީ

ާކުރަންޖެހޭނެ ާމަޝްވަރ  ާަކއުންސިލްތަކ އިެއކު ާކަމ އިބެހޭ ާކުިރން ާހިންގުުމގެ ާކުެރޭވާާޕްރޮޖެކްޓެއް ާމިގޮތުން އެެވ.

ާފުރުޞަތުާ ާބައިވެިރވުމަށް ާމުއައްސަސ ަތއް ާއެންމެހައި ާއެކަމަކ ގުޅޭ ާހުންނަ ާދ އިރ ގައި ާއިދ ރީ ާރަށ އި މަޝްވަރ ތަުކގައި

ާާނެދޭންވ  ާުގޅުން. ާފުލުހުންެގ ާކައުންސިލްަތކ އި ާފުލުހުންގެާޙަރަކ ތްތެރިވާ ާރަށްރަުށގައިާާަގއިދ އިރ ާއިދ ރީާ-1ެއވެ.

ާކައުންސިުލތަކުާއެިދއްޖެނަމަާއަށްާއެހީާކައުްނސިލުތަކުގެާާެތރޭގައިާާއަދ ކުރުމުގެާވ ޖިބުާރަސްމީ ާމިންވަަރކުންާާެވވުނުން

ާކައުންސިލުތަުކެގާާ.ެއވެާރިވެދޭންވ ނެއެހީތެާފުލުހުންނަށްާކަންކަމުގައިާއެފަދަ ާރަށު ާ ާކައުންސިލުތަކ އި ާއަތޮޅު ާ  3495އަދި

ާކައުންސިލުތަކަށްާާވ ޖިބުތައް ާއެދިއްޖެނަމަ، ާއެހީތެރިކަމަށް ާުފލުހުންގެ ާއެހީތެރިކަމ އިާާއަދ ކުރުުމގައި ބޭނުންވ 

ާދޭންވ ނެ ާފުލުހުން ާދިނުންާޚިދުމަތްާާއިދ ރ ތަުކންާގައުމީާއެވެ.ާއެއްބ ރުލުން .4-ާާ ާދޭާާއިދ ރ ތަކުންާޤައުމީ)ހ(

ާސަރަޙައްދުތަކުންާޚިދުމަތްތައް ާއެކި ާއިންތިޒ މުާލިބޭނޭާރ އްޖޭގެ .ާާއެވެާހަމަޖައްސަންވ ނެާއިދ ރ ަތުކންާޤައުމީތަކެއް
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ާއިދ ރ  ާއެހީތެރިކަްނާތްޤައުމީ ާއެއްބ ރުލުމ އި ާބޭނުންވ ޭނ ާކުރުމަށްޓަކައި ާއަދ  ާވ ޖިބުތައް ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ތަކުން،

ާޕްރޮވިން ާއޮފީހުންނ އި ާދޭންވ ނެ،ާަކުއންސިލުތަކުންނ އިާސިޓީާ،ާކަުއންސިލުތަކުންނ އިސް ާކަުއންސިލުތަކުން  3500ާެއވެ.ާރަށު

ާތިީރގައިާާހަމަޖެއްސުމުގައިާއިންިތޒ މުާލިބޭނޭރ އްޖޭެގާެއކިާަސރަޙައްދުތަކުންާާޚިދުމަތްތައްާދޭާއިދ ރ ތަކުންާޤައުމީ)ށ(ާ

ާދ އިރ ގަިއާާ-3ާ.ެއވެާޢަމަލުކުެރވިދ ނެާާށްގޮތަކަާގޮތްަތކުންުކރެާބަޔ ންކޮށްފައިމިވާ  ާއިދ ރީ ާއޮފީހެއް ާއިދ ރ ެގ ޤައުމީ

ާ ާޤ އިމްކުރުން. ާސަރަަޙއްދެްއަގިއ ާއެ ާކުރެވޭާާ-0ނުވަތަ ާސޮއި ާަކުއންސިލ މެދު ާއަޮތޅު ާއ އި ާއިދ ރ  ޤައުީމ

ާމުަވްއޒަފަ ާއިދ ރ ގެ ާޤައުމީ ާޢިމ ރ ތެްއގައި ާކައުންސިލުގެ ާއަތޮޅު ާދަށުން، ާމުވަްއޒަފުންާއެއްބަްސވުމެްއގެ ާނުވަތަ ކު

ާިއންތިޒ މެއްާހަމަޖެއްސުން.ާ ާއިންތިޒ މެއްާހަމަޖައްަސއިދެވޭނެ ާއ ިއާއަތޮުޅާާ-1މަސައްކަތްކޮށްާޚިދުމަތްދޭ  3505ޤައުމީާއިދ ރ 

ާދަށުންާ ާއެއްބަްސވުމެްއގެ ާރަުށާކައުންސިލ ިއާދެމެދުާސޮިއާުކރެވޭ ާއ އިާސީދ  ާއިދ ރ  ާަޤުއމީ ާނުވަތަ ކައުންސިލ ދެމެދު

އިރ ާއިންާނުވަތަާސީދ ާންސިލުާނުވަތަާރަުށާކައުންސިލުާމެދުވެރިކޮްށ،ާަޤއުމީާއިދ ރ ގެާޚިދުމަތްާއިދ ީރާދ އަތޮޅުާަކއު

ާއޮފީހުަގއިާޚިދުމަތްާާ-4ރަށުންާލިބޭނެާގޮތްާހަމަޖެއްސުން.ާ ާަކއުންސިލުގެ އަތޮޅުާަކއުންސިުލގެާބެލުމުގެާދަށުންާއަތޮޅު

ާސަރުކ  ާނުވަތަ ާއިދ ރ އެއް ާޤައުމީ ާ)ނ( ާރަުށާދިނުން. ާނުވަތަ ާފެންވަރުގައި ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ ާުކންފުންޏަކުން ުރގެ

ާކައުންސިލުާ ާރަށު ާފެްނވަރުަގއި ާރަށު ާއުަފއްދ ނަމަ، ާޯބެޑއް ާުނވަތަ ާކޮމިީޓއެއް ާުނވަތަ ާކުންފުންޏެއް  3510ފެންވަރުަގއި

ާހިމަ ާބޯުޑަގއި ާއެ ާުނވަތަ ާޮކމިޓީގައި ާއެ ާނުވަތަ ާބޯޑުަގއި ާެއކުްނފުނީގެ ާފަރ ތްތަކަށް ނަޑއަޅ  ާުކއްލިާކަ ާއެވެ. ނަންވ ނެ

ާ ާއެހީ. ާދޭ ާސަރުކ ރުން ާކައުންސިލުަތއް ާދޭންާާ-2ޙ ލަތުގައި ާސަރުކ ރުން ާކަުއންސިލަށް ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ މި

ާުނވަަތާ ާތަދުމަޑުކަމެއް ާނުވަތަ ާޙ ލަެތއް ާނުރައްކަލުގެ ާުކްއލި ާުނވަތަ ާކ ރިޘ އެއް ާއިތުރުން ާއެހީގެ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ކަ

ާމެދުވެިރވެއްޖެާ ާއެީއާބަލިމަޑުކަމެއް ާއެހެނިހެން ާނުވަތަ ާފަންނީ ާމ ލީ ާއިދ ރ އަކުން ާކަމ ބެހޭ ާސަރުކ ރުގެ ނަމަ

 3515ާކައުންސިލުތަކަށްާފޯރުކޮށްދޭްނވ ނެާއެވެ.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާ ާބިލުގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާބ 8ާޝުކުރިއްޔ  ާމުޙައްމަދުާވަނަ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ބަށް

ާނަޝީދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިްޞލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާފުރިހަމަާތ އީދު.ާ

ާ3520 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅުގަ ާޙަމީދަށް ާޢަބްދުލްމުޙްސިން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނިލަންދޫ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑުާޝުކުރިއްޔ 

ާވަަނާމ އްދ ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.11ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާ

ާ

 3525ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޕްލޭންަގއ11ާާިޝުކުރިއްޔ  ާތަރައްޤީެގ ާުކރުން. ާއިޞްލ ޙު ާައންނަނިވިގޮތަށް ާމ އްދ  ވަަނ

ނަޑއެޅިފައިާ ާމ ލީާކަ ާއެހެނިހެން ާބޭންުކތަކުންނ އި ާޤ އިްމކޮށްފަިއވ  ާރ ްއޖޭގައި ާކުރުމަށްޓަކައި ާތަންފީޛު ާމަޝްރޫޢުތަްއ ވ 

ާދައްކަންޖެހޭާ ާލޯނުތަކަށް ާަނގ  ާއެވެ.ާކައުންސިލުން ާލިިބގެންވެ ާިއޙްތިޔ ރުާކައުންސިލުތަކަށް ާލޯނުާނެގުމުގެ އިދ ރ ތަކުން

ާކައުންސިލުގެާބަެޖޓްގައިާހިމަނަންވ ނެާެއވެ.ާުޝކުރިއްޔ .ާާފައިސ ާކުރިއަށްާއޮންނަާއަހަަރށްާލަފ ކުރ 

ާ3530 

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ

ާ

ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާ ާއަސްލަމަށް ާމުޙަްއމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި  3535ވަަނ11ާާޝުކުރިއްޔ 

ާމ އްދ ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެުޅއްވުމަށް.ާ

ާ

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:

ވަނަާމ އްދ 11ާާމަލ ތްތަކަށްާވެްސާޒިންމ ވ ންާޖެޭހނީާދައުލަތުން.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނުޑާކައުންސިލުތަުކގެާމ ލީާމުޢ 

ާސަރުކ ުރެގާ ާކުރުމަށްޓަކައި ާތަންފީޛު ާމަޝްރޫޢުތައް ނަޑއެިޅފައިވ  ާކަ ާޕްލޭންަގއި ާގޮތަކީ،ާތަރައްޤީގެ ާހުށަހަޅ   3540އިޞްލ ޙު

ާމި ާމަތިން ާނުވ ގޮތުގެ ާޚިލ ފު ނޑުަތކ ިއ، ާމިންގަ ާހުއްދަާސިޔ ސަތ ިއ، ާޓްރެޜަރީގެ ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ނިސްޓްރީ

ާއިޙްތިޔ ރުާ ާނެގުމުގެ ާލޯނު ާއިދ ރ ތަކުން ާމ ލީ ާެއހެނިހެން ާބޭންކުތަކުންނ އި ާޤ އިމްޮކށްފައިވ  ާރ އްޖޭގައި ލިބިގެން

ާއަ ާއޮންނަ ާކުރިއަށް ާފައިސ  ާދައްކަންޖެހޭ ާޯލނުތަކަށް ާނަގ  ާކައުންސިލުން ާއެވެ. ާލިިބގެންވެ ހަރަްށާކައުންސިލުތަކަށް

ާލަފ ކުރ ާކައުންސިުލގެާބަޖެޓްަގއިާހިމަނަންވ ނެާއެވެ.ާުޝކުިރއްޔ .ާ

ާ3545 

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ާރަީއސް. ާހުށަހެޅުއްިވ11ާާޝުކުރިއްޔ  ާއަސްލަމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާއަށް ާމ އްދ  ަވނަ

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާހުށަ ާހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

 3550ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.12ާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމަށްާ

ާ
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ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:

ނޑުާބަޖެޓު ންާފައިސ ާއުިނކުރުމަށްާފަހުާއެހެންާބަޔަކަްށާދޭންާނިންމޭނީާފިނޭންސުން.ާއެހެންކަމުން،ާމިބަިއގަިއާއަުޅގަ

ނޑ ާބ ީކ12ާާ ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާގޮތަކީ،ާކައުންިސލަށްާއެާއަހަރަށްާލިބޭާއ މްަދނީންާޚަރަދުތައްާކަ  3555ވަނަާމ އްދ 

ާއެހެ ާޮގތުގެމަތިން ާއެއްބަސްވ  ާފައިސ  ާކުެރވޭާހުންނަ ާމިގޮތުން ާއެވެ. ާދޫކުެރިވދ ނެ ާގޮުތގައި ާލޯނުގެ ާކައުންސިަލކަށް ން

ާއަށްާ ާޓްރެޜަރީ ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއޮތޯރިޓީއަށ ިއ ާގަވަމަންޓް ާލޯކަލް ާމަޢުލޫމ ތު މުޢ މަލ ތުގެ

ާއަ ާފަިއސ  ާދޫކުރި ާކައުންސިލަކަްށ ާގޮުތގެމަތިން ާެއއްބަސްވެަފއިވ  ާއަދި ާއެވެ. ާނުދަްއކ ނަމަާފޮނުވަންވ ނެ ނބުރ 

ާސަރުކ ރަށްާ ާބ ރު ާދޫކުރުމުގެ ާފައިސ  ާއެ ާކައުންސިލަށް ާއަނެއް ާއުނިކޮށް ާއިން ާފައިސ  ާލިބޭ ާސަރުކ ރުން އެފަރ ތަކަށް

 3560ާލިބިގެންވެާެއވެ.ާުޝކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޞްލ ުޙާާޝުކުރިއްޔ  ާކުރަނީ ާިއލްތިމ ޞް ާމި ވެސް

ާއޮންަނާ ާއިޞްލ ޙުގައި ާހަމަ ާވިދ ޅުުނވުމަށް. ާވިޔަސް ާފައްަޓަވމުން ާނަމަވެސް ާކުރުކޮށް ާކިތަންމެ ާސަބަބު ހުށަހަޅުއްވ 

 3565ރަށްާޢިބ ރ ތްާވިދ ޅުވުމަށް.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާތ އީުދކުރ ާމެންބަރެއްގެާގޮތުންާހުޅުދޫާމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާހުޅުދޫާމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ3570 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާޙަމީދަށް ާޢަބްދުލްމުޙްސިން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނިލަންދޫ ވަނ18ާާަރު.

ާމ އްދ އަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

 3575ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ އ18ާްޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅަން.ާވަނަ ާކުރުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ދ އަްށ

ާކައުންސިުލގެާެއއްވެސްާަފއިސ އެއްާޚަރަދުކުރަންާވ ނީާއެާަކއުންސިލުންާފ ސްކޮށްގެންެނވެ.ާ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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 3580ާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ަޙށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރ11ާާިޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާއަްށ ާމ އްދ  ވަނަ

ާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޢަފޫރަށް.ާ

ާ3585 

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުްފާޢަބްދުލްޢަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ގަމުާ

ާ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަޖެޓ11ާާްޝުކުރިއްޔ  ާކައުންސިުލގެ ާިއޞްލ ޙުުކރުން. ާގޮތަށް ާައންނަނިވި ާމ އްދ  ވަނަ

ެއކިާގޮްތގޮތުންާފ ސްކުރުން.ާދައުލަތުގެާބަޖެުޓންާކައުންސިލަށްާލިބޭާފައިސ ާއ އިާަކއުންސިލަށްާލިބޭާއ ްމދަނީާއ އިާެއކި

ާ ާމަހުގެ ާޖެނުއަރީ ާއެއަަހރުގެ ާބަޖެޓް ާކައުންސިުލގެ ާއަހަރުެގ ާހިނގ  ާބަލައިގެން ާލޯނަށް ާަނގ  ާއ އި ާއެހީ ެގ32ާާލިބޭ

ާ ާމަހުގެ ާޖެނުައރީ ާސަބަބަކ ހުރެ ާެއވެ.ާއެްއވެސް ާފ ސްކުރަންވ ނެ ާފ ސްނުކުރެވިއްޖެނަމ32ާާަކުރިން ާބަޖެޓް ާނިޔަލަށް  3590ގެ

ރުާފ ސްކުރިާބަޖެޓްގެާރިކަރެންޓްާޚަރަދުތަކަށްވުރެާއިތުރުާނުވ ާޮގތަކަށްާކުރިއަށްާއޮތްާއަހަރުާކައުންސިލުާފ އިތުވީާއަހަ

ާބަޖެޓްާ ާއަހަރުގެ ާހިނގ  ާއަދި ާެއވެ. ާލިބިގެންވެ ާއަށް ާރަީއސް ާަކއުންސިލުގެ ާއިޙްތިޔ ރު ާކުރުމުގެ ާޚަރަދު ރިކަރެންޓް

ންާމަޝްވަރ އެއްާނުކުެރވޭނެާއެވެ.ާއަދިާހިނގ ާއަހަރުގެާފ ސްވަންދެންާކައުންސިލުަގއިާއެނޫންާމައްސަލަތަކ އިާބެހޭގޮތުާ

ާ ާމަހުގެ ާަކއުންސިުލެގ13ާާޖެނުއަރީ ާދުވަސްތަކަށް ާހިނގ  ާފ ސްވަންދެން ާބަޖެޓް ާފ ސްވެއްޖެނަމަ ާބަޖެޓް ާނިަޔލަށް ެގ

 3595ށްާލިބޭާފައިސާ މެންބަރުންނަށްާއެއްވެސްާމުސ ރައެއްާނުވަތަާއުޖޫރަެއއްާނުދެވޭނެާއެވެ.ާދައުލަުތގެާބަޖެޓުންާކައުންސިލަ

ާއަހަރުގެާ ާހިނގ  ާބަލައިގެން ާލޯނަށް ާނަގ  ާއ އި ާއެހީ ާގޮތްގޮތުްނާލިބޭ ާއެކިެއކި ާއ އި ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާަކއުންސިލަށް އ އި

ާ ާމަހުގެ ާޖެނުއަރީ ާއެއަހަުރގެ ާބަޖެޓް ާސަބަބަކ ހުރ32ާާެކައުންސިުލގެ ާެއއްެވސް ާެއވެ. ާފ ސްކުރަންވ ނެ ާކުރިން ެގ

ށްާބަޖެޓްާފ ސްނުކުރެވިއްޖެާނަމަާކައުންސިލުންާފ އިތުވީާއަހަރުަގއިާފ ސްކުރިާބަޖެޓްެގާގެާނިަޔލ32ާަޖެނުއަރީާމަހުގެާ

ރިކަރެންޓްާޚަރަދަށްވުރެާއިތުރުާނުވ ގޮތަށްާކުރިއަށްާއޮތްާއަހަރުގެާރިކަރެންޓްާޚަރަދުާކުރުމުގެާއިޙްިތޔ ރުާަކއުންސިުލެގާ

ާފ  ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ާހިނގ  ާެއވެ.ާއަދި ާލިބިގެންވެ ާއަށް ާމައްސަލަައކ ިއާރައީސް ާއެނޫން ާކައުންސިލުގައި  3600ސްކުރެވެންދެން

ާ ާމަހުގެ ާޖެނުއަރީ ާައހަރުގެ ާހިނގ  ާއަދި ާއެވެ. ާނުުކރެވޭނެ ާމަޝްވަރ އެއް ާކައުންސިުލގ13ާާެބެހޭގޮތުން ާނިޔަލަށް ގެ

ާމެންބަރުން ާަކއުންސިލުގެ ާދުވަސްތަކަށް ާހިނގ  ާފ ސްވަންދެން ާބަޖެޓް ާނަމަ ާފ ސްނުވެއްޖެ ާބަޖެޓް ނަށްާއިޙުމ ލުން

ާއިޞްލ ޙުާ ާހުށަހެޅި ނޑު ާއަޅުގަ ާމި ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއެވެ. ާނުދެވޭނެ ާއުޖޫރައެއް ާނުވަތަ ާމުސ ރަެއއް އެްއވެސް

ާއޮްތާ ާހުށަހަޅ ފައި ނޑު ާައޅުގަ ާމިއީ ާޕެެރގްރ ފް ާދެވަނަ ާތިީރގަިއ ާއެންމެ ާމިއޮތީ. ާކަންނޭނގެ ާިދުގވެފައި ތަންކޮޅެއް

 3605ާއިޞްލ ޙަކީާމީަގއި.ާޝުކުިރްއޔ .ާ

ާ
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ާއިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މ ވަށުާދ 

ާޕެރެގްރ ފްާ ާދެވަނަ ާހުށަހެޅުއްވުުމގެ ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާޢަބްދުލްޢަފޫރު ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ އ ދެ،ާގަމު

ނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަ ާދަންަނވަން.ާާއެއީާރަނގަޅުާގޮްތކަމަށްާބަލަިއާއެާޕެރެގްރ ފަށްާއަުޅގަ

ާ3610 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.11ާާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަށް.ާ

ާ

 3615ާރުާމުޙައްމަދުާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަ

ާއެހ11ާާީ ާލިބޭ ާއ ިއާއެިކާގޮްތގޮތުން ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާކުރުން.ާަކުއންސިލަށް ާިއޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ވަަނާމ އްދ 

ާ ާމަހުގެ ާޖެނުައރީ ާއެއަހަުރގެ ާބަޖެޓް ާކައުންސިުލގެ ާއަހަރުގެ ާހިނގ  ާބަލަިއގެން، ާލޯނަްށ ާނަގ  ާކުރިްނ32ާާއ ިއ ެގ

ާފ ސްކު ާމަހުގެ ާޖެނުއަރީ ާސަބަބަކ ހުރެ ާެއއްެވސް ާެއވެ. ާނަމ32ާާަރަންވ ނެ ާފ ސްނުކުރެވިއްޖެ ާބަޖެޓް ާނިޔަލަށް ގެ

ާއޮްތާ ާކުިރއަށް ާނުވ ގޮތަށް ާއިތުުރ ާޚަރަދުތަކަށްވުރެ ާރިކަެރންޓް ާބަޖެޓްގެ ާފ ސްކުރި ާއަހަަރށް ާފ އިުތވީ ކައުންސިލުން

ާއިޙްިތޔ ރު ާކުރުމުގެ ާޚަރަދުތަްއ ާރިކަރެންޓް ާއަހަުރެގާާއަހަރުގެ ާހިނގ  ާއަދި ާއެވެ. ާލިިބގެންވެ ާރައީސަށް  3620ކައުްނސިލުގެ

ާބަޖެޓްާފ ސްކުރެވެންދެންާކަުއންސިލުގައިާއެނޫންާމައްސަލަައކ އިާބެހޭގޮތުންާމަޝްވަރ ެއއްާނުކުރެވޭނެާެއވެ.ާ

ާ

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާއެހުށަހެޅުއްވިާާޝުކުރިއްޔ  ާލަޠީފް ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާ  3625ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢަބްދުލްމުޙްސި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނިލަންދޫ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާޙަމީދަށް ވަަނ323ާާން

ާމ އްދ ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެުޅމަށް.ާ

ާ3630 

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާަރީއސް.ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާޕްލޭނ އ323ާާިޝުކުރިއްޔ  ާތަރައްޤީގެ ާިއޞްލ ޙުކުރުްނ.ާޤައުމީ ާގޮތަށް ާއަްނނަނިވި ާމ އްދ  ވަނަ

ާތަާ ާބަޖެޓް ާޕްލޭންތަކަްށާސަރުކ ރުގެ ާތަރައްޤީގެ ާދ އިރ ތަުކެގ ާއިދ ރީ ާސިީޓތަކ އި ާރަށްރަށ އި އްޔ ުރކުރުމުގައި

ާރިޢ ޔަތްކުރަންވ ނެާެއވެ.ާ

ާ3635 

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާޢަބްދުލްމުޙްސިން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނިލަންދޫ ާހުށަހެޅުްއވުމަްށާޝުކުރިއްޔ . ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ޙަމީދު

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 3640ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވުމަށްާަކނޑިތީމުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރ13ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސައިން.ާ

ާ

ނޑިތީމުާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސައިންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާކަ

ނޑުާިމާދަންނަވ ލަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތަްއާލ މަރުކަީޒާ  3645`.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއަުޅގަ

ާ ާބިލުގެ ާބިލަށް، ާހިންގުމުގެ ާކައުންސިލުތަަކށ13ާާްއުސޫލުން ާއިޞްލ ޙު. ާހުށަހަޅ  ާއަޅުަގނޑު ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާސަ ާަފއިސ . ާއެހީގެ ާހިލޭ ާޢ ންމު ާދޭ ާއަތޮުޅ13ާާރުކ ރުން ާކައުންސިލުތަކ އި، ާސިީޓ ާކައުންސިލުތަކ އި، ަރށު

ާތަރައްޤީާ ާދިނުމަށ އި،ާކައުންސިލުތަކުން ާޚިދުމަތްތައް ާހިންގުމަށ އި،ާަކއުންސިލުތަކުްނާދޭ ާއޮފީސްަތއް ކައުންސިލުތަުކގެ

ާތިރީގަ ާޚަރަދުކުރުމަށް ާމަޝްރޫޢުތަކަށް ާހިންގ  ާއަހަރަކުެމާއަށް ާކޮންމެ ާސަރުކ ރުން ާބަލަިއގެން، ާކަންކަމަށް ާމިވ  އި

ާއެހީގެާ ާހިލޭ ާފައިސ  ާއެ ާއެއްގޮަތށް ާބަޖެޓ އި ާފ ސްވީ ާފ ސްވުމުން ާބަޖެޓް ާހިމަނައި، ާފައިސ  ާބަޖެޓުަގއި  3650ދައުލަތުގެ

ާބަނ ާބިމ އި ާރަށުެގ ާ)ށ( ާއ ބ ދީ. ާ)ހ( ާެއެވ. ާދޫކުރަންވ ނެ ާކައުްނސިލުތަކަށް ާސަރުކ ރުން ާފަޅުންާގޮތުަގއި ދަރ އި

)ރ(ާކައުންސިލްަތކުންާހިންގ ާާބޭނުންހިފ ާސަރަޚައްދު.ާ)ނ(ާއިދ ރީާދ އިރ ގައިާހިމެނޭާމީހުންާއުޅޭާރަށްރަުށގެާއަދަދު.

ާތަރައްޤީބަލަ ާދިނުމަށ  ާޚިދުމަތްތައް ާޚަހައްޓ  ާކުރަންޖެހޭ ާމަޝްރޫޢުތަަކށް ާމަުރކަޒީާގެ ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ ާ)ބ( ރަދު.

ނިސްބަތްވ ާގޮތަށްާޚިދުމަތްތައްާގ އިމުކޮށްަފއިވ ާރަށްރަށަށްާދ އިރ ގެާއެހެންާރަށްރަށުންާހުރިާާރަށްރަށ އިާމުޅިާދ އިރ ގެ

ާކަމަށްާ ާަޙއްޤުތަެކއް ާިލބިގެންވ  ާރައްޔިތަކަންމެ ާކޮންމެ ާިދެވހި ާ)ކ( ާއ މްދަނީ. ާލިބޭ ާކައުންސިލަްށ ާ)ޅ(  3655ދުރުމިން.

ާ ާއިްޤތިޞ 12ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑައަޅ ަފިއވ  ާކަ ާމ އްދ ަގއި ާހޯދ ާވަނަ ާރައްޔިތުންނަށް ާޙައްޤުތައް ާއިޖުތިމ ޢީ ާއަދި ދީ

ާގޮތެ ާހަމަހަމަވ  ާރައްޔިތުން ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާކުރުމުގައި ާމަސައްކަތް ާދަޢުލަތުން ާހަމައަްށާދިނުމަށް ާަރއްޔިތުންނ  ްއގައި



 137 

ާލިބިދޭންޖެތަ ާައކަށް ާދ އިރ  ާއިދ ރީ ާއެ ާސިީޓއަކަށް ާއެ ާއެރަށަކަށް، ާުއސޫލުން ާގެނެސްދިނުމުގެ ާތަރައްޤީެގާރައްޤީ ހޭ

ާފުރުޞަތުާލިބިދިނުން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ3660 

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާދ އިރ ގެާނިލަންދޫ

ނޑިތީމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސައިންާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުާކުރަން.ާ ާކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއު ާހިތަދޫ ާއަސްލަމަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިޞްލ ުޙ321ާާތުރު ާއަށް ާމ އްދ   3665ވަަނ

ާހުށަހެޅުއްވުމަށް.

ާ

ާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމުޙަންމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާހިތަދޫ

ނޑުާއިޞްލ ުޙާހުށަހަޅ ،ާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާގ321ާޮ ަތީކާތިރީގަިއާބަޔ ންކުެރވިފަިއވ ާވަނަާމ އްދ ގެާފެށޭާަބަޔށްާއަުޅގަ

 3670ލިޔުންތައްާަކނަޑއެޅިފަިއވ ާުއސޫލުންާރަށުާަކއުންސިލްތަކުްނާއަތޮޅުާކައުންސިލްަތކަށްާއަދިާައވަށުާއޮފީސްަތކުންާސިީޓާ

ާ.ާުޝކުރިްއޔ .ާއެވެާކައުންސިލްތަކަށްާފޮނުވަްނވ ނެާ

ާ

ާން:ރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާާދ އިރ ގެާމެދުާހިތަދޫ

ނޑުާތ އީދުާކުރަން. ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމުގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ3675 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެްނބަރު.ޝު ާޢިއްޒަތްތެރި 321ާާާކުރިއްޔ  ާހުށަވަނަ ާއިޞްލ ޙު ާއަށް ާ)ހ( ާފުވައްމުަލކުމ އްދ ގެ ާއުތުރުާާހެޅުްއވުމަށް

ާށް.ޙަސަނަާރަފީޤްާމަދުޙައްމުާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ގެ

ާ

 3680ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަހަރަުކ321ާާާޝުކުރިއްޔ  ާކޮންމެ ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާމަހުގެ ާއ02ާަޖުލައި ާއެ ާކުރިން ާދުަވހުގެ ާވަނަ ާފުރަތަމަ ާޙަރަކ ތްތަކުގ1ާާެހަރެއްގެ ާހިންގި ާކައުންސިލުން މަސްދުވަހު

ާތަފްސީލުާރިޕޯޓް.

ާ
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 3685ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ . ާދެންމެ،ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުުވމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުވައްމުލަކ321ާު ާހުށަހޅުްއވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރުާާޢިއްޒަތްތެރިާދ ިއރ ގެާއުތުރުާވަނަ

 3690ާށް.ޙަސަނަާރަފީޤްާމަދުމުޙައް

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ އްދ 321ާާޝުކުރިއްޔ  ާޖެނުއަީރާވަނަ ާއަހަރެްއގެ ާހުށަހަޅަީނާކޮންމެ ާައޅުަގނޑު ާ)ށ(ާއަށް ގެ

ާވަނަާދުވަުހގެާކުިރންާފ އިތުވިާއަހަުރގެާކައުންިސލުންާހިންގިާހަރަކ ތްތަކުގެާަތފްސީލުާރިޕޯޓް.02ާާމަހުގެާ

ާ3695 

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާތ އީދުާާރަފީޤްާަމދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާާއުތުރުާފުވައްމުލަކު ާހުށަހެޅުްއވުމަށް ާހުށަހެޅުްއވި ޙަސަން

ާކުރަން.

ާ

 3700ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާ ާމެްނބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާުފވައްމުލަކ321ާާުޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހެުޅއްވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާއަށް ާ)ރ( ާމ އްދ ެގ ާއުތުރުާވަަނ

ާށް.ޙަސަނަާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާބަރުމެންާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ގެ

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ނޑުާހުށަހަޅ ާގޮަތކީާކޮންމެާއަހަރެްއގެާމ ރޗ321ާާްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.  3705ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާއަށްާއަުޅގަ

ާކައުންސިލުގެާފ އިތުވިާައހަރުގެާއޮޑިޓްާރިޕޯޓް.ާވަނަާުދވަހުގެާުކރިނ32ާްމަހެއްގެާ

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޙަސަންގެާއެާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުާކުރަން.ާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާިޢއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ާ3710 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ
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ާމެންބަރު.ޝު ާޢިްއޒަތްތެރި ާފުަވއްމުލަކ321ާުާކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅުްއވުމަށް ާިއޞްލ ޙު ާއަށް ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ާއުތުރުާާވަނަ

ާށް.ޙަސަނަާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ގެ

ާ

 3715ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ާރަީއސް.ޝުކުރިއް ާިޢއްޒަތްތެރި ާކުރަންމުންދ 321ާާާޔ  ާއަމަލު ާގޮތަކީ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއަށް ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

2ާމަސްާދުވަސްާުކރިންާޤައުމީާތަރައްޤީގެާޕްލޭނ ާއަމ ޒުކޮށްާކުިރއަށްާއޮތ4ާާްތަރައްޤީގެާޕްލޭންގެާމުއްދަތުާހަމަވުމުގެާ

ާ.އަހަރުާދުވަހަށްާތައްޔ ރުާކުރ ާތަރައްޤީގެާޕްލޭން

ާ

 3720ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޙަސަންގެާއެާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުާކުރަން.ާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާިޢއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ތްތެރިާޢިްއޒަާދ އިރ ގެާއަްށާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާިނލަންދޫާއްދ ވަނަާމ 332ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާ

 3725ާޙަމީދުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާާމެންބަރު

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާދ އިރ ގެާނިލަންދޫ

އިޞްލ ޙުާކުުރން.ާރައްޔިތުންނަށްާޢ އްމުކޮށްާާވަނަާމ އްދ ާާއަްނނަނިވިާގޮތަށ332ާްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާރަށްރަށުާ ާކައުންސިލުންނ އި ާސިީޓ ާމަހު ާޖުލައި ާއ ިއ ާފެބްރުއަީރ ާއަހަރަުކ ާކޮންމެ ާބައްދަލުވުެމްއ ހުޅުވ ލެވިަފއިވ 

ާބ ްއވަންވ ނެާ ާއަހަރުގެއެވެާކައުންސިލުތަްއ ާފ އިުތވި ާބައްދަލުވުުމަގއި ާބ އްވ  ާމަހުގައި ާފެބްރުއަރީ ާގޮތުްނ ާމި  3730އަހަރީާާ.

ާހުށަހަޅަންވ ނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާރިޕޯޓް ާއޮޑިޓް ާރިޕޯޓ އި ާމަލީ ާޢ އްުމާއެވެާރިޕޯޓ އި ާބ އްވ  ާމަހުގައި ާޖުލައި ާއަދި .

ާޚިޔ ލުާ ާހުށަހަޅ  ާރައްޔިތުންނަށް ާބަޖެޓް ާތ ވަލ އި ާމަސައްކަތްތައް ާއަހަުރގެ ާއޮތް ާކުރިއަށް ާަކއުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުަގއި

ާމިގޮތުންއެވެާހޯދަންވ ނެ .ާާ ާބައްދަލުކުރުމުެގ ާބަޖެޓްގ8ާާެރައްޔިތުންނ  ާޕްލޭނ އި ާރިޕޯޓްތަކ ، ާއެ ާކުރިން ދުވަސް

ާކުރަންވ ނެ ާހ މަ ާޢ އްމުކޮށް ާއެވެާމަޢުލޫމ ތު ާޕްލޭނަ. ާތަރައްޤީގެ ާއިތުރުްނ ާގޮތުގެާމީގެ ާއަންނަމުންދ  ާސިފަ ާއަމަލީ ށް

 3735ާ.ާެއވެާހ މަާކުރަންވ ނެާމަޢުލޫމ ތުާމަދުވެގެންާދެާމަހުންާއެއްާމަހުންާކައުންސިލުންާޢ އްމުކޮށް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.އަބޫބަކުރަށްާޖަމ ލްާތ އީދުާކުރެްއވުމަށްާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒް
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ާ

 3740ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޖަމ ލްާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ާޙަމީދުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ހަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާނިލަންދޫ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާމ އްދ ާއަްށ330ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބަށްާ

 3745ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.

ާ

ާޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ހު

ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާާ.ޝުކުރިއްޔ  330ާާބިލުގެ ާހުށަހަޅަން. ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ  .330ާވަނަ

ާެތރެއި ާމެންބަރުންގެ ާޝ ކައުންސިުލގެ ާކަންކަމުަގއި ާއިދ ީރ ާކަުއސިލުެގ ާއަދި ާމެންބަރުނަކީ ާޓައިްމ ާފުލް ާވ ީނާން މިލް

 3750ާ.ނައިބުާރަީއސެވެާހަމައެކަނިާކައުންސިުލގެާރަީއސ އި

ާ

ާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާތިނަދޫ

ާ ާބިލުގެ ާހުށަހެޅުްއިވ330ާާމި ާއެ ާލަބީބު ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާއަށް ާމ ްއދ  ވަނަ

ނޑުާތ އީދުާކުރަ ާން.އިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ3755 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާފުވައްމުލަކ301ާުާ.ޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާއަްށ ާމ އްދ  ާދ އިރ ގެާާއުތުރުާވަނަ

ާޙަސަން.ާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

 3760ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޙަސަންާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާސުރުޚ301ާީާޝުކުރިއްޔ  ާައރިމަތީ ާމ އްދ ގެ ާގޮާވަނަ ާހުށަހަޅ  ާއަޅުަގނޑު ަތކީާބަދަލުކުރަން

ާއިްމކުރުން.ާޝުކުރިްއޔ .ކައުންސިލްތަުކގެާއިދ ރ ާގ 

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

 3765ާޙަސަންގެާއެާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުާކުރަން.ާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާިޢއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާރުއުތުާފުވައްމުލަކު



 141 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު.ޝު ާިޢއްޒަތްތެރި ާފުވައްމުލަކ301ާުާކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާއަްށ ާމ އްދ  ާދ އިރ ގެާާއުތުރުާވަނަ

ާޙަސަން.ާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ާ3770 

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާސުރުޚ301ާީާޝުކުރިއްޔ  ާައރިމަތީ ާމ އްދ ގެ ާގޮތަީކާާވަނަ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަުޅގަ ބަދަލުކުރުމަށް

ާކައުންސިލްތަުކގެާއިދ ރ .ާުޝކުރިއްޔ .

ާ

 3775ާތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހި

ާޙަސަންގެާއެާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުާކުރަން.ާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާިޢއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 3780ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިއޞްލ ޙ301ާު ާއަށް ާމ އްދ  ާފުަވއްމުލަކުާވަނަ ާމަދުާމުޙައްާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާއުތުރުާހުށަހެޅުއްވުމަށް

ާ.ނަށްޙަސަާރަފީޤް

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްާވަނ301ާަާޝުކުރިއްޔ  ާގޮތަށް ާއަްނނަނިވި ާކުމ އްދ  ާހުށަހަޅަން.ާމިާލ ޙު ާއަޅުަގނޑު  3785ަރން

ާއައިާ ާހިންގަމުން ާނަމުގައި ާއޮފީހުެގ ާއަތޮޅު ާދ އިރ އެްއގެ ާއިދ ީރ ާކޮންމެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުރިން ާފ ސްވުމުގެ ޤ ނޫނު

ާއަތޮޅު ާހިްނގަމުންދ ނީ ާފެށުމ އެކު ާއަަމލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާމި ާނަމުަގއިާނަމުގައި ާއިދ ރ ެގ ާއަތޮޅުާަކއުންސިްލެގ

ާދަށުންނެވެާކައުންސިުލގެ ާރަށުާބެލުމުގެ ާރަށްރަުށގެ ާދ އިރ ތަކުގެ ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުރިން ާޤ ނޫނުާފ ސްވުމުގެ .ާމި

ާރަށުާ ާހިނގަމުންދ ނީ ާފެށުމ އެކު ާއަމަލުކުރުމަށް ާޤ ނޫނަށް ާމި ާއޮފީސްތައް ާރަށު ާއައި ާހިންގަމުން ާގޮުތގައި އޮފީހުގެ

ާޮގތުގައި ާއިދ ރ ެއްއގެ ާމ އެވެާކައުންސިުލގެ ާއިދ ރ ެގާ.ާއަދި ާކައުންސިުލގެ ާމ ލޭާސިޓީ ާހިނގަމުންދ ނީ ާމުނިސިޕަލްޓީ  3790ލޭ

ާ.ާށުންނެވެގޮތުަގއިާސިޓީާަކއުންސިުލގެާބެލުމުގެާދަ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަތ އީދުާކުރެްއވުމަށްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަ ާށްާއަޅުގަ

ާ3795 

ާދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހިތަ

ާޙަސަންގެާހުށަހެޅުއްުވމަށްާތ އީދުާކުރަން.ާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާިޢއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 3800ްށާއަސްލަމަާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާާތުރުއުާާވަނަާމ އްދ ާއަށްާއިްޞލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާހިތަދ313ާޫ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ

ާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާހިތަދޫ

ާސިޓ313ާާީ ާކައުންސިލ އި ާރަށު ާކައުންސިލ ިއ ާއަޮތޅު ާގޮތަކީ ާހުށަހަޅ  ާއިޞްލ ޙު ނޑު ާައޅުގަ ާއަށް ާމ އްދ  ާވަނަ

ާއިދ  ާއުފައްދ  ާއަދ ކުރުމަްށޓަކައި ާމަސްއޫލިއްޔަތު ާއޮފީހުެގ ާައވަށު ާމަޤ ކައުންސިލ އި ާެއާރ ތަުކެގ ނަޑއަޅ  ާކަ  3805މުތައް

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ މަޤ  ާމަޝްވަރ އެކު ާަކުއންސިލްތަކުގެ ާކުރ ނެ ާވަކި ާޢައްޔަންކޮށް ާމުވައްޒަފުން .ާެއވެާމުތަކަށް

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާއިލްޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ނުޑާތ އީދުާކުރަން.ާމަދުޙައްމުާމެންބަރުާޢިްއޒަްތތެރިާދ އިރ ގެާއުތުރުާހިތަދޫ  3810ާއަސްލަމްގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާމެްނބަރު.ޝުކުރިއް ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެުޅއްވުމ313ާަާޔ  ާއިޞްލ ޙު ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާނިލަންދޫވަނަ ާދ އިރ ގެާާށް

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު ާޙަމީދަށްާއަޅުގަ

ާ3815 

ާކަދެއްެކވުންވ ހަާޙަމީދުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާދ އިރ ގެާނިލަންދޫ

ާ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި 313ާާޝުކުރިއްޔ  ާކުރުން. ާއިްޞލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާޤ ނޫނަށްާވަނަ މި

އަމަލުކުރަންާފަށ އިރުާއަތޮޅުާއޮފީސްތަކ އިާރަށުާއޮފީސްތަކ އިާއަވަށުާއޮފީސްަތކ އިާމ ލޭާމުނިސިޕަލްޓީގައިާތިބިާސިވިްލާ
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ާއަންނަނިިވާ ާފެށިގެން ާަވގުުތން ާއުފެދޭ ާކައުންސިލްތައް ާއުފެދޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާިމ ާމުަވއްޒަފުން ސަރވިްސގެ

 3820ާގައިާހަމަޖެހުނީާއެވެ.ާއިދ ރ ތަކުގެާުމވަްއޒަފުންާކަމު

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޙަމީދުގެާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުާކުރަން.ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާނިލަންދޫ

ާ

 3825ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާެމންބަރު.ޝުކު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެވ314ާަާރިއްޔ  ާއިޞްލ ުޙ ާއަށް ާމ އްދ  ާހިތަދޫނަ ާދ އިރ ގެާއުތުރުާޅުްއވުމަށް

ާށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.އަސްލަމަާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާހިތަދޫ

ާއ314ާަ ާގޮތަކީ ާހުށަހަޅ  ާއިޞްލ ޙު ނޑު ާއަުޅގަ ާއަށް ާމ އްދ  ާއަތޮޅުާވަނަ ާކުރ ނީ ާބޭނުން ާނަން ާކައުންސިުލގެ  3830ތޮޅު

ާތިލަދުންމަތީާ ާމިސ ލު، ާކޮށްގެްނނޭ. ާއިތުރު ާކުރިއަށް ާަނން ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ ާކުރިއަށް ާޢިބ ރ ތުގެ ާމި ކައުންސިލު

ާއުތުރުބުރި.ާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރިާކައުންސިލް.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރަޝީދުާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާާދ އިރ ގެާމެދުާހިތަދޫ

 3835ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމުގެާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ދ އިރ ގެާާދެކުނުާޅުްއުވމަށްާހިތަދޫއްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެވަނަާމ 314ާާކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ޝު

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާޙަސަންާމެންބަރުާރިޢިއްޒަތްތެ ާލަޠީފަށްާއަޅުގަ

ާ3840 

ާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޙަސަންާމެންބަރުާދ އިރ ގެާދެކުނުާހިތަދޫ

ާކުރަންވ ނ314ާާީ ާބޭނުން ާނަން ާަކއުންސިުލެގ ާރަށު ާކުރުން. ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާައށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާށްާއަތޮޅ އިާރަށުގެާނަންާިއތުރުާކޮށްގެންނޭ.ކައުންސިލުާމިާޢިބ ރ ތުގެާކުިރއަ

ާ

 3845ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާދ އިރ ގެާނިލަންދޫ
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ާލަޠީފުާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާޙަސަންާމެންބަރުާދ އިރ ގެާދެކުނުާހިތަދޫ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާޢިްއޒަ ާދ އިރ ގެާއުތުރުާޅުްއުވމަށްާހިތަދޫއްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެވަަނާމ 318ާބަރު.ާތްތެރިާމެންާޝުކުރިއްޔ 

 3850ާއަސްލަމް.ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

ާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާހިތަދޫ

ކީާމިާޤ ނޫނުާއަމަލުކުރަންާފަށ އިރުާދިވެހިރ އްޖޭެގާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަްށާއަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ާގޮތ318ާަ

ާދ އިރ ތަުކަގއި ާތެރެއިާއިދ ރީ ާރަށްތަުކގެ ާދިރިއުޅޭ ާރަށެްއެގާމީހުން ާއޮންނަ ާގޮތުަގއި ާރަށެްއ ާެއއް ާގޮތުން ާޤުދުރަތީ ން

ާރަ ާދެ ާހިންގަުމންދ  ާވަކިވަކިން ާގޮތުން ާއިދ ރީ ާގޮތުަގއި ާރަށުގެ ާދެ ާވަކިވަކި ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާދެާދެބަޔަކީ ާއެ ާނަމަ  3855ށް

ާ.ާޝުކުިރއްޔ .ގ ނީާއެއްާރަށުާަކުއންސިލަކުންނެވެރަށްާހިން

ާ

ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ނުޑާތ އީދުާކުރަން.ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިްއޒަްތތެރިާދ އިރ ގެާއުތުރުާހިތަދޫ ާއަސްލަމްގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ3860 

ާދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިވ342ާަޝުކުރިއްޔ  ާއަްށ ާމ އްދ  ާހުށަހެނަ ާމ ވަށުޞްލ ޙު ާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާޅުއްވުމަށް

ާއަބޫބަކުރު.ާާޖަމ ލްާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާމެންބަރު

ާ

 3865ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޖަމ ލްާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމ ވަށު

ާޢި ާޝުކުރިއްޔ  ާބިލުގެ ާބުނެވިދިަޔ ާރަީއސް، ާއިޞްލ ުޙ342ާާްއޒަތްތެރި ާގޮތަށް ާައންނަނިވި ާޢިބ ރ ތް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ކުރުން.ާމިާޤ ނޫނަށްާއަމަލުާކުރަންާފެށުމުގެާކުރިންާހިނގަމުންާއައިާރަށުާއޮފީސްަތކ އިާައތޮޅުާއޮފީސްތަކ އިާއަދިާމިާ

ާދަށު ާބެލުމުގެ ާއިދ ރ ތަކުގެ ާބެހޭ ާކަމ  ާސަރުކ ރުގެ ާހުރިާނޫނަސް ާހަމައަށް ާތ ރީޚ  ާފަށ  ާއަމަލުކުރަން ާޤ ނުނަށް ާމި ަގއި

ާއ އި ާފަިއސ  ާހުރި ާއެަކއުންޓްަގއި ާަރއްޔިތުްނގެ ާަތކެްއޗ އި ާއ ާރައްޔިތުންެގާތަންތަނ އި ާމުދަލ ިއާފިހ ރަ ިއާރައްޔިތުްނގެ

ާކުލ ސްތަކާ  ާމަކުތަބ އި ާއ ިއާމަދުރަސ އި ާހިންގަމުން ާއ ިއާރައްޔިތުން ާމަރުކަޒުތަކ ިއާރައްޔިތުންެގާިވޔަފ ރި ާއިޖުތިމ ޢީ  3870އި

ާަކއުންސިލުެގާ ާރަށު ާކަުއންސިލ އި ާއަތޮޅު ާއުފައްދ  ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާވަސީލަތްތައް ާއެހެނިހެން އިންޖީނުގެތަކ އި

ާއަތޮޅުާަރއްޔިުތންނަށްާނިސްބަތްވ ާތަކެތިާއެވެާއުފައްދުމ އެުކާރަށުާަކއުންސިުލގެާބެލުމުގެާދަށަށްާަބއްދަލުވީާ .ާމިގޮތުން
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ާދަށަށެވެލުބަދަ ާކައުންސިުލގެ ާއަތޮޅު ާރަވ ނީ ާބަދަލުވ ނީ ާތަކެތި ާހުރި ާނަމުގައި ާރައްޔިތުންގެ ާރަށު ާކައުންސިލުެގާ. ށު

ާ.ާދަށަށެވެ

ާ3875 

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާޔޫސުފްާާމެންބަރުާދ އިރ ގެާގަމު

ާ 342ާާޤ ނޫނުގެ ާއަށް، ާމ އްދ  ާޢަބްދުލްާވަނަ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާޖަމ ލް ހުށަހެޅުއްވިާޢަޒީޒް

ނޑުާތ އީދުާކުރަން. ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

 3880ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާނަާމ އްދ ާއަށްާނިލަންދޫވ342ާަޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާ

ާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާދ އިރ ގެާނިލަންދޫ

ާ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަމަުލ342ާާޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނަށް ާމި ާކުރުން. ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާައންނަނިވި ާމ އްދ   3885ވަނަ

ާކަމ ާ ާމިާނޫންާވެސްާސަރުކ ުރގެ ާއަދި ާއޮފީސްތަކ އި ާއަތޮޅު ާއޮފީސްތަކ އި ާއައިާރަށު ާހިނގަމުން ާކުރިން ބެހޭާކުރުމުގެ

ރައްޔިތުންގެާތަންތަނ އިާތަެކއްޗ ިއާހުރިާއިދ ރ ތަކުގެާބެލުުމގެާދަށުަގއިާމިާޤ ނޫނަށްާއަމަލުކުރަންާފަށ ާތ ރީޚ ާހަމައަށްާ

ާަރއްޔިތުންާ ާއ އި ާަރއްޔިތުްނެގާވިޔަފ ރި ާމުދަލ އި ާަރްއޔިތުންގެ ާފިހ ރ އި ާފައިސ އި ރައްޔިތުންެގާެއކައުންޓުތަުކަގިއާހުރި

ާމަދް ާއައި ާއެހެނިހެންާހިންގަމުން ާއިންޖީނުގެތަކ އި ާމަރުކަޒުތަކ އި ާއިޖްތިމ ޢީ ާކްލ ސްތަކ އި ާމަކްތަބުތަކ އި ރަސ ތަކ އި

ާަކއުންސި ާރަުށ ާއެވެވަސީލަތްތައް ާބަދަުލވީ ާދަށަށް ާބެލުމުގެ ާއުފެޭދާލުގެ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާިމ ާބަދަލުވ ނީ ާމިގޮތުން .3890 

ާ.ތައްާއުފެދޭާތ ރީޚުންާފެށިގެންނެވެކައުންސިލު

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރަފީޤްާމަދުމުޙައްާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާލަކުފުވައްމު

ާރަީއސް،ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާޙަމީދުޝުކުރިއްޔ  ާޢަބްދުލްމުޙުސިން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހެޅުއްވިާާނިލަންދޫ އެ

ނޑުާތ އީދުާކުރަން.  3895ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާިޢއްޒަޝު ާޢިއްޒަތްތެކުރިއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާމެންބަރު. ާއަސްލަމަތްތެރި ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާރި ަނާވ341ާަށް

ާުޅއްވުމަށް.މ އްދ ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެ
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ާ3900 

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:

ފެށިގެންާިމާޤ ނޫނުގެާދަށުންާއުފައްދ 0221ާާއޮގަސްޓ8ާާްށަހަޅ ާގޮތަކީ،ާވަނަާމ އްދ ،ާައޅުަގނުޑާއިޞްލ ޙުާހ341ާު

ާއުފެއްދުމ ާދެމެދުާހިނގ ާމުއްދަތުގެާތެރޭަގިއާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާވަކިާަކއުންސިލެްއގެާއިޚުތިސ ސްެގާ ކައުންސިލްތައް

ާތެރޭގައިާާތެރޭގައި ާދ އިރ ގެ ާގޮހިމަނ ފައިވ  ާގުޅޭ ާމ ލިއްޔަތ ކ  ާނުަވތަ ާމުދަލެއް ާއެއްބަްސވުމެްއާވ  ާއެއްެވސް ތުްނ

 3905ކުރެވިފަިއާވ ނަމަާއެާއެއްބަްސވުމެއްާދެމިާއޮންނ ނީާމިާޤ ޫނނުގެާދަށުންާެއާމުދަލެއްާުނަވތަާމ ލިއްޔަތަށްާނިސްބަްތވ ާ

ާއެއްބަސްާ ާޞައްަޙ ާއެީއ ާއެވެާކައުންސިލަކުން ާނަމަ ާޤަޫބލުކުރ  ާކަމަށް ާބަލަިއގަތުމަށްާވުމެްއ ާެއއްބަސްވުެމއް ާއެފަދަ .

ާގަވ އިދ ާކައުން ާޤ ނޫނ އި ާއެއްބަސްވުމަކީ ާއެ ާހުށަހަޅ  ާޝަރީަޢތަށް ާއެމައްސަލައެއް ާއެއްަބސްނުވ ަނމަ ސިލުން

ޚިލ ފަށްވެވިފަިއވ ާެއއްބަްސވުމެއްާކަމަށްާޝަރީއަތަށްާސ ބިުތވެއްޖެނަމަާއަދުލުވެރިާބަދަލުާލިބުމ އެކުާއެާެއއްބަްސވުމެްއާ

ާބ ޠިލްވީާެއވެ.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ3910 

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާމެްނބަރު.ޝު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިާކުރިއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާތިނަދޫ ާމެންަބރެއް.... ާކުރަްއވ  ާމުޙައްތ އީދު ާމެންބަރު ާމަދުާްއޒަތްތެރި

ާށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަުތާއަރުވަން.ޤަސަމަ

ާ

 3915ާކަދެއްެކވުްނ:ޤަސަމްާވ ހަާމަދުތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ާއަށ341ާްމިާބިލުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާއެާހުށަހެޅުްއިވާާވަނަާމ އްދ  ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެ

ނޑުާތ އީދުާކުރަން. ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާިޢއްޒަ ާފަރެސްމ ތޮޑ ޝުކުރިއްޔ  ާމެްނބަރު.  3920ަނާވ323ާަާމުއްޠަލިބަށްާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާތްތެރި

ާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމަށް.

ާ

ާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާފަރެސްމ ތޮޑ 

ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަށުނ323ާާްާޝުކުރިއްޔ  ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާރަ ާކައުްނސިލުތަކ އި ާއަތޮޅު ާފަށ ާއުފަންދަންޖެހޭ ާއަމަލުކުރަން ާިމާޤ ނޫނަށް ާސިީޓާަކއުންސިލުތައް ާކައުންސިލުަތކ އި  3925ށު

،ާާމަވެސްާތައްާއުފައްަދންވ ނެާއެވެ.ާއެހެންނަދުވަހުގެާތެރޭގައިާއިންތިޚ ބުކޮށްާިނންމ ާކައުންސިލ302ާުތ ރީޚުންާފެށިގެންާ
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ާމ  ާމި ާހައްދަވ ފައި، ާމި ާއިން ާކޮމިޓީ ާލިބުނީ ާމަޢުލޫމ ތު ާފަހުން ާއިލެކްޝަންސްާއަޅުަގނޑަށް ާއޮތީ ާއެކުަލވ ލ ފައި އްދ 

ނޑުާހުށަހެޅުންާައޅުަގނޑުާއަނބުރ ާގެންދަން.ާ  ކޮމިޝަނ އިާެއކީާމަޝްވަރ ުކރައްަވއިގެންާކަމުަގއިވ ތީާއަުޅގަ

 

 3930 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޝުކުިރްއޔ  ާއ ދެ، ާއަރުވަން. ާފުރުަޞތު ނޑު ާއަުޅގަ ާެމންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަރު.ާާތ އީދުކުރަްއވ  ޢިްއޒަތްތެރި

ާހުށަހަޅުއްވ 321ާާ ާއަސްލަމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާއަށް ާ)ދ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

 3935 ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:

ނޑުާއިޞްލ ޙުާހުށ321ާަ "ރަށުާކައުންސިްލގެާއިދ ރ "ާކަމުގައިާބުނެފައިާއެވަީނާހަޅ ގޮަތކީ،ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ދ(ާއަުޅގަ

ާ ާއިދ ރ އަށެެވ.301ާާގ ނޫނުގެ ާަކއުންސިލެްއގެ ާރަށު ާކޮންމެ ާއުފައްދ  ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 3940 ހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްގެާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ޢިއްޒަތް

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަރ321ާާުޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާއަށް ާ)ތ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 3945ާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

 ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:

321ާާ ާހުށަހަޅ ޮގތަކީ، ާއިޞްލ ޙު ނޑު ާައޅުގަ ާ)ތ( ާމ އްދ ގެ ާބުނެފައިާވަނަ ާކަމުަގއި ާއިދ ރ " ާކައުންސިްލގެ "އަތޮޅު

ާމި ާޤ އެވަނީ ާރައީސުލްޖުމްހޫވ301ާާަނޫނުގެ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާނަ ާކޮްނމެ ާއުފައްދ  ާކައުންސިެލއްެގާރިއްޔ  އަތޮޅު

 3950ާޝުކުިރއްޔ .ާ.އިދ ރ އަެށވެ

ާ

 މަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާ ާބިލުގެ ާއަސްލަމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާރަީއސް.ާހިތަދޫ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ އްދ ގ321ާާެޝުކުރިއްޔ  ވަނަ

ާނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ)ތ(ާއަށްާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުގަާ
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ާ3955 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަށް ާމުސްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުްއވ 321ާާތިމަރަފުށީ ާއަށް ާ)ތ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.

ާ

 3960 ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާރަީއސް.ާާޝުކުރި ާިޢއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙުކުރުން.321ާާއްޔ  ާ)ތ(ާއަންނަނިވިގޮތަށް ާމ އްދ ގެ އިދ ރ "ާކަުމގަިއާ"ވަނަ

ާބަޔ ންކޮށްފައިާ ާވަނީ ާހިްނގުމަށ012ާާްޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާކައުންސިލްތައް ާބަޔ ްނކުރ  ާަގއި ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާމަގުފަހިކޮށްދޭާއޮފީސްާނުވަތަާއޮފީސްތަެކވެ.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

 3965 ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.

ާ

 ހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޠަފ ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަްށާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާމުޙައްމަދުާމުސް

ާ3970 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާލަ ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދޭކަށްާޠީފަޝުކުރިއްޔ  ާޖަދުވަލު ށް

ާހުށަހަޅުއްވ ާހުށަހެޅުްއވުން.

ާ

 3975 ބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެން

ނޑުާުނވަތަާޝަރުތުސިޓީއެްއެގާާ-0އަށްާބަދަލުާގެނަުއމަށް.ާޖަދުވަލ0ާާުޖަދުވަލުާ މިާާ.ދަރަޖަާދިނުމަށްާބަލ ނެާމިންގަ

ނޑު ާދަރަޖަާދިނުމަށްާބަލ ނެާމިންގަ ރަށުގެާާ-3ާ.އެވެާާތިރީގަިއއެވަނީނުވަތަާޝަރުތުަތއްާާޤ ނޫނުގެާދަށުންާސިޓީއެްއގެ

ާނުވަތަާނުވަތަ ާާައވަުށގެ ާއ ބ ދީ ާސްފަންސަވީސްހ )25,000ާސަަރޙައްދުގެ ާދަށްނުވުން( ލޯކަލްާާ-0ާ.މީހުންނަށްުވރެ

ާގަވަރ ާުނވަތަ ާއެރަށަކުން ާޚިުދމަތްތަކެއް ނޑަައޅ  ާާކަ ާމަންޓް ާުނވަތަ ާހުރުންއެައވަށަކުން ާލިބެން ާ-1ާ.އެސަރަަޙއްދަކުން

ާ ާނުވަަތ ާރަށުގެ ާނުަވރަ ާަގވަރާއުެފއްދުންތެރިކަމުގެާސަރަޙައްދުގެާައވަށުެގ ާޯލކަލް ާނިސްބަތް ާއޮތޯރިޓީްނާޖުމްލަ  3980މަންޓް

ނަޑއަަޅއިާޢ ންމުކޮށްާޝ ިއޢުކޮށްފައިވ ާމިންވަރަްށވުރެާިއތުރުވުން ާ.ކަ
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ާ

 ހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޠީފްާއެހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެުޅއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަ

ާ3985 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާމިއަރުވަނީ، ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވުމަށް.ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާުހށަހ318ާަމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދަށްާ

ާ

 3990 ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙުކުރ318ާަބިލުގެ ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ ނުޑާވަނަ ާއަުޅގަ ން

ާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެހުށަހަޅަން. ާފަށ އިރު ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާރަށްތަކުގެާާމި ާމީހުންދިރިއުޅޭ ާދ އިރ ތަުކގަިއ އިދ ރީ

ާވަަށކީ،ާމީހުންދިރިއުޭޅާަވކިތެރެއިން،ާޤުދުރަތީާގޮތުންާެއއްާރަށެްއގެާގޮުތގަިއާއޮންނަާރަށެއްެގާދެާބަޔަީކާނުވަަތާދެާއަ

ާރަ ާދެ ާއެ ާރަށެއްކަމުަގއިިވޔަސް، ާދެ ާހިންގަމުންދ  ާަވކިަވކީން ާގޮތުން ާއިދ ރީ ާގޮތުަގއި ާރަށެއްގެ ާެއްއާދެ ާހިންގ ނީ ށް

ާފެންމަތިވެދ ނެކަމަށްާ ާމައްސަލަތަކެއް ާއިތުރު ާހިންގަންެވއްޖަނަމަ ާހަދަިއގެން ާއޮފީހެއް  3995ރަށުކައުންސިލުންނެވެ.ާައވަށްަތކުގެ

ނޑުާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙެއްާމިއީ.ާުޝކުރިްއޔ . ާފެންނ ތީާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާމުއްތަލިބު.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރި

ާ4000 

 ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑާތ އީދުކުރަން. ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާއެހުށަހެޅުއްވިާއިސްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްޒަތް ާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު. ާމ އްދ 344ާތެރި ާއިާވަނަ ާޢިްއޒަޞްއަްށ ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާހުށަހެޅުއްވުމަށް  4005ތްތެިރާލ ޙް

ާށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.މެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދަ

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާ ާބިުލގެ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ 344ާޝުކުރިއްޔ  ާިއޞްލ ޙުވަނަ ާގޮތަްށ ާއަންނަނިިވ ާައޅުަގނުޑާާއްދ  ކުރަން

ާ ާފަރ ތަކަްށާހުށަހަޅަން. ާނުކިޔަމަންތެރިވ  ާއަމުރަކަށް ާކައުންސިލުންކުރ  ާގުިޅގެން ާބ ރުތަކ އި ާދެވިފައިވ   4010ކައުންސިލަށް

ގެާއަދަދަކުްނާދެމެދުާއިރުފިޔ ާއ 2222ާރުފިޔ ާއ އ222ާާިއަދަބެްއގެާގޮތުަގއިާމައްސަަލިއގެާކުޑަާބޮޑުާމިނަށްާބަލައިާ

ނުޑ22ާާޖޫރިމަނ ާކުރެވިދ ނެއެވެ.ާކުީރގައިާމިއޮންނަނީާ ހ ސްާރުފިޔ ާއެއީާވަރަށްބޮޑުާއަދަެދްއާކަމަށްާފެންނ ތީާއަޅުގަ

ާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙެއްާމީ.ާޝުުކރިއްޔ .

ާ

 4015ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރި ާނ ޒިާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާއިޞްރަީއސް. ާހުށަހެޅުއްވި ާރަޝ ދު ލ ޙަްށާމް

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާހިސ ބުން ާއ ދެ،ާމިހ  ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާ)ހ(11ާޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ ގެ ާދަާަވނަ  4020ށުންާގެ

ާހުށަހެޅިފަ ާމިާއިޞްލ ޙ322ާާުއިވ  ާނިމުނީ. ާމި ާތ އީދުކޮށް ާިދއްދ21ާާޫާނިމުނުއިރުގައިާހުށަހެޅި ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާއަޙުދ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙުމައިރ ގެ ާހުށަހެޅުއްވި ާސަމީރު ާބޭނުންފުޅުކަމަށްާާދު ާގެންދަވަން އަނބުރ 

ާ ާއިދ ރީ ާއެހެންވީމަ ާއެބައޮތް. ާއިޝ ރ ތްކުަރއްވ ަފއި ާހަމަޖައްސަވ މޭޒުން ާމިހާ ާއެކަންތައް ާއ ދެ، ާއެދެން. ދެްއވުން

ާދ  ނޑިތީމު ާކަ ާއެދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާޙުސެއިނަހިސ ބުން ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާރިޔ ސަތަށްާއިރ ގެ ށް

ާ ާގަވ އިދުގެ ާއޮތީ ާގެންދިއުމަށް ާކުރިޔަށް ާދެން ާދެްއވުމަށް. ާގ11ާެހަވ ލުެވވަަޑއިގެން ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  4025ާދަށުންާާވަަނ

ާއިޞްލ ހު ާޖަލްސ ހުށަހެޅިފައިވ  ާމ ދަމ ގެ ާހުރިހ ާާތައް. ާމިއަދު ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާގުޅޭގޮތުން އ އި

ާ ާއޮންނ ނެ ާަވގުތަށްފަހު ާސުވ ލުގެ ާމ ދަމ  ާނިމުނީމ  ާހުށަހަޅ  ާބ3ާައިޞްލ ހެއް ާހުށަހެޅުުނާގަިޑއިރުގެ ާމި ހުސްއެއް.

ާއިޞްލ ޙު ާފަުހގައި ާގޮތުން.ާއޭގެ ާއިޞްލ ޙ33322ާުތަކ ިއާބެހޭ ާބިލުގެ ާވ ހަކަާޖަހ އިުރާމި ާފެށޭނެ ާއަހަން ާޯވޓަށް ާަތކަށް

ާކުރިޔަށްދ ނެ.ާ ނޑި ާމެދުނުކެ ާޖަލްސ  ާއިތުުރކުރެވިފައި.ާއެހެންވީމަ ާވަގުުތވަނީ ާދަންނަވ ލަން.ާޖަލްސ ގެ ނޑު ާއަުޅގަ ވެސް

ާނިންމަ ާބޭފުޅަކު ާަވޑަިއގަންނަވ  ާރިޔ ސަތަށް ާދެން ާަވގުތެއް ާެދއްވ ނެ  4030)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާާވ ނެ.ހުސްވަގުުތކޮޅެއް

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާބިލަށް ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ވަަނ11ާާ`.

ާގެންދިއުމުެގާ ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ާިއޞްލ ޙުތަކަށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަށުން ާގެ ާ)ށ( މ އްދ ގެ

ާމި ާމިހ ރު ާފުރުޞަތުމަރުޙަލ  ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިބައިަގއި ނޑުާާއޮތީ. ާއަުޅގަ ާކުރީަގއި ާފެއްޓުމުގެ އަރުވަން

ާދެްނާ ާމިތ  ާވަނީ ާވިދ ޅުވެަފއި ާަރއީސް ާނައިބު ާމަޖިލީހުގެ ާަވޑަިއގެންނެިވ ާތެދުވެ ާދެންމެ ނޑިން ާގޮ ާމި ދަންނަވ ލ ނަން

ާބެހޭގޮތުންާ ާަވގުތ  ާލިބޭނެ ާހުސްަވގުތުޮކޅު ާމީހަކު ާމެންބަރުންނަށްާާއިށީންނަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިަޔ ާއެްއެޗއް  4035ކޮންމެވެސް
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ާއަިދާ ާއަދަދަށ  ާއިޞްލ ޙުތަކުގެ ާހުރި ާހުށަހަޅަން ާއިޞްލ ޙުތަކުގެ ާހުރި ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާއަޅުަގނޑު ދަންނަވ ނެކަމަށް.

ާޖަލްސ  ާމިއަދުގެ ާނިމެންދެން ާހުށަހެޅި ާއިޞްލ ޙުތައް ާހުރިހ  ާމި ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ކުރަމުންާާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަރިހުގަިއާ ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަްތތެރި ާބެލުމަށްފަހުގައި ާެވސް ާމައްޗަށް ާމިކަންކަމުގެ ާވ ތީ ާނިންމަވ ފައި ގެންދިޔުމަށް

ާަވގުތުާ ާނަމ ދުގެ ާއަސްރު ާބޭނުން ާކުރަން ާރިޢ ޔަތް ނޑު ާއަުޅގަ ނޑައެޅުުމގައި ާކަ ާަގޑި ާއެ ާގަސްދުކުރަނީ. ދަންނަވ ލަން

ާ ާަފހ1332ާުގ ތްަގނޑަކަށް ާމެންބަރުންެގާގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާެވގެންދ ނެ. ާތެރޭަގއި ާކުޑައިރުޮކޅެްއގެ  4040ން

ާ ާމިއަދުގ1332ާާެއިޒުަނއ ިއއެީކގަ ާދެން ާއަރުވަން. ާތިޔަބޭފުޅުންނަށް ާހުސްަވގުތުކޮެޅއް ާަގސްދުކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ގައި

ާހު ާއިޞްލ ޙުތައް ާދަންނަވ ލަން، ާއަދިވެސް ާވ ހަކަ ާހިނގަމުންދ ނެ ާމިހ ރުާމަސައްކަތް ާއެހެންވީމަ، ާނިމެންދެން. ށަހަޅ 

ާކަމެއްާ ާފިލުވ ލަންޖެހޭ ާއޮުޅން ާއިދ ރީމޭޒުން ާ)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ާބިލުގެ... ާއަުރވ ނަން ާފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑ

ާމިހ ރުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާބޭނުންކުރަނީ. ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާަވގުތުކޮެޅއް ާުކަޑ އޮޅުންފިލުވ ލުމަށްޓަަކއި

ާފުރުޞަ ާބިލުގެ ާއަރުވަނީ ާމި ާޢިއްޒ1ާަތު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާއަށް ާމ އްދ  ާއިބްރ ޙިމްާވަނަ ާމެންބަރު  4045ތްތެރި

ާދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ުޙާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާރަޝީ

ާ

ާދުާވ ހަަކދެއްކެވުން:އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާރަޝީމ ފަންނުާދެކުނުާދ 

ނޑުާހުށަހަޅަން.1ާާބ ުބގެާާވަނ0ާަޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއުނިކުރުމަށްާައޅުގަ

ާ4050 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދިވަަޑިއގަންނަވ ީތވެ ާފުރުޞަތަކަށް ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާމައްސަލައެއް ނިޒ މ ބެހޭ

ާްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާޢި

ާ

 4055ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާއޮންނަނީ ާމި ާއިޞްލ ޙުަގއި ާއޮތް ާލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމީ ާިޢއްޒަތްތެިރ1ާާއ ދެ، ާދެން ާ)ނ(. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާރަނގަޅަށް ާހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި ާާމެންބަރު ާރިޔ ސަތުން ާއެހެންވީމަ، ާވަނީ. ާފަްއޓަވ ފައި ާމ އްދ 1ާހުށަހަޅުއްވަން ާވަނަ

ނޑުާހަމަާނިޒ މީާމައްސަލައެއްާގޮތުަގއިާމިކަންާފ ހަގަކޮްށލީ.ާ  4060ާއަށްާއިޞްލ ޙެކޭާވިދ ުޅވީމަާައޅުގަ

ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާމ އްދ ގެާހުރިހާ 1ާވަނަާމ އްދ 0ާާކަމަށްޓަކ .ާދެންާތިޔަާނުކުތ ާފ ހަގަކުުރްއވިާކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެްނބަރުޝު

ާ ާދ ނެ ާހިމެނިގެން ާވެސް ާހުށަހެޅުއްވީމ 1ާާއަކުެރއް ާއެ ާ)ނ(ާއަށް ާއޭގެާސްޕެސިފިކްކޮށް ާތެރޭގައި.ާދެން ާމ އްދ ގެ  4065ވަނަ

ާ.ާވެސްާއެާމ ނަިއގެާތެޭރގައިާިހމެނިގެންާދ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްުވންާއެދެން

ާ

ާދުާވ ހަަކދެއްކެވުން:އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާރަޝީމ ފަންނުާދެކުނުާދ 

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއުނިކުރުމަށްާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.1ާާވަނަާބ ބުގ0ާާެ

ާ4070 

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުށަހެޅުއްވިާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމަށް ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ާމެންބަރަށްާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާދެންމެާއެ ފަހުާތ އީދުާކުރެއްވުމަށް

 4075ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް.ާ

ާ

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާ ާދ އ1ާިބިލުގެ ާދެުކނު ާމ ފަންނު ާ)ނ(ާއުނިކުރުމަށް ާމ އްދ ގެ ާހުށަހެުޅއްިވާވަނަ ާއެ ާރަޝީދު ާއިބްރ ިޙމް ރ ެގާމެންބަރު

ނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާ ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ4080 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާބިލުގެ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމ އްދ 1ާޝުކުރިއްޔ  ާބ ރަށުާާވަނަ އަށް

ާޙައްމަދުާޝިފ ޒުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވުމަށް.ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމު

ާ

 4085ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ނޑުާއިޞްލ ޙުާުހށަހަޅ ފަކ ާނޫޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަ ނޑުާހަމަާބޭނުންވަނީާބިުލެގާންާމިއޮތީ.ާއަޅުގަާުޅގަ

ާއުިނކުރަވ1ާަ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާފ ހަގަކުރެްއވީ.ާނަ ާއެ ާވެސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާއެ ާހިތުން ާއަޅުަގނޑު ން.

ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާމިާައނބުރ ާގެނެސްފިން.ާ

ާ
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 4090ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމުޙައް ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން މަދުާޝުކުރިއްޔ .

ާއަށްާހުށަހަޅުއްވ ާިއޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާާަވނަާމ އްދ 2ާއަސްލަމަށް.ާއެއީާބިުލގެާ

ާ

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:

ާހިމެނޭގޮތަށް.ާއ2ާަ ާމ އްދ ެގާހ،ާށ،ާނާެވސް ާއެ ާހުށަހަޅަނީ.ާއެއީ ާއަޅުަގނޑު ާއުނިކުރުމަށް ާމ އްދ   4095ތޮޅުތަުކެގާވަނަ

ާރަށްކަމަށްާވ ތީެވ،ާ ާަކއުންސިލުތަްއާހުންނަ ާއެއީ ނޑަެއޅުން.ާދެންާމަރުކަޒީާރަށް ާމަރުަކޒީާރަށްާކަ ާދ އިރ ތަކުގެ އިދ ރީ

ާހުންނ ނޭ ާކަުއންސިލު ާއެ ާަކއުންސިލުތަކުން ާއިނގޭތޯ.ާާއެ ާއުނިކުރުަމށް ާމ އްދ  ނޑައަޅ ނީ.ާއެ ާކަ ާމ އްދ 2ާާތަން ވަނަ

ާކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނުޑގެާިއޞްލ ޙަކީ.ާޝުާ

ާ

 4100ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާ ާބިލުގެ ާއ2ާާެމި ާއަސްލަމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާއުނިކުރުމަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާއ ދެާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަން.ާ ާއަދަދުާ، ާޤ ނޫނީ ާޖަލްސ ގެ މިހ ރު

ާފުރުޞަތުއަުރވ ނަންާ ނޑު ާއެހެންވީަމ،ާއަުޅގަ ާސެކްރެޓޭރިއަޓުްނާވިދ ޅުވަނީ. ާޖަލްސ ގެ ާމި ާމަޖިލީހުގެ ހަމަވެއްޖެކަމުަގއި

ާމެންބަރުގެާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތުއަރުވަީނ. ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާރަޝ ދަށް ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތުޅ ދޫ

ނުޑާވ ހަ ާއަުޅގަ ާގެންނަވ އިރު ާވ ަހކަ ާއިޞްލ ޙެްއގެ ާްސޕެސިފިކް ާވަރަށް ާިއޝ ރ ތްކޮށްލެްއވި ާކުރީފަހަރަކު  4105ކަފުުޅގައި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާހީވަނީ ނަޑށް ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއޮތީމަ. ާނުބުެނވި ާއެގޮތަށް ާއިޞްލ ުޙ ާއެ ާއެއީ މިތަނުން

ާހެ ާފުރުޞަތެއް ާއަުރަވންޖެހޭ ާމެންބަރަށް ާިޢއްޒަތްތެިރާޢިއްޒަތްތެރި ާފުުރޞަތުއަރުވަނީ ާމި ާައޅުަގނޑު ާެއހެންވީމަ، ން.

ާވަނަާމ އްދ ާއަްށާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަެހޅުއްވުމަށް.2ާާމެންބަރަށްާ

ާ

 4110ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހ2ާަޝުކުރިއްޔ  ާއަށް ާމ އްދ  ާވަނަ ާއިޞްލ ޙަކީ ާ)ނ(2ާާޅ  ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުާއިޞްލ ުޙގައިާިލޔުމުންާހުށަހެޅިފައިާވ ނެާވ ހަކަާަދންނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ ާއުނިކުރަން.ާމިާސަބަބުތައްާައޅުގަ

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

 4115އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުގެާއެާއިޞްލ ޙަށްާައޅުަގނުޑާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާތުޅ ދޫާދ 

ާތ އީދުކުރަން.
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާމ އްދ ާައްށ2ާާމިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާއަށް.ާއެއީާާއަޅުަގނޑުާދެންާފުރުޞަުތއަރުވ ނީ

ާހުށަހެޅު ާިއޞްލ ޙު ާއަުޅަގނުޑާހުށަހަޅުއްވ  ާެވސް ާއަރުވ އިރު ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާއިޞްލ ުޙ ާއެ ާދެން  4120އްވުމަށް.

ާވަނީާ ާމިހ ރު ާވެސް ާމެންބަރަކު ާއެހެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބެހޭގޮތުން ާއިޞްލ ޙ  ާެއ ާބޭނުން. ފ ހަގަކޮށްލަން

ާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ަފއި.ާ

ާ

ާމިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއ  ާިބލުގެ ާހިންގުމުގެ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާ)ނ(2ާާދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާމ އްދ ގެ  4125ވަނަ

ނޑުާހުށަހަޅަން.ާ ާއުނިކުރަންާއަުޅގަ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 4130ާދުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ުޙސެއިންާވަޙީކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ގެާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާމިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނިލަންދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 4135ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްުވމަށް.31ާާާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދަށް.ާއެއީ

ާ

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާމިާއަކުރުާއުނިކުރުމަށްާހުށަހަޅަން.31ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

 4140ާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީ

ާ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޢަބްދުލ31ާާްޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާނިލަންދޫ ާއުނިކުރުމަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމުޙުސިންާޙަމީދުާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގާާވަނ01ާަޝުކުރިއްޔ  ާތުޅ ދޫ ާހުަށހެޅުއްވުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހަޅުއްވ  ާއަްށ  4145މ އްދ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުަޞތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާ)01ާޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ ގެ ާއަނބުރާ ވަނަ ާހުށަހެޅުން ާހުށަހެޅި ާއަޅުަގނޑު ާއުނިކުރަން ށ(

 4150ާގެނެސްފިން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާފުރުޞަތެްއާ ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާގަސަމަށްާއަޅުގަ

ާޅުްއވ ާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާއަކުަރކަށްާހުށަހ0ާަވަނަާމ އްދ ެގ01ާާމިާއަރުވަނީާ

ާ4155 

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާގަސަމްާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ނޑުާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ .01ާާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާ ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާއަދިާ)ކ(ާއުިނކުރަންާއަުޅގަ

ާ

ާްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެ

ާރައީސް.ާ ާގަސަމ01ާާްޝުކުރިއްޔ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާތިނަދޫ ާ)ކ(ާއުނިކުރުމަށް ާ)ބ(ާއަދި ާމ އްދ ގެ  4160ަވނަ

ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފު ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާމެްނބަރު.ާއަނެއްކ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާތިޔަާޢިއްޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ  ާހަމަ ާމިޖެހެނީ ާއަުރވަން ރުޞަތެއް

ާހުށަހެޅުްއވުމަކަށް.ާ ާހުށަހަޅުއްވ  ާރަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާމައްޗަންގޮޅި  4165މެންބަރަށް.

ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާުހށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.04ާާއެއީާ

ާ

ާއްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަ

ނޑުާ ާވަނަާމ ްއދ ގެާ)ށ(ާއުނިކުރުމަށްާހުށަހަޅަން.04ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާ4170 
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ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:

ާއަޅުަގނޑ04ާު ާުއނިކުރުމަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއަނބުރާ ާވަނަ ާހުށަހެޅުން ާއެ ާވ ތީ ާހުށަހަޅ ފައި ާހުށަހެޅުމެއް ެވްސ

ާހުށަހެޅުމަށްާ ާހުށަހެޅުއްިވ ާރަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާަމްއޗަންގޮިޅ ނޑު ާއަުޅގަ  4175ނެގުމ އެުކ

ާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެބައޮތްާޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާބެހޭގޮތުން ާއަކުރ  ާމި ާމ އްދ ގެ ާމި މަ

ނޑުާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާއެއީާތުޅ ޫދާ  4180އިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅުްއވަންާއެިދވަަޑއިގެންަފއި.ާއެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރަށްާއަޅުގަ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.

ާ

ާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާހުށަހަޅާ  ާމި ނޑު ާގަސްދުުކރަން.ާއަޅުގަ ާހުށަހަޅ ލަން ާއިޞްލ ޙު ާމި ާހަމަ ާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑު ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާިއޞްލ ޙުަގިއ04ާާއިޞްލ ޙަކީ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާެވސް ާސަބަބުތައް ާމީގެ ާއަދި ާއުނިކުރަން. ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ  4185ވަނަ

ާ.ާުޝކުިރއްޔ .ާބަޔ ންކޮށްދީފައިާވ ނެ

ާ

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުމަށް ާރަޝ ދުގެ ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 4190ާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅުަގނޑު ާާދެން ާެއއީ ާވަޙީދަށް. ާޙުެސއިން ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކޮމަންޑޫ ާއަރުވ ނީ ވަަނ42ާާފުރުޞަެތއް

ާމ އްދ އަށްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާ

ާ4195 

ާކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސެއިންާވަޙީދުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑުާމިާހުށަ ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ފ(ާއުނިކުރުމަށް.ާޝުކުރިްއޔ .42ާާހަޅަނީާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ
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ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 4200ވަނަާމ އްދ ގެާ)ފ(ާއުނިކުރުމަށްާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސެއިންާވަޙީުދ42ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއެާހުށަހެޅުއްވިާހު ާށަހެޅުމަށްާައޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަނެއްކ  ާމެންބަރަށް ާހުށަހެޅުްއވި ާއިޞްލ ޙެއް ާފަހުން ާއެންމެ ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑާާޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅގަ ވެސް

ާވަޙީދަށް ާޙުސެއިން ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި ާއަުރވަނީ.ާއެީއާޮކމަންޑޫ ާފުރުޞަތެއް 43ާާ.ާއެއީ ާމ އްދ ގެ  0ާ4205ވަނަ

ާއަކުރަކަށްާހުށަހަޅުްއވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.

ާ

ާކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސެއިންާވަޙީދުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާ ާހުށަހަޅަނީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއުނިކުރުމަށް.43ާާޝުކުރިއްޔ  ާ)ކ( ާއ އި ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 4210ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ވޭ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަގަކޮށްެލުވނުާގޮތުގައިާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑަިއގެންފައިާާބޭފުޅަކ0ާު

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާރަޝީދަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާމައްޗަންގޮޅި ާއެދިވަޑަިއގެންނެީވ ފުރުޞަތަށް

 4215ާޞަތުާއަރުވ ނަން.ފުރު

ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރ43ާާުޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާކޮމަންޑޫ ާއުިނކުރުމަށް ާ)ކ( ާއަދި ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުާތ އީހުށަހެޅުާޙުސެއިންާވަޙީދުާއެާހުށަހެުޅްއވި ާދުކުރަން.ާއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާ4220 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުޞަތު ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގާާޝުކުރިއްޔ  ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު އަރުވަނީ

ާ ާބިލުގެ ާއެއީ ާޙަސަނަށް. ާރަފީޤް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާމ އްދ 24ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙުާާވަނަ ާހުށަހަޅުއްވ  އަށް

ާވުމަށް.ހުށަހެޅުއް
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ާ4225 

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުާމިާހުށަހަޅަނީާ ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއުިނކުރުމަށް.24ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާ

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ވ24ާަ  4230ާނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއުނިުކރުމަށްާމިާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާއަސްލަމަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބިލުގެ ާއެީއ ާއަުރވ ނަން ާމ އްދާ 22ާާފުރުޞަތެއް ާިއޞްލ ޙުާާވަނަ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމެންަބރު ާޢިއްޒަތްތެރި އަށް

 4235ާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާ

ާ

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:

ާ 22ާާއަޅުަގނޑު ާެއއީ ާހުށަހަޅަނީ. ާއުނިކުރުމަށް ާމ އްދ  ާނުފެންނ 22ާވަނަ ާއޮްތކަމަށް ާބޭނުެމއް ާމ އްދ ގެ ތީވެ.ާވަނަ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ4240 

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްގެާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުުރޞަ ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާއޮތީ ާއަުރވަން  4245ތެއް

ާ ާބިލުގެ ާއެއީ ާރަޝީދަށް. ާމ އްދ 21ާއިބްރ ހީމް ާއިޞްލ ޙުާާވަނަ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ އަށް

ާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ:މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން

 4250ާއުނިުކރަންާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.21ާބިލުގެާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ
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ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރ21ާާުޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާއުނިުކރުމަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްިވާ ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާ4255 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އަށްާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅުްއވުމަށްާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާާވަނަާމ އްދ 21ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާ

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވޭ، ާޙަމީދު ާމުޙްސިން ާޢަބްދުލް ާމެންބަރަށްާއެިދވަަޑއިގެންަފއިމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެ ާއެހެންވީަމ، ވޭ.

ާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާ

ާ4260 

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙްސިންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާވަނަާމ އްދ ާމިާމ ްއދ ާއުނިކުރުމަށްާހުށަހަޅަން.21ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ސެއިންާމުމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙުާ

ާހުށަހެޅުއްިވ21ާާ ާޙަމީދު ާމުޙްސިން ާޢަބްދުލް ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނިލަންދޫ ާއުނިކުރުަމށް ާމ އްދ   4265ވަނަ

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުާ ާައޅުަގނޑު ާދެން، ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަުރާޝުކުރިއްޔ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާުތޅ ދޫ ާއަރުވ ނީ ޞަތެއް

 4270ާއަށްާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާާވަނަާމ އްދ 10ާނ ޒިމްާރަޝ ދަށް.ާއެއީާބިލުެގާ

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުާހުށަހަޅަން.ާހުށަހަޅ ާސަބަބުާާވަނ10ާަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުގެާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަ މ އްދ ެގާ)ވ(ާއުނިކުރަްނާއަުޅގަ

ާމިާއިޞްލ ޙ ާއެކުާހުށަހެޅިފަިއވ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާ4275 

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުާތ އީދުކުަރން.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުގެާހުށަހެޅުމަށްާއަ ާޅުގަ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 11ާ4280ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމައްޗަންގޮޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާބިލުގެާ

ާއަރުވަން.ާވަނަާމ އްދ އަށްާހުށަހަޅުްއވ ާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާފުރުޞަތު

ާ

ާކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމައްޗަންޮގޅިާދެ

ާ ާބިލުގެ ާތައްޔ ރުކޮްށފައިވ  ާކޮމިޓީން ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޅުަގނުޑ11ާާޝުކުރިއްޔ  ާއުނިކުރުމަށް ާމ އްދ  ވަނަ

 4285ާހުށަހަޅަން.ާ

ާ

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާގަސަމްާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:

ާ ާބިލުގެ ާެއާވ11ާަމި ާރަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާމަްއޗަންގޮިޅާދެުކނު ާއުނިކުރުމަށް ާމ އްދ  ނަ

ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ4290 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމ އ11ާްބިލުގެ ާޢިާދ ވަނަ ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާހުށަހެޅުްއވުމަށް ާއިޞްލ ޙެއް ާމުޙައްމަދުާއަްށ ާމެންބަރު ްއޒަތްތެރި

ާއަސްލަމަށްާފުރުޞަތެއްާއަުރަވން.ާ

ާ

 4295ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:

ާވ އިުރާ ާބަޔ ންވެަފއިވ  ާމ އްދ ތަކުަގއި ާއެހެނިހެން ާބިލުގައި ާގުޅުްނ ާއޮންނަންވ ނެ ާކައުންިސލުތަކ އި ާއިދ ރ ތަކ އި ޤައުމީ

އައްަސސ ެއއްާއ ދެާުފލުހުންނ އިާވަކިންާގުޅުންާއޮްނނަާގޮތަށްާމ އްދ އެްއާއޮތުމަކީާއެއީާމުހިއްމުާކަމެްއކަމުަގއިާވަކިާމުާ

ާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ .11ާާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއެގޮތުްނާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ަޙކީާ

ާ

 4300ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަްށާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާފުރުޞަތެއްާއަުރވ ނީާބިލުގެާ އަށްާފުަވއްމުލަުކާާއްދ ވަނަާމ 10ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުގަ

 4305ާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާ
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ާ

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުާހުށަހަ ާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށް.10ާާޅަނީާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާ

 4310ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާޙަސަންާ ާރަފީޤް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ.ާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅަގނޑުާތ އީދުކުރަން

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެްނބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަރުޝުކުރިއްޔ  ާފުުރޞަތެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާދ އިރ ގެ. ާިނލަންދޫ ާިމއޮތީ  4315ޒަތްތެރިާިޢއްާވަން

ާމުޙު ާޢަބްދުލް ާމެންބަރު ާބިުލގެ ާއެއީ ާޙަމީދަށް. ާމ އްދ 308ާސިނު ާހުށަހަޅުއްވ ާާއަށްާާވަނަ ާމެންބަރު ޢިއްަޒތްތެރި

ާށަހެޅުއްވުމަށް.ާއިޞްލ ޙުާހު

ާ

ާސިނުާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުނިލަންދޫާދ އިރ ގެާ

 4320ާވަނަާމ އްދ ،ާމިާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށްާހުށަހަޅަން.308ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާމީދުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަްށާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާއިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިނުާޙަދޫާދ ނިލަން

ާ

 4325ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާބިުލގެ ާމިއޮތީ ާައރުވަން ާފުރުޞަތެއް ނުޑާމިހ ރު 301ާއަުޅގަ

ާމ  ާދ އިވަނަ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާއަށް ާމުޙައްއްދ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާއިޞްލ ުޙާރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ  ާއަސްލަމް މަދު

ާމަދުާއަސްލަމް.ށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްހުށަހެޅުއްވުމަ

ާ

 4330ާވ ހަަކދެއްކެވުން:ާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމުާހިތަދޫ

އަތޮޅުާއޮފީްސާްނކޮށްފައިާއެަބވޭ.ާެއހެންކަމުން،ާވަނަާމ އްދ ގައިާބަޔ 301ާެފއްދޭނެާގޮތްާތަުކގެާއިދ ރ ާއުާކައުންސިލު

ނޑުާހުށަހަޅ ާިއޞްލ ޙަކީާާކިޔ ާއޮފީހެއްާނުހުންނ ނެ.ާއެ ާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށް.301ާާގޮތުންާއަުޅގަ
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ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްތަހި

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާާތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމުޢިއްޒަތް  4335ާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއެޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުަގނުޑގެ ާަގވ އިދުގެ ާލިބިފައިވ  ާދަށުްނ11ާާމޭޒަށް ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއިދ  ާދ އިރ ތައްދިވެހިރ އްޖޭގެ ާާރީ ާއުސޫލުން ާހުށަހަޅުއްވ ާލ މަރުކަޒީ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްެތރި ާބިލަށް ހިންގުމުގެ

ާއެބަޮއތްާއެހެންާލިސްޓެއް.ާއެާލިްސޓަކީ.. ާއަުރވ ާނިމުނީ.ާދެންާއަދި  4340)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ާާ.އިޞްލ ޙުތަކަށްާފުރުޞަތު

އީާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަީޒާނަން.ާއެށްާދެވޭތޯާމަސަްއކަތްާކުރ އ ދެ،ާދެންާއޮތްާލިސްޓަިއގެްނާކުރިއަ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާބިލަށް ާހިންގުމުގެ ާހުށަހަޅުއްވ 11ާާއުސޫލުން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަށުން ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާމި ާފުރުޞަތުާއަރުވަން ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާެއރުވުން.ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތު ާާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާބިލުގެ އްދ ާވަނަާމ 1ާއޮތީ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާހުަށހެޅުއްވުމަށް.ާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުއަށް.ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާ

ާ4345 

ާކަދެްއކެވުްނ:ލަބީބުާވ ހަހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާ

ާޝު ާހުށަހަޅަނީ،ާބިލުގެ ނޑު ާރަީއސް.ާއަުޅގަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަކުެރއ1ާްކުރިއްޔ  ާއަށް ާމ އްދ  ކުރުމަށް.ާމިާާއިތުރުާވަނަ

ާދ އިރ  ާނުވަަތ ާރަށެްއގެ ާހިމެނޭ ާަކއުންިސލެއް ާެއ ާނަމަވެްސ ާއޮތް ާއެހެން ާަގއި ާ)ރ( ާސަރުކ ުރގެާމ އްދ ގެ ެއްއގައި

ާަކނޑަައޅުްއވ ފަިއވާ މިނިސްޓްރީ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާމަޝްރޫޢުތައް ާހިންގ  ާދިނުމަށ އި ާޚިދުމަތްތައް ާދޭންޖެހޭ ާތަކުން

ާހެދުމަށް ާއެ ާކަފަރ ތްތަކަށް ާޖަވ ބުދ ރީާޓަކައިާމަޝްރޫޢުތަކުގެ ާދ ިއރ ގެާކައުންސިލުން ާރަށެްއގެާނުވަތަ ާއެ  4350ންތައްތަުކގައި

ާއެވެ.ާާވ ންވ ނެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށްާމިާނިޒ މުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަޝު ގައިާހުރިާކޮންމެވެސްާއުނިކަމެްއގެާސަބަބުންާނުވަތަާރު.ާއަޅުގަ

 4355ަގއިާޖެހުނުާކޮންމެވެސްާކަހަލަާކުށެްއެގާޓިަފއިހުރިާވ ހަކަާދައްކ ާިނޒ މުމަތީގައިާބެހެއްތެރިާމެންބަރުންގެާކުިރފުޅުޒަތްޢިއް

ާއިްޞލ  ާވިދ ޅުވި ާތިޔަ ާއަޑުގަދަސަބަބުން ާފުރިހަމައަކަށް ާނީވުނު.ާާގެުކރ ޙު ވިްއޔ ާއްާދެާެއހެންވީމ ،ާވިދ ޅުވެވަސީލަތަކުން

ާ.ވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުުރވެރިާވ ނަން

ާ

ާކަދެްއކެވުްނ:އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާވ ހަހުޅުމީދޫާދ 



 163 

ާރަށެއްެގާޝު ާހިމެނޭ ާަކއުންސިލެއް ާއެ ާނަމަވެސް ާއޮތް ާއެހެން ާ)ރ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ާމި ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  4360ކުރިއްޔ 

ާދ އިރާ  ާމިނިސްޓްރީނުވަތަ ާސަުރކ ރުގެ ާހިއެްއގަިއ ާދިނުމަށ އި ާޚިދުމަތްތައް ާޭދންޖެހޭ ާމަޝްރޫޢުތަްއާތަކުން ންގ 

ާރަެށއްެގާ ާއެ ާަކންތައްތަކުަގއި ާމަޝްރޫޢުތަކުގެ ާޚިުދމަތްތަކ އި ާއެ ާފަރ ތްތަކަށް ާަކނަޑއަޅުްއވ ފައިވ  ހިންގުމަށްޓަކައި

ާއެވެ.ާާނުވަތަާދ އިރ ގެާކައުންސިލުންާޖަވ ބުދ ރީާވ ންވ ނެ

ާ

 4365ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާ ާިޢއްޒަތްތެިެރި ާތ އީދުކުަރއްވ  ާާމެންބަރަށްއަޅުަގނޑު ާއުތުރު ާގަލޮޅު ާއަރުވ ނަން. ާޢިއްޒަތްތެިރާފުރުޞަތު ދ އިރ ގެ

ާއަށް.هللاާބްދުޢަވ ާމެންބަރުާއީ

ާ

ާވ ަހކަދެއްެކވުން:هللاާބްދުޢަވ ާލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީގަާާާާާ

 4370ހުށަހެޅުމަށްާާށަހެޅުމަށްމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުގެާހުހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާޝު ާއަރުވަން ާފުުރޞަތު ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިއްޔ  ާިބލުގެ ާއޮތީ ާއަްށ4ާާމި ާމ އްދ  ވަނަ

ާދ އިރ  ާަގމު ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާޔޫސުފުއިޞްލ ޙު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއާޢަބްދުާގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީ  4375ލްޣަފޫރު

ާޢަބްދުލްޣަފޫރު.ާށްާޢިއްަޒތްތެިެރިާމެންބަރުާާޔޫސުފުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަ

ާ

ާގަމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުްފާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ށްާއަންނަނިވިާގޮތުެގާވަނަާނަންބަުރެގާފަހަތ02ާަވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގ4ާާެޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުގެާ

 4380ާމ ލޭާދ އިރ .03ާމަތިންާނަންބަރެއްާއިތުރުކުރުން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާޢަބްދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫާ

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާއެ ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާޔޫސުފު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާތ އީުދކުރަން.އިޞްލ ޙަށްާއަޅުާ ާގަ

ާ4385 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ
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ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމ ވަށު ާއޮތީ ާދެން ާލިސްުޓގައި ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުިުކުރިްއޔ 

ާޢަބްދުލްޢަ ާވެސް ާއެއީ ާއެރުވުން. ާފުރުޞަތެއް ާއަބޫބަކުރަށް ާޖަމ ލު 4ާާޒީޒު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަށް ާމ އްދ  މެންބަުރާވަނަ

ާކަުމގަިއާ ާގަސްތުާނުކުަރްއވ  ާކުރަްއވަން ާބޭނުންފުޅު ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުްއވުމަށް ާއިޞްލ ޙެއް.ާެއާއިޞްލ ޙު ހުށަހަޅުއްވ 

 4390ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުވ ާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުެރވެނީ.ާ

ާ

ާވުން:ޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެާށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ ވަ

ނުޑާހުށަހަޅ ފައިާއޮންނ ނީާއިނޭގތޯ.ާާވަނަާމ އްދ 2ާ ާއަށްާއަުޅގަ

ާ

 4395ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުިުކުިރއްޔ  ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ާއެދެން. ާދެއްވުން ާވަގުތުކޮެޅއް ާކުޑަ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަށްާއޮޅުންފި ނޑުގެާމޭޒަށްާައއިސްފަިއާއިދ ރީމޭޒުންާއަމީންޢ އްމުާއަުޅގަ ލުަވއިާދެއްަވނީާއެއީާލިޔުމުގެާކުށަކުންާައޅުގަ

ާއަރުވ ނަންާ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާައރުވ ނަން ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންީވމ ، ާކަމަށް. ާކަމެއް އޮތް

ާއެހެން ާހުށަހެޅުއްވުމަށް. ާއިޞްލ ެޙއް ާހުށަހަޅުއްވ  ާބިލަށް ާމި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ވީމ ،

 4400ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާއިޞްލ ޙުާހުށަހެުޅއްވުންާއެދެން.ާޢަބްދުލްޢަމެންބަރުާ

ާ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ ވަ

ނުޑާހުށަހަޅ ާިއޞްލ ޙަކީާބުނެވިާިދޔަާބިުލގެާ އެންމެާފަހަަތށްާއަންނަނިވިާގޮުތގެާމަތިންާާވަނަާމ އްދ ގ2ާެއ ދެ،ާއަުޅގަ

އަކުެރއްާއިތުރުކޮށްާއަކުރުަތްއާތަރުތީބުާކުރުމަށް.ާމިާޤ ނޫނުާފ ސްވެާތަޞްދީޤުާކުރުމަށްފަހުާއިދ ރީާދ އިރ ގެާމަރުަކޒީާ

ާރަްއޔިތުން ާދ ިއރ އެްއގެ ާއިދ ރީ ާއެ ާމަތިން ާނިންމުމެއްގެ ާނިންމ  ާަކއުންސިލުން ާއަތޮޅު ާބަދަލުކުރެވޭނީ  4405މެދުގަިއާާރަށް

ާނެގޭާޢ އްމުާވޯަޓކުންާއެާގޮތަްށާބަދަލުކުރުމަށްާރައްޔިތުންގެާއަޣުލަބިއްޔަތަށްާފެނިއްޖެނަމަާއެވެ.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާޢަބްދުާލްރަޙީމުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާޢަބްދުލްޢަޒީޝު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަބޫބަކުރުކުރިއްޔ  ާޖަމ ލު އެާާޒު

 4410ާހުށަހަޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާައރުވަންާދެންާމި ނޑުާފުރުޞަތު ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަުޅގަ ޢިްއޒަތްތެރިާއޮީތާފަރެްސމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާާޝުކުރިއްޔ 

 ތްތެރިާމެންބަރުާބިލަށްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ެޙްއާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާމުއްޠަލިބަށް.ާއެާޢިއްޒަާމެންބަރުާއިބްރ ހީމު

ާ4415 

ާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުފަރެސްމ 

ާޝު ާިއޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއ2ާާކުރިއްޔ  ާއިތުުރކޮށް ާއަކުެރއް ާައށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާމާ  ާއެ ާދ އިރ ގެާއަކުރަީކ ާއިދ ރީ ާއަތޮޅުތަުކގެ ާކުރުން. ާތަިަރުތީބު ާައކުރުތައް ާއެހެން ާހަމަޖައްސ  ާަކމުގައި ާ)ނ( އްދ ގެ

ނޑައެޅުންާމަރުކަޒީާ )ނ(ާއެާއަތޮޅެއްގެާއަތޮޅުާަކއުންސިލުންާނިންމައިފިާހިނދެއްަގއިާއަތޮުޅގެާރައްޔިތުްނެގ2ާާރަށްާކަ

ާއަތޮޅުާ ާރަަށކަށް ނޑައަޅ  ާކަ ާވޯޓަކުން ާބޭްއވޭ ާބަދަލުކުރުމުގެާމެދުގައި ާަކއުންސިލަށްާއޮފީަހށް  4420ލިބިގެންާާއިޚުތިޔ ުރާއަތޮޅު

ާެއވެ.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާާވެ

ާ

ާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާގެާިއްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމުތުޅ ދޫާދ އިރ 

ާންަނވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުއްޠަލިބުގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަ

ާ4425 

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާދ  ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާމެންބަރު، ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެބަޖެހޭ.ާއިރ ގެ ާއޮޅުންފިލުވ ލަން ާކަމެްއ ާުކޑަ ނޑު ާއަުޅގަ މަޢ ފުުކރައްވ 

ާރަޝީ ާއިބްރ ހީމް ާމެންަބރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާއ ެދ،ާޝުކުރިއްޔ . ާބިލަށްާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ދު

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ެޙއްާހުށަހެޅުއްވުމަށްާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ4430 

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުމ ފަންނުާދެ

ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުގެާ ާގޮތަށްާައކުރެްއ1ާާޝުކުރިއްޔ  ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ގެާފަހަތަށްާތިރީަގއިާަބޔ ންކޮށްފަިއވ 

ާސަރުކ ުރގެާއި ާހިންގުމުަގއި ާރ ވ  ާމަޝްރޫޢުތައް ާއެކިެއކި ާތަރައްީޤެގ ާވަނީ ާމި ާބަޔ ްނކޮށްފައި ާތިރީަގއި ތުރުކުރުން.

ާގޮތްާ ާނުހިނގ  ާހިނގ  ާމަޝްރޫޢުތައް ާއެ ާމިނިސްޓްރީތަކުން ާސަރުކ ރުގެ ާދަމަހައްޓ  ާސިޔ ސަތުަތއް މިނިސްޓްރީތަކުގެ

ާޖަ ާމިނިސްޓްރީތަކަށް ާއެ ާއެހީތެިރވެދީ ާރިޕޯޓުާބެލުމުގައި ާަގވ އިދުން ނަޑައޅ ގޮތަށް ާކަ ާމިނިސްޓްރީތަކުން ާއެ  4435ވ ބުދ ރީވެ

ާހުށަހެޅުން.ާ

ާ

ާދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ 
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ދ އިރ ެގާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާެގާފަހަތަށްާއަކުރެއްާއިތުރުކުުރން.ާމ ފަންނުާދެކުނ1ާާުޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ  4440ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާބިލުގެ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރ1ާާުޝުކުރިއްޔ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާލ ޙުާހުށަހެޅުްއވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއިބްރ ހީމުާމުއްޠަލިބުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞް

ާ4445 

ާމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ 

ާރަީއސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާ)ށ(ާކަމުގައ1ާާިޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ ގެ ާއަކުރުަރީކާއެ ާއެ ާއިތުރުކޮށް ާއަުކރެއް ާމ އްދ އަށް ވަނަ

ާތަރު ާއަކުރުތައް ާއެހެން ާހަމަޖައްސ  ާބ ރުތައް. ާމަސްއޫިލއްޔަތ ިއ ާކައުންސިލުގެ ާއަތޮޅު ާއ1ާާެތީބުކުރުން. )ށ(،

ާަކއުންސިލުތަކ ާ ާރަށު ާރަށްރަށުގެ ާހިމެނޭ ާދ އިރ ގައި ާއެ ާފަރުތައް ާފަރ އި ާރަށްރަށ އި ާފަޅު ާހިމެނޭ ދ އިރ ެއއްަގއި

ާއ މުާ ާލިބޭ ާީދ ާުކއްޔަށް ާތަަރއްީޤކޮށް ާތަންތަން ާއެ ާކައުންސިުލތަކުން ާއެ ާގޮތްތަްއާހަވ ލުކުރުމ އި ާބޭނުންކުރ ނެ  4450ދަނީ

ނަޑއެޅުން.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް. ާކަ

ާ

ާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމު

ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުއްޠަލިބުގެާހުށަހެޅުމަށްާއަުޅަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންަނވ ލަން.ާ

ާ4455 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުުރޞަތުާއެރުިވާޢިއްޒަތްތެިރ00ާާބިލުގެާ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާެއންމެފަހުން ާހުށަހެޅުްއވުމަށް ާއަްށާއިޞްލ ޙެއް ާމ އްދ  ވަނަ

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޖެހެނީ.ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއަުރވަްނާމި ާފުރުޞަތެއް ނޑު ާައޅުގަ ާއަނެއްކ ާވެސް މެންބަރަށް

ާއިބްރ ހީމުާމުއްޠަލިބަށް.ާ

ާ4460 

ާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމުފަރެސްމ 

ާ ާބިލުގެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާ)ށ(00ާާޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ ގެ ާއެ ާއަކުރަކީ ާެއ ާއިތުރުކޮށް ާއަކުރެއް ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާމަްސއޫލިްއޔަާ ާރަށުކައުންސިލުގެ ާތަރުތީބުކުރުން. ާއެހެްނާއަކުރުތައް ާހަމަޖައްަސއި ާކަމުގައި ާބ ރުތައް. ާއ00ާާެތ އި )ށ(.

ާފަޅ ިއ،ާ ާފަޅުރަށްރަށ އި ާިނންމ  ާަކއުންސިލުން ާރަށު ާރަށެއްެގ ާއެ ާކަމަށް ާުހންނަންޖެހޭނެ ާދަށުަގއި ާބެލުުމގެ ރަށެއްގެ
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ާއ މުދަނީާ ާބެލެހެއްޓުމ އި ާފަރުފަދަ ާފަޅ އި ާރަށްރަށ އި ނަޑއަޅ  ާކަ ާކައުންސިލުން ާއަތޮޅު ާތެރެއިން ާތަންތަނުގެ  4465ފަރުފަދަ

ާތުންާތަރައްޤީާކުުރމ އިާކުްއޔަށްާދިނުމ އިާޖޮއިންޓްވެންޗަރާއުސޫލުންާތަރައްީޤކުރުން.ާާހޯދުމުގެާގޮ

ާ

ާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމު

ާހުށަހެޅުމަށްާ ާމުއްޠަލިބުގެ ާއިބްރ ހީމު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

 4470ާއީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންަނވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ތ 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާބިުލގެާ 10ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާޝުކުރިއްޔ .ާމިހ ރުާއަުޅގަ

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިތުރުކުރެްއވުމަްށ. ާނަންބަރެއް ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ ާއިޞްލ ޙެއްާވަނަ ާހުށަހަޅުއްވ  ރަކު

 4475ާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާއެާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވަނީާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީ.ާ

ާ

ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާއިޞްލ ެޙއް.ާާދޫާދ އިރ ގެާމެނޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާހުޅުމީ ާހުށަހަޅުއްވ  ާލަބީބު ާއިލިޔ ސް ިްބަރު

ާ ާބިުލގެ 10ާާއ ދެ،ާމި ާފަހަތަށް ާތަރުތީބ11ާާުވަަނާމ އްދ ގެ ާނަންބަރު ާިއތުރުކޮށް ާގޮުތގަިއާނަންބަރެއް ވަަނާމ ްއދ އެއް

ާ ާހުށަހެޅުމެއް. ާހުށަހަޅ  ާމ11ީކުރުމަށް ާޢަްއޔަންކުރ  ާކަމުގައި ާމެންބަރުން ާކޮމިޝަްނގެ ާއަންނަނިިވާ. ާކިބަިއގައި  4480ހުންގެ

02ާސިފަތައްާހުންނަންވ ނެާެއވެ.ާ)ހ(ާދިވެހިރައްޔިެތއްާކަމުަގިއވުން.ާ)ށ(ާުބއްދިާސަލ މަތުންާހުރުން.ާ)ނ(ާއުމުރުންާ

އަހަރުވެފަިއވުން.ާ)ރ(ާއިސްލ މްދީނުގައިާހައްދެއްާަކނަޑއެިޅފައިވ ާކުެށއްާކުރިކަންާޝަީރޢަތަށްާސ ބިތުވެފައިވ ާމީހަުކާ

އިާުނވުން.ާ)ބ(ާދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެާދަށުންާނުވަތަާޤ ނޫެނއްގެާދަށުންާއިންތިޚ ުބކުރެޭވާކަމުގަ

ާނުވުން.ާ)ޅ(ާބޭރުާ ާމީހަުކާކަމުގައި ާއަދ ކުރ  ާއެއް ާނުވުމ އިާސަރުކ ރުެގާވަޒީފ  ާކަމުގައި ާމީހަކު ާދ  ާފުރަމުން މަޤ މެއް

 4485ާ.ާ)ކ(ާރިްޝވަތުގެާކުެށއްާސ ބިތުވެަފއިވ ާމީހަކުާކަުމގައިާުނވުން.ާޝުކުިރއްޔ .ާޤައުމެްއގެާރައްޔިަތކުާކަމުަގއިާނުވުން

ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާަރީއސް.ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމ ފ10ާަޝުކުރިއްޔ  ާއަޚު ާއަޅުަގނުޑގެ ާއިތުރުކުރުމަށް ާނަންބަރެއް ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ ންނުާވަނަ

ާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަުޅަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ4490 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާދ އިރ ގެާ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު ާއަުރވަނީ ާމި ާުފރުޞަތެއް ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއިޞްލ ެޙްއާޢިއްޒަތް ާހުށަހަޅުއްވ  ާބިލަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްިެތެރި ާއެ ާހަސަނަށް. ާރަފީޤު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ތެރި

ާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާާ

ާ4495 

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާ

ާ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާފަަހތ12ާަޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ ގެ ާހުށަހަޅަނީާވަނަ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއިތުުރކުރުމަށް ާމ އްދ އެއް ށް

ާ ާރޫޅ ލުން. ާކައުންިސލު ާސުރުޚީ، ާނަަމ11ާއަރިމަތީ ާވެއްޖެ ާމެދުވެރި ާހ ލަތެއް ާހ ލަތުންކުރެ ާއަންނަނިވި ާ)ހ( ގެ

ާއޮތޯރިޓީ ާގަވަރމަންޓު ާލޯކަލް ާބ ރު ާހުށަހެޅުމުގެ ާަހއިކޯަޓށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާަމްއސަލަ ާރޫޅ ލުމުގެ އަްށާާކައުންސިލު

ާ ާއެެވ. 3ާލިބިގެންވެ ާވ ޖިބު ާމަސްއޫިލއްޔަތ އި ާަކއުންސިލުގެ .ާ ާނުޅެދޭނަމަ. ާތަްއޔ ރުކޮށް  4500ަކއުންސިލްެގާާ-0އަދ ކުރަން

ާ ާބޭނުންކުރ ނަމަ. ާގޮތުަގިއ ާނަހަމަ ާވަިކގޮތަކަށްާާ-1ވަސީލަތްތައް ާކައުންސިލަށް ާނިންމުމުގައި ާކަންކަން ކައުްނސިލުން

ާހުރަ ާތަކުރ ރަކޮށް ާކައުންސިުލެގާއެއްބަްސވުމަށް ާސަބަބުން ާހަމަނުވުމުެގ ާކޯރަމް ާކައުްނސިލްގެ ާނުވަތަ ާއެޅި ސް

ާގަިއވ ާ ާ)ހ( ާމިމ އްދ ގެ ާ)ށ( ާނުކުޅެދުން. ާއަދ ކުރުމަށް ާވ ޖިބުަތްއ ާަކއުންސިުލގެ ާހުރަސްއެޅި ާބޭްއވުމަށް ޖަލްސ ތައް

ާއުވ ލުން ާކައުންސިލް ާވ ނީ ާކަޑައަޅަން ާކޯޓުން ާުއވ ލުމަށް ާކައުންސިެލއް ާނެތްކަމަށްާާގޮތުގެމަތީން ާގޮތެއް ާއެހެން ނޫން

ާުއވ ލައިފިނަމަާ ާކައުންސިލެްއ ާކޯޓުން ާމަތިން ާގޮުތގެ ާަގއިވ  ާ)ށ( ާމިމ އްދ ގެ ާ)ނ( ާއެެވ. ާޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ  4505ކޯޓަށް

ާ ާފެށިގެން ާތ ރީޚުން ާުއވ ލ  ާއިންތިޚ ބުކޮށ42ާާްއެކަންއުންސިލު ާމެންބަރުން ާކައުންސިލަްށ ާއަލުން ާތެރޭގައި ުދވަހުގެ

އެވެ.ާިމގޮތުްނާއަލުންާއިންތިޚ ބެއްާޭބްއވިާކައުންސިލުާމެންބަރުންާއިންިތޚ ބުާކުރެވެންދެންާަކއުންސިލުާާނިންމަންާވ ނެ

ާވަގުީތގޮތުންާހިންގ ނެާބަޔަކުާޢައްޔަނުކުރ ނީާލޯކަލްާަގވަރަމންޓްާއޮތޯރިޓީންނެވެ.ާ

ާ

 4510 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރުާޝުކުރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު މިހ ރު

ާއަށް.ާهللاާއަބްދުއްރަޙީމްާއަބްދުާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަބްދުއްރަޙީމްާއަބްދު

ާރަ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޙަސަންާޝުކުރިއްޔ   4515ފީޤު

ނޑުާތ އީދުކުރަން. ާއެހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާައުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ވަނަާމ އްދ ާައްށ301ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްރިާމެންބަރު.ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާބިލުގެާ

 4520ާ.ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެުޅމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން

ާ

ާއްކެވުން:ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެ

ާަކއުންސިލުތަުކަގއ301ާާި ާހުށަހަަޅނީ.ާއެއީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއިތުުރާކުރުމަށް ާައކުރެއް ާގޮުތަގއި ާ)ށ(ާގެ ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާދަތި ާޚިުދމަތްދިނުމަށް ާހުރުމ އިއެކު ާއަދަދަށް ާެއކި ާއ ލ ތްތައް ާހުށަހަޅ ާވަޞީލަތްތަކ އި ާއިޞްލ ޙު ާއަޅުަގނޑު ވެދ ނެތީވެ.

ާމަސްއޫލިްއޔަތުާ ާެއަކއުންސިލެްއގެ ާއިދ ރ ތަކަށް ާގ އިކުެރވޭ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާ)ހ(ާގައި ާމިމ އްދ ގެ  4525ގޮތަކީ

ާދު ާއަހަރު ާއެއް ާކުރަންފަށ ތ  ާއަމަލު ާމިޤ ނޫނަށް ާއ ލ ްތ ާވަޞީލަތްތަކ އި ާެއންމެހ  ާބޭނުންވ ނެ ާކުރުމަށް ވަުހގެާއަދ 

ނުޑާލިޔުމުްނާހުށަހަޅ ފައިވ ގޮތަށްާުކޑަުކޑަާ ާއަުޅގަ ާެއވެ.ާދެން ާވ ނެ މުއްދަތުގަިއާސަރުކ ރުންާފޯުރކޮށްދީާގ އިމުާކުރަން

ާބަދަލެއްއައިާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ

 4530 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާސަ ާސެކްރެޓޭިރއޭޓުންެގ ާކަންތައް ާވިދ ުޅވީ ާތިޔަ ާމަސައްކަެތއްާޝުކުރިއްޔ . ާއިތުރު ާއަދި ާގެނައުމުަގިއ މ ލުކަމަށް

ާރަޝީދު.ާ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެދުދ އިރ ގެ ާހިތަދޫ ާއެދެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާވެްސ ާެދްއވުމަށް ާކޮށްލައްަވއި

ާ

ާހިތަދޫާމެދުދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާއެއަްށާާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަުޅގަ ާބަދަލުތަކ އެްއކޮށް ާގެނައި ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި  4535އަސްލަމް

ާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންަނވަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ުޑާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރު.ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރަށްާއަޅުަގނ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާުހށަހެޅުއްވުމަށް. ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހަޅުއްވ  ާބިަލށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއީއ ާއަުރވ ނަން.  4540ފުރުޞަތެއް

ާލިބިފައިވަނީާ ާމަުއލޫމ ތު ާައޅުަގނޑަށް ާހުށަހަޅުއްވ ކަމުަގއި ާހުށަހެޅުއްވި ާތިިރއަްށ321ާާމެންބަރު ާ)ތ(ާގެ ވަަނާމ އްދ ގެ

ާ ާދެްނމެ ާއިތުރުކުރަން. ާއެއް ާމެންބަރަށްާ)ލ( ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިދަންނަވ ލީ. ާމިވ ހަކަ ނޑު ާައޅުގަ ވަދެވަަޑއިގަތުމ އެީކގައި

ާފަސޭހަފުޅުވ ނެކަމަށްާހީކޮށް.ާ

ާ

 4545ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކުން:
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ވަނަާމ އްދ ގެާ)ތ(ާގ321ާާެވެިދޔަާބިލުގެާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްރިާރައީސް.ާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީާބުނެ

ާ ާކުރުން. ާއިބ ރ ތް ާގޮތަށް ާއިތުުރކޮްށާއަންނަނިވި ާ)ލ(ާެއއް ާބުނެފައ321ާިތިރިއަށް ާކަމަށް ާކައުންސިލު ާ)ލ(.ާސިޓީ .

ާވަނަާމ އްދ ގެާދަށުންާއުަފއްދ ާކައުންސިލްތަކަެށވެ.11ާާއެވަނީާމ ލެއަށްާސިޓީާކައުްނސިލުާފިޔަވ ާމިގ ނޫުނގެާ

ާ

 4550ާންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދު:ދޫާދ އިރ ގެާމެނިލަން

ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާއެހުށަހެޅުއްވިާހުށަހަޅެމަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހި ާމެންބަރު. ާިޢއްޒެތްރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއަސްލަމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާއަްށ321ާާތަދޫ ާމ އްދ   4555ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެުޅމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުހައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

321ާާ ާއިދ ރ  ާކައުންސިްލެގ ާސިޓީ ާުކރުމުގައި ާމ ނަ ާމ އްދ ގެ ާމ ނަކުެރވިފަިއާވަނަ ާއިދ ރ ތަކެއް ާއެހެންހުރިހ  ނޫން

ާ ާއިތުރުކުރުމަށް. ާއަކުރެްއ ާހުށަހަޅ ގޮތަކީ ާިއްޞލ ޙް ާއަޅުަގނޑު ާސިީޓ321ާާއޮތުމ އެކު ާއެއީ ާއަށް. ާމ އްދ   4560ވަަނ

ާކަމުަގއިާ ާއިދ ރ  ާަކއުންސިލްގެ ާސިޓީ ާއަކުރު. ާމ ނަކޮށްދޭ ާއިދ ރ  ާކައުންސިލްގެ ާސިޓީ ާއަކުރު. ާމ ނަކޮށްދޭ ކައުންސިލް

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާކައުންސިލެްއގ301ާާެބުނެފައިވަނީ ާސިޓީ ާޮކންމެ ާއުފައްދ  ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއިދ ރ އަެށވެ.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

 4565ާއްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަހި

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާއެާހުށަހެޅުއްވި ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާބިލުގެ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަށުްނ11ާާޝުކުރިއްޔ  ާެގ ާ)ނ( ާ)ށ(، ާ)ހ(، ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާލިބިފަ ާމޭޒަށް ާކަމަށްާރިޔ ސަތުގެ ާއިޞްލ ޙްތައް ާހުށަހަޅުއްވ  ާމެންބަރުން ާއިޞްލ ޙުތަކަްށާޢިއްޒަތްތެރި  4570ިއވ ާިލސްޓްަގއިވ 

ާއިދ ރީާ ާފެށިގެން ާކުރިން ާކުަޑއިރުޮކެޅއް ާމީގެ ާއެެހންނަމަވެސް ާމިއޮތީ. ާގޮއްސަ ާހިސ ބަށް ާހީވ  ާކަމަށް ާނިމުނީ ދަންނަވ 

ާމެންބަރަުކާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހ ރު ާއަދި ާޔަޤީންކުރެްއވުމަށް. ާއެކަން ާއެގެންދަވަނީ ާކުރަްއަވމުން ާމަސައްކަތް މޭޒުން
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ާޚ އްަޞާއަޅުގަާ ނޑު ާއަުޅގަ ާަމއްޗަށް ާެއކަމުގެ ާއެހެންވީމަ ާދެްއވ ފަިއ. ާއިޝ ރ ތެްއވަނީ ާވަރެްއެގ ާކުޑަ ނޑަށް

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެިރ ާޝުކުރިއްޔ . ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާބަހައްޓ ަނން. އިނ ޔަތްތެރިކަމެއް

ާ ާއޮންނ ނީ ާއ1332ާަދަންނަވ ލ ފައި ާހުްސވަގުުތކޮޅެއް ާފަދައިްނާގައި ާދެންނެވި ނޑު ާައުޅގަ ާއަދި ާކަމަށް.  4575ރުވ ނެ

ޢިއްޒަތްތެރިާބަެއއްާމެންބަރުންާއެމެންބަރުންާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށްާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުންާފުރުޞަތުާލިބިފައިާ

ާރަނގަޅަށް ާވަރަްށ ާއެކަންކަން ާއެހެންވީމަ ާއެަބކުރުްއވ . ާއިޝ ރ ތެއް ާކަހަލަގޮަތކަްށ ާހީވ  ާމޭޒުންާާނުވަނީއޭ އިދ ރީ

ާމިހ ރުންާ ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަުރންނަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެހެންކަމ އެީކގައި ާބަލަންޖެހޭ. ނުޑ ާައުޅގަ ާކަމުަގއި ބައްލަވަންޖެހޭނެ

އ އިާހަމައަށްާހުސްވަގުުތކޮޅެއްާއަރުވ ނަން.ާއަޅުަގނޑަށްާއިދ ރީާމޭޒުންާމައުލޫމ ތުާދެއްވ ގޮތުަގއިާދެނ1342ާާްފެށިގެންާ

ާއިޞް ާއޮތްބައިާމ ކަގިނަ ާދެން ާޖަލްސ ގެ ާމަޖިލީހުގެ ާފެށޭގޮތަށް ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާއެަގޑީަގއި  4580ލ ޙުތަެކއްނެތް.ާއެހެންވީމަ

ނޑުމެންނަްށާ ާއަުޅގަ ާކަމަްށވަނީިވއްޔ  ާހަމަޖައްސަވައިެދްއވައިފި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިަޔ ާގެންެދވޭގޮތަށް ކުރިޔަށް

ާނިންމ ލުމު ާެއގޮަތށް ާގެންެދވިދ ނެ. ާމެންބަރުާއެގޮތަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާދެކުުނ ާގަލޮޅު ނޑު ާައޅުގަ ާކުރީަގއި ގެ

 އަޙުމަދުާމަޙްލޫފަށްާފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަން.

ާ

 4585ާމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުގަލޮ

ާ ާހިތަްއއެރީ ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުސްވ12ާާަޝުކުރިއްޔ  ާއެަވގުތުާމިނިޓްގެ ާދެްއވ ތީ ުގތުކޮޅެއް

ާފުރުޞަތުާ ާއަވަްސވުމަށް ާެވސް ާމަސައްކަތް ާއަދި ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ކުރުކޮށްލެިވއްޖެކަމަށްވ ނަމަ

ާބޮޑުެވގެންދ ނެތީާއެހެންވެާހަމަާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާުޝުކރިއްޔ .

ާ

 4590ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބޭނު ާަވގުތުޮކޅެއް ާުކޑަ ާއެާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންމެ ާއ ދެ، ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ާއެބަޖެހޭ. ންކޮށްލަން

ާވެްސާ ާމެންބަރުން ާގިނަ ާވަރަްށ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާހީވަީނ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެިދވަަޑިއގަތުމުގައި އެދިަވޑަިއގަތް

ާެއއަ ާަބދަލުގައި ާބައިގަިޑއިރުގެ ާއެހެންވީމަ ާމަސައްކަްތާބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވ ނެހެން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކުުރކޮށްލަމ . ށްވުރެ

ާިމާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއަންނ ތީއ އެީކގައި ާވެސް ާަވގުތު ާބަްނގީގެ ާއަސްރުނަމ ދުގެ ާތެރޭގައި ާވަގުތުޮކޅުގެ ާދެން ކުރ ނަން.

ާ ާއޮތީ 1312ާާކުރުކޮށްލެވެން ާގެންދ ގޮތަށް.ާއެހެންވީމަ ާމަަސއްކަްތާކުރިޔަށް ާޖަލްސ  ާއަލުން ާޖަލްސ ގ1312ާާެަގއި  4595ާގައި

ާ ާފެިށގެން ާމިހ ރުން ާގެންދ ގޮތަށް ާކުރިޔަްށ ާއަލުން ާމެންބަރުންނަށ1312ާާްމަސައްކަތް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމައަށް އ އި

 އަޅުަގނޑުާހުްސވަގުުތކޮެޅއްާައރުވައިފިން.ާ

ާާ

ާ]ށ32341ާާްނ32331ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[
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ާ4600 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންާހުސްަވގުތުކޮޅަށްާޖަލްސ  ނޑ ލުމަށްފަހުާމިއަދުގެާމަސަްއކަތުގެާބ ކީާއޮތްާ`.ާއަުޅގަ ގެާމަަސއްކަތްާމެދުކަ

ާހިންގުމުެގާ ާއުސޫލުން ާލ ަމރުކަޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފަށަނީ. ާމި ާގެންދަން ާކުިރއަށް ާޖަލްސ  ބަޔ ިއގެން

ާމަރުޙަ ާހުށަހެޅުއްވުމުގެ ާއިޞްލ ޙުތައް ާހުށަހަޅުއްވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑެގާބިލަށް ާއަޅުގަ ާމިދަނީ. ާހިނގަމުން ލ 

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދިއުމުން ާއެގޮތަށް ާތަރުތީބުން. ާމ އްދ ތަކުގެ ާވަނީ ާލިބިފަިއ ާއިޞްލ ޙުތައް  4605މޭޒަށް

ވަނަާމ އްދާ 1ާފަސޭހަފުޅުވ ނެކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާިމހ ރުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާމިފަށަނީާބިލުގެާ

ާދެމުން.ާއަ ާފުރުޞަތު ާިއޞްލ ޙަށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާރަޝީދު ާރިޔ ްޟ ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ްޟާރަޝީދު.

ާ

 4610 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު

ނޑުާނަާމ އްދ ާއަށްާއަކުެރއްާއިތުރުކުރުމަށް.ާވ1ާަޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅަނީާ އަުޅގަ

ާރުާބެލުން.ށުާކަުއންސިލްތަކުގެާމަސްއޫިލއްޔަތުާއަދ ކުރ ާމިންވައިތުރުކުރ ާައކުރަީކ،ާރަ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

 4615ާއްޒަްތތެރިާމެންބަރުގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރިޔ ސަތުާ ާޖެހިގެން ާގޮްސލަން ާބައްދަލުވުމަކަށް ާކޮމިަޝންގެ ާސަރވިސް ާޖުިޑޝަލް ނޑު ާއަުޅގަ .`4620 

ިއާައދިާރިޔ ސަތުާބަލަހައްަޓވ ާޕެަނލުގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަުރާބަލަހައްޓަވ ދެްއވިކަމަށްަޓކަިއާމަޖިލީހުގެާނ އިބުާަރއީސަށ 

ާމިހ ރުާ ާއަޅުަގނުޑ ާދަންނަވަން. ާޝުކުުރ ާޙުސައިނަށް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ެގ ނޑިތީމު ކަ

ނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުާރިޔ ޟްާމަސައްކަތަިއގެންާކުިރއަށްާދ ނަން.ާއަޅުގަ

ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާއަކުެރއްާއިތުރުކުރުމަށްާހުށަހަޅުއްވ ާހުށަހެޅުްއވުމެއް.1ާރަޝީދުާ

ާ4625 

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު
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ާައކުރަކީ،1ާ ާއިތުރުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާއަށް ާމ އްދ  ާނިސްއިާވަނަ ާދ އިރ ތަކަށް ާހަމަހަދ ރީ ާރަށްތަކަށް ާފުރުޞަބަތްވ  ތުާމަ

ާން.ހޯދައިދިނުމަށްާމަސައްކަތްކުރުާ

ާ

 4630 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ1ާަޝުކުރިއްޔ .ާ ާމ އްދ  ާރަޝީދުާވަނަ ާރިޔ ޟް ާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާއިތުރުކުރުމަށް ާައކުރެއް ށް

 4635ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު

ާ ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި 1ާާޝުކުރިއްޔ  ާިއތުރުކުރަނީ، ާައކުރެްއ ާއަށް ާމ އްދ  ތަފ ތުވ ާާޚިޔ ލުވަަނ

ާދެކޭމައްސަލަ ާއެކަމުަގއި ާރަްއޔިތުން ާދ އިރ ާތަކުަގއި ާއިދ ރީ ާއެ ާބެލުމަށް ާމަޝްާތަކުާގޮތް ާލަފަޔ އި ާރަްއޔިތުންގެ ވަރ ާގެ

 4640ާން.ނެގުާހޯދުމަށްާފެންނަާނުފެންނަާވޯޓުާތަުކގައިާަރއްޔިތުްނގެާޚިޔ ލުހޯދުމ އި،ާއެފަދަާމައްސަލަ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާސްޠަފ ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމު

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 4645 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢ31ާާިޝުކުރިއްޔ .ާ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާއިތުުރކުރުމަށް ާމ އްދ އެއް ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ ާރިޔ ޟްާވަނަ ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ާާވ ާއިޞްލ ުޙ.ރަޝީދުާހުށަހަޅުއް

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު

ާ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި 31ާާޝުކުރިއްޔ  ާއިތުރުކުަރނީ، ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ 31ާވަނަ  4650ާމިާ-ވަނަ

ާބިލު ާގ1ާަގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާސިވިއި ާމަޤ މްތަަކށް ާމީހަކަށްާރސަާލްބުނެފައިވ  ާހުރި ާަގއި ާވަީޒފ އެއް ވިްސގެ

ާލެވިދ ނެ ާނަަމވެސްާކުރިމަތި ާާ،ެއވެ. ާއިންތިޚ ބުއޭނ  ާމަޤ މަށް ާސިވިލްވެއްޖެނަާެއކުރިމަތިލި ާަވޒީފ ރސަާމަ ާވިްސގެ

ާެވ.އެާާއިންާއިސްިތއުފ ާދޭންވ ނެ
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ާ

 4655 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާފ ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތ34ާްޝުކުރިއްޔ .ާ ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާއިތުުރކުރުމަށް ާއަކުރެއް ާ)ހ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ާރިޔ ޟްާވަނަ ާމެންބަރު ތެރި

 4660ާރަޝީދު.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑ34ާާުޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅގަ ާއިތުރުކުރަން. ާއަކުެރްއ ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާން.ކަމުގަިއވުާއްރިމަތިލ ާއިދ ރީާދ އިރ ގެާރަޖިސްޓްރީަގިއވ ާމީހެހުށަހަޅ ގޮތަކީ،ާކު

ާ4665 

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

34ާާ ާެގ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާރިޔ ްޟާވަނަ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާއިތުުރކުރުމަށް ާނަންބަރެއް  4670ފަހަތަށް

ާރަޝީދު.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު

ާއ34ާެ ާހުށަހަޅ ޮގތަކީ، ނޑު ާއަުޅގަ ާއިތުރުކުރަން. ާނަންބަރެއް ާފަހަތަށް ާެގ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ދ އިރ އެްއެގާާހެންވަނަ

ާަރޖިސްޓްރީރަ ާކުރިން ާއޭނ  ާދ އިރ އްޔިތަކު ާފަހުންާާވެފަިއވ  ާއެމީހަކު ާުކރިމަތިލ ނަމަ ާދ އިރ ައކަށް ާއެހެން  4675ޫނން

ާން.ކަމުަގިއވުއަހަުރވެފަިއވ ާމީހެއ2ާާްރަޖިސްޓްރީވިާދ އިރ ގެާރައްޔިަތކަށްވީތ ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

ާއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރި

ާ4680 
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާނަންބަރެއްާއިތުރުކުރުމަށްާވިުލފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.08ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވިލުފުށީ

 4685ާން.ކަމުަގިއވުާރިމަތިލ ާއިދ ރީާދ އިރ ގެާރަޖިސްޓްީރގަިއވ ާމީހެއްވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާނަންަބރެއްާއިތުރުކުރުން.ާކ08ާު

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

ާަރީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރި

ާ

 4690 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގެާފަހަތަށްާނަންބަރެއްާއިތުރުކުރުމަށް،ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރ08ާާުޝުކުރިއްޔ .ާ

ާރިޔ ޟްާރަޝީދު.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުވިލުފު

ާއ08ާެ ާއިުތރުކުރުން. ާނަންބަރެއް ާފަހަތަށް ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާރަ ހެންާވަނަ ާކުރިްނާދ އިރ ެއްއެގ ާއޭނ   4695އްޔިތަުކ

ާދ އިރ ރަޖިސްޓްރީ ާކުރިމަތިލ ނަމަާވެފަިއވ  ާދ އިރ އަކަށް ާއެހެން ާދ އިާ،ނޫން ާރަޖިސްޓްރީވި ާފަހުން ރ ގެާއެމީހަކު

ާން.ވެަފިއވ ާމީހެއްާކަމުަގިއވުއަހަރު 2ރައްޔިތަކަްށވީތ ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

 4700ާާތ އީދުކުރަން.ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާވަނަާމ އްދ ގެާފަހަތަށްާމ އްދ ެއއްާއިތުރުކުރުމަށްާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.14ާ

ާ

 4705 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު

ާޙިްއސ ކު ާބައެއް ާބޮޑު ާއ ބ ީދގެ ާރ އްޖޭގެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބިލަށްާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާޒުވ ނުންކަމަްށވ ތީ ާދިވެހި ރަނީ

ާ ާބިުލގެ ާތައްޔ ުރކޮށްފައިވ  ާކޮމިޓީން ާއިޞްލ ޙު. ާމި ާހުށަހަޅ ލަން 14ާާއަޅުަގނޑު ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ ވަނ12ާާަވަނަ
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ާ 11ާާމ އްދ ،ާއަދި ާއަދި ާމ އްދ  18ާާވަނަ ާގޮތުަގއި ާގެ ާމ އްދ  1ާާވަނަ ާބިލުގެ ާއިތުުރކޮށް ާމ އްދ 12ާާމ އްދ އެއް ވަނަ

11ާާާއަކީ ާބިލުގެ ާއަދި ާމ އްދ ކަމުަގއި 11ާާވަނަ ާބިުލގެ ާއަކީ ާމ އްދ  18ާާވަނަ ާބިުލގެ ާއަދި ާކަމުަގއި ާމ އްދ  18ާވަނަ

ާ ާބިލުގެ ާއަކީ ާމ އްދ  ާއެހެނ11ާާްވަނަ ާފަހަށްހުރި ާއޭގެ ާހަމަޖައްސައި ާނަންބަރުތައް ާމ ްއދ  ާމ އްދ ކަމުަގއި  4710ވަނަ

ާނަންބަރު ާމ އ12ާްން.ާތަރުތީުބކުރުާމ އްދ ތަކުގެ ާއައުވަނަ ާަނމުގައި ާއިތުުރކުރުން.ާދ ގެ ާމ އްދ ެގ12ާާާމ އްދ ެއއް ވަނަ

ާސުރުޚީ ާއަރިމަތި ާތަރައްޤީ؛ ާކޮމިޓީ.ާޒުވ ނުްނެގ ާމަަސއްކަްތކުރ  ާ)ހ(12ާާއަށް ާމ އްދ ގެ ާރަށުާާ-ވަނަ ކޮންމެ

ާ ާޒުވ ނުންގެ ާމަސައްކަތްުކރ  ާއަށް ާތަރައްޤީ ާުޒވ ނުންެގ ާރަށެްއގެ ާއެ ާދަށުގައި ާބެލުމުގެ ކޮމިޓީެއްއާކައުންސިލެްއގެ

ާަގވ އިުދގަިއާ ާހަދައި ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުެގ ނަޑއަޅ ނީ ާކަ ާައދަދު ާމެންބަރުންގެ ާހިމެނޭ ާކޮމިޓީގައި ާމި ާެއވެ. އޮންނަންވ ނެ

 4715ޒުވ ނުްނގެާތަރައްޤީާއަްށާމަސައްކަތްކުރ ާކޮމިޓީގެާމެްނބަރުންާއިންތިޚ ބުކުރ ނީާއެާާ-ބަޔ ންކުރ ާގޮުތގެމަތިންނެވެ.ާ)ށ(

ާ-އަހަރ ާދެމެދުގެާުޒވ ނުންެގާމެދުގަިއާބ ްއވ ާއިންތިޚ ަބކުންނެވެ.ާ)ނ(12ާއަހަރ ިއ31ާާމުރުންާރަށެއްގެާުޒވ ނުންގެާޢު

ޒުވ ނުްނގެާތަރައްޤީާއަށްާމަަސއްކަތްކުރ ާކޮމިޓީގެާަރއިސ އިާނ އިބުާރައީސްާއިންތިޚ ބުކުރ ނީާއެާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންގެާ

ާސިއްުރވޯަޓކުންނެވެ.ާ)ރ( ާނަގ  ާތަާ-މެދުގައި ާހަދ ީނާޒުވ ނުްނގެ ާަގވ އިދު ާހިންގ  ާކޮމިޓީގެ ާމަސައްކަްތކުރ  ާއަށް ރައްޤީ

ާ ާއޮތޯރިޓީްނނެވެ. ާގަވަރމަންޓް 11ާާލޯކަލް ާއިތުުރކުރަން. ާމ އްދ ެއއް ާައއު ާަނމުގައި ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ެގ11ާާވަނަ ވަނަ

ާސުރުޚީ ާބ ؛ާއަރިމަތި ާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކ އި ާކޮމިޓީގެ ާމަސައްކަތްކުރ  ާމ 11ާރުތައް.ާޒުވ ނުްނެގާތަރައްޤީއަށް  4720އްދ :ާވަނަ

ާތަރައްޤީ ާކަންަތއްތަްއާާޒުވ ނުްނގެ ާއަންނަނިވި ާތެޭރގައި ާބ ރުތަުކގެ ާމަސްޫޢލިއްޔަތުތަކ އި ާކޮމިޓީގެ ާމަސައްކަތްކުރ  އަށް

ތަރައްޤީގެާަކންކަމުގަާއ އިާަކއުންސިލުންާދެމުންާގެންދ ާރަށްވެހިާކަމުގެާާށުގެރަާ-ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(11ާއެވެ.ާާހިމެނެ

ާ)ށ(ޚިދުމަ ާދިނުން. ާލަފ  ާކައުންސިލަށް ާރަށު ާކަްނކަމުގައި ާގުޅޭ ާސިދ  ާގޮތުންނ އި،ާޒުވ ނުންނ އި ކޮމިޓީގެާާ-ތްތަކ ބެހޭ

ާ)ނ( ާމުޢ މަލ ތްކުރުން. ާވިޔަފ ރި ާއެިކެއކި ާނަުމގައި ާކޮމިޓީގެ ާމިލްކުކުރުމ އި ާމުދ  ާ ާނަމުަގއިާާ-ނަމުގައި ކޮމިޓީގެ

ާ)ރ( ާލިބިގަުތން. ާދަޢުވ  ާޙަރަކ ތްތަްއާއ މްދަާ-ދަޢުވ ކުރުމ އި ާެއކިެއކި ާތަރައްީޤއަށްަޓކައި ާުޒވ ނުންގެ ާހޯދުމަށ އި  4725ނީ

ާމަސައްކަތްކުރުން.ާ)ޅ(ާ-ހިންގުން.ާ)ބ( ާަރއްކ ތެރިކުރުމަށް ާޒުވ ނުްނގެާާ-ޒުވ ނުންެގާޙައްޤުތައް ާކަންކަމުަގއި ސިޔ ސީ

ާ)ކ( ާމަސައްކަތްކުރުން. ާއިތުުރކުރުމަށް ާާ-ބައިވެިރވުން ާޙ ސިލްކުރުމަށް ާތަޢުލީމް ާއިތުރުކުރުމަށްާމަތީ ާޢަދަދު ޒުވ ނުންގެ

ާ)އ( ާ)ވ(ާ-މަސައްކަތްކުރުން. ާމަަސއްކަތްކުރުން. ާރަނގަޅުކުރުމަށް ާޙ ލަތު ާޞިއްޚީ ާބެޭހާާ-ޒުވ ނުންގެ ޒުވ ނުންނ އި

ާ)މ( ާއެއްކުރުން. ާމަޢުލޫމ ތު ާ)ފ(ާ-މުހިންމު ާެބލެހެއްޓުން. ާފައިސ  ާމުދަލ އި ާމ ލިއްަޔތުގަިއވ  ޒުވ ނުްނެގާާ-ކޮމިޓީގެ

 4730ވަނަާމ އްދ ެގ18ާާމްޢިއްޔ ތަކ ެއކުާގުުޅންާބަދަހިކޮށްާޖަމްޢިއްޔ ތަކުގެާޙަރަކ ތްތައްާކުިރއަރުވަންާއެީހތެރިވުން.ާމަދަނީާޖަ

ާ ާއިުތރުކުރަން. ާމ އްދ ެއއް ާައއު ާސުރުޚ18ާީނަމުގައި ާއަރިމަތީ ާމ އްދ ެގ ާވަނަ ާ؛ ާމުއްދަތު. ާމ އްދ ،18ާާކޮމިޓީގެ ވަނަ

ާއަށްާމަސައްކަތްކުރ  ާތަރައްޤީ ާފެށިގެންާާޒުވ ނުްނގެ ާތ ރީޚުން ާއިންތިޚ ބުކުެރވޭ ާމުއްދަަތކީ،ާކޮމިޓީ )ތިނެއް(1ާާކޮމިޓީގެ

ާވ ަހަކާ ާހުށަހަޅ ލ  ާހުށަހެޅުންާއަޅުަގނޑު ާމި ާފުރުޞަތެއްާނެތުމ އެކުަގއި ާދުވަހެވެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއިތުރު އަހަރު

ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާ
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ާ4735 

 ާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:ާރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަ

ާޚިޔ ލ ިއާ ާވެްސ ާއަޅުަގނުޑގެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާިދއްދޫ ާޝުކުިރއްޔ  ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙަށް ާމިހުރިހ  ާޖުމްލަގޮތެއްގައި ާކޮށްދެއްވ ފަިއވ ތީ. ާމިކަން ާއަށް ާފުރިހަމަ ާވަރަށް އެްއކޮށް

ާކުރަން.ާތ އީދު

ާ4740 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާނަންބަރެއްާއިތުރުކުރުމަށްާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟ41ާާްޝުކުރިއްޔ .ާ

ާރަޝީދު.

ާ

 4745 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު

އިރ ެގާރިމަތިލ ާއިދ ރީާދާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާނަންބަރެއްާއިތުރުކުރަން.ާކ41ާުޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާމީހެއް ާކަުމގަިއވުާރަޖިސްޓްރީގަިއވ  ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާން. ާމެްނބަރުންގެ ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާަރީއސް، ޢިްއޒަތްތެރި

ާއްެލީވމަާއެނގޭނެ.ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާރޫޙަކީާމިއީ.ާދެންާއެާބ013ާެދަންނަވަން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާ

 4750 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާނަންބަރެްއާއިުތރުކުރުން،ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިރޔ ޟްާވަނަާމާ 41ާޝުކުރިއްޔ .ާ

 4755ާރަޝީދު.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު

41ާާ ާއިުތރުކުރުން. ާނަންބަރެއް ާފަހަތަށް ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާރަ ހެންާއެވަނަ ާކުރިންާދ އިރ ެއްއެގ ާއޭނ  ާއްޔިތަުކ

ާދ އިރ ރަޖިސްޓްރީ ާދ އިރ ެގާާވެފަިއވ  ާރަޖިސްޓްރީވި ާފަހުން ާއެމީހަކު ާކުރިމަތިލ ނަމަ ާދ އިރ އަކަށް ާއެހެން ނޫން

 4760ާން.ވެަފިއވ ާމީހެއްާކަމުަގިއވުއަހަރު 2ރައްޔިތަކަްށވީތ ާ

ާ
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 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

ާީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަާ

ާ

 4765 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާއަކުެރއްާއިތުުރކުރުން،ާިވލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.10ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުމަކީ،10ާާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅ  ާއަުޅަގނޑު ާއިތުރުކުރަން ާއަކުެރއް ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާޤ  ާޖަދުވަލު ާތ ހިމެނޭ ގައި 2ނޫނުއަސ ސީގެ ާދ، ާފ، ާތެރެއިން ާދ އިރ ތަުކގެ ާއިދ ރީ ާމި، ާމ ާއަދި  4770ދ އިރ ތައްާާލ

ާއަތޮ ާކައުންިސލުނިސްބަތްވ  ާެއކައުންސިލްާާޅު ާމެންބަރެޢައްޔަންކުރ  ާތެރެއިން ާަރއީްސާގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާިމގޮތަށް އް.

ާމިހ ުރާ ާމިއަށްވުރެ ާރ އްޖެތެރެއަށް ާބޯުޑގައި ާގަވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާބޯޑުަގއި ާމި ާސަބަބަކީ، ާހުށަހަޅ  އަޅުަގނޑު

ާއަޅުގަ ާލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ާފުރުޞަތުތަކެއް ާއިތުރު ާއިޞްލ ެޙްއާއިންވަރަްށވުރެ ާހުށަހެޅި ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރެވޭީތވެ ނޑު

ާމިއީ.ާ

ާ4775 

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

 4780ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާއަކުެރއްާއިތުުރކުރުން،ާިވލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.10ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު

ާޤ 10ާ ާއިތުުރކުރުން. ާައުކރެއް ާއަށް ާމ އްދ  ާވަނަ ާޖަދުވަލު ާނަންބަރ2ާުނޫނުައސ ސީގެ ާއިދ ރީާވަނަ ާހިމެނޭ ގައި

ާސާމި ާއަދި ާޏ ާގދ، ާގއ، ާތެެރއިން ާޢައްޔަްނކުރ ާާދ އިރ ތަކުގެ ާަކއުންސިލްތަކުން ާއަތޮޅު ާނިސްބަތްވ  ދ ިއރ ތައް

ާކައުންސިލުއެަކއުންސި ާހުށަހެޅުމެއް.ާިމާމެންބަރެާލްތަކުެގާތެރެއިން ާހުށަހެޅި ާއަޅުަގނޑު ާއެބޭނުމުަގއި ާހަމަ  4785އް.ާމިެވސް

ާއިޞްލ ޙުތަ ާއޮތް ާރ އްޖޭގައި ާފ ސްެވއްޖެކަމަްށވ ނަމަ 91ާާއް ާތެެރއިން، 22ާާއަތޮޅުގެ ާތެރެއިން މެންބަރުނ5ާާްއަތޮޅު

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއިާއ ބ ީދގެާއެހ ާބޮޑުާަބެއްއާ މިދެންނެވިާކައުންސިުލގެާބޯުޑގަިއާހިމެނިގެންދ ނެ.ާއެހެންީވމަ،ާއަުޅގަ

ާތޯރިޓީންާގިނަާފުރުޞަތުތަކެއްާލިބެންވ ނެ.ރ އްޖެތެރޭގައިާއޮންނައިރުާއެމީހުންނަށްާމިާއޮ
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ާ

 4790 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

ާާތ އީދުކުރަން.ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުގެާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާޔޫސުފ311ާާްޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާއިތުުރުކރުން، ާއަކުެރއް ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

 4795ާޢަބްދުލްޣަފޫރު.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާގަމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުްފާޢަބްދުލްޣަފޫރު

އްަސިއާއްދ ެގާ)ހ(ާކަމުަގއިާހަމަޖަވަނަާމ އްދ ާއެީއާއެާމާ 311ާނެވިދިޔަާބިުލގެާ.ާބުޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް

ާމ އްދ  ާއިޞްލ ުޙކުރުާއެ ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ ެގާޢިބ ރ ތް ާއެ ާިއތުރުކޮށް ާ)ށ(ާެއއް ާދ ރީއިާ-)ހ(311ާން.ާއަށް

 4800ާބިމަކީާހިއްކ ާއަލަށްާނަމަވެސްާނުގުޅިާރަށަކ ާނުވަތަާގުޅިގެންާާރަށަކ ާއެހެންވެސްާނުވަތަާާފަޅުރަށަކީާދ އިރ ެއއްގެ

ނަޑއަޅ ާމަށްއ ބ ދުކުރުާމީހުންާރުކ ރުންސަާނުވަތަ ާަވކިާާދިރިއުޅޭާާމީހުންާިދވެހިރ އްޖޭގެާސަރަަޙއްދަކީާޚ އްސަާވަކިާާކަ

.ާއަދިާދިވެހިރ އްޭޖަގިއާއެވެާލިބިގެންވެާާއަށްާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ ާބ ރުާއިޢުލ ންކުރުމުގެާަކނަޑއަޅައިާާގޮތުަގއިާރަށެއްގެ

ޢުލ ންކުރެވިފަިއވ ާެއްއވެސްާރަށެްއގައިާދިރިުއޅެމުންގެންދ ާމީހުންގެާޢަދަދުާލޯކަލްާމީހުންާދިރިއުޅޭާރަށެއްގެާގޮުތގައިާއި

ާގަވަރ ާަކނޑަައޅ  ާއޮތޯރިޓީން ާރަށެއްއަންމަންޓް ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާއެރަށަކީ ާމަދުވެއްޖެނަމަ ނޫންކަމަށްާާދަދަކަށްވުރެ

ނަޑއަަޅއިާއިޢުލ ންކުރުމުގެާބ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   4805ާރަށެއްާއައިާދިރިއުޅެމުންާހުންމީާ-ވެ.ާ)ށ(އެާާވެއަްށާލިބިގެންާކަ

ާރަށްވެހީންާކުރިންާއިޢުލ ންުކރުމުގެާކަމުަގއިާފަޅުރަށެއްާރަށެއްާދިރިއުޅުނުާނުވަތަ ާރަށުގެ ާރަށެއްގައިާާއެހެންާއެ

ާވެ.އެާނިންމަންވ ނެާރީކޮށްރަޖިސްޓްާއ ބ ދުކޮށް

ާ

 ާްއކެވުން:ވ ހަކަދެާهللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާހުށަހެޅުއްިވާ ާއެ ާޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  4810ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާޖަދުވަލު 0ާާޝުކުރިއްޔ . ާތިމަރަފ4ާުައށް ާިއތުރުކުރުމަށް، ާނަންބަރަށް ާމެންބަރުާވަނަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ށީ

 4815ާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ .
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ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ 

ނުޑ"ާއަންނަނިިވާގޮތަްށާާީޓެއއްގެާދަރަޖަާދިނުމަށްާބަލ ަގއިާ"ސ0ާިޖަދުވަލުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ މިންގަ

ާމިޖަދުވައިޞް ާލ ޙުކޮށް ާނަންބަރ4ާުލަށް ާާވަނަ ާކައުންސިލުންާލޯާ-0އިތުރުކުރުން. ާމެނޭޖްމަންޓް ާގަވަރމަންްޓ ކަލް

ާހުރު ާލިބެން ާއެސަރަޙައްަދކުން ާނުވަތަ ާެއރަށަކުން ާޚިދުމަތްތަކެއް ނަޑއަޅ  ާކަ ާސަރަޙައްދުެގާރަާ-1ން. ާނުވަތަ  4820ށުގެ

ާމެނޭޖްމަންޓް ާަގވަރމަްނޓް ާލޯކަލް ާނިސްބަތް ާޖުމްލަ ާޢ އްުމކޮށްާާއުފެއްދުންތެރިކަމުެގ ނަޑއަަޅއި ާކަ ކައުންސިުލން

ާއިތުރުކުރު ާމިންވަރަްށުވރެ ާކައުންސިލްލޯާ-)ހ(ާ-4ާން.ޝ އިރުކޮށްފަިއވ  ާމެނޭޖްމަންޓް ާގަވަރމަންޓް ގެާާކަލް

ާމެންބަރުން ާސިފަތައ3/2ާްގެ ާެއވ  ާތިރީަގއި ާއެއްބަސްވ  ާާބައިން ާރަށްތަކަކަށް ާވުންހުރި 0ާާާ-)ށ(. ރަްށ3ާާނުވަތަ

ާއެއްފަސްާކ  ާރިަގއި ާކަމުގަިއވުން. ާއޮންަނާރަށެއް ާހިމެނޭާ-()ނކޮށް ާރަށްތައް ާއޮްތ ާެއއްފަސްކޮށް ާާއެރަށަކ އި 92ާގޮތަށް

ާާކިލޯ ާނުވަތަ ާބިމެއްހެކްޓަރ252ާުމީޓަރާދިގުމިން، ާއޮތް ާއެއްފަްސކޮްށ ާޤަބޫލުކުރާ ާ-()ރާކަމުގަިއވުން.ާގެ  4825ސަރުކ ރު

ާާާާާން.މީހުންނަށްާދިރިއުޅެޭވނެާތަނެއްާކަމުގަިއވ222،52ާުއިާފަންނީާފަރ ތެއްގެާތަޙުލީލުންާއެއްފަްސކޮށްާއޮތް،ާއެބިމުގަާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުަރްއވ  ާމުޙައްމަދުާޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ބ ރަށު

 4830ާ.ޝިފ ޒު

ާ

 ާެދއްެކވުްނ:ވ ހަކަާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު

ާހުށަހެޅުމަށްާ ާމުސްޠަފ ގެ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާާޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.އަ

ާ4835 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ފޮނުއްވ ަފއިވ ާހުރިހ ާއިޞްލ ޙުތަެކްއާޝުކުރިއްޔ ާމިހ ާހިސ ބުންާމަޖިލީހުގެާސެކްރެޓޭިރއޭޓަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ާނިންމ ލުމުެގާ ާޖަލްސ  ާމިއަދުގެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނިމުނީ. ާމި ާމަަސއްކަްތކޮްށ ާއެ ާތ އީދުލިބި ާހުށަހެޅި ާތަޅުމަށް މަޖިލީހުގެ

ާކުރިންެވްސާ ާއޮތްގޮތް ާޚިޔ ލުޮކށްފައި ާގެންދަން ާކުރިޔަށް ާޖަލްސ  ާމ ދަމ ގެ ާމަސައްކަތް ާޖަލްސ ގެ ާމ ދަމ ގެ ކުރިން

 4840ހުގެާނައިބުރައީސްާވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނ އިާހިއްސ ާކޮށްލަްއވ ފައި.ާއަދިވެްސާއެއްފަހަރުާދަންނަވ ލ ނަންާމަޖިލީ

އަށްާމިާބިލ އިާބެހ32312ާާޭފެށިގެނ1312ާާްއަޅުަގނޑު.ާމ ދަމ ާވަޒީރުންނ އިާސުވ ލުކުެރްއވުމުގެާަވގުތުާހަމަވުމަށްފަހުާ

ާ ާއޮންނ ނީ ާބަހުސް ާއޮންނަ ާގަޑ3ާާިގޮތުން ާެއއަށްފަހު ާއެއް. ާބަހުްސ ނޑުމެންެގ33322ާާއިރުގެ ާއަޅުގަ ޖަހ އިރު
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ާމ ދަމ ާ ާއަޅުަގނުޑާގަސްތުކޮށްަފއިވަނީ ާއަދި ާއޮންނ ނެ. ާއެހުން ާޥޯޓަށް ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާފެށޭިއރު ާދަންފަޅި މަސައްކަުތގެ

ާޢި ާކުރުމަށް. ާމަަސއްކަތް ާގެންދެވޭތޯ ާވޯޓަށް ާއެީކގަިއ ާބިލު ާއަހ  ާވޯޓަށް ާމެންބަރުންނަށްާއިޞްލ ޙްތަކަށް އްޒަތްތެރި

ާ ނޑ0312ާާުއަޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަރިހު ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮތްަކމަށްވަންޏ  ާނުނިމި ާމަސައްކަތް  4845ވ އިުރ

ާއަދިާ ާގެންދިއުމަށް. ާކުރިޔަށް ާނިމެންދެން ާމަސަްއކަތް ާބިލުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާމ ދަމ  ާއެދޭނަން ާވެސް އަނެއްކ 

ާކުރެްއވު ާތިއްބަަވންާއެމަސައްކަތް ާމިއަދު ާމަޑުުކރައްވ އިރު ާމ ދަމ  ާމިކޮޅުގައި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި މުަގިއ

ާއަމީންޢ އްމުާ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަޖެއްސެވުމަށް ާކަމެއް ާކަަހލަ ާކޮންމެވެސް ާނުތިއްބަވ  ާގޮތަށް ޖެހިވަޑަިއގެންނެވި

ާހު ާއިްޚލ ސްތެރިކަމ އެކު ާވަރަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ނަން. ާމެންބަރުންނަށްާއަރިހުަގއިވެްސ ާިޢއްޒަތްތެރި ރިހ 

ާމަޖިލީހުގަިއާ ާަވގުތުތަްއ ާކެތްތެރިކަމ އިެއކު ާައހައްމިއްޔަތ އި ާތިޔަެދއްިވ ާމަސައްކަތަށް ާމިއަދު  4850ޝުކުރުދަންނަވަން

ހޭދަކޮށްދެއްވީތީ.ާއަިދވެސްާއެްއފަހަރުާޝުކުރުާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުާމިއަުދގެާޖަލްސ ާނިންމ ލ ނީ.ާ

ާ

.ޖަލްސ ާނިންމުންާ

ާ

 4855ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގައި.1322ވ ާބުދަާދުވަހުާހެނދުނ0232ާާުއޭޕްރީލ01ާާްދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ އެއްާޮއންނ ނީާ

 

ާނިމުނީ.ާމަޖިލީސް.ާالعالمينާربާهللوالحمد
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