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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /28 

 

 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާ ވަނަ 28 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ދުވަސް  އަންާގރަ ވީ  2010 މެއި 4 : ތާރީޚު 
 1431ޖުމާދަލްއޫލާ  19 

 

 ަގއި   9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 
 

 އަށް  11:06ން  10:31 ޓަވަލް: އިން 

 

 އަށް  13:04ން  12:28 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 އަށް  15:33ން  15:05 : ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު

 

 ަގއި   15:56 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  16 ަގޑިއިރާއި 5 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްއަލްފާޟިލް  ރައީސްނައިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 47، އިންޓަވަލް ފަހުން 65ލް ކުރިން  އިންޓަވަ : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 * 67ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅަށް ފަހުން  67ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ޒިމްޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ   

  ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު 

 هللاވާ ޢަބްދުޢީަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ލޫފް ންބަރު އަޙްމަދު މަޙްަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 

 މްސޫޢުމަهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  



 III 

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ރިފް ޢާވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާމިލަ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު   

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒްއަލިފު 

 ރާޝީމް ޢަލީފްއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

  ސަލީމް އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ޢީމް ފް ނަފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސު 

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެން 

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަފު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 މް ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީއިސްދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް   

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް  

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  



 V 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ފް ރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީދާއި ނުހިތަދޫ ދެކު 

 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

        

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 ފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރުދުވާ 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު  

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  
 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

    

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 
 1 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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ން، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  އިންޓަވަލްފަހުން، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އިންޓަވަލްފަހު   *

އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ    މޫސާ މަނިކު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ދާއި އޭދަފުިށ  ޢީސާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެނދިކުޅުދޫ  ސަލީމް،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފުނަދޫ  ޙުސައިން،  މުޙަންމަދު  އަޙްމަމެންބަރު  މެންބަރު  ދު  ރާގެ 

ަތސްމީން ޢަލީ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ކުރެންދޫ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ސަލީމް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ޝާހިދު، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا ންބަރު ޢަބްދުމޫސާ، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެ

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ގައްދޫ  هللا، އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 މަސީޙު މުޙަންމަދު ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  هللا  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، އަދި ފުވައްމުލަކު

ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ކުޅުދުއްފުިށ * ފުރަަތމަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،   ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ކުޅުދޫ ދާއިރާގެ  ރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ކެނދިދެކުނު ދާއި

ޢަ ަތސްމީން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  ނާޝިޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  ޢީސާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު  ލީ، 

އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ޮތއްޑޫ ދާ

ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا ދުފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް ޙަމްޒާ، ކިނބިދޫ  މެންބަރު އަޙްމަދު  ޝާހިދު، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު އަދި  هللا، މޫސާ ޒަމީރު، ފޮނަދޫ  އާދަމް،  ޒާހިރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  ރިޔާޒް،  މުޙަންމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދާންދޫ 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. هللا ރާގެ މެންބަރު އަބްދު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއި

 * 
 



 1 

ވަނަާޖަލްސ .ާާވަނަާއަހަރުެގާފުރަތަމަާދައުރުެގާާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާދުވަސް.ާާާައންގ ރަާާމެއާާިާާތ ރީޚްާ:


ާާާާ

 5 ދުޢ .ާާ .

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 

ާށުނީާ.މަޖިލިސްާފެ

 

 10ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުންާ..ާާ



ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.20ާމިާވަުގތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާތިއްބެވީާ

 

ފ ސްކުރުންާ. . 3  15 ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.1/28ާ/ 2010/އޖޖެންޑ ެގާނަމްބަރަކީާމިއަދުެގާއެާާ-3.1

ެއއްާހުށަހެޅިފަެއއްާޓަްމެގާދަށުންާމިައދުާޔައުމިްއޔ ާާފ ސްކުރުން.ާމިާެއޖެންޑ ާއައިާޔައުމިްއޔ 3.2ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާާާ-3.2

 20ާނެތް.ާ

ާ

ާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ.4

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 25ވަނަާމ އްދ ަގއިވ 128ާާާާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގ4.1ާާާާންާއަންގ ާއެންުގން.ާާ.ާރިޔ ސަތ4ުޖެންޑ ާއައިޓަމްާާއެާާ-4.1

ޮގތުެގާމަތީންާމަޖިލީހުެގާކޮިމޓީތަކަށްާފޮނުވޭާމައްސަލަތައްާއެާކޮމިޓީތަކުންާނިންމަވ ނެާސުންަގޑިާކަނޑަެއޅުްއވ ާމަޖިލީހުެގާ

ަމޖި ސުންަގޑިތައްާ އެާ ކޮމިޓީތަކ އިާ އަންގަވ ފައިވ ާ ާާރައީސަށްާ ަގވ އިދުެގ މަތީނ128ާާާްލީހުެގާ ޮގތުެގާ މ އްދ ަގިއވ ާ ަވނަާ

28

4

1

2



 2 

އެއް.ާމުޅިާމަޖިލީހުންާހޮއްވެވ2010ާާާާިޖޫނ30ާާާާްބްރޯޑްކ ސްޓްާކުރުުމެގާސުންަގޑިާާާާ-1އިޢުލ ންާކުރުން.ާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީާާ

ާާ ކޮމިޓީ ފައިދ ާާ-1ކުޑަާ ޓެކްާާވިޔަފ ރީެގާ ާާއިންާ ބިލު.ާސުންަގޑި ނެުގމުެގާ ާާއޯގ31ާާާަސްާ ާާއ2010ާާެސްޓް ާޓޫރިސްޓުާާާ-2ްއ.

 2010ާ.30ާޯއަގސްޓ31ާްާސުންަގޑިާާ.ބިލުާނެުގމުެގާޓެކްސްާއަުގންާޚިދުމަތުެގާދޭާތަކެއްޗ އިާވިއްކ ާތަންތަނުންާޚިދުމަތްދޭ

ާއޯަގސްޓ31ާްާސުންަގޑިާާ.ބިލުާއިޞްލ ޙުެގނައުުމގެާާޤ ނޫނުާއަށްާޓޫރިޒަމ ބެހޭާދިވެހިރ އްޖޭެގ99/2ާާނަންބަރުާާޤ ނޫނުާާ-3

2010ާ.ާ

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5

ާ35 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާދަށުންާސުވ ލެއްާނެތް.ެގސުވ ލުކުރުުމެގާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާސުވ ލު.ާމިއަދ5ާުޑ ާައއިޓަމްާއެޖެން

ާ

ާ.ާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.6

ާ40 

ާސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ 

ާކުާނެތްާ.އަދަމިފަދަާކަމެއްާމިާ.ެގާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންމަޖިލީހުެގާރައީސްާ-6ާ

ާ

ާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރުފުާކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ.7

ާ45 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތަޢ ރުފުާާ-7ާާ-7.1 ާާާާމަޖިލީހަށްާ ޤަރ ރު. ބިލ އިާ ާކިޔުންާފުރަތަމަާބިލުެގާކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގާތެލެސީމިޔ 7.1ާާކުރަންޖެހޭާ

ާން.ާތެލެސީމިޔ ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގާބިލުެގާ.މަޖިލީހަށްާއިއްވުާސުރުޚީާބިލުެގާއެާޮގތުންާއިްއވުމުެގ

ވަނަާމ އްދ ެގ299ާާާުގޅޭާޮގތުން،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފުާޤ ނޫނުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކުެގާބައިތަކ ޤ 7.2ާާާާ-7.2

ާާ(ާށ) ާާހައަށް  50ވަނ144ާާަާާަގވ އިދުެގާާއަށްާރިޢ ޔަތްކޮށް،ާއެާާވަނަާމ އްދ 142ާވ ލ ދީ،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގ

އިއްުވން.ާ މަޖިލީހަށްާ ސުރުޚީާ ޤަރ ރުެގާ އެާ ޮގތުންާ ިއްއވުމުެގާ ކިޔުންާ ފުރަތަމަާ ޤަރ ރުެގާ ހުށަހަޅ ާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ

ާާ އަށްާ(ާށ)ވަނަާމ އްދ ެގ299ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާޚިލ ފުާޤ ނޫނުތަކ އިާޤ ނޫނުތަކުެގާބައިތަކ ުގޅޭާޮގތުން،ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

މަޖި ރައްޔިތުންެގާ ާާޙަވ ލ ދީ،ާ ަގވ އިދުެގ މ އްދ 142ާލީހުެގާ ާާާާވަނަާ ަގވ އިދުެގ ެއާ ރިޢ ޔަތްކޮށް،ާ މ ްއދ ެގ144ާާއަށްާ ވަނަާ

ާދަށުންާހުށަހަޅ ާޤަރ ރު.ާާ
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 55ާސުރުޚީާމަޖިލީހަށްާބިލުެގާއެާޮގތުންާއިްއވުމުެގާކިޔުންާފުރަތަމަާބިލުެގާެގއިމްތިޔ ޒުާާމަޖިލީހުެގާރައްޔިތުންެގ7.3ާާާާ-7.3

ާބިލު.ާާާއިމްތިޔ ޒްެގާެގމަޖިލީހުާރަްއޔިތުންެގާ.އިްއވުން

މަޖިލީހަށްާއިއްވުން.ާާސުރުޚީާބިލުގެާާއެާޮގތުންާއިއްވުުމެގާކިޔުންާފުރަތަމަާބިލުެގާސެކިުއރިޓީެގާއިވެޓުޕްރ7.4ާާަާާ-7.4

ާބިލު.ާާާސެކިއުރިޓީެގާޕްރައިވެޓް

ކިޔުންާާފުރަތަމަާބިލުެގާެގނައުމުެގާއިޞްލ ޙުާވަނ1ާަާއަށްާާޤ ނޫނުއަސ ސީާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާރ އްޖޭެގދިވެހ7.5ާާިާާ-7.5

ދިވެހިރ އްޖޭެގާމަޖިލީހަށްާާސުރުޚީާބިލުގެާާއެާޮގތުންާއިްއވުމުެގ  60ާވަނ1ާަާއަށIްާާޤ ނޫނުއަސ ސާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއިއްވުން.ާ

ާބިލު.ާާާެގނައުމުެގާއިޞްލ ޙު

ހަށްާއިއްުވން.ާމަޖިލީާސުރުޚީާބިލުެގާއެާޮގތުންާއިްއވުމުެގާކިޔުންާފުރަތަމަާބިލުެގާޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާބަސްދިވެހ7.6ާާިާާ-7.6

ާބުންާނިމުނީ.ާާއެހިސ 7ާޑ ާއަިއޓަމްާބިލު.ާއެޖެންާޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާދިވެހިބަސް

ާ

 65ާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.ާބިލެއްގެާކުށެއްާތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ ާާ.ާކުރިނ8ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާދެ ައއިޓަްމ ެއކަންާއޮންނަމަާއެފަދަާާއްާކުށެާާބިލެްއގެާާތަޢ ރަފްކުރެވިފަިއވ ާރިންކ8ާާުންާމިއޮތީާއެޖެންޑ ާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ

ާކަމެއްާއޮތްާކަަމކަށްާނުވޭ.ާާ

ާ70 

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

9.1ާާގަޑިއިރުެގާަވުގތުާއަޅުަގނޑުމެންެގާތ ވަލުަގިއވ ާމަސައްކަތެއް.1ާާާބަހުސްެގާާާާދެންާމިދަނީާއިބްތިދ ޢީއަޅުަގނޑުާާ-9.1

 75ާަގއ2010ާިާއޭޕްރީލ20ާްާއިްއވ ފަިއވަނީާކިޔުންާފުރަތަމަާބިލުެގމިާާ.ބިލުާޙައްޤުތަކުެގާއެހެނިހެންާޅޭއެއ ުގާރައިޓ އިާކޮޕީ

ާދ އިރ ގެާާމަނަދޫ،  ހުށަހަޅުއްވ ނީާމަޖިލީހަށްާާމިބިލުާާ.ޖަލްސ ގައިާނަވ23ާަާފުރަތަމަާދައުރުެގާމަޖިލީހުެގާރައްޔިތުންެގާއޮތް

ާޕޯޑިއަމަށްާވަޑަިއެގންާބިލުާހުށަހަޅައިދެއްުވމަށްޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާާއަ.ާާޠ ރިޤްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާމިނެޓްެގާފުރުޞަތުާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.10ާާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 80ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޠ ރިޤުާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމަނަދޫ
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މި އ ދެ،ާމިއަދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާާޢި`.ާޝުކުރިއްޔ ާ ެއއ ުގޅޭާއެހެނިހެންާއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށްާކޮޕީާރައިޓ ިއާ

އަހަރަށްުވރެނ2000ާާާްާާޙައްޤުތަކުެގާބިލެއްާހުށަހަޅ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ންކުރަންވީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމީހުންާދިރިއުޅޭތ 

އަޅުަގާނ ރ އްޖެާ ދުވަސްވެފަިއވ ކަން.ާ ވ ރުތަވެެގންއައިާިގނަާ ހަމައަށްާ ކުޅަާޑުމެންނ ާ ފަންނ އިރުާ މަސައްކަތ އިާދ ންާ ނުންެގާ

ޝ އި އަދީބުންާ ހަމައަށްާއަުގހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ލިޔުްއވުންތައްާ މުޞައްނިފުންެގާ ައުގހުރިާ އުފެއްދުންތަކ އިާ ރުންެގާ

 85ާެވސްާާާޙިމ ޔަތްކުރެވޭނެާޤ ނޫނީާއޮނިަގނޑެއްާއަދިވެސްާހެދިފައިާނެތްކަންާއެއީާހަމަާގައިމުާާވ ރުތަވެފައިވ ާކަން.ާމިތަކެތި

ކޮޕީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ހައިސިއްޔަތުންާ މެންބަރެއްެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ާާއަޅުަގނޑުާމިާމަޖިލީހަށްާމިާާރައިޓ އިާއެއ ުގޅޭާއެހެނިހެންާޙައްޤުތަކުެގާބިލު ާާއަދުާހުށަހަޅ އިރުާމިބިލު ހުށަހަޅެނީާވަރަށްާމި

ބ ރުލުމ އިާއެހީތެރިކަމ އެކުަގއިާކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާޚ ްއޞަޮގތެްއަގއިާމިބިލުާމިހިސ ބަށްާިގނަާފަރ ތްތަކެއްެގާެއއް

ާާ ާާެގނައުުމަގއި މަސައްކަތްކުރި ހުށަހެޅުމަށްާ މަޖިލީހަށްާ ދ އިރ ެގާާމިާ އުތުރުާ މ ފަންނުާ މަސަްއކަތްކުރެއްވިާ އަޅުަގނޑ ެއކުާ

އިމްތިޔ ޒް މެންބަރުާ ނަންާާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅޭއިރުާފަހުމީެގާ މަޖިލީހަށްާ މިާ މިބިލުާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  90ފުޅުާ

އިކޮނޮ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ މިނިސްޓްރީއަޅުަގނޑުާ ލިބިފައިާާމިކްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮފީހުންާ އޭ.ޖީާ ެއއްބ ރުލުމ އިާއ އިާ ވ ާ

ާާ ޮގތެްއގަާއެހީތެރިކަން. އަލްުއސްތ ޚ އްޞަާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ ހުސްނުއިާ ފ ހަަގކުރަން.ާއްސުޛުާ އަޅުަގނޑުާ ނަންފުޅުާ ޢޫދުެގާ

ާާ ާާހަމައެހެންމެ،ާމި ާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާެއމް.ޑީ.ޕީާޕ ރލިމަންޓްރީާްގރޫޕުެގާލޮބުވެތިާމެންބަރުން.ާޚ ްއޞަާނޭވ ަގއި

މިކަމުަގިއާެގާޗެއަރާޕ ސަންާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީާްގރޫޕްެގާރައީސްާމޫސ ާމަނިކ އި،ާއެމް.ޑީ.ޕީޮގތެްއަގއިާޕ ރލިމަންޓްރީ ދީާ

ާާ އެހީތެރިކަން. އެއްބ ރުލުމ އިާ ފުރިހަމަާ ދެއްވިާ ހުށަހެޅުމުގައިއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިބިލުާ ކުރިންާާާއ ދެ،ާ  95ފަށަިއަގތުމުެގާ

ކުރަމުނާްާޔައިރުާައޅުަގނޑުމެންާމަސަްއކަތްާާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމަށްާތައްޔ ރުވަމުންާދި

އްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާާރުާދ އިރ ެގާޢިތުންާއަޅުަގނޑ އިާމ ފަންނުާއުތުާމިއީާފުރިހަމަާބިލަކަށްާހެދޭތޯ.ާއެޮގދިޔައީެގން

ެއޮގތުންާށްާެގނެވޭތޯާމަސަްއކަތްާކުރިން.ާާއ އިާޚިޔ ލުާމިބިލުާފުރިހަމަާކުރުމަާާވަރ ޅިެގންާތަފ ތުާދ އިރ ތަކުެގާމަޝްާފަހުމީާުގ

ޚިދު ތ ރީޚަށްާ ާާދިވެހިބަހ އިާ ދި ފޯާ ނޭޝަނަލްާސެންޓަރާ މަރުކަޒ އިާ ޤައުމީާ ޤަުއމީާއ ރޓްސ މަތްކުރ ާ ިވޔަފ ރިވެރިންެގާ އި،ާ

އިތުރަށްާާާޖަމުޢިއްޔ  ފަރ ތްތަކުެގާ މިދެންނެވީާ މަޝްވަރ ކުރީމު.ާ އެބޭފުޅުންނ އިާ ޮގސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަންތަނަށްާ މިާ  100އ އިާ

ޕ ޓީ އެހެނިހެންާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ޚިޔ ލުވެސްާ މެންބަރުންެގާ ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާ ވެސްާާާތަކަށްާ

ާާ ާާނުސީދ ާޮގތެއްަގއި އަލީަގިއާރީާމިބިލަށްާމިދެންނެވީާޚިޔ ލުތަކުެގާާފައި.ާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްކުވ ނީާހޯދ ާއަޅުަގނޑުމެން

ާާ އަޅުަގނޑު މިބިލުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގނެވޭތޯ.ާ ކަމެއްާ ާާފުރިހަމަާ މަޖިލީހަމިއަދު އަޅުަގނޑުާމިާ ހުށަހަޅ އިރުާ ާށްާ

ާާ މި މިބިލުާ ބޭނުންވޭާ އޮނިަގނޑެްއާާދަންނަވ ލަންާ ޤ ނޫނީާ ޙިމ ޔަތްކުރ ނެާ މުދ ާ ފިކުރީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ސަބަބު.ާ ހުށަހަޅ ާ

ކޮޕީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ާާާާރައިޓ އިާނެތުމުންާ ޙައްޤުތައް ާާބެހޭާ އެފަދަާތަޢ ރުފުކޮށް ކަނޑައަޅ ާ އުސޫލުތައްާ ޢ އްމުާ  105އެކަމ ބެހޭާ

ޤ ނޫނެޙަ ބަޔ ންކުރ ނެާ ޢަދަބުތައްާ ފިޔަވަޅުތަކ އިާ އެޅޭނެާ ލިބިއްޖެނަމަާ އުނިކަެމއްާ ކަމަކަށްާއްޤަކަށްާ ބޭނުންތެރިާ އޮތުމަކީާ އްާ

ޤ ނޫނެއް ޙައްޤުތަްއާ މިފަދަާ އަދިާ މުޞަވ ތީ.ާ ދިވެހިާ ބަޔ ންކޮށްާ ދަށުންާ ޤ ނޫނީާެގާ އުފެއްދުންތެރިންނަށްާ އްނިފުންނ އިާ
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ަގއިާވ ނީާާާނެާޤ ނޫނެއްާއޮތުމުެގާމުހިންމުާކަންާބޮޑުާކަމުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިބިލުޙިމ ޔަތ އިާރައްކ ތެރިކަންާލިބޭ

ާާ ާާާާރައިޓ އިކޮޕީ ާާެއއ ުގޅޭ ާާއެހެނިހެންާޙައްޤުތައް އުނިކަމެއްާލިބިއްޖެނަމަާއަޅ ނެާފިޔަވަޅުތަކ ިއާާޙިމ ޔަތްކޮށްދީާއެފަދަާޙައްޤަށް

މިބިލުޢަދަ އަދިާ ކޮށްދީފައި.ާ ބަޔ ންާ ދ އިބުތައްާ ވ ނީާކަނޑައަޅ ފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާެގާ ބ ބުަގއިާ ފުރަތަމަާ  110ރ ާވެސްާ

އުފެއްދުމެްއާބޭނުންކޮށްެގންާއަލަށްާއުފެއްދޭާާާޙިމަޔަތްކުރެވޭާއުފެްއދުންތަކ އިާއެހެންމިބިލުެގާދެވަނަާބ ބުަގއިާޙިމ ޔަތްކުރެވޭތޯާާ

ރައިޓްާރަޖިސްޓްރީާކުރ ނެޮގތ ިއާމުޞައްނިފުންެގާޙައްޤުތައްާއިތުރުންާކޮޕީާާކުރުުމެގތިާބަޔ ންފެއްދުމ އިާޙިމ ޔަތްކޮށްދޭާތަކެއު

ާާބަޔ ންކޮށްދީފައި ޙައްޤުތަކ އި، އިޤްތިޞ ދީާ ވ ނެ.ާ ާާއަޚްލ ާ އުނަގންނ  ިއތުރުންާ ބަޔ ންކުރުުމެގާ ޙައްޤުތަްއާ ދިނުމަށްޓަކައިާާޤީާ

ޢަރުޝީފުތަ އ އިާ ލައިބްރަރީާ އުފައްދ ނެޮގތ އިާ ާާއަލުންާ އުފެއްދުން އުފައްދ ާ އަލަށްާ މަސައްކަތްކުންާ ކޮށްފައިާބަޔ ންކޮށްދެވޭތޯާ

 115ވ ނެ.ާޢ އްމުންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާދިނުމުެގާބޭނުމުަގއިާބްރޯޑްކ ސްޓްާކުރުމަށ އިާއެނޫންާޮގތްާޮގތުންާމުޢ ސަލ ތުކުރުމަށްާއަލުންާ

ހ މަާކޮށްދީފައިވ ނެ.ާމަށްާބަދަލުެގނައުމ އިާއަލުންާއުފެްއދިދ ނެާޮގތްާާއ އިާކޮމްޕިއުޓަރާޕްރޮްގރ ާާއުފައްދ ާއުފެއްދުމުެގާވ ހަކަ

ތޯާމަސަްއކަތްކޮށްފައިާވަނީާކޮޕީާރައިޓްެގާތެރޭަގއިާިއަގނޑުާޮގތެއްަގިއާބަލައިލެވޭޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދެވަނަާބ ބުަގއިާމަ

ާަވނ3ާާާަލުެގާާންާޙައްޤުތަކުެގާބިހިމެނޭާމުހިންމުާބައިތަކުެގާމައްޗަށް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާކޮޕީާރައިޓ އިާެއއ ުގޅޭާއެހެނިހެ

ާާވ ނީާސްޓޭޖްާފަދަާތަންތ ނެގާމަސައްކަތްާާކޮށްފައިބ ބުަގއިާމަސައްކަތްާ ދޭާފަންނ ނުންނ ިއާތަކ އިާއުފެއްދުންތަްއާހުށަހަޅައި

ކޮށްދެވޭތޯ.ާާ ރައްކ ތެރިާ ޙިމ ޔަތްކޮށްާ ޖަމ ޢަތްތައްާ ބްރޯޑްކ ސްޓްކުރ ާ ޕްރޮޑިއުސަރުންނ އި،ާ އުފައްދ ާ ރިކޯޑިންގާ  120އަޑުެގާ

4ާާދީފަިއާވ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިބިލުެގާާވިފައިާނުވ ާތަކެތިާވެސްާމިާބ ބުަގިއާބަޔ ންކޮށްޙިމ ޔަތްާކުރެހަމައެހެންމެ،ާާ

ާާ ލިބިދިނުމުެގާވ ހަކަާބަޔ ންކޮށްފަިއާވ ނެ.ާޙައްޤުތަްއާޙިމ ޔަތްކޮށްާރައްކ ތެރިާކުރުމަށްޓަކައިާެއޅޭނެާާާއްޙައްޤުތަވަނަާބ ބުަގއި

ފިޔަވަ މަދަނީާ އަދިާ ބ ރުތައްާ ޢަދަބުތްައާފިޔަވަޅުތަކ އިާ ދެވޭނެާ އިތުރުންާ ބަޔ ންކުރުމުެގާ ފިޔަވަޅުތައްާ ޖިނ އީާ ޅުތަކ އިާ

މިބިލުެގާާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ނެ.ާ ޙައްޤުތަކަށްާާ  5ބަޔ ންކޮށްދީފައިާ އެހެނިހެންާ ބ ބުަގއިާ ބަލައިލެވޭތޯާާވަނަާ

ާާ ފަންމަސައްކަތްކޮށްފައިވ އިރު އަދިާ ޙިމ ޔަތްާާާނ ނީއަދަބީާ މަސައްކަތްާ ާާއުފެއްދުމ އިާ ދ އިރ ާކުރުމަށް ހިންޭގނެާ  125ކަންކަންާ

ާާ ވ ނެ. ާާކަނޑައަޅ ފައިާ އުފައްދ ފަިއވ  ާާކުރިންާ ޢަމަލުކުރ ނެޮގތ އި ާާާާއިސްތިސްނ ވ ތަކެްއޗ އިމެދުާ ާބައިނަލްއަޤްވ މީކަންކަމ އި

ރައީމުޢ ހަދ ތަކ  ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ނެ.ާ މަސައްކަތްކޮށްފައިާ ދެވޭތޯާ ކަނޑައަޅ ާ މިބިލުަގއިާ ޮގތްާ ޢަމަލުކުރ ނެާ ާާމެދުާ ާކޮޕީސް،

އަށްާނޫންކަމަށްާއެންމެާފުރަތަމަާާާބިލުާފަރުމ ާކުރެވިފައިާމިވަނީާއެންމެާފުރިހަމަާާކުެގރައިޓ އިާއެއ ުގޅޭާއެހެނިހެންާޙައްޤުތަ

އެއްބަސްވ ާމީހަކީާއަޅުަގނޑުާކަމުަގިއާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާމިބިލުެގާާ

މެންބަރުންނަށްާއުނިކަމ އެާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ މިއިޢްޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނެއްާ ފެންވަރުެގާ އެކަށީެގންވ ާ މިަވުގތަށްާ ވެސްާ  130ކުާ

ނިންމި އެހީތެރިކަމ އެކުާ ކުރިއެއްބ ރުލެއްވުމ އިާ ބައްލަވަިއެގންާ ކަމަށްާ ފެށުމެއްާ މިއީާ ކަމަށް.ާ ފުރިހަމަާދ ނެާ އިތުރުާ މަުގަގއިާ

ާާކަމެއްާެގނައުމަށްާވިސްނ ަވޑައި ާބިލުެގޭއެގފަހުެގާމަރުޙަލ ތަކުަގިއާމިެގންާިމއީާމިާޤ ނޫނީާއޮނިަގނޑެއްާތައްޔ ރުާކޮށްދެްއވ 

ާާ ެގނެވިދ ނެ ފުރިހަމަކަމެއްާ އިތުރުާ ޤަބޫމިޤ ނޫނުެގާ އަޅުަގނޑުާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ހިސ ބަށްާކަމަށްާ ރ އްޖެާ ލުކުރަނީާ

އަޅުަގނޑުމެއައިާ މުޞައްނިފުންނ އިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެޅިފައިވ ާާއިރުާ ރައްކ ތެރިކުރުމަށްާ ޙައްޤުތައްާ ފަންނ ނުންެގާ ންެގާ
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 135ފިޔަވަޅުތަކެއްާނެތުމ ެއކުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާެއކަންާއެޮގތަށްާދޫކޮށްނުލ ާމިހ ހިސ ބުންާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެެވންާ

ހުނަރުވެރިންގެާ ފަންނީާ ތިބިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރުން.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ެއތައްާާާހުރިާ މިފަދަާ މަސައްކަތްތަކ އިާ

ރައްކާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީެގތެރެއިންާ ާކަންތައްތަކެއްާ އަޅުަގނޑުާތެރިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކުރެވިދ ނެާ

ާާ ކަކީާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ ެއްއަގއިާމ ނަކުރެވިާއަދިާޤ ނޫނެއްެގާާރައިޓ އިާއެއ ުގޅޭާއެހެނިހެންާޙައްޤުތަާާކޮޕީޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއި

ފ ހަަގކުރެިވެގންާދ ނެާކަންތައްތަްއކަންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާމަރުޙަލ ަގއިާއަޅުަގނޑަށްާާާއިފައިގަާސި

 140ވެސްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާރ އްޖޭެގާާާނޫންކަންާއެންމެާފުރަތަމަނީާމީެގާއެންމެާފުޅ ާދ އިރ ަގއިާާމިބިލުާހުށަހެޅިފައިާމިވަ

އ ދެ،ާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭނެާހިރިަގލ އިާތަފ ތުާާާ.ޮގތަށްާާއްސުރެާއައިސްފައިާވަނީާތަފ ތުާޮގތްއުފެއްދުންތައްާޒަމ ނު

އެބަހުރި.ާ އައިސްފައިާ ހިސ ބަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ލިޔުންތައްާ ތަފ ތުާ މިކަހަލަާ ލިޔުންތަކ އިާ މަޢުދަނުެގާ އެކިއެކިާ

ދުންތަކ އިާިމފަދަާއ އިާައއުާއުފެއްމ ރ ތްކުރުމުެގާވައްޓަފ ޅިާާއިާެގދޮރުާޢިއ ދޯނިފަހަރުާބަނުމުެގާވައްޓަފ ޅިާާހަމައެހެންމެ،ާއޮޑި

ވެސް މަރުޙަލ ަގިއާާރައިޓްާާކޮޕީާާކަންތައްތަކަށްާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުރެވިދ ނެ.ާ އެޑްރެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތެރޭަގއިާ ެގާ

މި ނުވ ހުާާއަޅުަގނޑަށްާ ކުރެވިފައިާ ފުރިހަމަާ އިޚްލ ރިހ ކަމެއްާ ވަރަށްާ ދަންނަވަން.ާކަންާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ  145ޞްތެރިކަމ އެކުާ

ލެއްވުމ އިާއެހީތެރިކަމ ެއކުާމިބިލުާެގާފުރިހަމަާއެއްބ ރުޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނޑުާއެދެނީާމިއަޅުަގ

ާާާާޤ ނޫނަކަށްވެާމިބިލުެގާސަބަބުންާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާއިތުރު ަވރަށްާާާިވާފުރުޞަތަށްޓަކައިލިބުން.ާދެއްކުރިއެރުމ ިއާފ ަގތިކަން

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

 150ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިމވ ޝުކުރިއްޔ ާ ކުރިމަތީަގއިާ ޙައްޤުތަާާކޮޕީ،  ޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެނިހެންާ އެއ ުގޅޭާ ާާކުެގރައިޓ ިއާ

ާާ އިބްތިދ ޢީ ާާބިލުެގާ ވަނީ ކަނޑައެޅިފައިާ މިޮގތ3ާާަބަހުސަށްާ ަވނީަގޑިއިރު.ާ ބެހިފަިއާ ަވުގތުާ ކަނޑައެޅުމުންާ ަވުގތުާ ، ށްާ

ާާ 60ާާާާޑީ.އ ރް.ޕީާއަށް 60ާާާާމިނިޓުާިއރު.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް 3ާމިނިޓުާއިރު.ާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާކޮންމެާމެންބަރަކަށް

ާާާާމިނިޓު ާާއިރުމިނިޓ16ާާުއިރު.ާޕީ.އޭާއަށް 5ާާާާ.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށް މިާޮގތުެގާމަތީންާމިނިޓު.3ާާާާމިނިޓު.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށް

ާާ ެގންދ ނަން. އަރުވަމުންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އެދިވަޑަިއަގތުމުންާ ާާފުރުޞަތަށްާ މިހ ރުާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  155އަޅުަގނޑުާ

ާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާއަށް.ާ

ާ

ާމްތިޔ ޒްާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއި

ާާ އަްއސަލ މްޢަލައިކުމް. ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ޙައްޤުތަާާކޮޕީާ`.ާ އެހެނިހެންާ އެއ ުގޅޭާ ބެހޭރައިޓ އިާ ާކ ާ

ދ އި މަނަދޫާ ކަމަށްޓަކައިާ ދެއްވިާ ހުށަހަޅުއްވ ާ މަޖިލީހަށްާ މުޙައްބިލެއްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަދިރ ެގާ ޠ ރިަގށ އިާ  160ާމަދުާ

ާާ ކުރަމުންާދަންނަވަން.ާމިބިލުެގާމަސައްކަތްއެމް.ޑީ.ޕީާޕ ރލިމަންޓްރީާުގރޫޕަށ އިާއަދިާސަރުކ ރަށްާވަރަށްާޚ އްޞަާޝުކުރެއް



 7 

ާާ ާާާާމެންބަރ އެކުަގއިާވަރަށްާގ ތުންާމަސައްކަތްކުރުމުެގދިޔައިރުަގއިާއެާޢިއްޒަތްތެރި ކަމަށްާާާލިބުނީތީާއަޅުަގނޑުާއެފުރުޞަތު

ޢިއް އ ދެ،ާ ާާއުފ ކުރަން.ާ ދިމ ތަކ އި އެންމެހ ާ ދިރިއުޅުމުެގާ ރައީސް،ާ ާާާާކޮޕީޒަތްތެރިާ ުގޅިފައި.ާާރައިޓ ިއ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވަނީާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެން ލ މެހިފައި.ާ ުގޅިާ ބޮޑަށްާ ާާވަރަށްާ ބަލ ލ ާހެނދުނު ރޭަގނޑުާ ޓެލެވިޜަންާ ައދިާ ކިޔަސްާ ނޫހެއްާ ކިޔ ލ ާ

ބަޕްރޮްގރ މެއްާބަލ ލިޔަސްާހަފްތ ާނިމުމުަގ ާާފިލްމެއްާބަާާލައިލ އިާއަޅުަގނޑުމެންާ  165އަޅުަގނޑުމެންާސިޓީެއއްާލައިލިޔަސްާއަދި

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއުޒިކްާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ ބޭނުންކުރިއަސްާ ސޮފްޓްވެއ ާ ބޭނުންކުރ ާ ތައްޔ ރުކޮށްލިައސްާ އެއްޗެއްާ ފަދަާ

ާާ ާާހިތްހަމަޖައްސ ލުމަށްޓަކައި ކަމަކީއަޑުއަހ ލ  މިހުރިހ ާ އަޑުއަހ ލިއަސްާ ކޮޕީާާމިއުޒިކްާ ވަރަށްާާވެސްާ ބޮޑަށްާާާރައިޓ އިާ

ިގނަާއެކިއެކިާފަންނ ނުންާެއކިެއކިާދ ިއރ ތަކުެގާފަންނ ނުންނ އިާއެކުަގިއާާާާކަމެއް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާާުގޅިލ މެހިފައިވާ 

ާޚ އްޞަކޮށްާާާ،ވެސްާއަޅުަގނޑަށްާލިބިފައިވޭ.ާއ ދެ،ާމީެގތެރެއިންާމިއުޒީޝަނުންާާވަރަށްާގ ތުންާމަސައްކަތްާކުރުމުެގާނަސީބު

ތަފ ތުާ ވަރަށްާ މިބ ވަތުެގާ ލިތޔުންތެރިންނ އިާ ފަރުމ ކުރުންތެރިންނ އިާ ކުރެހުންތެރިންނ އިާ މީހުންނ އިާ ކުޅޭާ  170މިއުޒިކްާ

ފަންނ ނުންނ އެކުާވަރަށްާގ ތުންާމަސައްކަތްކޮށްާވަރަށް ިގނަުގނަާ ބޮޑުާގ ތްާބޮންޑެއްާއަޅުަގނޑުެމންާާާދ އިރ ތަކުެގާވަރަށްާ

އަޅުަގނ އުފެދިފައިވޭ.ާ އެމެދުަގއިާ އެނޭގާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އެބޭބޭފުޅުންާބޭޑަށްާ ހުރިޮގތް.ާ އިޚްސ ސްތައްާ ބޭފުޅުންެގާ

ާބޭނުންފުޅުވެާވަޑައިަގންނަވ ާކަންކަން.ާއެހެންކަމުންާމިފަދަާބިލެއްާހުށަހެޅިެގންާދިއުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާމުޙިންމުާ

މިދެ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާާކަމެއްކަުމަގއިާ އެހުމަށްފަހުަގއިާ އަޑުާ ބޭބޭފުޅުންެގާ ފަދަާ ންނެވިާ

 175އަކީާރައްޔިތުންނަށްާމ ލީާާާވެސްާއަޅުަގޑުމެންާފ ހަަގކޮށްފައިވ ނެާމަޢުލޫމ ތ އިާސަޤ ފަތ އިާއ ރޓްސްެގާދ އިރ އިާާމެނިފެންޓޯަގ

މި ހެދުންާ ސިޔ ސަތަކަށްާ ލިބިދޭާ ސިޔ ސަތެއްކަުމަގއިާާކުރިއެރުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލިޔުންތެރިާވެސްާ އެފަދަާ ހަމަާ އަދިާ ާ

އުފެއްދުމަކީ ބައެއްާ އުފެއްދުންތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާކިޔުންތެރިާ މަޤްޞަދެއްކަމުަގއިާ މަިއަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ

ާާމެނިފެސްޓޯަގ ާާއި ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނެ.ާ ގައ39ާާިެވސްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ެވސްާާާަވނަާ

އެހެންވީމ ،ާާބަޔ ންކޮށްފަ ލިބިެގންވ ކަމަށް.ާ ރައްޔިތަކަށްމެާ ކޮންމެާ ޙައްޤުާ ލިބުމުެގާ މަންފ ާ ކަންކަމުންާ އަދަބީާ ފަންނީާ ިއވޭާ

 180ރަިއޓަކީާކަމެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާއ ދެ،ާކޮޕީާާާާިގނަުގނަާފައިދ ތަކެްއާކުރ ނެާާމިފަދަާބިލެއްާވުޖޫދަށްާއައުމަކީާވަރަށް

އުފެއްދުންާއުފެއްދުމަށްާހިތްވަރުދޭާއަދިާއެއ ުގޅޭާޙައްޤުތައްާރަްއކ ތެރިކޮށްދޭކަމެްއ.ާމިފަދަާާާއުތަކެތިާއީޖ ދުކުރުމ އިާއަާާާއުއަ

ައއުމަކީ މަންފ ތަާާބިލެއްާ ިގނަުގނަާ ވަރަށްާ ލިބޭނެޭއެގާ ކުރިންާކަމެއްާާއްާ ައޅުަގނޑުާ ައޅުަގނޑުާާާކަމަށްާ މިދެންނެވީ.ާ ވެސްާ

ސްާނޫނިއްޔ ާދިވެހިާރެއއްޗެތިާއީޖ ދުކޮށްާނޫނިއްޔ ާުއފައްދ ާއޯތ ާާއުބިލެއްެގާމައިަގނޑުާމަޤްޞަދަކީާއަދެކޭޮގތުަގއިާމިފަދަާާ

އެާމަސައްކަތުންާއ ދެ،ާމީހުންާޭއެގާާާާ.ބަހުންާނޫނިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާިމހ ރުާބޭނުންކުރ ާބަހުންނަމަާމުސައްނިފުންެގާމަސަްއކަތް

މި ހަމައެކަނިާ ކުރުމުންާ ަވއްކަންާ ވަްއކަންކުރ ާ ޭމވ ިއންާ ފޮނިާ މަިއަގނޑުާމަސައްކަތްތަކުެގާ މީެގާ  185ންޖުކޮށްދިނުމެއްނޫން.ާ

ބޭނުމަކީާއަޅުަގނޑުާދެކެނީާޢިލްމ އިާހުނަރުާކުރިއެރުވުން.ާޤައުމުަގއިާއެކަންތައްތައްާކުރިެއރުވުމަށްާމަސަްއކަތްކުރުން.ާއ ދެ،ާ

ންތައްތަކުެގާސަބަބުންާާކަދަވެސްާދ ނެ.ާއަދިާމިފަާާހިމ ޔަތްވެެގންާާމިކަންކަމުެގާސަބަބުންާއެފަދަާބޭބޭފުޅުންެގާމަސައްކަތްތައް

އެފަދަާބިލުެގާސަބަބުންާއެފަދަާބޭބޭފުޅުންނަށްާއިތުރުާހިތްވަރުާލިބިެގންދ ނެ.ާމީެގާނަތީޖ އަކަށްވ ނީާޤައުމަކީާއުފެއްދުންތެރިާ
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ރިާިގނަާޢިއްޒަތްތެާާާނެތިން.ާވަރަށްާާޤައުމަކަށްާެވެގންދިއުން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލ މެދުަގއިާމ ިގނަާވ ހަކަާދައްކ ކަށެއް

 190މެންބަރުންާމިއަށްާޚިޔ ލުފ ޅުކުރައްވ ނެކަމަށްާދެކޭތީވެާައޅުަގނޑުާމިހ ާހިސ ބުންާމިވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ފައިާައޅުަގނޑުެގާޕ ޓީެގާާ

ާސްދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާަގވެސްާފުރުޞަތުާދޭންާާއެހެންާމެންބަރުންނަށް

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ޢިޝުކުރިއް ާާޔ ާ މެންބަރު. 9:30ާާާާްއޒަތްތެރިާ 3ާާާާަގިއ ދަންނަވ ލަން. ވ ހަކަާ ފެށޭނެާ މަސައްކަތްާ ނަންބަރ1ާާާުކޮމިޓީއެްއެގާ

 195ނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއިާސަރުކ ރުެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއަދ ާކުރ ާމިންވަރުާބަލ 2ާާާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއިާމ ލިްއޔަތުާކޮމިޓީ.ާާ

ާާނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގިއާއިޤްތިޞ 3ާާކޮމިޓީ.ާާ 3ާާާާދީާކޮމިޓީ.ާމި މަސައްކަތްާފެށޭނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.9:30ާާާކޮމިޓީ

ފަހުންާ ތަންކޮޅެއްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އަޅުަގނޑުާ

އެދިަވޑަިއެގވަދަްއކަފުޅުވަހަކަ މެންބަރަކުާ އެހެންާ ކޮށްލެއްވީމަ،ާ އެެމންބަރަންާއިޝ ރ ތްާ ފުރުޞަތުާކަންނެވީމަާ އަޅުަގނޑުާ ށްާ

ާމަދުާރަޝީދު.ާއްާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަޅިޗަންގޮާއަރުވަން.ާމައްާ

ާ200 

ާާ:މަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންއްާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަޅިމައްޗަންގޮާ

ޢިްއޒަތްތެރި ރައިޓާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ކޮޕީާ އަޅުަގނޑުާ ދެތިާާރަީއސް.ާ ޤަސްދުކުރ ތީވެ،ާާބެހޭޮގތުންާ ދަންނަވ ލަންާ ެއއްޗެްއާ ންާ

ައއިރުަގއިާވުޖޫދަށްާނައުުމެގާސަބަބުންާވަރަށް ިގނަާފަންނ ނުންވަނީާާާމިފުރުޞަތުާމިނެީގ.ާމިާކޮޕީާރައިޓްސްާމިހ ތަނަށްާ

ާެގއްލިފަިއވަނީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާުއވިެގންޮގސްާއަދިާމ ޔޫސްާކަންމަތީަގއިާއެހެންާކަމަކަށްާގެއްލިފައި.ާޚ ްއޞަކޮށްާިގނަކުދިން

ައއިއިރުަގއިާ ހަރަކ ތްތެރިވަމުންާ އެމީހުންާ ޮގތުަގިއާ ފަންނ ނުންެގާ އެމީހުންެގާ ެވެގންޮގސް.ާ ޝިކ ރައަކަށްާ  205ޑްރަްގެގާ

ވަރަށް ާާާާއެމީހުންނަކީާ ިގޓަރިސްޓުން. އެބައިމޮޅުާ ލަވަކިޔުންތެރިން.ާ ހިމ ޔަތްާނުވަތަާ އެްއވެސްވަރަކަށްާ ޙައްޤުާ މީހުންެގާ

މީ ވަރަށްކުރެވިފަެއއްނެތްާ ލިބޭާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެފަދަާ އައުމުންާ ބިލެއްާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރީަގއެއް.ާ ބޮޑުާާާެގާ

އަޅުަގނޑަކީއްއު ޚ އްޞަކޮށްާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ އުފެއްދިާާާމީދެްއކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ފަންނ ނަކަށްވެފައިާ ކުރިެގާ މީެގާ ވެސްާ

ާާާާއުފެއްދުންތައް ާާެވސް ާާކުޑަކޮށް ާތެރޭަގއި.ާހަމަެއއ ެއއްކޮށްާައޅުަގނޑ އެއްކޮށްާއުފަންެވެގންާައއިާެގ1990ާާތަޢ ރަފްވެފައިވ ނެ

ެއކަމ  އުޅޭތީެވ،ާ ޖަލުަގއިާ މިހ ރުާ އ ޓިސްޓުންާ ވަރަށްާާިގނަާ އަޅުަގނޑުާާާވެސްާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މަކުރ ކަމަށްާ  210ބޮޑަށްާ

ންެގާާނުންާއުފައްދ ާެއއްޗެހިތަްއާއެބައިމީހުމިކަންތައްާމިާފ ހަަގކުރަނީާޤ ނޫނަކަށްވެެގންާއެބައިމީހުންާުއފައްދ ާނުވަތަާފަންނ 

އޮތުމުންާއެބައިމީހުންނަށްާއިތުރުާާާަގއިޤ ނޫނެްއޮގތުާާވެސްާެއއްޗެއްާލިބޭޮގތަށްާއޮތުމުންާާމީހުންނަށްރައްކ ތެރިކަންމަތީަގއިާއެ

ވެސްާއަދިާެއހެނާްާާާަގއިހިތްވަރެއްާލިބިާކުރިމަުގަގއިާމިހ ރުާހަރަކ ތްތެރިވަމުންާމިއަންނަާޒުވ ނުންނަށްާއ ޓިސްޓުންެގާޮގތު

ވަރަށްާާޮގތްޮގތުން ޒުވ ނުންނަށްާ އުފެދޭާ އަދ ކުރުާާވެސްާ މިކަމަށްާޝުކުރުާ ލިބޭތީެވ،ާ ެއއްޗެހިާ ރައްކ ތެރިކަމަކ އިާ މުެގާބޮޑުާ

 215ާބޮޑަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާާ.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާއެްއޗެއްާދެންނެވީޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ 
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ާ

ާ:ްއކެވުންރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ބަލަހައްޓަިއާާާވަރަށް ރިޔ ސަތުާ ެގންޮގސްދެްއވުމުަގއިާ ކުރިއަށްާ ބަޙުސްާ ައއިޓަމްަގއިާ އެޖެންޑ ާ މިާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ބޮޑަށްާ

ާާ ދ ިއރ ެގ ވެލިދޫާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކޮމިޓީެގާ ބަލަހައްޓަވ ާ ޕެނަލްާ ރިޔ ސަތުެގާ ޢަލީާދެއްވުމަށްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

އަޅުަގއްމުޙަ އަޅުަގނޑުާމަދަށްާ ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ ހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ދަންނަވ ލަން.ާ  220ނޑުާ

އެއ އިާުގޅުންހުރިާޙައްޤުތަކުެގާާާާހުސްެގާމަރުޙަލ ެގާކޮޕީާރައިޓ ދަންނަވ ލ ނަން.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިދަނީާއިބްތިދ ޢީާބަާ

ާާ އަތުަގއިާިމވަުގތުާއެްއވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއެދިަވޑަިއެގންފައިާނެތީމ ،ާބިލ ބެހޭޮގތުންާވ ހަކަދައްކަމުން.ާއަޅުަގނޑު

މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ޔަޤީންާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަލ ލަން.ާ އެބަާ ކުޑައިރުކޮޅެއްާ މުޙިންމުާާާއަޅުަގނޑުާ މިފަދަާ ވެސްާ

ބޭނުންފުޅުވ ނެ ވިދ ޅުވެަވޑަިއަގންނަވަންާ ެއއްޗެްއާ ބެހޭޮގތުންާ ކުޑައިބިލަކ އިާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މިރުކޮޅެކަމަށް.ާ ާްއާ

ުގޅުންހުރިާއެހެނިހެންާޙައްޤުތަކުެގާބިލ ާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަދެްއކުމަށްާ  225ބަލ ލ ނަން.ާއ ދެ،ާކުރިމަތީަގިއާމިއޮތްާކޮޕީާރަިއޓ އިާ

ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާދ އިިއަގންނަވ ާމަޑަވެލިާާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާނިސްބަތްވެަވޑަމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެްއާމިއަރުވަނީ

ާމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާއްމަދުާނ ޒިމަށް.ާމުޙައްމުޙަ

ާ

ާމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާއްމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަ

 230ންާހުރިާއެހެންާކަންތައްތަކ ިއާާބެހޭާޤ ނޫނެއްާއަދިާއެއ ުގޅުާާކޮޕީާރައިޓ ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ`.ާއ ދެ،

އުފ ކުރަންޖޭހޭކަމެއް.ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ ކަމީާ ހުށަހެޅިެގންާ މަޖިލީހަށްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ިމއަދުާ ޤ ނޫނެއްާ ުގޅިެގންާ

ާާ ކުރީަގއި ބަޔަކަށްާ އެތަްއާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނެތިެގންާ ޤ ނޫނެއްާ ރައިޓްެގާ ކޮޕީާ ާާސަބަބަކަށްވަނީާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާާމިތ 

މެންބަރުންާާ އެހެންާ ވަރަށްވެސްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ފަދައިންާ ކަންތައްތައްާާާފ ހަަގކުރެްއވިާ ބޭރުަގއިާ އިންސ ފުންާ ިގނަާ

އެްއެވސްާނހި ލިބިެގންދ ނެކަމީާ ލުއެއްާ އެކަންތައްތަކަށްާ ސަބަބުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ގ ފައިވ ކަމަށްާ

 235މިއުޒިކުާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާކުރީަގއިާފަންނީޮގތުންާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާާާާނޫން.ާތަފ ތުކޮށްާާޝައްކެއްާއޮތްކަެމއް

ާާ ަވސީލަތްާނުވަތަ އިންސ ނީާ ެއކަމަށްާ އަދިާ ރ އްޖޭަގއިާ ކުރިއަރ ފަިއވޭާ ލިޔެާ ރ ުގތައްާ ކަންތައްތަްއާ ުގޅުންހުރިާ މިއުޒިކ ިއާ

ދަރަޖަ ހުރިާ ފަންނީޮގތުާާކުރިއަރ ފައިާ ރ އްޖޭަގއިާ ބަލ އިރުާ ތަމްރީނުވެފަިއވ ކަންައށްާ ިގނަބަޔަކުާ އަޅުަގނޑުާާާންާ ވެސްާ

ކުރީަގއިާ ލިޔެާ އެާ ލިޔުމުންާ ރ ުގތަްއާ އ ދެ،ާ ޤ ނޫންެއާާާފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުރެވެުމންދޭ.ާ ރަޖިސްޓްރީާ ވެސްާ

ނެތްކަން ކުރެވިފައިާ ޒ ތަށްާ އަސްލުާ އޭެގާ ކަންތައްތަކެއްާ މ ބޮޑުާ އެއަށްާ ފ ާާނެތުނީމ ،ާ ައޅުަގނޑުާ ހަަގކޮށްލަން.ާވެސްާ

އެ ކުރ އްޖޭަގއިާ ވަރަށްާ ޮގތުންާ ފަންނީާ ތިބިާ މިންނެތްާބަާ ެއކުދިންެގާ އެހެންނަމަވެސްާ ޒުވ ނުންތަކެއް.ާ ތިބިާ  240ރިއަރ ފަިއާ

މަސައްކަތުންާެއކުދިންާއަމިްއލަާޕްރޮޑެކްޓެްއާނުވަތަާއަމިްއލަާއުފެއްދުމެއްާތައްޔ ރުކޮށްާއެކަންާހިމަޔ ތްާކުރެވޭނެާޤ ނޫނެއްާ

ދުާއެކުދިންނަށްާލިބުނުާމ ޔޫސްާކަމެއް.ާހަމައެއ އެކީަގއިާިވޔަފ ރީެގާއުސޫލުންާއެކަންާކުރެވޭނެާއެންމެާދުޅަހެޔޮާނެތުމީާމިއަ
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އަޅުަގނ ނެތް.ާ ލިބިފަެއްއާ ޒުވ ނުންނަކަށްާ ފުރުޞަތެއްާ ެއއްެވސްާ ކުރެވޭނެާ އެކަންާ ޮގތުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާއިޤްތިޞަދީާ ޑުާ

މި އޭނ ާއަސ ލަކަށްާރ ުގތައްާއުފައްބޭނުންވަނީާ ރ ުގާާށްާއަިމއްލަާނަމުަގއިާރަޖިސްޓްރީދ ެގންާރ ުގާ އެާ ިވޔަސްާ ވިކަުމަގިއާ

ދެޭވނެާ އަދަބެްއާ ެއއަށްާ އަދިާ ކުރެވޭާ ތަޙުޤީޤުާ އެާ ހުރަސްެއޅޭނެާނުވަތަާ ެއއަށްާ ދ އިރުާ ބޭނުންކުރަމުންާ ފަރ ތަކުންާ  245އެހެންާ

ބޭކ ރުވެާ މަސައްކަތުެގާ ކުރިާ ެއާ ނުވަތަާ ރ ުގތަކުެގާ އެާ ނެތުމީާ ިގނަާޤ ނޫނެއްާ ނުހަނުާ މަސަްއކަތްތަކަކީާ އެާ ކަމެއް.ާ ެގންދ ާ

މިައދުާ މިވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުާ ސީދ ،ާ ކަންތައްތައް.ާ ހުންނަާ ކޮށްފަިއާ ަމސައްކަތްތަކަކ ެއކީަގއިާ ިގނަާ ނުހަނުާ ވަުގތުތަކެްއާ

ހުރިާމީހަކަށްާީވތީާާާއަޅުަގނޑުާމިކަމ ާދުރުަގިއާހުރިާކަމުަގއިާވިޔަސްާައޅުަގނޑަކީާއަިމއްލަާއަށްާމިކަންާތަޖުރިބ ާކޮށްފައި

ހަ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުާ ކަންތައްތައްާ ދިމ ިވާ މަސަްއކަތްތަކަކުންާނއަޅުަގނޑ ާ ިގނަާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އ ދޭ.ާ ދ ނަންާ

އަޅުަގނޑުމެނާްާ ކުރީަގއިާ އަހަރުާ ވަރަކަށްާ ފަސްާ މިާ ނުވަތަާ ކުރީަގިއާ ދ ދިާ ޮގތެްއަގއިާ އިޖްތިމ ޢީާ ތެރޭަގއިާ  250ޒުވ ނުންެގާ

އުފައްދ  ބަޔަކުރ ުގތަކެއްާ ތިބިާ ރަށެްއަގއިާ ރަށްފުށުެގާ އެހެންާާެގންާ ކުރިން.ާ މަސަްއކަތްާ އެާާމަނަެއާ ައކީާ ހިތ މަާ ވެސްާ

ކުރަން.ާ ފ ހަަގާ އަޅުަގނޑުާ ކަންާ ނެތިެގންާ ޤ ނޫނެއްާ އެއީާ ޮގންޖެހުންތައް.ާ ދިމ ވިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަސައްކަތުަގއިާ

ންާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއުފެއްދިާިއވ ާއިންފޮމޭޝަންާމިނިސްޓްރީުމަގހަމައެއ ެއކީަގއިާސަރުކ ރުެގާޭއރުެގާމުއަްއސަސ ެއއްާކަ

ެއއްެވސްާރުހުމަކ ާނުލާ  ކުރަމުންާދިޔައީާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުންާ އެާ ރ ެގއްާނުވަތަާއަޅުަގނޑުމެންާއުފެއްދިާމިޔުޒިކެއްާ

 255ނުެގާމިނިސްޓަރުކަންާކުރި،ާއެތަނ ިއާއަޅުަގނޑުމެންާއަިމއްލަާޮގތުންާއުފެއްދިާރ ެގއްާބޭނުންާކުރަމުންާދިޔައީ.ާއޭރުަގއިާއެތަ

ހަވ ލުވެާހުންނެވިާަވޒީރ ާއަޅުަގނޑުާއަިމއްލަާސުވ ލުާކުރީމަާވިދ ޅުވަނީާކޮބ ހޭާކޮޕީާރައިޓ ާބެހޭާޤ ނޫނެއް.ާތިމަންނ މެނާްާ

އެހެން ނޫނޭ.ާ ލައިެގންނެއްާ ހުއްދަައކ ާ ކަހަލަާ އެއްވެސްާ މިދަނީާ ބޭނުންކުރަމުންާ އުފެއްދުންތައްާ އިންޑިޔ ެގާ ވީމަ،ާވެސްާ

ާާ ާާމިޒ ތަށްާއެކަންތައްތައްާއޮތުީމާއަޅުަގނޑުމެން މިާޤ ނޫނުެގާމިއަދު ހިތ މަކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންާޔަޤީންާކުރަންާ

އަޅުާ ޤ ނޫނަކީާ ިމާ އެހެންވީމަ،ާ ކަމަށް.ާ ލިބިެގންދ ނެާ ހައްލެއްާ ކަންތައްތަކަށްާ މިދެންނެވިާ މިާ ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބުންާ ަގނޑުާ

 260އަދިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއިންވެސްޓްާކުރަމުންދ ާއެހެންާފަރ ތްތަކަށްާވެސްާމިާޤ ނޫނުެގާސަބަބުންާާާ.ނޫނެއްމުާޤ ންޮގތުަގއިާމުހި

ލިބިެގންދ ނެ ކަންތަްއތަްއާާާ.ލުއިެއއްާ މުވ ސަލ ތީާ އަދިާ ޒަރިްއޔ ިއންާ ޓެލެފޯނުެގާ އަދިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ވަނީާ ސަބަބަކަށްާ

ދ އިރުާއެބައިީމހުންނަށްާވެސްާޤ ނޫނެއްާއޮތުމަކީާއެބައިމީހުންާކުރ ާމިދެންނެވިާހިންުގމަށްޓަކައިާދެާކުންފުންޏެއްާއުފެދިެގންާާ

ޤ  މިާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ ކަންތައްތަކުެގާ މުވ ސަލ ތީާ މިާ އަދިާ މަސައްކަތްތަކ ާ ކަންތައްތަކަހަލަާ ލިބޭނެާ ހިމަޔ ތްާ ކެއްާާނޫނުާ

ން.ާއަޅުަގނޑުާއެންމެފަހުންާފޯނުާބިލުާދައްކަންާދިޔަާހުރުމ އެކީަގއިާެއކަންާހައްލުެވެގންދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުާކުރަ

 265ވަުގތުަގއިާވެސްާމިާޤ ނޫނުާނެތިެގންާއެބައިމީހުންނަށްާދިމ ވ ާއުނދަޫގާދަތިތަކުެގާވ ހަކަާއެތަނުެގާއިސްވެރިންެގާފަރ ތުންާ

އިރ ދަކުރަާ ފ ސްވީމ ާ ޤ ނޫނުާ މިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިފައި.ާ ަމއުލޫމ ތުާ ވަނީާ ރ އްޖެއަޅުަގނޑަށްާ ައށްާާާވިްއޔ ާ

ާދިމ ވެފައިާއޮތްާދަތިކަންާހައްލުވެެގންދ ނެާކަމަށް.ާދެްއވިާފުރުޞަތައްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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 270ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިާބިލަށްާވ ހަކަާދެއްކުމަށްާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާމ ފަންނު

ފުރުޞަތެއްާއަރުވ ނަންާާއިބްރ ހީމްާާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާދެކުނު ރަޝީދު.ާއިބްރ ހީމްާރަޝީދަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާ

ާއަބޫބަކުރަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާޖަމ ލްާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާެމންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާމ ވަށު

ާ

ާހަކަދެއްކެވުންާ:ރަޝީދުާވ ާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނުާމ ފަންނު

ޠ ރިޤުާ މުޙައްމަދުާ ސްޕޮންސ ކޮށްާ ބިލުާ ޙައްޤުެގާ އެހެނިހެންާ ުގޅޭާ ރައިޓްސްއ ާ ކޮޕީާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  275ޝުކުރިއްޔ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަނަދޫާދ އިރ ެގާހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާއ ދެ،ާފިކުރީާމުދަލުެގާޙައްޤުތައްާ

އުފައްދުންތެރިކަމ ހިމ ޔަތްކު ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މުދަލަކީާ ފިކުރީާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ބިލުާ ރ އްޖޭެގާާާއިރުމުެގާ އަދިާ

ކުަގއިާފިކުރީާމުދަލުެގާޙައްޤުާނެތުމުެގާާވެހިރ އްޖޭެގާފ އިތުވިާޒަމ ންތައ އިާވަރަށްާބޮޑަށްާުގޅިލ މެހިފައިވ ާކަެމއް.ާދިާާތަރައްޤީ

ންާލިބެންޖެހޭާފައިދ ާނުލިބިާވަކިާހިސ ބަކުންާކުރަމުންާއައިާމަސައްކަތްާއުފައްދުންތައްާވަނީާޭއެގާާއެްއެގސަބަބުންާއެތައްާބަާ

 280އަޅުަގނޑުާާާ،ހުއްޓ ލ ާކޮންމެވެސްާއެހެންާދިމ އަކަށްާރުޖޫޢުވ ންާޖެހިފައި.ާއ ދެ،ާމިޔުޒިކ ާއަދިާއެހެނިހެންާޓްރޭޓްާލޯޯގތަކ އި

ާފައިތުވިާޒަމ ނުއްސުރުާއެތައްާބަޔަކުާބުރަާދިވެހިާމަސްވެރިންާކުރަމުންާއައިާާކޮލަމްބޯާއަށްާދަތުރެއްާކުރިންާދިވެހިރ އްޖޭެގ

މަސައްކަތް.ާައޅުަގނޑުާދެކުނިންާއޭެގާބްރޭންޑްާނޭމްާދިވެހިާމޯލްޑިވްސްާފިޝްެގާނަުމަގިއާއެާބްރޭންޑްާކޮށްެގންާމަލިކ އިާ

މިތ ާާއިއ ާާއިންޑިޔ  އެތައްާ ދުނިޔޭެގާ އެާ ބަޔަކުާ ފައިދ ނއެތަށްާ އޭެގާ އޭެގާާަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ ތަން.ާ ދ ާ ހޯދަމުންާ ާ

ދި ދިވެހިން.ާ އޭެގޙައްޤުވެރިންނަކީާ އެކަމަކުާ މަސްވެރިން.ާ ޤައުމުތަކުެގާާވެހިާ އެހެންާ ލިބެނީާ މިާ ފައިދ ާ ލިބެންވ ާ ންާ

ނޭނެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށްކަށްާ ފަސްމީރުާ މިސ ލަކަށްާ ިގނަުގނަާ އެތަްއާ ބަިއވަރުާ އެތަްއާ ހަމައެޮގތަށްާ  285ާާމީސްމީހުންނަށް.ާ

ކޮށްފަިއވ ާާ ރަޖިސްޓްރީާ ހަމަތަކުންާ ބައިނަލްއަޤުވ މީާ ޮގތުަގއިާ މުދަލެްއެގާ ފިކުރީާ ބްރޭންޑުކޮށްާ ެއއީާ އަދިވެސްާ ފަސްމީރަކީާ

ާާ ެއާާާޔަކުކަމެްއާެވސް.ާއެހެންމަވެސްާބައެްއޗެްއ ޮގތުަގއިާ މީހުންާފަސްމީރުެގާޕްރޮޑެކްސްާނަގ ެގންާެއާފިކުރީާމުދަލެްއެގާ

ާާ ިވއްކަން ފަށ ފިއްޔ ާއެާޙައްޤުންާއަނެއްކ ާވެސްާދިވެހިންާއެާމަހުރޫމްާވެެގންދަނީ.ާއެހެންާފިލްމުތަކ ާބްރޭންޑްާކޮށްެގންާ

އިލް ފަރ ތުންާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ބިލުާ ފަންނީާމިާ އެހެނިހެންާ ތަޤުރީރުތައަދިާ އ ޓިސްޓިކްާ އަދަބީާ ދައްކ ާާމީާ މުޚ ތަބަކޮށްާ ކ ާ

ާާ ެއ ޮގތ އިާއެާފިޔަވަޅުތަކ ާހުށަހެޅުންާމިާނޫންާވ ހަކަާޑުރ މ ،ާމިޔުޒިކް،ާޑުރ މ ،ާސްޓޭޖްާނެށުން.ާ  290ނެށުންާއަތުރ ފަިއވ ާ

ހުށަހެޅުންތަކ  ވިޝުއަލްާ ޯއޑިއޯާ ރ ގ އިާ ލަވަޔ އިާ ޅެމ އިާ ދ އިރ ތަކަށްާާާއިވެސްާ ތަފ ތުާ ިގނަާ ަވރަށްާ ޮގސްާ އެހެންާ

ިގނަުގނަާކަންކަންާއެބަހުްއޓޭ.ާއަލިއަޅުވ ލ ފަިއވޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަންވ ނީާއަދިވެސްާމިާބިލަށްާއިތުރަށްާކުރަންޖެހޭާވަރަށްާާ

ކުދިންާވަރަށްާބިނ ކުރަނިިވާ.ާާއިތުރުާދިރ ސ ތައްާކޮށްފަިއ.ާއެއީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާކިޔަވ ާނިމޭާކުއްޖަކުާއުފައްދ ާއުފެްއދުން

އްާގ ތަށްާޮގސްާފިކުރީާއެކިއެކިާއުފެއްދުންތައްާއުފައްދ .ާއެހެންނަމަވެސް،ާޭއެގޒ ތުަގއިާިވޔަފ ރިވެރިއެްއ،ާބޮޑުާވިޔަފ ރިވެރިއެާ

 295އެާދެއްކުމުންާއޭނަާއެާވިސްނިާވިސްނުމ އިާއޭނަާއެކުރިާމަސައްކަތްާހަމަާހިނދުކޮޅެއްެގާތެރޭަގއިާނުައުގަގއިާޮގސްާއެހެންާ

ޮގތަކަށްާފަތުރ ފަިއ،ާޭއެގންާނ ޖ އިޒްާފައިދ ާނަގ ާއޭެގންާބޮޑެތިާިވޔަފ ރިވެރިންާމުްއސަނދިވެފައިާވެސްާއެބަތިބިާރ އްޖޭަގިއާާ
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ށް.ާއެއީާރ އްޖެާައކީާމިހ ރުާފަތުރުވެރިކަމުެގާމަންޒިލަކަށްާވެފައި،ާއުފެއްދުންތަކ އިާއެކިއެކިާކުރެހުންތަކ އިާއަދިާމިހ ތަނަ

އެހެނިހެންާވެސްާއެތައްާބައިަވރުާއުފެއްދުންތެރިކަމެއްާދިވެހިންާދަނީާއުފައްދަމުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމީެގާ

އަށްާޚިޔ ލުފ ޅުކޮށްާވ ހަކަދައްކަވަިއާއިތުރުާއެހެނިހެންާކަންކަންާމީެގތެރެއަށްާަވއްދަިއެގންާކޮމިޓީާއިތުރަށްާިގނަާބޭފުޅުންާމި

އެާ ވިސްނުންާ ދިވެހިންާވިސްނ ާ ފިކުރީޮގތުންާ ޙައްޤުތައްާ ދިވެހިންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަށްާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ މިާ  300ސްޓޭޖްަގިއާ

ވިސް އެާ ވިސްނ ާ ވިސްނ ާ ޮގތުންާ ފިކުރީާ ބަދަލުވެެގންާމުދަލަކަށްާ އަށްާ ފައިސ ާ މުދ ާ އެާ ބަދަލުވެެގންާ މުދަލަކަށްާ ނުންާ

ހުންނަންޖެހޭކަން.ާ ކުރެވިފައިާ ޙިމ ޔަތްާ ކަމަކީާ އެހުރިހ ާ ކަންކަމ އިާ އެވ ާ ތެރޭަގއިާ ޕްރޮސެސްާ އެާ ޖެހޭާ ެއާ ދ އިރުަގއިާ

ކޮކ  އަކީާ ކޮމްޕެނީާ ކޮކ ކޯލ ާ ކޮމްޕެނީ.ާ ކޮކ ކޯލ ާ ޮގތުންާ މިސ ލެއްެގާ ދަންނަވ ނީާ ކޮންމެާއަޅުަގނޑުާ އެނޭގނެާ ހަދަންާ ކޯލ ާ

މީހަކަށްާވެސް.ާކޮކ ކޯލ ާައކީާބުއިމެއް.ާއެކަަމކުާކޮކ ކޯލ ާބްރޭންޑްާއެާނަންާވެލިުއާެއޑެޑްާޕްރޮޑަކްޓެްއެގާޮގތުަގއިާހަދ ،ާ

ކޮށްކޮށްކޮާ އިޝްތިހ ރުާ އެފަރ ތަކުންާ އެމީހުންާ ނޭމްާ ބްރޭންޑްާ އެާ ވަނީ.ާ އަށްާ ކޮކ ކޯލ ާ މިާ ޖެހީމަާ ބޭރުަގއިާ  305ށްާ'ކޮކ ކޯލ 'ާ

ކޮކ ކޯލ ާވަރިހަމަާކޮންމެާއެްއޗެްއަގއިާޖަހަންާކޮކ ކޯލ ާެވްއޖެއްޔ ާބޯނެ.ާއޮރެންޖްާކްރަޝްާވެއްޖެްއޔ ާބޯނެ.ާހަމަާއެހެނާްާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިހ ތަނަށްާވެފައިާއޮތްާޮގތަކީ،ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމަސްވެރިންާބޭނިާމަސްކޮޅުާމޯލްޑިވްސްާފިޝްެގާނަމުގައިާ

ާާކައިރިާައވަށްޓެރިާޤަ 200ާާާާއުމުތަކުންާދުނިޔޭެގާއެތަންާމިތަނަށް 200ާާާާޑޮލަރަށް.20ާާާާްގރ މްާއެބައުޅޭ ޑޮލަރަށ20ާާާްްގރ މް

ދިޔައީާހިކިާމަސްާއެބަހުރިާބޭރުެގާޔޫރަޕްެގާޤައުމުތަކުަގއިާސޮޕްތަކުަގއިާއެބަހުރިާސުޕަމ ކެޓްތަކުަގއިާިވއްކަން.ާއެހެންީވމ ،ާ

 310އިތުވީާޒަމ ންތަކުަގއިާކޮށްފައިާހުރިާމަސަްއކަތ އިާމިާހުރިހ ާކަމެއްާޙިމ ޔަތްާއަޅުަގނޑުާއެބަޖެހޭާދިވެހިރ ްއޖޭެގާދިވެހިންާފ 

ފަތުރުވެރިކަުމެގާާ އ އިާ އިންޑަސްޓްރީާ ޓޫރިޒަމްާ ރ އްޖޭެގާ ޤައުމުތަކުންާ އެހެނިހެންާ ބޭރުެގާ ހަދަން.ާ ޮގތަށްާ ކުރެވޭނެާ

ާާ ނ ޖ އިޒް ނަގ ާ އެާ އުފެއްދުންތެރިކަމުންާ އެހެނިހެންާ އަދިާ އ އިާ ޮގތަކަށްާއިންޑަސްޓްރީާ ފިކުރީާ ޮގތަކަށްާ ހުއްޓުވޭނެާ ފައިދ ާ

ާމިކަންތައްތައްާވިސްނ ާމީެގންާރަނަގޅުާޮގތެއްާޤ އިމްކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 315ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފުރު އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މ ވަށުާާޝުކުރިއްޔ ާ މިއަރުވަނީާ ޞަތުާ

އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެއްާ ައޅުަގނޑުާ އެއަށްފަހުަގއިާ އަބޫބަކުރަށް.ާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްޢަފޫރަށް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 320ާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލް

ަވރަޙްމަތު ައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެނިހެނާްާهللاާ`.ާ ެއއ ިއުގޅޭާ ރައިޓ ިއާ ކޮޕީާ ވަބަރަކ ތު.ާ

ައދަ އަދިާ ފަންނީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބިލަކީާ މިފަދަާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ އިާ މިާ ބިލު.ާ ބީާޙައްޤުތަކުެގާ

ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވިާާ ބިލުާ މިާ އެހެންކަމުންާ ބިލެކޭ.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ޙިމ ޔަތްާ ކުރިއަރުވައިާ އުފެއްދުންތައްާ
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ކަމަށްޓަކައިާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޠ ރިޤަށްާއަޅުަގނޑުާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުާދަންނަަވން.ާ

ބެ ބިލ ިއާ ބިލުާއ ދެ،ާ މިާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލ އިރުަގއިާ ެއްއޗެއްާ ކުޑަކޮށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ  325ހޭޮގތުންާ

ފަރުމ ކުރެއްވިާކުޅަދ ނަާޤ ނޫނީާވަކީލެްއެގާއެހީތެރިކަންާހޯއްދެވިާވ ހަކަާވިދ ޅުވި.ާެއޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާަވރަށްާ

ހިމަ ބައިތަކެއްާ ިގނަާ ޮގތެއްަގއިާ ކަހަލަާޢިލްމީާ ޑޭޓ ބޭސްާ ފ ހަަގކޮށްލަނީ،ާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ވ ކަން.ާ ނުއްވ ފައިާ

ކުރ ާ ތަޢުރީފުާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ މަސަްއކަތްޕުޅަކީާ ކުރަްއވ ފައިވ ާ ވެސްާ ކުރެްއވުމަށްާ ދިވެހިާ ލަފުޒުތައްާ ބައެއްާ

ބޭނުންވޭ ދަންނަވ ލަންާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ައޅުަގނޑުާ ެއޮގތުންާ ކޮޕީާމަސައްކަތްޕުޅެކޭ.ާ އަންނައިރުާ ވުޖޫދަށްާ ބިލެއްާ މިފަދަާ ާ،

މިސ ލަކަށް،ާ ކީއްތޯއޭ.ާ ވ ނީާ ބަދަލުކޮށްލިއްޔ ާ ނަންާ މިާ ޮގތަކަށްާ އެހެންާ ކޮންމެވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުަގއިާ  330ރައިޓްެގާ

އިާެއއ އިާުގޅޭާނަކަލުާކުރުމުެގާޙައްޤުެގާޤ ނޫނުާކަހަލަާޮގތަކަށް.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާެއްއޮގތަކަށްާެވސްާނުފެނޭާކޮޕީާރައިޓ 

އެހެނިހެންާޙައްޤުތަކުެގާބިލުާއެާދިުގކުރަންާލިޔ ކަށް.ާކޮޕީާރައިޓްއ އިާބެހޭާޤ ނޫނުާނުވަތަާކޮޕީާރައިޓްެގާޤ ނޫނުާއޮތީމަާ

ުގޅޭާ ެއއ އިާ ލިޔެވިދ ނެ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ހިމެނޭޮގތަށްާ އޭަގއިާ ޙައްޤުތައްާ އެހެނިހެންާ ުގޅޭާ އ އިާ ކޮޕީރައިޓްާ މ ނަކުރ އިރުަގއިާ

އިާކަންތައްތައް.ާއެހެންވީމ ،ާއޭެގާބަދަލުަގއިާނަކަލުާކުރުމުެގާޙައްޤުެގާޤ ނޫނުާއޮތުންާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާފެންނަާއެންމެހަ

 335ވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާދެންާައޅުަގނޑުމެންާމ ނަކުރ އިރުަގއިާމ ނައިެގާބަިއަގއިާލިޔެވިދ ނެ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާ

ާާ ބިލުެގ މިާ މ އްދ 3ާާބޭނުންވޭާ ހުރިާވަނަާ އެބަާ ބައިތައްާ ލިބިެގންވ ާ ޙިމ ޔަތްާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ އުފެއްދުންތަކަށްާ ަގއިާ

އުފެއްދުންތަްއާ ފަންނީާ އަދިާ އަދަބީާ ހިމެނޭާ ިގންތީަގއިާ ފަންނީާ އަދިާ އަދަބީާ އެއީާ ދެްއވ ފައި.ާ ތަފްސީލުތައްާ ހިސ ބަކަށްާ

އެާ ތަކެތި.ާ ިމވ ާ ތިރީަގއިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ވަކިންާ ވިދ ޅުވެފައިާ ތަފްސީލުކޮށްާއެޮގތަށްާ ެއޮގތުންާ ކަމެއް.ާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ އީާ

ބައިތައްާދެްއވ ފައިާއޮތުމަކީާރަނަގޅުާކަމެއް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާއެހެންވީމ ،ާެއއަށްވުރެާވެސްާއިތުރަށްާތަފްސީލުތައްާމީަގިއާާ

ނަންބަރުާާ ެގާ )ހ(ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ފެންނަާ ހުށަހ5ާާެހިމަނ ލަންާ ިވޒުއަލްާ ޯއޑިއޯާ މިއޮތްާ  340ޅުންތަކ ިއާަގިއާ

ވަރަށްާ އެއީާ ކޮށްލުންާ ލިސްޓްާ ބ ވަތްތަްއާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ މަސައްކަތްތަކުެގާ ވިޒުއަލްާ ޯއޑިއޯާ ތެރޭަގއި،ާ މަސައްކަތްތަކުެގާ

ެއއީާއެހ ބޮޑުާކަަމކަށްާ،  ބޭނުންތެރިާކަމެއްކަމުަގއި.ާެއއީާހަމަާމީހަކުާނ ޖ އިޒްާފަިއދ އެއްާނަގ ފ ނެކަމަށްޓަކައި.ާއެހެންވީމ 

ނެ.ާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގިއާެއކަމަށްާރިޢ ޔަތްާކުރަްއވ ނެކަމަށްާައޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަން.ާއ ދެ،ާރ އްޖޭަގިއާނަކަލުާވެސްާނުވ 

ކުރުމުެގާޙައްޤުާޙިމ ޔަތްާކުރެވޭނެާޮގތެއް.ާއ ދެ،ާފިކުރީާުމދ ާޙިމ ޔަތްާކުރެވޭނެާޤ ނޫނީާއޮނިަގނޑެއްާނެތުމުެގާސަބަބުންާ

 345ެގއްލިފައިާވ ކަންާއަޅުަގނޑުާވެސްާހިތ މައ ެއކުާފ ހަަގކުރަން.ާބައެއްާބޭފުޅުންާނުލ ހިކުާާާވަރަށްާިގނަާބަެއއްެގާޙައްޤުތައް

ނަމުަގިއާ ބައެއްެގާ އެހެންާ ެއއްކުރެއްވުންތައްާ އެއްކޮށްފަިއވ ާ މަޢުލޫމ ތުތަކުންާ ހޯއްދަވ ާ ދިރ ސ ކުރަްއވައިާ މަސައްކަތްޕުޅުންާ

ޢުލޫމ ތުތައްާމިާދަންނަވ ލީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިބ ވަތުެގާކަންތައްތަކަކީާާޗ ޕުވެފައިާވެސްާއެބަހުރި.ާައޅުަގނޑަށްާހަމަާއެނޭގާމަ

އުފެއްދުމުެގާ އުފެއްދުންތައްާ ފަންނީާ އަދިާ އަދަބީާ ތަފ ތުާ ސަބަބުންާ އެކަމުެގާ ކަންކަން.ާ ހުރަސްއެޅޭާ އުފެއްދުންތެރިކަމަށްާ

ންާފޫހިވެާއެާމައިދ ނުންާދުރަށްާޮގސްފައިާޤ ބިލުކަންާހުރިާހުނަރުވެރިާެއތައްާޒުވ ނުންާއެބޭފުޅުންެގާމަސައްކަތްތަކުެގާމަތި

ކޮމިޓީާ ބިލުާ މިާ ދަންނަވ ލ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ހިތ މައ އެކުާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ  350ވ ކަންާ
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ކ އިާެއކިއެކިާާމަރުޙަލ ަގއިާވަރަށްާފުރިހަމަާއަށްާފަންނީާއެކިެއކިާބޭފުޅުންެގާމަޝްވަރ ާހޯއްދަވަިއެގންާކަމ ުގޅޭާެއކިާދ އިރ ތަ

ފަރ ތްތަކ އިާމަޝްވަރ ާކުރަްއވަިއެގންާވަރަށްާފުރިހަމަާއަށްާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާފަހުގައި،ާތަފ ތުާއުފެއްދުންތައްާ

ތެރެއިންާ ޙަްއޤުާޤ ނޫނީާއޮނިަގނޑުެގާ މުދ ާޙިމ ޔަތްކުރުމުެގާ ފިކުރީާ ޙައްޤު،ާ ފަރ ތްތަކުެގާޙައްޤު،ާނަކަލުކުރުމުެގާ އުފައްދ ާ

އަށްާދިވެހިާމުޖުތަމަޢުއަށްާފޯރުކޮށްދެވޭނެާފަދަާޮގތަކަށްާމިާބިލުާފަރުމ ކުރެވިެގންާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއައިސްާމާިާާާފުރިހަމަ

 355ބިލުާޤ ނޫނަކަށްާވުމަކީާއަޅުަގނޑުާކުރ ާވަރަށްާއުއްމީދެކޭ.ާއެކަމުެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާއަދިާއަޅުަގނޑުެމންެގާ

ވެ އެންމެންނަށްާ ހުރިހ ާ އަދަބީާދ އިރ ެގާ ވެސްާ އަޅުަގނޑަކީާ އ ދެ،ާ ލިބޭނެ.ާ ފައިދ ތައްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ މިކަމުަގއިާ ސްާ

ދެކޭާ ކައިރިންާ ވަރަށްާ މަސައްކަތްޕުޅުާ އެބޭފުޅުންެގާ ރައްޓެހި،ާ ބޭފުޅުންނ އިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ކުރަްއވ ާ މަސައްކަތްާ ދ އިރ ަގއިާ

މުންާދ ކަންާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަން.ާއަދަބީާބައެއްާމީހަކަށްާވ ތީވެ،ާމިދެންނެވިާބ ވަތުެގާބައެއްާކަންތައްތައްާހިނަގ

އެާ ނަމުަގއިާ ބޭފުޅެްއެގާ އެހެންާ ކޮންެމވެސްާ ވަނިކޮށް،ާ އެްއކުރަްއވ ފައިާ މަސައްކަތ އެކުާ ބުރަާ ނުހަނުާ މަސައްކަތްތަްއާ

 360ާމަސައްކަތްތައްާކުރުމަށްާތަޞްނީފުވެެގންާއަންނަާޮގތްާއެބަާދިމ ވޭ.ާއެކަުމެގާސަބަބުންާބައެއްެގާހިތްވަރުާެގއްލި،ާއިތުރު

އެބަދޭ.ާ ނުލިބިާ ޖ ަގާ އުފެއްދުންތަކަށްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ފެންނ ނެާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ ހުރިާ ފެންނަންާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ފޫހިވެ،ާ

ާާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާކުރިންާވެސްާމިދަންނަވ ލިާޮގތަށްާމިާބިލަކީާވަރަށްާމުހިންމުާބިލެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާބިލަުގއިާ

ދިރ ސ ާ ބިލުާ މިާ އަށްާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ ހުރުމ އެކު،ާ ކަންތައްތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ޖެހޭާ ފުރިހަމަކުރަންާ

އަޅުަގނޑުާ،  ކުރެްއވުމަށްާފަހުގައި،ާޤ ނޫނަކަށްާހެއްދެވުމަށްޓަކައިާތަޅުަމށްާފޮނުއްވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަން.ާއ ދެ

 365ާވަރަށްާފަންނީާކަންތައްތަކ އިާބެހޭާބިލަކަށްާވ ތީެވ،ާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްޓަކައިާތަންކޮޅެއްާާހުށަހަޅ ލަންާމިާބިލަކީ

އިންތިޒ މްާ ޮގތަކަށްާ ވ ނެާ ޤ ނޫނަކަށްާ ދިރ ސ ކޮށްާ ބިލުާ މިާ ައވަހަށްާ ނަންަގަވއިެގންާ ކޮމިޓީެއއްާ ަވުގތީާ ޚ އްޞަާ

މެންބަ އެންމެހައިާ މަޖިލީހުެގާ ައޅުަގނޑުާ ދެއްިވާާކޮށްލަދެއްވުމަކީާ އެދުމެއް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެދޭާ އަރިހުންާ ރުންެގާ

ާވަބަރަކ ތު.ާާهللاާފުރުޞަތަށްޓަކައިާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތު

ާ

 370ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޞަތުާއެރުވުމަށްާނިންމަވ ފަިއާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާކުރިންާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރު

މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ޕ ޓީެގާ އެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެދިަވޑަިއަގތުމ ެއކުާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ވަނިކޮށްާ

ސ ާފުރުޞަތުާއެރުވުމުެގާޮގތުންާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫާ

ކެލާ  ވ ހަކަދެއްކެވުމަށްާ ފަރ ތުންާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެއްާ ައޅުަގނޑުާ ފަހުަގއިާ އަށްާ މޫސ މަނިކުާ މަނިކަށް.ާ

މަނިކުާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާާهللاާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު  375ާމަޢުޟޫމަށް.ާމޫސާ 

ާ

ާކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:މަނިާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ 
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ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާކޮޕީާރައިޓ ިއާެއއ ިއާުގޅޭާއެހެނިހެންާޙައްޤުތަކުެގާބިލެއްާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ުމދަލުެގާ ފިކުރީާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކީަގއިާ ވަރަށްާ ހުށަހެޅުއްވީތީާ ޠ ރިޤްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ

 380ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިދެއްކެނީާއިންސ ނ ާއޭނަެގާބުްއދިންާވިސްނ ާއެްއޗެްއާައއުާއީޖ ދެއްެގާޮގތުަގއިާއޭނ ާއަިމއްލަާވ 

އަށްާކުރެހުމުންާނުވަތަާއެހެންވެސްާޮގތަކުންާތައްޔ ރުކުރުމަށްާފަހު،ާއެާއެއްޗެއްެގާޙައްޤުެވރިާފަރ ތަކީާނުވަތަާއެާއުފެްއދިާ

ެއއަށްވުރެ ނުވަތަާ އުފެއްދިާއެކެއްާ އެާ އަދިާ ނޫންތޯާ ނުވަތަާ އެްއޗެއްތޯާ ދަށުަގިއވ ާ ފަރ ތުެގާ ޙައްޤުވެރިާ ބައެއްެގާ ިގނަާ ާ

އެާާ ނުވަތަާ މީހ ާ ެގނަިއާ ފިކުރުާ ފުރަތަމަާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބޭނުންކުރ ާ ޭއެގާ ތަްއޔ ރުކޮށްެގންާ ެއާ ނުވަތަާ ފަރ ތަކަށްާ

ޙަޤީ ދޭންވ ާ އަށްާ މީހ ާ ަމސައްކަތްކުރިާ އެކަމަށްާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާތައްޔ ރުކޮށްެގންާ ދިނުމަށްާ ޭއަގިއާ ޙައްޤުާ ޤީާ

 385އެކުލަވައިލެވޭާޤ ނޫނެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާިވސްނަިއެގންާމިހުރީާމިާޤ ނޫނުެގާބައިތައްާބަލައިލުމުން.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންނަކީާ

އަ ބައެއް.ާ ތިބިާ ކުރަންވެފައިާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ބެހޭޮގތުންާ މުދަލ އިާ ފިކުރީާ މިާ ވެސްާ ދެކުނީމާުާހަމަގައިމުާ ޅުަގނޑުމެންާ

ހަރުެގެއއްާއެޅުމަށްފަހުަގއިާިއރުވަރުާބަލައިެގންާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާހެޔޮާއެއްޗެހިާކިޔުމަށްފަހުަގއިާމ ވަޑިާމީހ ާޮގަވއިެގންާ

ންާއޮޑީެގާވެރިފަރ ތުންާވަލަށްާަވދެާއެްއވެސްާކުރެހުމަކ އިާނުލައިާއެާވެރިމީހ ާގ ތުަގއިާމ ަވޑިާމީހ ާބުނ ާރުއްާކަނޑަިއގެާ

ނިކުމެާއެއްެވސްާކުރެހުމެއްާނެތިާއެއްވެސްާމިނެއްާނެތިާއޮޑިއެއްާބަނދެެގންާއެާޮއޑިާއެްއވެސްާފަރ ތަކަށްާބުރަނުވ ޮގތަށްާ

ބައެއްާާ ތިބިާ އައިސްފައިާ ތެރެއިންާ ސަޤ ފަތެއްެގާ ެގންދިޔަާ ދުްއވަުމންާ އަޅައިެގންާ ރިޔ ާ އޭަގއިާ ބ ލައިާ ރީތިކޮށްާ  390ވަރަށްާ

ފަންނީ މިާ ިމހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ަގއިމުވެސްާ އެއީާ ބަލައިލެޭވއިރުަގއި.ާ އަލިއަޅުަވއިާ ަމއްޗަށްާ މަސައްކަތުެގާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާފެނޭާފައިބަރުންާއެްއޗެހިާހަދ ާތަނ އިާއަދިާދަަގނޑުާއިސްކުރ ިއާލޯާނަރުާބޭނުންކޮށްެގންާކަބީލާ 

ެއއްޗެހިާހަދ ތަން.ާއެކަމަކު ާއެާޒަމ ނަކީާއަޅުަގނޑުމެންާއެާޒަމ ންާއަޅުަގނޑުމެނާްާހަދ ތަނ އިާއަދިާއިސްކުރުާޖަހައިެގންާ

ދިރިުއޅެެގންާ ބަޔަކުާ ކޮށްާ މަސަްއކަތްތަކެއްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ޮގތުންާ ފަންނީާ ވަރަށްާ އެީއާ ޖެހެނީާ ބަލައިަގންނަންާ

ތެރެއަ ހަނދ ންތަކުެގާ ކ ބަފައިންެގާ ދިވެހިާ ެގނެސްދީފަިއވ ާ ފަންނުވެރިކަންާ ހަމައަށްާ ައޅުަގނޑުމެނާްާއަޅުަގނޑުމެންނ އިާ  395ށްާ

ދ ންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުާދ ދިާފަހުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާލިބުނުާދަތުރެއްަގއިާޒަންޒިބ ރުާކިޔ ާރަށަކަށްާދިޔައިން.ާއެާ

ރަށުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާދިޔަ،ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާެގންުގޅުނުާފ ޑުެގާނުވަތަާެގންުގޅޭާފ ޑުެގާރިޔަލުާދޯނިފަހަރުާ

ނޫނީާހު އަޅުަގނޑުމެންބ އޭާ ކޮޕީކުރީާ މީހުންާ ޒަންޒިބ ރުާ ސުވ ލަކީ،ާ އެބަހުރި.ާ ތަފ ތެއްާ ކުޑަކުޑަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އްޓ .ާ

އަޅުަގނޑުމެންާކޮޕީކުރީާޒަންޒިބ ރުާބ އޭ.ާޙަޤީޤަތަށްާބަލ އިރުަގއިާޒަންޒިބ ރ އިާދިވެހިރ އްޖެާއ އިާއަޅުވ އިރުަގިއ،ާއަޅުަގނޑުާ

 400ލުާފިކުރީ،ާއެާފިކުރީާމުދަލުެގާޙައްޤުވެރިާފަރ ތަކީާނުވަތަާއުފެއްދުންތެރިންނަކީާދިވެހިންނޭ.ާދަންނަވ ނީާއެާދޯނީެގާއަސް

ބަލަިއެގންާ ބައްޓަންާ އެާ ހަމަާ އަިއއިރުަގިއ،ާ ހަމައަށްާ މިއަދ އިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެްއޗެްއ.ާ އޮތްާ އަތުަގއިާ ދިވެހިންެގާ އެއީާ

ބަރުންާބަނުމަށްފަހުަގއިާޑަިއވިންގާދޯނިާކިޔަނީާކޮންމެވެސްާމައިކަލްާބޭރުެގާކުންފުނިތައްާރ އްޖެާައށްާއައިސްާއެާދޯނިާފައި

އެއްާކިޔ ާމީހަކުާބަންނަނީ.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުމެންެގާމ ަވޑިާއަބްދުއްރަޙްމ ނުބެާއ އިާައދިާއިބްރ ހީމްބެާކުރިާމަސައްކަތްާ

ޏ އިާފަންރިޔަލުންާފަށައިެގންާދަތުރުފަތުރުެގާާއޮޔ ލައިާދިޔަދީެގންާނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަގައިމުާވެސްާދިވެހިާދޯން
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ާާ ތަރައްޤީކޮށް، އައިސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ހަމ3ާާާަާނިޒ މުާ އަންނަނީާ މަސްބ ނައިެގންާ ޮގސްާ ނިކުމެެގންާ  405އިންޖީނުަގއިާ

ޓޫރިޒަމަށް ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ބ ވަތެްއ.ާސުވ ލަކީ،ާ އެއްާ ވަނީާ ބޭނުންކޮށްފައިާ އެކަްއޗެއް.ާ އަކީާ ދޯނިތަްއާާާތިއަރީާ މިާ

ެއއްޗަކަށްތޯާ އުފެއްދިާ ކުންފުންޏަކުންާ އިނިގރޭސިާ ކިޔ ާ ނަމެއްާ މޮޅުާ ކޮންމެވެސްާ ދ ނީާ ެވެގންާ ދޯނިތައްާ އެާ ނިކުތުމުންާ

ައޅުަގނޑުާ ައޅުަގނޑަށްާހީވ ޮގތުަގިއ،ާ ނުވަތަާކުރީަގއިާއެްއކަލަާމ ަވޑިންާއުފެއްދިާއުފެއްދުމަށްާދެނީާކޮންކަމެއްތޯ.ާއ ދެ،ާ

ޮގތުގަާ މިާހުށަހެޅުއްވުމަކީާމިދެންނެވިާކަންކަންާހަމަާމަަގށްާެގނެސްާއޭެގާޙައްޤުވެރިާފަރ ތަށްާއެާޤަބޫލުކުރ ާ އިާޠ ރިޤްެގާ

މިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވުން.ާ ކަމެއްކަމަށްާ އޮންނަންޖެހޭނެާ އެާ އެމީހުންނަށްާ އެީއާ ދިނުން.ާ ޙައްޤުާ ރައިޓްެގާ  410ކޮޕީާ

ދެ ވަނަާމ އްދ ަގިއާމިކަމަށްާފުރުޞަތުާދީފައިާނެތީމަާއަޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުމެއްާބިލުެގާދެވަނަާމ އްދ ާއަށްާބަލ ލ އިރުަގއިާ

އުފައްދ ފައިވ ާާ ދިވެހިންާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ދަތުރުފަތުރުާ ޚ ްއޞަކޮށްާ ތެރޭަގއިާ އުފެއްދުންާ ދިވެހިާ ބޭނުންވޭ.ާ ހުށަހަޅ ލަންާ

ާޮގތުަގއިާއޮންނަންޖެހޭނެާއެއްޗެކޭ.ާއެހެންާބަޔަކަށްާދޯނިފަހަރަކީާއެއީާދިވެހިންެގާނުވަތަާއުފެއްދިާފަރ ތެއްެގާކޮޕީާރައިޓެްއެގ

ޓްރޭޑްާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ބަލައިލީމަާ މ އްދ ާ މިާ ހަމައެއ ެއކީަގއިާ އަދިާ އޮންނަންޖެހޭ.ާ ކަަމށްާ ނުކުރެވޭނެާ ބޭނުންާ އޭތިާ

 415ހުރި.ާއަޅުަގނޑުމެންާައޑުއަހަިއާމ ކްެގާވ ހަކަެއއް.ާރ އްޖޭަގއިާއެތައްާޒަމ ނަކުއްސުރެާފަށަިއެގންާޓްރޭޑްާމ ކްާއުފެދިފައިާެއބަ

އަޅުަގނޑުެގާތ ރީޚްާއަޅުަގނޑުާއަޑުއަހައިާހިސ ބުންާވިޔަފ ރިާއަށްާބަލ ނަމަ،ާުގޅިއީސަކަލޭފ ނުާޒަމ ނުންާފަށައިެގންާައދިާ

އެބަާ ެގންުގޅެފައިާ ދިވެހިންާ މ ކްތަކެްއާ ޓްރޭޑްާ އަިމއްލަވަންތަާ ިވޔަސްާ ޖެހިލިކަމުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރިއަށްާ ހުރި.ާއޭެގާ

ތެރޭަގިއާާ ވިޔަފ ރިތަކުެގާ މީހުންެގާ ބުންބ ާ އުޅުނުާ ކުރީަގއިާ ތަންކޮޅެްއާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ައއިސްާ އޭެގތެރެއަށްާ

އުފެދިފައިާހުރިާބައެއްާނަންތައްާވެސްާއެބަހުރިާމިހ ރުާދިެވހިންެގާނަންތަކަށްާެވެގންާޮގސްފައި.ާޚ އްޞަކޮށްާދިވެހިާޓްރޭޑްާ

 420ނޑުމެންނަށްާފ ހަަގކުރެވޭ،ާވިޔަފ ރިތަކުެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގާތިންޖީޑީާފިހ ރައެްއެގާާމ ކްެގާތެރޭަގއިާައޅުަގ

ދަްއކަމުންާ ވަރުަގދަައކަށްާ މ ާ ވ ހަކަާ ެގެއްއެގާ ކޮލިާ އަދިާ ދަްއކ ާ ވ ހަކަާ ކުންފުނިތަކެްއެގާ އަދިާ ެގންދޭާ ދައްކަމުންާ ވ ހަކަާ

ލުވެެގންދޭ.ާމިހެންޮގސްާމިކަހަލަާޓްރޭޑްާމ ކްތަކެއްާއެބަހުރި.ާބަެއއްާމީހުންާެގންދޭ.ާމިހ ރުާއައިސްާއޭތިާބުރުމ އަކަށްާބަދަ

ލަދުންާކިޔަންާނުކެރޭ.ާއަނެްއބައިާމީހުންާކިޔ ފައިާއެބަހުރި.ާއެކަމަކު،ާޙަޤީޤަތަކީާއަމިއްލަާފިކުރީާމުދަލުެގާޮގތުަގއިާފިކުރީާ

އެހެންވީމަާއެާެއއްޗެހިާއަޅުަގނޑުމެންާދޫކޮށްލ ާއެއްލ ލަިއެގންާާާއެްއޗެހިތަކެއްާއުފައްދަމުންާެގންދިޔަާބައެްއެގާެއއްޗެހިާެއއީާ.

މިބުނާ  އަޅުަގނޑުމެންާ ހެކިވ ާ ދުނިޔެާ މުޅިާ ޙަޤީޤަތަކީާ އަނެއްާ އޮތްާ ފެންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންާ މިއަދުާ  425ނުވ ނެ.ާ

އުފެއްދުންތަ ޓޫރިޒަމްެގާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ކަމުަގިއވ ާ ކުކުޅުާ އަޅ ާ ރަންބިސްާ މޫދުާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ތަނެްއަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ކަކީ،ާ

ކޮޓަރިެއއްާއަދިާައޅ ފައިާހުރިކަމުަގއިާވިޔަސް،ާމިއަދުެގާައޅުަގނޑުމެންާމިދެކޭާޓޫރިޒަމްެގާބައްޓަންެވެގންާއަިއސްފައިާއޮތީާ

ކުންފުނިތަކުންާާާދިވެހިންެގާއަިމއްލަާފިކުރ އިާޚިޔ ލ އިާެއްއޮގތަށް.ާއެކަަމކުާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަނީާބޭރުެގާބައެއް

ކޮޓަރިއެްއެގާާ ހުރިާ އަޅ ފައިާ ބީޗެއްަގއިާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޖަހ ފ ނެާ ހެދިޔަސް.ާ ނެޕީާ ނޫންާ މައްސަލަެއއްާ

ލ ާާ އެރޭއިރުާ މޫދަށްާ އެއީާ ޤަބޫލުކުރަންވީާ އެންމެންާ އެާވިްއކަފ ނެ.ާ އެމީހުންާ ބޭނުންކޮށްެގންާ އޭެގާ ޖަހަިއެގންާ  430ފޮޓޯަގނޑެއްާ

ނުވަތަ ަވރަށްާާާނެޕީކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަންޖެހޭނީ.ާ އެކަންާ ނޫންާ އެޮގތަކަށްާ ނެޕީކަމަށް.ާ ޖަހ ާ
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އަޅުަގނޑުެގާާ ކުރީަގއިާ ެގންދިޔަާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ އެދ ިއރ އެްއަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީާ ދެންާ މިއޮތީ.ާ ޤަބޫލުކުރ ހިތްވ ކަމެއްާ

މީހު ދ އިރ އަކުންާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ފިލްމުާހަމަާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ދ އިރ .ާ ފިލްީމާ އެނިގފަިއވ ާ ންނަށްާ

އުފެއްދުމ އި،ާމިުއޒިކްާކުޅުމ ިއ،ާޑްރ މ ާއ އިާމިއީާވަރަށްާސަޤ ފީާޮގތުންާވަރަށްާޒަމ ނުއްސުރެންާކުރެވެމުންާއަިއކަމެއް.ާާ

ާާ ދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑުާ މިއައީާ އަޅުަގނޑުމެންނ70ާާަފިލްމަކަށްާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުތަކުެގާ ނަގައިެގންާެގާ އަށްާ ކެމެރ ާ އެާ  435ށްާ

ބޮޑުމ ލިާ އަދިާ ކުޅެާ ތަމްސީލުތައްާ ތަފ ތުާ އަކީާ މިރ އްޖެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރީަގއިާ ޭއެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުޅެވުނީ.ާ

ާނޫނިއްޔ ާއެހެންެވސްާެއއްޗެހިާއެކިާސަޤ ފީާކުޅިވަރުތައްާައޅުަގނޑުމެންާކުޅެމުންާައއިާބައެއް.ާއެާެއއްޗެހިާމިއަދުާިމަވނީާ

ތަރައްޤީވެފަިއ.ާއަދިާއޭަގއިާކީާލަވަތައްާވެސްާމިއަދުާިމވަނީާބަދަލުވެފައި.ާއެާއެްއޗެހިާެވސްާޒަމ ނ އިާެއްއޮގތަށްާމިއަދުެގާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާފަންނ ނުންާއެާއެްއޗެހިތައްާބަދަލުކުރަމުންާއެެގންދަނީ.ާއެކަމަކުާއެއިންާއެއްޗެއްާބަދަލުކުރުމަށްާފަހަުގިއާާ

 440ާޭއެގާއަޑުާއިިވެގންާއެާހިފަިއެގންާޮގސްާއިނިގރޭސިވިލ ތުަގއިާނުވަތަާެއމެރިކ ަގިއާއޭތިާބޭނުންކޮށްފިްއޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ދެންާކޮންމެވެސްާއިނިގރޭސިިވލ ތުެގާމޮޅުާމީހަކުާނުވަތަާެއމެރިކ ެގާމޮޅުާފަންނ ނަކުާއޭތިާބަދަލުކުރުމަށްާފަހުގައި،ާރ ޅުެގާާ

ާާ އޭނަ ލަިއެގންާ އަޑުާ ބަތްޕޮޅީެގާ އުފެއްދިާއަޑ އިާ އަސްލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއކަމަކުާ އެްއޗަކަށްވީ.ާ އޭނަެގާ ހެދީމަާ އެާ ލައްވ ާ

މީހުންނަކަށްާއޭެގާޙަޤީޤަތް،ާޙަޤީޤަތުަގއިާޭއެގާބޭނުންކުރުމުެގާބ ރުާލިބިފައެއްާނެތް.ާދުނިޔޭެގާއެހެންާޤައުމުތަކުަގއިާމިފަދަާ

ނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާދުނިޔޭެގާއެންމެާމަޝްހޫރުާކ ރުާއުފައްދާ ތަކެތިާއުފައްދަިއެގންާބޭނުންކުރ ާމީހުންާމިހ ތަނަށްާވެސްާއެ

ތަނެްއަގިއާާ އެްއވެސްާ ދުނިޔޭެގާ ެއްއޗެްއާ އެްއވެސްާ ނަމުަގއިާ ބްރޭންޑްެގާ އުފެއްދިާ ެއމީހުންާ އެއިރުަގއިާ  445ކުންފުނިތަކުންާ

މިނިސްޓް ޓްރޭޑްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އައިއިރުަގއިާ މިހ ތަނަށްާ ެއކަަމކުާ ނޯވޭ.ާ ދަންނަވ ނީާބޭނުންކުރެވޭކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރީާ

ޓްރޭޑްާ ޮގސްފިއްޔ ާ ހޯދަންާ މަޢުލޫމ ތުާ އަށްާ މިނިސްޓްރީާ ޓްރޭޑްާ ބެހޭޮގތުންާ ބިލ އިާ މިާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

ކަންކަމުަގއިާ ބައެއްާ ހައިރ ންވޭާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނޫނޭ.ާ ތިހެންނެއްާ އޮންނ ނީާ އަދިާ ތިޔަކަންާ ވިދ ޅުވ ނީާ މިނިސްޓްރީންާ

ާހޯދުމަށްވުރެާބޮޑަށްާމެންބަރުންާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭާމިނިސްޓްރީތަކަށްާދ ންޖެހޭހެންނެއް.ާފިކުރީާމުދަލަކ އިާާމަޢުލޫމ ތު

 450ބެހޭޮގތުންާެއއްޗެއްާއުފައްދ ިއރުަގއިާއެާފިކުރީާމުދަލެއްެގާއެކަމ ިއާުގޅިެގންާއުފެއްދޭާޤ ނޫނެއްަގއިާމިއަދުާހިންަގމުންާދ ާ

ފަރ ތަ ކުރ ާ ތަންފީޛުާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާޤ ނޫނުާ ކަމެއްނޫނޭ.ާ ކުރެވޭނެާ ތިހެންާ ތީާ ޖަވ ބަކީާ އޮންނ ނެާ ދޭންާ ށްާ

މިރ އްޖޭަގއިާސަންާކިޔ ފައިހުރިާކިތައްާކުންފުނިތޯާހުރީ.ާސަންާލޭންޑް،ާސަންާމިހެންޮގސްާދެންާސަންެގާވަރަށްާބަިއވަރުާާ

އެ ވީމަާ އިރުާ ދެންާ އިނޭގ.ާ ދެންާ ވެސްާ އެންެމނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުންާސަންާ އުސޫލެއްެގާ އެކަމަކުާ ކިޔަނީ.ާ ންމެންާ

ައރަބިާ ނަމެއްކިޔަސްާ ބަހުންާ އިނިގރޭސިާ އަދިާ ނިކުމެއްޖިއްޔ ާ އެއްބަޔަކުާ ތައްޔ ރުކޮށްެގންާ ބްރޭންޑެްއާ އެއްާ ބަލ އިރުަގއިާ

ުއޅުނުާމީހ ާއަށްާއޭެގާއިސްކަންދީާއެާއުފެއްދިާމީ  455ހ ާއެކަަމށްާބަހުންާނަމެއްކިޔަސްާކުރިންާއެނަންާކިޔައިެގންާއެކަމުެގާ

ވ ންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާމިއޮންނަނީާސަންާކިޔައިފިްއޔ ާދެންާމައްސަލައެއްާނެތްާކޮންމެާމީހަކުާކިޔަސް.ާހަމާަާ

ޖެހިެގންާމިހ ރުާރ އްޖޭަގއިާެއބަހުރިާސަންާވެެގންޮގސްާވަރަށްާިގނަާސަންާވެފައިހުރިާެއއްޗިހި.ާއެހެންވީމަާއޭެގާއުނދަޫގާާ

ދަންނަވ ނީާެއންމެާފުރަތަމަާސަންެގާއެނަންާބޭނުންކޮށްެގންާއެާބްރޭންޑެްއާއުފައްދަިއެގންާއެކަންކުރިާީމހ ާާާއަޅުަގނޑުމެން
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ުގޅިެގންާ މިކަމ އިާ ޖަމްއިއްޔ އިންާ ިވޔަފ ރިވެރިންެގާ ދިވެހިރ ްއޖޭަގއިާ އެކަމަކުާ އޮންނަންޖެހެއޭ.ާ ޙައްޤުާ އޭެގާ އަށްާ

ރައި ކޮޕީާ މިދެންނެވިޮގތަށްާ ދުީވމަާވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ އޮތީރޭހެއްާ އަންގ ފައިާ ވެސްާ މައްސަލ ަގއިާ ޓްރޭޑްމ ކުެގާ ނުވަތަާ  460ޓްާ

ވަރިހަމަާ ހަމަާ ދެންާ އެކައްޗެއް.ާ އެއީާ ދެންާ ވެސްާ ވެއްޖިއްޔ ާ ރީކޯާ އެކަްއޗެއް.ާ ހަމަާ އެއީާ ެވއްޖިއްޔ ާ ސަންާ ވ ޮގތަށް.ާ

ހަމަާ ވެސްާ އޭނަާ އަޚްާ އަޅުަގނޑުެގާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުެގާ ވެދ ނެ.ާާާމިސ ލަކަށްާ ވެސްާ އ ޒިމަށްާ ރީކޯާ

ޮގތަކަށްާ އެކަހަލަާ އެހެންާ ެވސް.ާ އަށްާ ކްއީންާ ނުވަތަާ ްގލޯރީާ އިވްނިންާ ކިޔަންވީާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަވ ންީވ.ާ ހަމަކިއިެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންާެގނެއްސަހުރީ.ާމިފަދަާޤ ނޫނަކުންާކޮށްދެއްވަންވީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވ ާކަމަކީާެއއްނަމެްއެގާާ

މިޤ ނޫނުާ ބަލައިާ ކޮންފަރ ތެއްކަމަށްާ އިސްކަންދެވިފަިއވަނީާ ވިޔަފ ރިއެްއެގާ ތަރައްޤީވެފައިހުރިާ ކިިއެގންާ ބުރަވެާ  465މައްޗަށްާ

ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިޤ ނޫނުންާއޭެގާފަހުންާއުފެދިފަިއވ ާތަންތަނަށްާކޮންމެވެސްާއެހެންާހަްއލެްއާ

އެ ޖެހެޔޭ.ާ ފިކުރީާހޯދައިދޭންާ ނުވަތަާ ވިޔަފ ރިާ ފިކުރީާ ނުވަތަާ މުދ ާ ފިކުރީާ އެާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ވަނީިވއްޔ ާ ހެންނޫންކަމަށްާ

އުފެއްދުންާއުފެއްދިާމީހ ާއަށްާކުރެވޭާވަރަށްާބޮޑުާފުރައްސ ރައަކަށްާެވެގންވޭ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނ ާޙައްޤުތަކ އިާެވސްާ

އަ އެހެންވީމަާ ބޮޑަށްދޭ.ާ ވަރަށްާ ތައ ރަޒުެވެގންާ ދިެވހިާމީތިާ ޙ އްސަޮގތެްއަގއިާ ބައިާ މިދެންނެިވާ ހުށަހެޅުމަކީާ ޅުަގނޑުެގާ

ދިވެހިާރައްޔިތުންާ ެއްއޗެކޭ.ާމިއަދުާއެާ ދިެވހިންާއުފެއްދިާއޮޑިދޯނިފަހަރަކީާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާ  470ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށްޓަކައިާ

މި އެބަފެނޭާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ކޮންބަޔަކަށްތޯ.ާ ދޭނީާ ކޮންބަޔަކަށްތޯާ އެާ އެާދެނީާ އުފައްދ ތަން.ާ ދޯނިާ ފައިބަރުންާ އަދުާ

އުފެއްދުމަކީާވެސްާހަމަާދިވެހިންެގާެއްއޗެއް.ާބޭރުކުންފުންޏަކުންާމ ދަމ ާއަިއސްާމިރ އްޖޭަގިއާއިންވެސްޓްކޮށްެގންާއެާދޯނިާ

ކު ބައެއްާ މަޝްހޫރުާ ރ އްޖޭގައިހުރިާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ މ ފ އެކީަގއިާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ެއއީާ ންފުނިތައްާއުފައްދ ފައިާ

އެބަހުރިާބޭރުެގާކުންފުނިތައް.ާއެާކުންފުނިތަކުންާމިއަދުާމޯލްޑްާހަދައިެގންާހަމަާއެދޯނިާއެބަާތައްޔ ރުކުރޭ.ާއެކަމަކުާއެާދޯނިާ

 475ހެދުމަށްފަހުަގއިާއެމީހުންެގާއެއްޗަކަށްާއެވޭ.ާއެމީހުންާއެާުއފައްދ ާއުފެއްދުމެއްެގާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭެގާޓްރޭޑްާ

ނިސްޓްރީަގއިާއޭތިާރަޖިސްޓްރީާކުރެވިެގންާނުވ ނެ.ާއެއީާއެމީހުންެގާއެްއޗެއްާނޫން.ާދިވެހިާދޯންޏަކީާހަމަާސީދ ާދިވެހިާމި

ދިވެހިާ ކޮންބަޔަކަށްތޯ.ާ ދޭނީާ ިމއަދުާ ރައިޓްާ ކޮޕީާ އޭެގާ އެހެންީވމަާ ެއއްޗެއް.ާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ އެްއޗެއް.ާ ރ އްޖޭެގާ

ދުމަށްފަހުަގއިާއެއަށްތޯާއެދީފައިާބ ްއވ ނީާއެމީހުންެގާހުއްދައަކ އިާނުލައިާއެތަްއަގނޑުާމ ވަޑިންެގާއެސޯސިއޭޝަނެއްާއުފެއް

ކޮންާ ދައުލަތުެގާ ނުވަތަާ ސަރުކ ރުަގއިތޯާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނޫނިއްޔ ާ ބޭނުންކުރެވިދ ނެތޯ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބޭނުންާކަމެއް ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ެއއީާ ބ އްވ ނީ.ާ ހުށަހެޅުންާމުއައްސަސ އެްއަގއިތޯާއެކަންާ ހަމަާއަޅުަގނޑުެގާ  480ާކުރަން.ާދެންާ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަންާބިލުާހުށަހެޅީާފަރ ތުންާމިކަމ ާހަމަާއެްއވެސްާނުރުހުމެއްނެތިާޤަބޫލުކުރ ނެާކަމަށް.ާޓްރޭޑްާމ ރކުެގާާ

ކުރިއަރަިއެގން ތަރައްޤީވެާ ިވޔަފ ރިތައްާ ރ އްޖޭަގއިާ އެއީާ އުފައްދަން.ާ ެވްއޖެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުާމައްސަލަާ މިދަނީާ ާ

އެއްާ ނަމޫނ ާ ހަމަާ ލ މަސީލުާ ވަރަށްާ ޓޫރިޒަމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފެންވަރުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ހަމަާ ދުނިޔޭަގއިާ ދަންނަވ ނީާ

އެމީހުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ެއޮގތް.ާ ހަމަާ ވެސްާ އުފެއްދުންތަކަކީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ެއއްޗެއް.ާ ހޯދ ފައިވ ާ

ާާ  485މިސ ލަކަށްާއެީމހުންާއަމިއްލަާއަށްާތިމަންނަމެންާބޭރުންާއަންނަާފަރ ތްތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާކަށިެވއްޔ ިއާބޭނުންވެެގން
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މާީާ ތިމަންނަމެންާ ހެދުމަށްފަހުަގއިާ ެއއްޗެހިާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ލަކުޑިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫނިއްޔ ާ ހިރިަގލ ިއާ އަދިާ

ނޫނިއް ކަމަށް.ާ އުފެްއދުމެއްާ ބ ލީެގާ އުފެއްދުެމއްާއިންޑޮނޭޝިއ ެގާ ހިސ ބެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ އެފްރިކ ެގާ ތިމަންނަމެންނަކީާ ޔ ާ

މިާ ކަެމއް.ާ ހުއްޓުވަންޖެހޭނެާ ެއކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިއުމަކީާ މ ރކެޓްކުރަމުންދ ާ އަށްާ ދުނިޔެާ އެެއއްޗިހިތައްާ ކަމަށްބުނެާ

ކުާމިރ އްޖެާއަށްާއަދިާއަިއކަމުަގއިާިވޔަސްާބްރޭންޑްާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާއޮތްާޓޫރިޒަމްާބްރޭންޑަކީާކިތަންމެާމޮޅުބަޔަ

ެއްއޗަކަށްާާ ހޯދަިއެގނެވޭނެާ މިލްކުވެރިކަންާ ޭއެގާ އެމީހުންނަކަށްާ މަްއޗަށްާ އުފެއްދުމުެގާ މިއޮތްާ އުފައްދ ފައިާ  490އަޅުަގނޑުމެންާ

ކު ރުފިޔ ާ ދިވެހިާ ދަންނަވަނީާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސްާ އޮތީ.ާ އެޮގތަށްާ ެއކަންާ އެހެންވީމަާ ނުވ ނެ.ާ މީހުންވެސްާވެެގންާ ރެހިާ

އެބަުއޅޭ.ާއިހައްދުަވހަކުާއަޅުަގނޑުމެންެގާޕ ސްޕޯޓްާ ރީތިވެެގންާ އެާރުފިޔ ާ އެކަމަކުާ އިނޭގ.ާ މިއަދުާވީާހިސ ބެްއާނުވެސްާ

ނުަވތަާ ބަޔަކުާ ހެދިާ ޕ ސްޕޯޓްާ އަސްލުާ ރައިޓްސްާ ކޮޕީާ އޭެގާ އެކަމަކުާ ނެރުނީ.ާ ތަްއޔ ރުކޮށްެގންާ ބަޔަކުާ ދިވެހިންެގާ ހަމަާ

ހ ާދިންާމީހ ާއޭނ ާކުރަހ ދިނީާއަެގްއަގއިާދީފައިާކަމަށްވ ތީާދެންާެއއީާިއމިްގރޭޝަންެގާޙައްޤެކޭާކިޔަިއެގންާއެކުރެހުންާކުރަ

 495އިމިްގރޭޝަނުންާެއކަމަށްާބ ރުލައިާޭއެގާހުރިާޮގތްޮގތަށްާބަދަލުެގނެސްާހަދަންވީ.ާޙަޤީޤަތަކީާމިދެންނެވިޮގތަށްާކުރެހުންތެރިންާ

އެއްާ އެްއވެސްާ އުފައްދ ާ ެވސްާފަންނ ނުންާ ކުންފުންޏަކަށްާ އަދިާ އުނިއިތުރެއްާސަރުކ ރަކަށްވެސްާ ބަދަލެއްާ އެްއވެސްާ ޗަކަށްާ

އަޅުަގނޑުާ އެއީާ ެގނެވެންޖެހޭނީާ ވެސްާ ފަރ ތްތަކަށްާ މަސަްއކަތްކުރ ާ މީޑިޔ ަގއިާ އަދިާ ެވސްާ ޤައުމަކަށްާ އެއިންާ އަދިާ

.ާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާައޅުަގނޑުމެންާިމކުޅެުމންާދަންނަވ ނީާހަމަާއެީއާޙަޤީޤަތުަގިއާވެސްާއެފަރ ތެއްެގާހުއްދަާޮއވެެގންނޭ

ެގންދ ާބަށިާބޯޅަ.ާެއއީާކޮންބަޔަކުާއުފެއްދިާއެްއޗެއްކަން.ާައޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭެގާއުފެްއދުމެއްާެއއީ.ާމ ދަމ ާބަށިާއޭެގާ

 500މަާބޭރުޮގތަކަށްާއޭތިާހަދ ލީމަާއެްއޗެްއާމިހ ރުާމިސ ލަކަށްާތަންކޮޅެއްާއިނިގރޭސިކޮށްލ ފަިއާބެޝިނަމްާނަމެއްކިޔ ފަިއާދެންާހަ

ެއއީާ ެއކަމަކުާ ކަމަށް.ާ ެއއްޗެއްާ ބަެއްއެގާ ބޭރުާ އެއީާ ެގންދެވިދ ނެާ ދަްއކަމުންާ އެވ ހަކަާ މީހުންނަށްާ ބަޔަކުާ ހަމަާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެްއޗެއް.ާ ހުރިާ ތައްޔ ރުކޮށްފައިާ ުއފައްދ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ުއފެއްދުމެއްާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ންާއަޑުއިވުނުާރ އްޖޭެގާމީޑިޔ ަގއިާމަސަްއކަތްކުރ ާކޮންމެވެސްާފަރ ތަކުންާރޭޑިޔޯއަކުންާމިޮގވަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާާވަރަށްފަހު

މަރުޙޫމްާނައިފަރުާދޮހޮއްކޮާިވދ ޅުވެފައިހުރިާލަވަތަކެްއ.ާއެލަވަތަކަކީާނައިފަރުާދޮހޮއްކޮާިވދ ޅުވެފައިހުރިާލަވަތަކެްއ.ާލަަވތަްއާ

ބޭފު ހުރިާ ިމއުޒިކަކީާހައްދަވ ފައިާ އެއްޗިހި.ާ އުފަްއދ ފައިހުރިާ ޅެންވެރިންާ މޮޅެތިާ ވަރަށްާ ކުރީެގާ ރ އްޖޭެގާ  505ޅުންނަކީާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ އެހެންނަމަެވސްާ މިއުޒިކޭ.ާ އުފައްދަވ ފައިހުރިާ އަށްާ އަމިއްލަާ ދޮހޮއްކޮާ އަޅުަގނޑުދަންނަވ ނީާ

ާފުރަތަމަާޮގވ ލެވެނީާއިޢުލ ނެއް.ާދޮހޮއްކޮބޭެގާލަވަސީޑީަގއިާހިެމނޭާފެނިެގންދިޔައީާމ ލޭެގާމަުގމަތީަގިއާލަވަތަކެއްާޖަހ ލ ފައިާ

ކޮބ ހ12ާާޭ ވ ނަމަާ ފަރ ތެއްާ މިލްކުވެރިާ މީެގާ ލަވަާ ާވަރަކަށްާ ދުނިޔެާ؟ ވަނީާ މީހ ާ އުފެއްދިާ އެާ ފަރ ތްާ މިލްކުވެރިާ

ާާ ލ ންާގޮވުމަށްފަހުަގއިާއެާމިލްކުވެރިާާދުވަސްވަންދެންާއިޢ3ާާުދޫކުރައްވ ފައި.ާއެހެންވީމަާއެފަރ ތްނެތިއްޔ ާދެންާއެކުއްލިައކަށް

 510ފަރ ތަކަށްވީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޭއެގާޙައްޤުާވެރިންނަކީާދޮހޮއްކޮބެާނެތްނަމަާދޮހޮއްކޮބޭެގާއ އިލ ާނުވަތަާވ ރުތަވެރިންެގާ

.ާމިއަދުާެއކަމަކުާފަރ ތުންާހުއްދަލިބިާއަދިާއެމީހުންނަށްާފައިސ ާދީެގންނޫނިއްޔ ާމިއަދުާއެާލަވަތައްާހަދަިއެގންާނުިވއްކޭނޭ

އެއްޗެްއާާ ނަމަވެސްާ ރީމިކްސްާ ނުަވތަާ މިހަނދ ނުަގއިާ ނުވަތަާ އެހަނދ ނުަގިއާ އެެއއްޗިހިތައްާ އެްއޮގތަށްާ ޒަމ ނ ާ މިއަދުެގާ
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ކިޔ ފައިާރޯލެއްާޖަހ ފައިާނެރެާދޫކޮށްލަނީ.ާދޫކޮށްލީމަާއޭނަާއެޒަމ ނަކީާއޭރުާއޭެގންާލ ރިާނުލިބޭާޒަމ ން.ާމިއަދުާމީާއޭެގންާ

ންާއޮތްާޒަމ ން.ާއެޭގާއެްއވެސްާޙައްޤެއްާނެތިާއެކަންާދަނީ.ާފަތިސްހަނދުވަރުާފިލްމަށްާވެސްާއެހެންކަންނޭނެގާާލ ރިާލިބެ

އަޅުަގނޑުެމންާ އުފެއްދުންތަކ އިާ އުފައްދ ފައިހުރިާ މިދެންނެވިޮގތަށްާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަާ  515ވެެގންދ ނީ.ާ

ވެެގންދ ންޖެހޭނީާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންެގާެއއްޗަކަށޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާމިތަނުަގއިާތިބެެގންާާާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ާތަްއޔ ރުކުރުންތައް

ވެލްތުންނޭާ ކޮމަންާ މިކިޔަނީާ ވ ހަކަދައްކަުމންާ މީހަކުާ ކޮންމެާ ނިންމީމަާ ހަދ ާ ހަދަނީ.ާ ެއްއޗެހިާ ަގވ އިދުތަކ ާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ

މިތަނުގައި އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަކުާ ހަދ ދެނީ.ާ މިޮގތްެވެގންާާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ެއޮގތްާ އެކޮޅުކޮޅުންނަަގއިާ މިފުށަށްޖެހިާ އެފުށްާ

ކޮމަންވެލްތްާ ކޮމަންވެލްތައް.ާ މިލިބެނީާ ރީތިކަންާ އަސްލުަގއިާ އޭެގާ ހެދީމަާ ހެދީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ޤ ނޫ ދުނިެގާ އެހީތެރިވެދިނީ.ާ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ައއީާ ހިނގ ޮގތ ިއާޙަޤީޤަތުަގއިާ ނިޒ މްާ  520ނީާ

ޑިމޮކްރެސީާއަށްާބައްޓަންކުރުމަށް.ާއެކަމަކުާދިވެހިންާބޭނުންވ ޮގތަށްާއެޤ ނޫނުތައްާހެދީމި.ާއެހެންވީމަާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާާ

ކަމަކުާ ދިުގެވއްޖިްއޔ ެވސްާ ވ ހަކަާ މ ބޮޑަށްާ ދެންާ ހިމެނިެގންދ ންޖެހޭނެ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ތެރޭަގިއާ ރައިޓްސްެގާ ކޮޕީާ މިާ

މިފަދަާނު އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްވ ތީާ ވ ހަކަތަކެއްާ ކަހަލަާ އެހެންާ މިދައްކަނީާ ިގނައިންާ އެއީާ ކަމެއްަގއި.ާ މިކަހަލަާ ދ ނެާ

އަޅުަގނޑުާ އޮތުން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ޮގތަކަށްާ ލިބޭނެާ ޙައްޤުާ ދިމ ތަކަށްާއޭެގާ ހުރިހ ާ މިދެންނެވިާ ޤ ނޫނެއްާނިމިެގންދ އިރުަގއިާ

 525ތެރިާރައީސްާއަށްާވެސްާީމެގާބައެއްާއޮންނ ނެ.ާެއއީާމަސަްއކަތްކުރެވިފައިވ ާދ އިރ ެގާސަބަބުންާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާޢިްއޒަތް

 ވަރަށްާިގނަާސިއްޙީާދ އިރ ެގާއުފެއްދުންތައްާތިބޭފުޅ ާއުފައްދަވ ފައިާހުންނ ނެ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ންބަރު.ާކުރިންާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިާފަދައިންާއަޅުަގނޑުާމިފަހަރުާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަނީާކެލާ ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެ

 530މައުސޫމަށް.ާއެއަށްފަހުަގއިާކުރިންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާދީފައިވ ާއެހެންނަމަވެސްާهللاާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްޢަފޫރަށްާއެހެންާބޭފުޅަކަށްާދެްއވ ފަިއވ ާބޭފުޅެއްާކަމުަގއިވ ާހެ

ެގންދ ނަން.ާ ކުރިޔަށްާ ތަރުތީބުންާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ އެދިވަޑަިއަގންނަވ ފައިތިބިާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތެއްާ

ާމައުސޫމްާވ ހަކަާކުރިޔަށްާެގންދެވުންާއެދެން.هللاާޢަބްދު

ާ

 535ާމައުސޫމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާރުާޢަބްދުކެލ ާދ އިރ ެގާމެންބަ

އަިއސްާ މިމަޖިލީހަށްާ ބިލުާ ކަންތަކުެގާ އެހެނިހެންާ ުގޅޭާ ެއއ ިއާ ރައިޓ އިާ ކޮޕީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

އް.ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާބިލ އިާބެހޭޮގތުންާބަހުސްާކުރެވެމުންދ ާކަމީާވަރަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިވަުގތުާއުފ ާކުރަންޖެހޭާކަމެ

ނޫން.ާ ބަހެއްާ އައުާ މިހ ރުާ ވެސްާ މީހުންނަށްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަިއޓަކީާ ކޮޕީާ ޒ ތުަގއިާ އޭެގާ ރައިޓްާ ކޮޕީާ ދެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާދަންނަާބަހެއް.ާމީަގއިާމިާމަިއަގނޑުާކަމަކަށްާމިއޮންނަނީާކަމެއްާހިމ ޔަތްކޮށްދިނުން.ާއެހެންކަމަށްވުމ އެކުާމިާ
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ޮގތެއްަގއި ޖުމްލަާ އެާާާބިލަށްާ ހުރީމަާ ދ އިރ ތަްއާ ނުވ ާ ސ ފުާ މުޅިންާ ެއްއޗެއްާ މިއުޅޭާ ކުރަންާ ހިމ ޔަތްާ  540ބަލ ލ އިރުާ

އަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާސ ފުކޮށްލަންާއެބަޖެހޭާމިާބިލުާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ެގާތެރޭަގއި.ާމީެގާއެންމެާފުރަތަމަާމިާބިލެުގާާ

ާއުފެއްދުންތަކުެގާތެރޭަގިއާހޯދުންތައްާކަހަލަާކަންތައްތައްާއަށްާބަލ ލ އިރުާމީަގއިާމިއޮންނަނ1ާާީވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ6ާާާާ

ޮގތް ކަންހިނގ ާ ޚިޔ ލުާ ހިމަނ ފައިވ ާ ތެރޭަގއިާ އުފެއްދުެމއްެގާ ޮގތަކަށް.ާ ކަހަލަާ ނުހިމެނޭާ މީަގއިާ ާ،ނިޒ މުާާާ،ބައެއްފަހަރަށްާ

6ާާތްކޮށްާނުދެވޭނެާކަމަށްާމިއޮންނަނީާާކަެމއްެގާއަސ ސެއްާުއސޫލެއްާހޯދުމެއްާމިފަދަާކަންތައްތައްާހިމ ޔަާ،ކަމެއްާހިނގ ާޮގތްާ

ެއބަާ ބެހޭޮގތުންާ އެްއޗިއްސަކ ިއާ ހިމ ޔަތްކުރ ާ މިާ ޒ ތުަގއިާ ޭއެގާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމަާ ގައި.ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ  545ވަނަާ

ދ އިރ ެގާާާާފިކުރުކުރަންޖެހޭ.ާދ ދިާދެންމެއަކުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާއެްމ.ޑީ.ޕީެގާޕ ރލިމެންޓްރީާްގރޫޕްެގާލީޑަރާހުޅުހެންވޭރު

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވެސްާވިދ ޅުެވއްޖެާމީާފިކުރީާމުދަލުެގާވ ހަކައޭާއަޅުަގނޑުމެންާމިދައްކަނީ.ާއެހެންވީމަާ

ފިކުރީާމުދަލުެގާިގނަާެއއްޗިްއސަކީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަާއެްއޗަކަށްވުރެާބޮޑަށްާފިކުރީާޮގތުންާއުފެދިފައިވ ާެއއްޗިހި.ާ

އެޮގތު ާާދެންާ ބިލުެގ މިާ މ އްދީޮގތުނ8ާާާްންާ އުފެއްދުންާ ރައިޓްކުރ ާ ކޮޕީާ މިއޮންނަނީާ ބަލ ލ އިރުާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

 550އެކުލެވިފައިާވުން.ާމިާބިލުަގިއާއަޅުަގނޑުާއެންމެާބޮޑުާބަދަލެއްާެގންނަންާމިާހުށަހަޅަނީާމިާބިލުާވަރަށްާބޮޑަށްާއަމ ޒުވެފަިއާ

މަކުާދުނިޔޭަގއިާކޮޕީާރަިއޓްސްާމައްސަލަާއެންމެާބޮޑަށްާޖެހިެގންާމިދަނީާފިކުރީާޮގތުންާމިއޮތީާމ އްދީާއުފެއްދުންތަކަށް.ާއެކަ

އުފެދޭާއުފެއްދުންތަކަށް.ާމީަގާއެކިާހިސ ބުަގއިާފިކުރީާއުފެްއދުންތަކަށްާއަލިއަޅުވ ލ ފައިާހުރިާކަމުަގިއވިޔަސްާމިާބިލުާފިކުރީާ

ާާޮގތުންާއިތުރަށްާމިާބިލުަގއިާމ އްދ ތައްާއެކުލަވ ލެވެ ބިލުެގ ވަނަާމ އްދ ަގއިާކޮޕީާރައިޓްާރަޖިސްޓްރ7ާާާީންާއެބަޖެހޭ.ާމިާ

މ އްދ  މިާ ފުރިހަމައަށޭާ ވަރަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ކޮކުރުމ ބެހޭާ އެއީާ މިއޮތީ.ާ ކުރުންާާ ރަޖިސްޓްރީާ ންމެހެންާ

 555ތުާދެއްވ ފަިއާމިއޮންނަނީ.ާއެހެންވީމަާލ ޒިމެއްާނުކުރޭ.ާލ ޒިމްނުކޮށްާވަކިންާރަޖިސްޓްރީާކުރެވޭާޮގތަށްާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަ

ނޫންާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގނެއްާ ރަިއޓްާ ކޮޕީާ ތަނަކަށްޮގސްާ ކޮންމެހެންާ ކަމެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ މީާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ

ރަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާފިކުރީާމުދަލުެގާއަުގާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހިމ ޔަތްކުރެވޭނީކީ.ާެއޮގތަށްާއެކަންތައްވުންާއަޅުަގނޑަށްާވަ

ބަލ އިރުާ މުދަލަށްާ ފިކުރީާ ފަދައިންާ ދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ދެންާ މިއޮތީ.ާ ލިޔެފައިާ ބިލުަގއިާ ހިތްހަމަޖެހޭޮގތަކަށްާ

ާާ ބިލުެގ މިާ 9ާާާާމިމ އްދ ެގާ ޙައްޤުތައް. މުސައްނިފުެގާ މިއޮންނަނީާ މ އްދ ަގއިާ ބަހ ލ ފައ2ާާާިަވނަާ ޙައްޤުތައްާ ަވއްތަރެްއެގާ

ޙައްޤު އިޤްތިޞ ދީާ ާާއެބައޮތް.ާ ބަލ ލ ިއރު ޙައްޤުތަކަށްާ އަޙުލ ޤީާ ޙައްޤުތަކ އި.ާ އަޚްލ ޤީާ އެބައޮޭވ9ާާާާތަކ އިާ މ އްދ ަގއިާ  560ވަނަާ

ވަނަާމ ްއދ ެގ9ާާމުސައްނިފުާދުނިޔޭަގއިާހުރެެގންާދުނިޔޭަގއިާހުރިހ ާދުވަހަކުާއެހެންާފަރ ތަކަށްާއެާޙައްޤުާނުދެވޭނެާވ ހަކަ.ާ

ާމުސައްނިފަށްާބައެއްާކަންތައްތައްާއެބަާބަދަލުކުރުމުެގާޙައްޤުާޭއނަާ)ށ(ާއަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ލުމުންާވެސްާއެބައިނޭގ

ހުރިާ ދުނިޔޭަގއިާ މުސައްނިފުާ ދީެގންާ ހުއްދަާ އެދޭންޖެހޭާ ވަކ ލ ތުކުރުމަށްާ ޙައްޤުަގއިާ މުސައްނިފުެގާ ޙ އްޞަކޮށްާ އަށް..ާ

ާާ މީެގ ދެންާ މުހިންމު.ާ އޮތުންާ ކުރެޭވޮގތަށްާ އެކަންތަްއާ ވެސްާ މ 10ާާވަުގތެްއަގއިާ މިއޮންނަނީާވަނަާ ަގިއާ )ށ(ާ އްދ ެގާ

ނެތްާ އުފެއްދުންތަކެއްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މުދ ާ ފިކުރީާ ކަންބޮޑުވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެންމެާ ޒަމ ނަށްާ މިާ  565ޚ އްޞަކޮށްާ

ަވރަށްާ އެންމެންެވސްާ ހަމަާ އަކީާ މައްސަލަާ މުދަލުެގާ ފިކުރީާ ކޮމްޕިޔުޓަރުެގާ ފެންވަރުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ިވޔަސްާ ކަމުަގިއާ
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ެވެގންާކޮމްޕިޔުޓަރާަމސައްކަތްކުރ ާބޮޑެތިާކުންފުނިތަކުންާމިހ ރުާއިންޓަރނެޓްެގާޒަރީޢ ާއިންާއެެއއްޗެއްާަވުގތުންާކަންބޮޑު

ރަޖިސްޓްރީކޮށްާެއއެްއޗަކީާައސްލުާއުފެއްދުެމއްތޯާބަލަިއާމިކަންތައްާރަޖިސްޓްރީާކުރެވޭނެާޓެކްނޮލޮޖީެގާއެހީަގއިާއެމީހުންާ

ާާ ބައެްއ. ކުރަމުންދ ާ އެޮގތަށްާއެކަންތައްާ އޭތިާ ކުންފުންޏަކުންާ ެއާ އެއްބަޔަކުާ ހަމަާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ އެކަމަކުާ

 570ފަރުމ ކުރ އިރުާެއއ ިއާހަމަލަދީާއޭތީެގާަވުގާކޮޕީާހެއްދުުމެގާމީހުންާވެސްާހަމަާއެހ ާކުޅަދ ނަާކަމ އިެއކުާެއކަންތަްއާކުރޭ.ާ

ދިވެހިން ކުރިމަތިލ އިރުާ އަށްާ މިދިމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާާއެހެންވީމަާ ރ އްޖޭަގއިާ ވެސްާ ނުއުފެއްދިޔަސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ

ފެނޭ.ާ ކަމެއްކަމަށްާ މުހިންމުާ ަވރަށްާ ވަނުމަކީާ ތެރެއަށްާ މީެގާ ވެސްާ އެމ އްދ ާ އަންނައިރުާ ފުޅ ވެެގންާ ިވޔަފ ރިތައްާ އެފަދަާ

ާާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ އެބަާ ޙ އްޞަޮގތެްއަގިއާ ދައްކ އިރުާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ މ 12ާާއެމޭރުމުންާ ާާވަނަާ )ހ(. ވަނ12ާާާައްދ ެގާ

މ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާމިއޮންނަނީާއެްއާކޮޕީާއުފެއްދިދ ނެާވ ހަކަ.ާމީާވަރަށްާނުރަްއކ ތެރިާޮގތަކަށްާލިޔެފަިއާއިންާމ އްދ ެއއްާ

 575ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެންނެވޭނީ.ާއެއީާއަމިއްލަާބޭނުމަށްާވިޔަސްާވެސްާއެްއާކޮޕީާހަދަންޏ ާބައެްއކަހަލަާެއއްޗެހިާހަމަާެއންމާެާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮ އެބައޮތްާ ބިލުަގިއާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ މުދަލުަގއި.ާ ފިކުރީާ ބޭނުންވަނީ.ާ މިާ ިގނަފަހަރަށްާ ޕީއެްއާ

ބޭނުންކުރެވޭނެާކަމަށް.ާއެޮގތަކަށެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާ ަވކިާވަރެއްާ ތަޢުލީމަށްޓަކަިއާއުނެގނުމަށްޓަކައިާ ެގނެސްދީފައިާ

ކޮޕީާއެްއޗެހީަގއިާހަދަިއެގންާެގންދަންޏ ާއެއީާކޮޕީާރައިޓްެގާުއސޫލުންާއަޅުަގނޑުާހިތުންާފިކުރީާމުޅިާޖުމްލަޮގތެއްަގއިާއެއްާާ

ނުދެވެނީ. ދަރަޖަާ އެކަށީެގންވ ާ ާާާާމުދަލަށްާދޭންޖެހޭާ މީެގ 18ާާާާދެންާ ބިލުެގ މިާ މ އްދ ާ މ އްދ ާއަޅުަގނޑަށ18ާާާްވަނަާ ވަނަާ

 580ިއާމިއޮތީާމިދެންނެިވޮގތަށްާޙ ްއޞަކޮށްާކޮމްޕިޔުޓަރ އިާބެހޭާބައި.ާފެންނަނީާހަމަާއެއްކޮށްހެންާދުއްވ ލަން.ާއެީއާމިމ އްދ ގަާ

އަޅުަގނޑުާ އެއީާ އެހެންވީމަާ އެބަދޭ.ާ ޙައްޤުާ ހެދުމުެގާ ކޮޕީާ ރަްއކ ކޮށްާ ޕްރޮްގރ މްތައްާ ކޮމްޕިޔުޓަރާ ޮގތުންާ މިއޮންނަާ އޭަގއިާ

ޮގތުަގއިާ ެއއީާމ ްއދީާއެްއޗެްއެގާ ިމއޮންނަނީާ ބިލުަގއިާ ެއކަހަލަާކޮމްޕިޔުޓަރާޕްރޮްގރ މްތަކ ިއާހިތުންާއޭެގާޙ އްޞަކޮށްާމިާ ާ

ާާ ހަމަ ބިލުެގާ މިާ އޮތީ.ާދެންާ ެގނެސްދީފައިާ ޮގތަކަށްާ އެކަަމށ18ާާާްއެްއޗިހިާނުފެންނަާކަހަލަާ އެއީާ މ އްދ ަގއިާވެސްާ ވަނަާ

ެގާކަންތައްާަވނަާމ އްދ ަގއިާމިއޮންނަނީާކޮންއިރަކުންތޯާކޮޕީާރައިޓ35ާާްއަލިއަޅުވ ލ ފައިާއިންާމ އްދ ާއެއް.ާދެންާމިާބިލުެގާާ

ހިމ ޔަތްާ ރައިޓުެގާ ކޮޕީާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކަންޏެއްނޫންާ އަންނަިއރަކުާ ޤ ނޫނަށްކަށްވެެގންާ ބިލުާ މިާ އ ދެ،ާ  585ބޭނުންކުރ ނީ.ާ

އެބަާ ޮގތެއްާ ހިމ ޔަތްދޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ އެްއޗިއްސައްާ ތަފ ތުާ އުފެދިފައިހުރިާ މިހ ތަނަށްާ ދޭންވީކީ.ާ އެްއޗިއްސައްާ

ބިލު މިާ ެއީއާާހޯދަންޖެހޭާ ރައިޓްާ ކޮޕީާ އެާ ވެސްާ ިވޔަސްާ ކަމުަގއިާ އުފެއްދުމެއްާ ކޮންމެާ ެއއީާ ެއޮގތުންާ ޒަރިއްޔ އިން.ާ ެގާ

ކަށަވަރުކޮށްދެވޭާ ެއއްޗިހިާ ހ މަކޮށްދެވޭާ ެއްއޗެއްކަންާ އުފެއްދޭާ އެމީހަކުާ ެއއީާ ުމސައްނިފަކަށްާ ގ އިމްކުރެވޭާ މުސައްނިފެއްާ

ހޯދުމުެގާފުރުޞަތުާއަޅުަގނ ޤަބޫލުކުރަން.އެްއޗެހީެގާކޮޕީާރައިޓްާ ދޭންވ ނެކަމަށްާ ބަލ ފިައާާާޑުމެންާ ބިލަށްާ މުޅިާ މީެގާ ދެންާ

ެވސްާ ނުކުރިޔަސްާ ލ ޒިމުާ ކުރުންާ ރަޖިސްޓްރީާ ބެލެހެއްޓުމުަގއިާ ކަންތައްތައްާ ރައިޓްާ ކޮޕީާ މިފަދަާ ދަންނަވ ނީާ  590އަޅުަގނޑުާ

ޔަފ ރިައކަށްާފުރުޞަތުާދިނުންާރަނަގޅޭާއަޅުަގނޑުމެންާމިާފަދަާބިލެއްާމެދުވެރިކޮށްާކޮޕީާރައިޓްާރަޖިސްޓްރީާކުރ ނެާކުދިާވި

އޭރުންާ މެދުވެރިކޮށްދިނުން.ާ ޤ ނޫނުާ ފުރުޞަތުާ ހެދުމުެގާ ކުންފުނިތައްާ ވަކިާ ބަލަހައްޓ ނެާ ރަިއޓްާ ކޮޕީާ މެދުވެރިކޮށް.ާ ބިލެއްާ

ށްާކޮޕީާރައިޓްާާއެބޭފުޅުންނަށްާއޮންނ ނެާކޮޕީާރައިޓްާކަންތައްާބެލެހެއްޓުން.ާއެއީާޙ އްޞަޮގތެްއަގއިާމިފަދަާކަންކަމަކީާވަރަ
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އޭެގާޒ ތުަގއިާބޯޑ ރތައްާކްރޮސްާކުރ އިރުާބޯޑަރާއެއީާައސްލަކީާކޮބައިތޯާއޭެގާއަސްލުާނޫންާއެއްޗެއްސަކީާކޮބައިތޯާނޭނގޭާ

 595ފެންވަރަށްާވަރަށްާގ ތްކޮށްާެއބަާއެްއޗެހިާހަދ .ާއެހެންވީމ ާއެފަދަާޮގތަކަށްާދ އިރުާެއކަންތައްތައްާމޮނިޓަރކޮށްާކޮޕީާރައިޓްާާ

އެކިާާއެްއޗެ އަދިާ ދީެގން.ާ ފުރުޞަތުާ ކުންފުނިތަކަށްާ މިފަދަާ ބެލޭނީާ ކަންތައްާ މިކަހަލަާ އުފެދިެގންދޭތޯ.ާ އެބަާ ރ އްޖޭަގއިާ ހިާ

ބޭބޭފުޅުންނަށްާމިާކޮޕީާރައިޓްެގާސަބަބުންާލިބޭާއިޤުތިޞ ދީާފައިދ ތައްާހޯދުމުަގއިާވެސްާމިފަދަާކުންފުންޏެއްާއުފެދިއްޖިއްޔ ާާ

ާވަރަށްާބޮޑުާބައެއްާއެބައޮތްާއެކިާކަހަލަާފަންނ ނީާކަންތައްތަކަށްާއަމ ޒުާކުރަްއވ ފަިއ.ާެއއީާފައިދ ާލިބޭނެ.ާދެންާމިާބިލުެގ

އަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާރަނަގޅުކަމެއް.ާއެކަމަކުާއެއީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާބޮޑުާޗެލެންޖަކަށްާވެސްާވ ނެ.ާދިވެހިރ އްޖެާ

 600ާވަށަިއެގންާމިވ ާހުރިހ ާޤައުމުތަކުެގާއުފެއްދުންތަކ އިާކަންތަްއާއަންނަާއަޅުަގނޑުމެންާމިއޮތްާތަނުެގާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންެގ

ޮގތުންާދިވެހިާއަސްލުާއޮރިޖިނަލްާއުފެއްދުމެްއެގާފުރުޞަތުާމިާއޮންނަނީާވަރަށްާކުޑަާެވފައި.ާއެހެންވީަމ،ާިގނަާފަހަރަށްާ

ާާ މިއީ އަޑަކީާ ިއވޭާ މިާ ފަރ ތުންާވެސްާ ހަމަާއަމިްއލަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއުފެއްދުންތެރިންެގާ ައޅުަގނޑުާ އިއްތިފ ޤެކޭ.ާ ހަމަާ

އުފެއްދުމެކޭާއުފެއްދީ.ާދިމ ވެފައިާއޮތްާޮގތޭާމިއީ.ާެއއީާވެސްާއެކަށީެގންވ ާކަމަކަށްާވެދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާ

މެދުވެރިކޮށްާނަމަވެސްާާާމިާރީޖަންެގާސ ރކުާމިާރީޖަންެގާޖަމ ޢަތްތައްާމެދުވެރިކޮށްާނަމަވެސްާބައިނަލްއަޤުވ މީާޖަމ ޢަތްތައް

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތްތަކެްއާއެބަޮއވޭ.ާމިހ ރުާމިާބިލުަގިއާއޮތްޮގތުންާ  605ދުނިޔޭެގާފެންވަރެއްަގއިާމިކަމ މެދުާޢަމަލުކުރެވޭނެާ

އެބަވޭ އަލިއަޅުވ ލ ފައިާ މުޢ ހަދ ތަކަށްާ ބައިނަލްއަޤުވ މީާ އެއްބަސްވެފައިވ ާ މިވަުގތުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިވެހިރ އްޖެާ .ާާމިހ ރުާ

އެހެންނަމަވެސްާމިދެންނެވިާޮގތަށްާމިާރީޖަންެގާޖަމުޢިއްޔ ާޖަމ ޢަތްތައްާމެދުވެރިކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮޕީާރައިޓުތަކުެގާާ

މުދަލަުގިއާާ ފިކުރީާ އެމީހުންނަށްާ ހިމ ޔަތްކޮށްާ ރަނަގޅަށްާ މުދ ާ ފިކުރީާ އުފެއްދުންތެރިންެގާ އަސްލުާ ހިމ ޔަތްކޮށްާ ކަންތައްާ

އިެގންާދެމެހެއްޓެނިވިާޮގތެްއަގިއާމަންފ އެއްާލިބޭނެޮގތަށްާމިާބިލުާެމދުވެރިކޮށްާމަުގާހުޅުިވެގންާދ ނެާއުފެއްދުމެއްާއުފައްދަާ

 610ާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދަންނަ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކުރިންާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެވސްާޝުކުރިއްޔ ާ އަނެްއކ ާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ފަދައިންާ ވ ލިާ

ފުރުޞަތެއްާމިާއަރުވަނީާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ާއެއަށްފަހުަގއިާައޅުަގނޑުާ

އިބްރ  މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފަރެސްމ ތޮޑ ާ ތަންދޭނަމަާ ަވުގތުާ އަރުވ ނަންާ އޭެގާާފުރުޞަތެއްާ މުއްޠަލިބަށް.ާ  615ޙިމްާ

ފަހުންާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށް.ާއެހެންވީމަ،ާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާހ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުެގާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދިޔުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާހ މިދު
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 620ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިާޤ ނޫނަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާފަންނ ނުންނަށްާވަރަށްާބޮޑެތިާފުރުޞަތުތަކެއްާހުޅުވ ލަދޭނެާ

ކުރަން.ާޤ ނޫނެއްކަންާައޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާއަދިާމިާޤ ނޫނުާބަލައިަގތުންާވެސްާއަޅުަގނޑުާެއކަމަށްާވެސްާތައީދު

ބޭރުަގއިާ އިންާ ރ އްޖެާ ބްރޭންޑުތައްާ ރ އްޖޭެގާ އަކީާ ނުކުތ ާ ފުރަތަަމާ ނުކުތ ެއއް.ާ ދެާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

އެހެންނަމަެވސްާ އެބަދޭ.ާ ނަަގމުންާ ފައިދ ތައްާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ނުވަތަާ ނަންާ ރ އްޖޭެގާ ނުވަތަާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބޭރުެގާ ރ އްޖޭެގާ

ުއއްމީދުކުރަނީާމިފަދަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެ ައޅުަގނޑުާ ކަމ ާކުރެވޭނެާމ ާބޮޑުކަމެއްާމީެގާކުރިއަކުާނެތް.ާއެހެންނަމަވެސްާ

ޤ ނޫނެއްާ އަދިާ ރ އްޖޭަގިއާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުރެވޭނެކަމަށް.ާ މަުގފަހިާ އެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފ ސްވީމ ާ  625ޤ ނޫނުާ

އެހެ ދ ނެ.ާ ނޯވެާ ކުރެވެންާ އެހެންާ އެކަެމއްާ ކޮމެޓީންާފ ސްވިޔަކަސްާ ރިޢ ޔަތްކުރ ާ މިާޤ ނޫނަށްާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ންވީމަ،ާ

އެއީާ މިންވަރަކަށްތޯ.ާ ކޮންާ ހުރީާ ސޮިއކޮށްފައިާ މުޢ ހަދ ތަކުަގއިާ ބައިނަލްއަޤުވ މީާ މިހ ރުާ ރ އްޖޭަގިއާ ދެްއވަންާ ބައްލަވ ލަާ

ަގއިާއޮންނަާއަހެއްާވެސްާއެބަުއޅޭާމިސ ލަކަށްާމިދުވަސްވަރުާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާދުނިޔޭެގާއެންމެާމަޝްހޫރުާއަސްރޭސްތަކު

ެއހެންނަމަވެސްާދިވެހިރ އްޖޭެގާނަންާ ދަާމޯލްޑިވިއަންާކިޔ ާއަހެއް.ާއިނޭގތޯ.ާވަރަށްާބޮޑުާވިޔ ފަރިވެރިެއއްާއެާހިންަގނީ.ާ

 630ާެވސްާބޭނުންކުރަނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާބައިނަލްއަޤުވ މީާއ އިާކޮޕީާރައިޓުާޤ ނޫނުތަކުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގ

ބްރޭންޑުތައްާ ރ އްޖޭެގާ އެޮގތަށްާ ހަމަާ ފަހިވެދ ނެ.ާ ހިނަގންާ ެއކަންކަންާ އެޮގތަށްާ ފަހަރެއްަގއިާ ނެތީމަާ އެއްބަސްވުންތަކެއްާ

ބައިނަލްއަޤުވ މީާދ އިރ ަގއިާވ ދަކުރަންާނިކުންނައިރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާފުރުޞަތުތައްާލިބޭނެާއެާބައިނަލްއަޤުވ މީާ

ޤ ނޫނަށްާާާމުޢ ހަދ ތަކުގައި މިާ އެހެންވީމަ،ާ އޮޅުންފިލީމަ.ާ ކަނޑަެއޅިެގންާ މިންަވރުތައްާ އޮތްާ އެއްބަސްވެފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރިޢ ޔަތްކުރުމުަގިއާައޅުަގނޑުާދެކޭާޮގތުަގއިާެއއީާމުހިންމުާކަމަކަށްާވ ނެ.ާދެންާދެާވަނަާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާ

 635ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބަބުނޭާރަޖިސްޓްރީާކުރުމަކީާލ ޒިމުކަމެއްާނޫނޭ.ާައދ7ާާާިމުަގއިާާބޭނުންވަނީާކޮޕީާރައިޓުާރަޖިސްޓްރީާކުރު

އެާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާއެބަބުނޭާރަޖިސްޓްރީާކުރުމުެގާމައިަގނޑުާމަޤުޞަދަކީާޝަރީޢަތުަގއިާމުސައްނިފަށްާއެާއުފެއްދުމަކީާ

ކޮށް މަުގފަހިާ މިކަންާއޭނ ެގާއަމިއްލަާއުފެއްދުމެއްކަންާސ ބިތުކޮށްދިނުމަށްާ ދ އިރ އަކުންާ ދިނުމޭ.ާއަދިާސަރުކ ރުެގާކަމ ބެހޭާ

މައުސޫމުާهللاާބަލަހައްޓަންާވެސްާއެބައޮތް.ާއަދިާއޭެގާއިތުރަށްާދ ދިާދެންމެއަކުާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާ ބެހޭޮގތުން ކަމ ާ 24ާާާާއިޝ ރ ތްކޮށްލިާ ނަކަލު ފ ހަަގކޮށްލެވުނުާ ައޅުަގނޑަށްާ މ އްދ ަގއިާ ވެރިފަރ ތްތަްއާވަނަާ ކުރުމުެގާ

 640ތަމްސީލުކޮށްދޭާޖަމްޢިއްޔ އެއްާއުފެއްދިދ ނެާކަމަށްާމިާޤ ނޫނަުގާޖ ަގާދޭާކަމަށް.ާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުރެވެނީާއެމަނިކުފ ނުާއެާ

ާާ ރީާވަނަާމ އްދ ާއަކީ.ާއަޅުަގނޑުާމިާރަޖިސްޓ24ާާާްދެއްކެިވާވ ހަކަފުޅަށްާޭއެގާވަރަށްާބޮޑުާބަެއއްާހަމަޖައްސައިދޭާމ އްދ އެކޭ

ފަރ ތްތަކަށްާ ނުކުރ ާ އިޚުތިޔ ރުާ ކުރުންާ ކުރުމުންާ ރަޖިސްޓްރީާ މީަގާ ހިތަށްއަރަނީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތަކުަގއިާ ކުރުމުެގާ

ވެސްާހިމ ޔަތްާލިބޭާޮގތްތަކަކަށްާވެސްާއެބަާޮއވޭ.ާއެހެންާއޮންނައިރުާވިސްނ ލަންާއެބަޖެހޭާބައެއްާފަހަރަށްާރަޖިސްޓްރީާ

ކަށްާއެާކޮޕީާރައިޓުާއިންފުރިންޖުާކުރެޭވއިރުާފަހަރެއްަގއިާނޭނިގާވެސްާދ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާއެކަމާ ނުކޮށްާއޮތީްއޔ ާއެހެންބަޔަ

 645ބެހޭޮގތުންާމިާޤ ނޫނުަގިއާއޮތްާމ އްދ ތަކ ާދެާވަނަާވިސްނުމަކަށްާޮގސްލަންާރަނަގޅުވ ނެކަމަށްާފެންނ ތީާމިާދެާކަންތައްާ

ާފ ހަަގކޮށްލީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ
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ާރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަ

`ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާޤ ނޫނަކީާމުހިންމުާމަޤުޞަދެއްަގއިާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ޝުކުރުދަ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެއާ ވ ތީާ ބިލަކަށްާ ހުށަހެޅުއްިވާ ތ ރިޤުާ ރަީއސް،ާމުޙައްމަދުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  650ންނަވަން.ާ

ބަލަންާ ދައްކ އިރުާ ވ ހަކަާ ބިލަކ މެދުާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭާ ހ ލަތ އިާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސްާ

% ސަބަބުންާ ނެތުމުެގާ އުފެއްދުންތެރިކަމެއްާ ޤައުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ެގންނ100ާާާައެބަޖެހޭ.ާ ބޭރުންާ

ތަކެތިާ އަުގހެޔޮކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަބަބުންާ ޤ ނޫނެއްެގާ މިފަދަާ ޤައުމެއް.ާ މަސައްކަތްކުރ ާ ބަރޯސ ެވެގންާ ތަކެއްޗަށްާ

ލިބުމުެގާމަުގާބަންދުވެާވަކިާަވއްތަރެްއެގާތަކެްއޗަކަށްާނޫނީާއަޅުަގނޑުމެންާމ ރކެޓުންާފުރުޞަތުާނުލިބޭނެާޮގތަކަށްާެވެގންާ

ޤ ނޫ ޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުެމންގެާހިނގައިދ ނެާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ހުރުމުންާ މ އްދ ތައްާ ބަެއއްާ  655ނުެގާ

ތަކެތިާ ހުންނަާ ލިބެންާ ައުގހެޔޮކޮށްާ ފަށުަގއިާ އަތްފޯރ ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އެާ ވ އިރުާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ނިކަމެތިާ ރައްޔިތުންނަކީާ

ހުންނައިރު ލިބެންާ ތަކެތިާ ފެންވަރެްއެގާ ނޫނީާއެކަށީެގންވ ާ ތަކެތިާ ަވއްތަރެްއެގާ ވަކިާ ނޫނީާ ނަންާ ބްރޭންޑުތަކެްއެގާ ެވސްާ ާ

ނުެގނެސްާމ ރކެޓުަގއިާއެތަކެތިާނޫނީާނުބެހެއްޓޭނެާޮގތަކަށްާޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާހެދިެގންާހިނގައްޖެނަމަާއެާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

،ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިާޤ ނޫނެުގާާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭާއިތުރުާނިކަމެތިކަމަކަށްާވެެގންދ ނެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް

 660ނަންާބަދަލުވ ންާޖެހޭނީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއުފައްދ ތަކެތިާނަކަލުކުރުންާމަނ ކުރުމުެގާޤ ނޫނަކަށް.ާމިާޤ ނޫނުެގދަށުންާހިމ ޔަތްާ

ބޭރު އުފެއްދޭތަކެތި.ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ އިންޑަސްޓްރީތަކުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދ ންޖެހޭނީާ ބަލ ލ އިރުާލިބިެގންާ ޤައުމުތަކަށްާ ާ

މިހ ބޮޑަކަށެްއާާ ރައިޓްސްާ ކޮޕީާ ެވސްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ބޮޑެތިާ ފަދަާ ޗައިނ ާ ޤައުމުތަކ ާ އަވަށްޓެރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މަނާ  ރައިޓްސްާ ކޮޕީާ ވެސްާ ހިއްސ ކުރަނީާ ބޮޑުބައެއްާ ތަރައްޤީެގާ އިޤުތިޞ ދީާ ޤައުމުތަކުެގާ އެާ ނެތް.ާ މަނ ކުރެވިފަކަެއއްާ

ާާ މިތަނުންާނުކުރެިވެގން މިއަދުާ އެނޭގނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަބަބުން.ާ ތަކެތީެގާ އުފެއްދޭާ ނަކަލުކޮށްެގންާ އުފެއްދޭާ އެާ

 665ރުފިޔ 12000ާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުިއވުނުާބްލެކްާބެރީާފޯނެއްެގާވ ހަކަ.ާބްލެކްާބެރީާފޯނެއްަގާއޮރިޖިނަލްާފޯނެއްާލިބޭނީާާ

އެ ާާއަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާރ އްޖޭެގާމ ރކެޓުންާ ފޯނެއް ހުރިާ ެއއްަވއްތަރެްއެގާނަކަލުކޮށްފަާ ހަމަާ ރުފިޔ އަށްވުރެއ2500ާާާްއ ާ

ދަށްކޮށްާލިބެންާއެބަހުރި.ާއެީއާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮންމެހެންާވެސްާމިަވުގތުާއޮންނަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާ

ންނަށްާނުއުފެއްދިެގންާއުޅެނީާސަރުކ ރުންާވެސްާައދިާއަޅުަގނޑުމެންާމަހުެގާވ ހަކަާދެއްކިއިރުާމަސްާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތު

ރ އްޖޭަގއިާހުރިާބޭންކުތަކުންާވެސްާމަސްާއުފައްދ ާތަރައްޤީކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާފަިއސ ާދޭނެާޮގތެއްާކަނޑައަޅ ފައިާނެތުުމން.ާ

އުފައްދ  އެތަކެތިާ އެމީހުންާ ހުނަރުވެރިބައެއް.ާ ރައްޔިތުންނަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަމަާ ލިބޭާ މ ރކެޓުަގއިާފައިސ ާ ދުނިޔޭެގާ ާ670 

އެތަކެތިާިވއްކައިެގންާފައިދ ާހޯދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފައިސ ާނުލިބުމުެގާސަބަބުންާމަސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާބޭކ ރުާ

ޮގތުަގއިާނޫނީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއޭެގާއެންމެާފައިދ ހުރިާޮގތުަގއިާނުއުފެއްދިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާއަވަށްޓެރިާޤައުމުތަކުންާ

ހުރިާއޭ ރ އްޖޭަގއިާ އަދިާ ސަރުކ ރ ާ ޮގވ ލަންާ ފުރުޞަތުަގއިާ ިމާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ދަނީ.ާ ނަަގމުންާ ފައިދ ާ ެގާ
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ލިބޭނެޮގތަށްާ ލޯނުާ ލިބިާ ލޯނުާ ލުއިކޮށްާ ޮގތެްއަގއިާ ެއކަށީެގންވ ާ ފަރ ތްތަކަށްާ އުފައްދ ާ މަސްާ ރ އްޖޭަގއިާ ބޭންކުތަކުންާ

ރަނަގޅު މަސްާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެާ އަށްާހަމަޖައްސަވ ާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ ފައިދ ާ މަހުެގާ ހޯދަންާ ޮގތްތަކެއްާ ިވއްކޭނެާ ޮގތުަގއިާ ާ675 

ާހޯދޭނެާޮގތްތަކެއްާހަމަޖައްސ ާދެއްވުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ޑީ.އ ރު.ޕީައށްާއ ދެ،ާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ

 680ާނިސްބަތްވެާަވޑަިއަގންނަވ ާެމންބަރެއް.ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާޢަލީާވަޙީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އްޖޭެގާތ ރީޚުާޮއޅުވަމުންާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަޤ ފަތްާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާދިވެހިރ 

ބިލެއްާ މިފަދަާ އުވ ލ ާ މަރުކަޒުާ ޤައުމީާ ޚިދުމަތްކުރ ާ ތ ރީޚަށްާ ދިވެހިބަހ ާ އައުމަށްފަހުާ ވެރިކަމަށްާ އަށްާ ހަވ ސ ާ ފުރޮޅަމުންާ

 685ލެއްާހުށަހެޅީތީ،ާއެކަމަށްޓަކ ާމިާއެހެންނަމަވެސްާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅީތީާކޮޕީާރައިޓ އިާެއއ އިާުގޅޭާއެހެނިހެންާޙައްޤުތަކުެގާބިާ

ެގންުގޅޭާ ހިމ ޔަތްކުރަންާ މިކަންކަންާ ސަރުކ ރުންާ އެހެންނަމަވެސްާ އަދ ކުރަމޭ.ާ ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ހުށަހެޅިާ

ހަސީލަތ ާދޭތެރޭާމިާފުރުޞަތަުގއިާވެސްާސުވ ލުއުފެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާމިާބިލަށްާބަލ ލ އިރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ބިލ ާ މިާ ރ އްޖޭަގއިާ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކ ާ ބިލުާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ބިލެކޭ.ާ ފޭރ ންހެޔޮާ ހަމަާ ވަރަށްާ ޮގތުންާ ޢިލްމީާ މިއީާ

ވަުގތީާ ދ ންވީާ ބިލުާ މިާ ޮގތުންާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތުންާ އެބަޖެހޭ.ާ ހިއްސ ކުރަންާ ތަޖުރިބ ާ ފަރ ތްތަކުެގާ ުގޅުންހުރިާ

 690އޯޑިޔޯާއަލްބަްމތައްާ،  ާރ އްޖޭެގާފިލްމުާއިންޑަސްޓްރީާއ ިއާއަދިާހަމަާވ ހަކަާލިޔ ާމީހުންނ އިކޮމެޓީއަކަށް.ާދިޔުމަށްފަހުާމި

މީހުނާްާ ހުރިހ ާ ތިބިާ އުނިވެފައިާ ޙައްޤުތަކެްއާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ ސަބަބުންާ ރައިޓުެގާ ކޮޕީާ މިާ މިނޫންވެސްާ މީހުންނ އިާ ހަދ ާ

ފުރިާ ބިލުާ މިާ އެހިެގންާ އަޑުާ އެމީހުންެގާ ޮގތުަގއިާ ހުށަހަޅ ލަން.ާޖުމްލަވ ާ އަޅުަގނޑުާ ެއވ ހަކަާ އެދޭތީާ އައުމަށްާ ހަމަވެެގންާ

ދ ާ ހަލ ކުވެެގންާ މިހ ބޮޑަށްާ ފޭރ ންާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ މިވަުގތުާ ރ އްޖޭަގއިާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

ކުއެންޓިޓީއެްއެގ ނެތްާ ކޮލިޓީެއއްާ އޮތީާ މިަވުގތުާ ބ ޒ ރުަގއިާ ރ އްޖޭެގާ އެކުލެިވެގންވ ާާާާދުވަސްވަރެްއަގއިާ މަްއޗަށްާ

 695އުފެއްދުންތަކެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެއީާކިތަންމެާހެޔޮާައެގއްަގއިާލިބުނުކަމަށްާިވޔަސްާައޅުަގނޑުމެންާބޮޑުާއަުގަގއިާެވސްާ

ާހެދިާއެާކޮލިޓީާހުރިާއެްއޗެހިާއުފަްއދ ާލިބެންާއެބަޖެހޭ.ާއެކަހަލަާއެްއޗެހިާއުފެއްދެއްާމިާއަންނަނީާކޮޕީާރައިޓުެގާޤ ނޫނެއް

މިސ ލަކަށްާ ކުޑަކުދިންނ ާ ވިސްނަންޖެހޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލިބިެގން.ާ ހިމ ޔަތްާ ފަރ ތްތަކަށްާ ލިބެންޖެހޭާ ހިމ ޔަތްާ އެާ

އެރިޔަކަސްާ ފުރޭތަާ ސަންތިމަރިޔަބ ،ާ ހަމައެކަނިާ ހުންނަންޖެހޭ.ާ އޮއްޓަރެއްާ އޭަގއިާ އުފައްދ އިރުާ އުފެއްދުންތައްާ ުގޅުންހުރިާ

ާނުަވތަާމުޖުތަމަޢުާރަނަގޅުާބަދަލެއްާނ ންނ ނެ.ާޙަޤީޤަތުަގއިާެއފަދަާއުފެއްދުންތައްާނުއުފެއްދިެގންާރ އްޖޭެގާމުސްތަޤުބަލެއް

 700މިއުޅެނީާއުފައްދަންާތިބޭާމީހުންނަށްާއެއްވެސްާކަހަލަާިވޔަފ ރިއެއްާނުވަތަާފައިދ އެްއވ ާޮގތުަގއިާއެބައިާމީހުންެގާޙައްޤުތައްާ
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އަޅުަގ އެހެންީވމަ،ާ ނެތީމަ.ާ މަޖިލީހުެގާާލިއްބައިދީފަާ ރަްއޔިތުންެގާ މިއީާ ބިލުާ މިާ ދެންނެވީާ މިާ ވެސްާ ފައްޓަމުންާ ނޑުާ

މެންބަރުންާއެކަނިާހިއްސ ވ ާބިލަކަށްވުމަށްވުރެއްާބޮޑަށްާމިާދ އިރ އ އިާުގޅުންހުރިާމީހުނެްގާހިއްސ ާވަރަށްބޮޑަށްާވެސްާމާިާ

ދަ މިާ އޭވ ހަކަާ ބޭނުންވ ތީާ ބޮޑަށްާ އެްއޗަށްވުރެއްާ ހުރިާ ލިޔެފައިާ ތިންާބިލުަގއިާ ބިލުެގާ މިާ އިތުރުންާ މީެގާ ންނަވ ލީ.ާ

ާާ ެއޮގތުން ބޭނުންވޭ.ާ އުފައްދ ލަންާ ސުވ ލުާ ހަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މ7ާާާިމ އްދ އަކަށްާ އެބަޮއވޭާ ެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ގަވ އިދުެގާދަށުންާފީއެއްާސަރުކ ރުެގާއިދ ރ ތަކަށްާނެިގދ ނޭާކޮޕީާރައިޓުާރަޖިސްޓްރީާކުރުމަށް  705ޓަކ .ާޤ ނޫނުެގާދަށުންާހަދާ 

އަޅުަގނޑުާހަމައެކަނިާހަމަާސުވ ލެއްާއުފައްދ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަރުކ ރުެގާވަރަށްާބޮޑުާބައެއްާހަމަާ

ހިންަގނީާމަުގމަތީަގއިާޕ ކުކޮށްފައިާހުންނަާސައިކަލުތަކ ާއެްއޗެހިާޓޯކްާކޮށްެގންާނަަގިއެގން.ާއަޅުަގނޑުާސުވ ލުާއުފައްދަންާ

ދޫކޮށްލ އިރުާއެްއވެސްާއިރަކުާޮއންނަާސަރުކ ރަކަށްާކޮޕީާރައިޓުެގާާބޭނުންވ ާސަބަބަ ބިލުާ ކީާއަޅުަގނޑުާބޭނުމެއްާނުވޭާމިާ

ކަންތައްތައްާނުވަތަާެއއްޗެއްާރަޖިސްޓްރީާކުރުމަކީާއެާއުފަްއދ ާމީހުންނަށްާއިތުރުާބުރައަކަށްވ ާޮގތަކަށްާމިާޤ ނޫނުާނިމިެގންާ

ާާާާދ ކަށް.ާއެހެންވީމަ،ާކޮމެޓީާސްޓޭޖުގައި  20ާާ710ިމއަށްާރިޢ ޔަތްކުރަންާއެދޭތީާެއވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާއޭެގާއިތުރުން

ާާ އަހަރުާކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުންަވނ50ާާާީވަނަާމ އްދ ެގާލިޔެފައިާއެބަޮއތްާކޮޕީާރައިޓުެގާމުއްދަތަކީ

ފިަގރއެއްތޯ ެގނައިާ ކިހިނެްއާ ާމިއީާ ކޮންުއސޫލަކުން؟ ާާކޮންޮގތަކަށްާ މި ިމއޮތ50ާާީތޯާ ެގނެސްފައިާ ާއަހަރުާ ބަެއއްފަހަރުާ؟

ހުރޭ.ާ ެވސްާ މަތިކޮށްފައިާ ނުވަތަާ ތިރިކޮށްާ އަދަދުތައްާ ފަސޭހައަކަށްާ ފ ސްކުރުމަށްޓަކ ާ އެާ ހުށަހަޅ އިރުާ މަޖިލީހަށްާ ބިލުތައްާ

ލަންާބޭނުންވޭ.ާއޭެގާއިތުރުންާއެހެންވީމަ،ާހަމަާމިީއާކިހިނެްއެގނައިާއަދަދުތަކެއްތޯާައޅުަގނޑުާކޮމިޓީާސްޓޭޖުަގއިާސުވ ލުކޮށް

32ާާމިާބިލުެގާާ  715ވަނަާމ އްދ ަގއިާއެބައޮވޭާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއެާބޮޑަށްާނިސްބަތްާަވނީާމިާކަޅުާބ ޒ ރުެގާކަންތަްއތައްާާ

ާާ 10000ާާާާހުއްޓުވުމަށްޓަކ ހެންާއެާމ އްދ ާބޮޑަށްާނިސްބަތްާވަނީ.ާއޭަގއިާމިާއޮންނަނީާއަދަބުތަކުެގާވ ހަކަ. 1ާާރުފިޔ ާއ އި

ާާލަ 1ާާާާއްކަާރުފިޔ ާއިންާޖުރުމަނ ކުރުން.ާނުވަތަ އަހަރުެގާުމއްދަތަށްާޖަލަށްލުން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއ2ާާާިއަހަރ އި

ހައިާކޯޓު،ާސުޕުރީމުާކޯޓުންާ ދީލ ލ ފަ.ާރަށުާކޯޓު،ާ މިހ ރުާމިއޮތީާޒަމ ނީާޝަރުޢީާނިޒ މަކަށްާރ އްޖެާމިއޮތީާ ރ އްޖޭަގއިާ

ވީމަ،ާދިވެހިންެގާަގިއގ ާިމއަދ ާހަމައަށްާދެވިާހިފައިފ ިއވ ާކަމަކުންާފިލުވ ލަންާމަސައްކަތްާމައްސަލަތައްާމިާނިމެނީ.ާއެހެން

ކުރުަވންާ ބިރުވެތިާ އަރަިއަގތުމަށްާ އެކަމަށްާ ދުރުކުރުމަށްޓަކ ާ އ ދަތަކުންާ ނުބައިާ އަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭާ  720ކުރަންޏ މުންާ

ާާ އަދަބުތަކ  މިާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ޮގތުަގިއާާވެސް.ާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ރިވިޔުކުރަން.ާ ޖުރުމަނ ތައްާ މިާ

އެހެންީވމަ،ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ސ ފެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބ ޒ ރުާ ިމާ ނޫނީއްޔ މުންާ މަސައްކަތުންާ ބުރަާ ވަރަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އަދިާ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ ޙަްއޤުާމިކަންކަމަށްާ އެާ މ ކުެގާ ޓްރޭޑުާ ާ

ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާވެސްާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަށްާ ލިއްބައިދިނުމަށްާ ީމގެއިންާ ދ އިރ ެއްއަގއިާ ފުޅ ާ ލިއްބައިދިނުންާ

 725ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(



 28 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދަ އަޅުަގނޑުާ މިހ ތަނުންާ ތ ރިޤުާއ ދެ،ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ ބޭނުންވަނީާ  730ންނަވ ލަންާ

ނިމުނީއޭ.ާާ މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ އިބްތިދ ޢީާ ބިލުެގާ ޙައްޤުތަކުެގާ އެހެނިހެންާ ުގޅޭާ ެއއ އިާ ރައިޓ އިާ ކޮޕީާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ާާ ެގާނަންފުޅުާއެބަވޭ.ާއެބޭފުޅުންނަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާބޭފުޅެއ3ާާްއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާައތުަގއިާއަދިާޢިއްޒަތްތެރި

ަގޑިއިރުާހަމަވިާކަަމށ1ާާާްއަރުވަމުންާެގންދ ނަން.ާއެހެންވީމަ،ާމިާވަުގތުާއަޅުަގނޑަށްާއިބްތިދ ޢީާބަހުސަށްާކަނޑައެޅިފައިވ ާާ

އެހެނި ެއއ ުގޅޭާ ރައިޓ ިއާ ކޮޕީާ ެގންދ ާ ދެކެވެމުންާ މިވ ހަކަާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަާއިޢުލ ންކުރަން.ާ ބިލަށްާ ޙައްޤުތަކުެގާ ހެންާ

ާާ އޮތީ ބ ކީާ މިހ ރުާ އަށްާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތްާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ފުރުޞަތުާ ޕ ޓީތަކަށްާ  1ާާ735ދެއްކުމަށްާ

ާާ ވެސް އަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އަދ1ާާާިމިނެޓު.ާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ މިާ މިހ ރުާ ނިސްބަތްވޭ...ާ ޕ ޓީއަކަށްާ ވަކިާ މިނެޓު.ާ

އަދަދު.ާއެ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ޖުމްލަާ އެީއާ ދެންނެވުނީާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ޮގތް.ާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ަވުގތުާ ޕ ޓީތަކަށްާ އްފަހަރުާ

ާާ މިއޮތީ ބ ކީާ އަށްާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ މިއޮތީާ ހަމަޖެހިފައިާ މިހ ރުާ 46ާާާާއެހެންމަވެސްާ އަށް އެމް.ޑީ.ޕީާ ަވކ29ާާާާިމިނިޓް.ާ މިނިޓް.ާ

ނުަގންނަ ނިސްބަތްވަޑައިާ ާާޕ ޓީއަކަށްާ އެބައޮތް ބޭފުޅުންނަށްާ ފަރ ތްތަކުެގާ ވ ހަކ25ާާާަވ ާ އެއްބޭފުޅަކުާ އަށް،ާ ޕީއޭާ މިނިޓް.ާ

 740މިނިޓް.ާދެންާކުރިންާއަޅުަގނޑ3ާާާުމިނިޓް.ާޖުމްހޫރީާޕ ޓީާއަށ5ާާާާްމިނިޓްާއެބައޮތް.ާޤައުމީާޕ ޓީާއަށ10ާާާާްދައްކަވ ފައިާބ ކީާާ

ނިމުމަށް މަރުހަލ ާ ބަހުސްެގާ އިބްތިދ ޢީާ ބިލުެގާ މިާ މިދަދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ާާފަހުަގއިާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ 10ާާނީާ

ާާާއަކަށް.

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާ.10

ާ745 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެއީާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.ާމިޮގތުންާމިާނުނިމުާހުރިާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދިއުުމެގާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

ފުރަ އެންމެާ ާާއަރުވ ނަން.ާ ވެސް ނަނ3ާާާްތަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ފުރަތަމަާ ތެރޭިއންާ ޭއެގާ ވަނީާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ފައިާ ބޭފުޅަކުާ

ާާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ޙުސައިންމަނިކު.ާއެއަށްފަހުަގއިާއަޅުަގނޑުާާނިހ ންާާއަޙްމަދުލިބިފައިާމިވަނީާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާ

 750ރުާޢަލީާރިޒ ާއަށް.ާއެހެންވީމަ،ާނިހ ންެގާވ ހަކަާކުރިއަށްާެގންދިުއމަށްާދަންނަވ ނަންާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

ާޙުސައިންމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާނިހ ންާއަޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާވިލިމ ފަންނު
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ޞަތުާލިބިެގންާާމިދިޔަީއާމިާރިާރައސް،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާމިާފުރުއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެ

 755ކޮޕީާރައީޓ ާުގޅޭާބިލ ާބެހޭާޮގތުންާވ ހަކަާދެްއކުމަށްާކަމަށް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާދަންނަވ ލ ާހިތްާއޮތީާޢިއްޒަތްތެރިާ

މިމެންބަރު ާާާ ވެސް އަޅުަގނޑުާ ޠ ރިޤަށްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ ހުށަހެޅުއްވީތީވެާ ބިލެއްާ ރަށްާވަފަދަާ

ސްތެރިާކަމ ެއކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާމިާކޮޕީާރައިޓ ާުގޅޭާޮގތުންާތަފ ތުާޮގތްޮގތަށްާރަްއޔިތުންެގާާއިޚުލ 

މެދުަގއިާއަދިާޚ އްޞަާޮގތެްއަގއިާއަދިާޒުވ ންާއުމުރުފުރ ަގއިާމަސަްއކަތްތެރިކަމުެގާހޭލެާމޭލަވެާއުޅޭާފަރ ތްތަކުެގާވަރަށްާ

އަށްާބޭނުންވ ާކަމެއްާކަުމަގއިާާާާދަންނަވަންޖެހޭ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމައުލޫމ ތުާއިންތިހ ވިސްނުންާއޮތްާބިލެއްާކަުމަގއިާ

ޤ ނޫނެއްާނިންމ ާތަސްދީޤުާކުރެވޭާރައްޔިތުންާމީެގާމައްޗަށްާއަމަލުާންސްާދަންނަވަންާޖެހޭ.ާކޮޕީާރައިޓ ާބެހޭާމުހިވެ  760މުާ

ރައްޔިތުންނަށް ފެށުމުންާ މީެގކުރަންާ ދަތިާ ނިކުމެދ ނެާ އަދިާންާ މެންބަރުާވެސްާ މަޖިލިސްެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ތަކ ާއުނދަޫގތަކ ާ

އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކުރަންޖެހޭނެާ މަސައްކަތްާ ވެސްާ އިދ ރ ތަކުންާ އެހެންާ ުގޅުންހުރިާ މިކަމ އިާ ޮގތުންާ ކުރުމުެގާ ހޭލުންތެރިާ

ޮގވ ލަންޖެހޭ.ާމިާބިލަކީާމިދެންނެވިާއުސޫލުންާބައިނަލްއަޤުވ މީާފެންވަރުެގާބި ލަކަށްވ ތީވެާއަޅުަގނޑުެގާބިލުެގާާވެސްާހަމަާ

ާާ ުގޅޭ ރައިޓ ާ ކޮޕީާ ެވސްާ ޤައުމުތަކުެގާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ހިނދުާ ބަލ ލެވުނުާ މުހިކޮންޓެންޓްާ މަފްހޫމްތައްާންވަރަށްާ މުާ

 765ހޭާެގންނަވ ފަިއވ ާކަންާއެބަާފ ހަަގކުރެވޭ.ާައޅުަގނޑުާވެސްާނުކުތ ތަކެއްާޮގތުަގއިާބިލަށްާތ އީދުާކުރުމ ެއކުާދަންނަވ ލަންޖެ

ނަން.ާމިެގާތެރޭަގއިާޚ ްއޞަާޮގތެްއަގއިާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާއެނބުރިާަގންނ ދެތިންާނުކުތ އަކަ

އަދިާކެލ ާދ އިރ ެގާާާާ.މެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާއެާވިދ ޅުވެާދެއްިވާބަެއއްާވ ހަކަތަކަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާތ އީދުާކޮށްލަންާއެބަޖެހޭ

މެން ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރިާ ޑރ.ާ ާބަރުާ ެގނައުަމކީާهللا ސަމ ލުކަންާ ކަންތައްތަކަށްާ ބައެްއާ ދެްއވިާ ިވދ ޅުވިާ އެާ މަޢުސޫމްާ

ާާ ބިލުެގ މިާ ކަމެއް.ާ ބޭނުންާ ހައިލޭޓްކޮށްލަންާ އިތުރަށްާ ހަމަާ ވެސްާ ކުރުމުގ24ާާާެއަޅުަގނޑުމެންާ ނަކަލްާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

 770ލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިއޮތްާމިންަވރަކުންނެއްާއަދިެއއްާނުފުދޭ.ާމިާވެރިފަރ ތްާވެސްާތަމްސީލުކޮށްދޭާޖަމުޢިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫާ

މަތީާބ ރުާލިބިެގންވ ާމުާކަމެއްާކުރ އިރުާސަރުކ ރ ާއަދިާވެސްާރެިގުއލޭޓްާކުރުމަށްާނުވަތަާސަރުކ ރެއްެގާއެންމެާާންހިފަދަާމު

ާާާާފަރ ތްތައް އެހެން ޖުމްލަާ ތެރޭަގއިާ މީެގާ ޙިމ ޔަތްކުރުންާ ހައްޤުތައްާ ކޮޕީާރައްޔިތުންެގާ ހިމެނޭ.ާ އެބަާ ޮގތުަގއިާ މ ނަެއއްެގާ

ރައިޓްާައކީާޙައްޤުތަކެއް.ާޙަްއޤުތައްާހިމަޔ ތްކުރެވިެގންާދ ިއރުާހަމަާޤައުމުެގާކޮންމެާފަރުދެއްެގާވެސްާޙައްޤުތަކެއްާީމަގއިާ

ާާ ނަާއެއްޗެއް.ާއެާދ ާއެްއޗެއް.ާއޭނަާނަކަލްާކުރ ާއެްއޗެއްާއަދިާޭއނަާޚިޔ ލަށްާއަންހިމެނޭާއޭެގތެރޭަގއި.ާޭއނ ާއުފައްއެބަ

 775އިލ ެގާފަރ ތުންާވ ރުތުާއ މިސ ލަކަށްާީމހެއްެގާާާނަމެއްާއެންމެާކުޑަާމިނުންާކުރ ާފިކުރީާޮގތުންާއޭނަާއަށްާލިބިެގންވ ާބޭނުން

ވެެގންާއަންނަާނަމެއް،ާއޭނ ާއެހެންާޮގތަކަށްާބޭނުންާނުކުރ ާހިނދަކުާއަދިާއޭނަާބޭނުންާކުރަމުންދަނިކޮށްާއަދިާއޭެގާެއހެނާްާ

ާާ އަށްާކިޔ ާނަމެއްެގާބ ކީާއެހެންާމީހަކަށްާކިޔުންާތިމަންނަާހިތްހަމަނުޖެހޭާކަމަށް.ާާާފަރ ތަކުންާއެާޙައްޤަށްާތިމަންނ ވެރި

އިލ ތަކުެގާތެރޭަގިއާާއ ކުރ ާާމިކަހަލަާމިސ ލުތައްާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުާމިސ ލެއްާދަންނަވ ކަންާނެތީމުާއެކިާނަންތައްާބޭނުންާާ

ެގންުގޅުްއވަނީާބަލ ލ އިރުާާާނެާއަޅުަގނޑުެގާނަމުެގާފަހަތަށްާއަންނަާނަމޭާއެހެންާބޭފުޅަކުާވެސްހަމަާއެއްބޭފަޅަކުާވިދ ޅުވެދ 

ާާ ާާއ އެ ހިނގ ފައި ވެސްާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ އެބަދޭ.ާ ެވެގންާ އޭނަާ ވެސްާ މީހަކަށްާ ނުވ ާ ދިމ ާ މީިއާއިލ އަށްާ  780ހުންނ ތީވެާ
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ނޑުާޮގތެްއަގއިާއެންމެާކުޑައިންާފެށިެގންާކުޑަކުއްޖަކުާކުޑަިއރުާރަށްާިގނަާއަދަދެއްެގާބަޔަކަށްާހަމަާމަިއަގރައްޔިތުންެގާވަ

ކިޔ ފ ނެާލަވަެއއްާވެސް.ާއެާލަވަާވެސްާފަހަރެއްަގއިާވެދ ނެާއޭނަެގާޕްރޮޕަޓީާތެރޭަގއިާޭއނަާކޮޕީާރައިޓްެގާތެރޭަގއިާހިމެނާޭާ

ހަލަާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ އެްއަގއިާވިސްނުންާތޯާހިމ ޔަތްާކުރ ނީ.ާމިހިރަާމިހިރަާކަސައްއެްއޗެއް.ާއޭނަެގާމައިންބަފަިއންާއައި

ެގާދަށުންާހަދ ާަގވ އިދުަގިއވ ާާއަށް.ާމިާޤ ނޫނ24ާާުާާހުރިާއެއްޗަކަށްވ ތީާއަޅުަގނޑުާމިހެންާދަންނަވ ލަންާމިޖެހުނީާމ އްދ 

ޔަޤީން ބޮޑަކަށްާ މ ާ އުފެދިދ ނެ.ާ އެއްާ ޖަމުޢިއްޔ ާ ތަމްސީލުކޮށްދޭާ ވެރިފަރ ތްާ ކުރުމުެގާ ނަކަލްާ މަތިންާ ކަމެއްާޮގތުެގާ ާ785 

ޔަޤީންކަމ ެއކުާ ވަރަށްާ ފަރ ތްތަކުންާ ބެހޭާ ކަމ ާ ސަރުކ ރުެގާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ދެއްވ ފަކ އެއްާ

ައކީ.ާދުނިޔޭެގާއެހެންާޤައުމުތަކުެގާކަންތައްާ އުފައްދަވަންޖެހޭާކޮމިޝަނެއްާނުވަތަާއުފައްދަވަންޖެހޭާއިދ ރ އެއްާމިާއިދ ރ ާ

ޕެއިޓަ ޮގތްާ ހުންނަާ ޚ އްޞަާވެސްާ އަށްާ ރައިޓްސްާ ކޮޕީާ އަދިާ ހުރޭ.ާ އޮފީހެއްާ ޚ އްޞަާ ހަމަާ ވެސްާ ރަޖިސްޓްރޭޝަންާ ންާ

އުފެއްދުންތެރިކަުމެގާާ ދުނިޔޭެގާ ހުރޭ.ާ ވެސްާ ޤައުމެއްަގއިާ ކޮންމެާ ހަމަާ އުފައްދުންތެރިކަމުަގއިާ ހަމަާ ދުނިޔޭެގާ އޮފީސްތަކެްއާ

ހަލުވިކަމ އެކ ާާބ ޒ ރުާ ކުރިއަށ19ާާްުު ފެއްޓިެގންާ ޤަރުނުަގއިާ ދުނިޔޭެގާާވަނަާ ދިޔަާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަިއޮގތަށްާ ާ790 

ާާ ޤައުމެއްަގއި ކޮންމެާ ގާ ހަމަާ އޮފީސްތައްާ މިޒ ތުެގާ ހަމަާ ރައްޔިތުންެގާާާއިމުކުރެވިެވސްާ ލިބިެގންާ ހިމ ޔަތްާ ޤ ނޫނުތަކުންާ

ާާ ހަމަާއިތުރުާކޮށްލަންާބޭނުންާއުފެއްދުންތަކ ާރައްޔިތުންެގާމުދ ާރައްކ ތްތެރިާކުރެިވެގންާދިޔަާތަން.ާއެހެންވީަމ،ާއަޅުަގނޑު

އެާކޮމިޓީެގާމަރުހަލ ެގާމަސަްއކަތްާކުރަމުންާދ އިރުާވެސްާއަދިާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރަމުންާދ އިރުަގއިާ

ތޮްއޑޫާ ދެން،ާ ކަމަށް.ާ ނިިމެގންދ ނެާ މަރުހަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ ބިލުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެގނެވިެގންާ ހައްލެއްާ މިކަމަށްާ ވެސްާ

 795ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާޮގތަށްާވަކިާކޮމިޓީއަކަށްާދިއުަމށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާ

ވަނަާބ ބުާސްޓޭޖްާފަދަާތަންތ ަގއިާމަސައްކަތ ާއުފައްދުންތަކ 3ާާާދަންނަވ ލަން.ާހަމައެހިނދުާދަންނަވ ލ ާހިތްާއެބައޮތްާމީެގާާ

އަން މިާ ޮގތުންާ މ އްދ ާގ25ާާާާނަބެހޭާ ާާވަނަާ ެު2ާާ ިގނ4ާާާަ، ވަރަށްާ އެހެންާ ބިލުެގާ ައދިާ ނޫންާ އެކަންޏަކުާ ހިސ ބަކުާ މިާ

ތަންތަނުަގއިާވެސްާއެބަހުރިާިއނިގރޭސީާލަފުޒުތައްާވަރަށްާިގނައިންާބޭނުންކުރެވިފައި.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާއެާމ ނ ާކުރުމ ާ

ކަމަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާެއއީާދިެވހިާާފުށުއެރުންތަކެއްާހުރިހޭާބައިެގާބެހޭާބައެއްާއެބައޮތްާކަން.ާައދިާމ ނަާކުރުމ ާބެ

 800ބަހުންާއިނިގރޭސިާބަހުންާޮއތްާއެްއޗެއްާދިވެހިާބަހަށްާއަދިާއެހެންާބަހަކުންާއޮތްާއެްއޗެއްާދިވެހިާބަހަށްާތަރުޖަމ ކުރުމުެގާ

ނަމަވެސްާެއއީާާާ.ެގާހަމަާބަޔ ންާކުރ ާބިލެއްާއޮތްނުކުމެދ ނެާމ ނަތައްާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަޖިލީހުަގއިާތަރުޖަމ ކުރުމު

ރިފ  ކަމުަގއިާ ކޮންެއއްޗެއްާ ކަންތައްތައްާ މަރުހަލ ެގާ އަޅުަގނޑުމެނާްާރޤ ނޫނީާ އަންނަނީާ ިވސްނުންާ އަޅުަގނޑަށްާ ކޮށްފައިާ

ރައްކ ތެ މުދ ާ ޮގތެއްަގއިާ ޚ އްޞަާ ބިލެްއަގއިާ ރައިޓްާ ކޮޕީާ މިފަދަާ އެބަޖެހޭާ ކުރަންާ ދިރ ސ ާ ބޮޑަށްާ ރިކޮށްދިނުންާވަރަށްާ

އުފެއްދުންތައްާރައްކ ތެރިކުރުމަށްާދިވެހިންނަށްާދިވެހިންެގާެއއްޗެއްާއުފެއްދޭާހިނދުާމީަގިއާހަމަާއިނިގރޭސީާބަސްތައްާހަމާަާ

 805އެކީއެކައްޗަކަށްާއުނިކޮށްލުން.ާމިހިނދަށްާއަންނަާހިތ މަާއަކީާދިވެހިާބަހަށްާތ ރީޚަށްާޚިދުމްތަކުރ ާޤައުމީާމަރުކަޒުާއުވ ލުުމެގާާ

ދިވެހިންެގާާވ  ދިރިއުޅުމ އިާ ދިވެހިންެގާ ބަހ އިާ ދިވެހިންެގާ ސަޤ ފަތ އިާ ިއވިެގންާ އަޑުާ ކަންާ ނެތްާ ިއވިެގންދ ކަންާ ައޑުާ ހަކަާ

އަށްާކުލަޖެހެންވިާމައިަގނޑުާމުައއްސަސ ާދަމަހައްޓ ާތަރައްޤީކުރ ާމުައއްސަސ ާެގއްލިެގންާދިޔަކަމީާހިތ މަާހުރިާާާވައްޓަފ ޅި



 31 

މަސަްއކަތްާ އެތަނުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާކަމެއް.ާ މަސައްކަތްކޮށްެގންާ ބުރަކޮށްާ ވަރަށްާ މެންބަރުންތަކެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރެްއވިާ ާ

ިއއްޔެާާ ެގންދަވ ކަންާ ކުރިއަށްާ ފައްޓަވ ެގންާ މަސައްކަތްާ ކުރުމަށްާ ހިމ ޔަތްާ ބަސްާ ދިވެހިާ އެާ ުގޅިެގންާ ފަރ ތަކ ާ ހެޔޮއެދޭާ

 810ފ ކުރަންާއެާފަރ ތްތަކަށްާއަޅުަގނޑުާއިޚުލ ސްތެރިާކަމ އެކުާޝުކުރުާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގެގންާދިޔަީއާއުފަލ އެކު.ާއަޅުަގނޑުާއު

ެއާާ ެގންދަވ ާ އަދ ކުރަމުންާ ވަޒީފ ާ މިހ ރުާ މަރުކަޒުަގިއާ ޤައުމީާ ތ ރީޚަށްާ ބަހ އިާ ފަރ ތްތަކަކީާ ެއާ ދަންނަވަން.ާ މިވަުގތުާ

ދިވެހިދަ ހިމ ޔްތަކުރުންާ ޤައުމަށްޓަކަިއާ މަސައްކަތްތައްާ ދެންނެވިާ މިާ ޖީލަށްޓަކަިއާާނިމުމ އެކުަގއިާ ދިވެހިންެގާ ރިންނަށްޓަކައިާ

މ ލީާ އެފަރ ތްތަކަށްާ އަދިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ފަރ ތްތެއްާ ނުކުންނެވިާ ބަންނަވ ިއެގންާ ކަމަރުާ ހިމ ޔަތްކުރުމުެގާ

ދެ،ާމިާމޭރުމުންާއެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދެްއވިާފަރ ތްތަކަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާިއޚުލ ސްތެރިާކަމ އެކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ 

 815ވ ހަކަާދައްކަމުންާައޅުަގނޑުމެންާމިާބިލ ާބެހޭާޮގތުންާރައްޔިތުންެގާތެރޭަގއިާޚިޔ ލުފ ޅުާކުރުމުެގާފުރުޞަތެއްާލިބިެގންދ ންާ

ޝަކުވ ެއއްާ ފަންނ ންެގާ ިމޔުޒިކްާ ޮގތެްއަގއިާ ޚ އްޞަާ ތިބިާ ޮގތުަގއިާ ފަންނ ނުންެގާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޖެހޭނެ.ާ

ާާ އެާމީހުންެގާިމޔުޒިކްތައްާހިމ ޔަތްާނުކުރެިވެގންދ ކަން.ާމިހެންާދަންނަވ ލަންާޖެހޭާދިވެހިރ އްޖޭެގާދިވެހިންެގާާޒަމ ނުއްސުރެ

ލަވަާ އަދިާ މިޔުޒިކ ާ ހުރިާ ޮގތުަގއިާ އުފައްދުންތެރިާ މަދުާާާއިއ ާާއަމިއްލަާ ޑުރ މ ތަކަކީާ ސްޓޭޖްތަކުެގާ ވެސްާ މިނޫންާ އަދިާ

ރެާއ ދަހިފިފައިާހުރިާކަމެއްާައވަށްޓެރިާޤައުމުތަކުންާެގނެވޭާތަކެތިާކޮޕީކޮށްެގންާއެްއޗެހިކަން.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާޒަމ ނުއްސު

 820އެޮގތަށްާމަސައްކަތްާކުރުންާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެހެންާބައެއްެގާކޮޕީާމިވަނީާކުރެވިފައި.ާއެހެންވީމަ،ާސަޤ ފަތެްއެގާާ

ީމަގއިާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާހުރިާކަންތައްތައްާހައްލުާ ކުރެވިާއެމީހުންނަށްާއަދަބެްއެގާޮގތުަގއިާބޮޑުާއަދަބެއްާ

ކަނޑައެޅިާދިހަާހ ސްާރުފިޔ ާއ އިާއެއްލައްކަާރުފިޔ އިާދެމެދުެގާއަދަދަކަށްާމިކަންާއޮންނަާއޮތުންާއަދިާއެއީާއަޅުަގނޑުެމންާ

ާާ ާާބަލ ލަންާޖެހޭނެާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހުސްއެކަނިާއަދަބެއްާދީެގން ާއަދަބެއްެގާޮގތުަގިއާމޭކަންާނެތް.ާއަދިނިމީެގން

މުާމުދަލެއްާނުވަތަާފިކުރީާެއްއޗެްއާާންމުހިާާއަދަބެއްާއޮތުންާެވސްާއެއީާމިކަުމެގާނިމުމެއްާނޫން.ާމީހަކުާއުފައްދ ާާމިހ ާކުޑަ

ޕްރޮޕަ އިންޓްރެކްޓަލްާ އޭނ ެގާ ކަމެއްނުވަތަާ ޮއންނަާ ޮގތުަގިއާ ފައިދ ެއއްާާޓީއެްއެގާ ބޭނުންވ ހ ާ ނިމުނާީާއެހެންމީހަކުާ ނަގ ާ ާ825 

ރުފިޔ  ހ ސްާ ދިހަާ އެާ އަދަބެްއާާާހުސްއެކަނިާ ދޭތެރޭަގއިާ ދެއަހަރ ާ އެްއއަހަރ އިާ ނުވަތަާ ދޭތެރޭެގާ ރުފިޔ ެގާ އެއްލައްކަާ އ އިާ

އަދިާ އެއީާ އޮތުންާ އެއްޗެއްކަމަށްާ ޖެހޭާ ނިންމ ލަންާ ޖުާާލިބިެގންާ އަދިާ ނޫން.ާ ހައްލެއްާ ޖުމްލަާރުމީެގާ ވެސްާ ކުރުމަކީާ މަނ ާ

ާާ ާާ.ެގާޙައްޤުެގާތެރެއަށްާއަރ ަގންނަނީާކޮންާމިންވަރަކަށްތޯމެންނަށްާއެނެގންވީާތިމ ާއަނެކ ނޫން.ާއަޅުަގނޑުއެކަނިާހައްލެއް

އަތި ހިސ ބަކީާ ނިމޭާ ފިޔަވަޅުާ ކޮންމާެާމ ެގާ ހިސ ބެއްތޯ.ާ ކޮންާ ހިސ ބުެގާ އޮންނަާ ފަހަތަށްާ އެންމެާ ފިޔަވަޅުެގާ މީހ ެގާ ނެއްާ

 830މުންާނިމުމެއްާނެތް.ާއެހެންވިމަ،ާކަނިާޤ ނޫނުތަކެއްާހަދ ާނިންމ ލަާ.ާހުސްއެާކަމަކުންާވެސްާދެނަަގންނަންާޖެހޭާއަޅުަގނޑުމެން

ާާ މިއީ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަންާ އިޢީޖިނ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ ފިޔަވަޅުތަކެްއެގާ ހަމ32ާާާަާާާންާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

އަާ މިކަމުަގިއާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ފުޅ ާހައިލޭޓްކޮށްާ ވަރަށްާ އިނޭގާ ޅުަގނޑަށްާ

ދ އިރ ެއއްަގއިާބަހުސްާކުރަްއވ ނެކަމަށް.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާމިާކަންތައްތަކުަގއިާަވރަށްާކަންބޮޑުވެފައިާއޮތްާބަެއއްާ

77ާާުްާާަވނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސ17ާާުިާާމެންބަރުންާތިއްބެވިާމެންބަރުންާތިއްބަވ ނެާކަންާއިނޭގ.ާއަދިާޚ އްޞަާޮގތެއްަގއ
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 835ޤ ބިލްާމެންބަރުންނ އެކުާއުފެދިެގންާދިޔައިރުާތަފ ތުާއެތައްާފިކުރުތަކެއްަގއިާތަފ ތުާއެތައްާވިސްނުންތަކެްއަގއިާތަފ ތުާއެތައްާާ

ާާކެ މި ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ތިއްބަވ .ާ އެބަާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ބޭބޭފުޅުންާ ރައްޔިތުންެގ17ާާާޓަަގރީތަކުެގާ ވަނަާ

ދިވެހިރ  ތަފ ތުާމަޖިލީހަކީާ ފަންތިތަކ ާ ތަފ ތުާ މަޖިލިސް.ާ ރަްއޔިތުންެގާ ވަރުަގދަާ އެންެމާ ދިޔަާ ފެނިެގންާ ތ ރީޚުަގިއާ އްޖޭެގާ

ިގންތިތަކ ާތަފ ތުާކުލަތަކ ާތަފ ތުާވިސްނުމ ާތަފ ތުާފިކުރުެގާއެންމެާވަރުަގދަާމަޖިލިސްާކަމަށްާދަންވަންޖެހޭ.ާދަންވަންކެރޭާ

އަޅުަގނޑުމެންނަ އެހިނދުާ އ ދެ،ާ ާާއަޅުަގނޑަށް.ާ ތަފ ތު ލިބިެގންދ ާ މިހެންާ ވަޒަންކޮށްާތަތުޚިޔ ލ ށްާ ހ ލަތުާ ރ އްޖޭަގއިާ އްާ

މެދާުާ ނަތީޖާ  ލިބިެގންދ ނެާ ނިންމ ލުމުންާ މިކަންތައްތައްކޮށްާ ޤ ނޫނަކުންާ ނޫނީާ ިވސްނުމަށްފަހުާ މިންަގނޑަށްާ  840ދެނަަގތުމުެގާ

އްޖޭަގއިާތަރައްޤީވަމުންާައއިާކޮމްޕިއުޓަރުެގާާވިސްނުންާެވސްާއެބައޮތް.ާިމސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ފައިވ ނަން.ާދިވެހިރ 

ސިސްޓަމްާ އޮޕަރޭޓިވްާ މައިަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދ އިރުާ އަޅ ެގންާ އަހަރަށްާ ބ ރަާ ދިހަ،ާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ މަސައްކަތްތައްާ

ރ އްޖޭަގ ޮގތުަގއިާ ސޮފްޓްވެައރާ ބަލައިަގންނަާ ކޮމްޕިުއޓަރާ ާ ޮގތުަގއިާ ސޮފްޓްވެއަރާ ފުރަތަމަާ އުފައްދ ާ 98ާާާ%ާާއިނުވަތަާ

ޮގތެއްަގިއ99ާާާާ%ާާނުވަތަ ޖުމްލަާ ހަމަާ މިކުރަނީާ ބޭނުންާ ރ އްޖޭަގއިާ އުފެްއދުންތައްާ ވިންޑޯޒްެގާ ވިންޑޯޒް.ާ ެގންުގޅެނީާ މިާ

ދަންނަވ ނީ ަވުގ99.99ާާ%ާާއަޅުަގނޑުާ ރުފިޔ ާާޭއެގާ ތިރީސްާ ފިހ ރަތަކުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާާާާކޮޕީތަކެއް.ާ މިާއަށް  845ވިއްކަންާ

ތަންތ ަގއިާވަާހުންނަ ބޭރުާ ތަކެްއާާނީާ ހޭދަާ ބުރަާ އެތަްއާމަސަްއކަތްތަކ ާއެތައްާ އެތައްާޒަމ ނެްއެގާ ބުރަާމަސައްކަތުންާ ރަށްާ

ާކޮށްެގންާމައިކްރޯސޮފްޓުންާުއފައްދ ފައިާހުރިާއެމީހުންެގާއޮޕްރޭޓިވްާސިސްޓަމް.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤައުމުަގއިާތިރީސްާރުފިޔ 

ލިބެނ މިާ ާާއަށްާ އެމ2ާާެުީ ކޮންމެާވެސްާސެންޓަކަށް.ާ ެއހެންތަންތ ގައޑޮލަރ ިއާ ިވއްކ ާ އެާ ނުވަތަާ ާާރިކ ާ އެތަކެއ200ާާާްުި

ައޅުަގނޑަށްާ ޮގތަކަށް.ާއެހެންވީމަ،ާ ބޭނުންާމިކޮށްލަނީާބޭނުންހ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޑޮލަރަކަށްާވިްއކަންާއޮންނަާސޮފްޓްވެއަރާ

ކުރަްއވަ މަސައްކަތްތަކެއްާ ވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ނުވ ނަމަާ ކަމުަގއިާ ކުށްާ މައުލުމ ތުތަކެއްާ އެާ ައދިާފަހުާ އެބަެގންދަވ .ާ  850މުންާ

ބ ރުތަކުންާ ސަރުކ ރުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ސަރުކ ރުެގާ ރ އްޖޭެގާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އޮތްާ ެވސްާ ވިސްނުންފުޅުާ

ާާ ބ ރުތަކުަގިއ ވެރިކަމުެގާ ާާާާހިމެނޭނުވަތަާ ސޮފްޓްވެއަރ ދެންނެވިާ މިާ ވެސްާ ދިމ ލެއްަގިއާ ާާހުރިހ ާ ޭއެގާާެއއްޗެާފަދަ އްސަކީާ

އަށްާކޮޕީާރައިޓްެގާޤ ނޫނަކުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަންތަްއާމަނ ކުރުމާ ާާށްާއައިމ ާކުއްލިާިމާހ ލަތަާާާެވެގންދިއުން.ށްއޮރިޖިނަލަ

ފަންތި މަތީާ ވިޔަފ ރިާ ފަންތީެގާ މެދުާ ޒުވ ނުންނ ާ ދިވެހިާ ދެމިތިބިާ ިވޔަފ ރީަގއިާ މިާ އެރުމަށްފަހާުާާާުގޅިެގންާ އަށްާ

ފައިދ  މަރުހަލ ަގއިާ މިާ އެބޭފުޅުންނަށްާާާމަސައްކަތްކުރަމުންދ ާ ދައްޗަކަށް.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ވ ނެާ މީހުންނަށްާ  855ހޯދަމުންދ ނެާ

އޮންނ ނީ.ާ މީަގއިާ ހިތްހަމަނުޖެހުންާ ބޭފުޅުންާ އެާ ކަމެއް.ާ ހިތިާ ވަރަށްާ ލިބިެގންދ ނީާ މަސައްކަތުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ވެ ޤައުމުތަކުަގއިާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ މިއީާ ޙަޤީޤަތަކީާ ޖެހޭާ ޤަބޫލުކުރަންާ ހުނަމަވެސްާ ޮގތޭ.ާ އޮންނަާ ކަންތައްާ ސްއެކަނިާސްާ

ވުމަކުންާއަޅުަގނޑުމެންުްނެއްާނުނިމޭނެ.ާދުނިޔޭެގާއެހެންާޤައުމުތަކ އިާފައިާހަމަކުރުމަށްޓަކައިާއަދިާނަމެއްަގއިާޑިމޮކްރަސީާ

އްޖޭާޤައުމެއްެގާާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާމިާބިލުަގިއާއެބަާބަޔ ންކޮށްދޭާބައިނަލްައޤުވ މީާމުއ ހަދ ތަކ އިާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދިވެހިރ 

ވެސް ތެރެއަށްާ ފިޔަވަޅުތަކެްއެގާ އަޅަންޖެހޭާ ހަރަކ ތްތެރިވުމަށްޓަކައިާ މަިއދ ނުަގއިާ ބައިނަލްއަޤުވ މީާ ރައިޓުާާާޮގތުަގއިާ  860ާާެގކޮޕީާ

މަށް.ާއެހެންވީމަާމަިއަގނޑުކޮށްާއަޅުަގނޑުާއިންތިހ އަށްާތ އީދުކުރަންާއަދިާީމެގިއންާއަށްާއަންނަންޖެހޭނެާކަޤ ނޫނެއްާރ އްޖެާާ
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ހިމ ޔަތްާވެެގންދ ނީާދިވެހިންނ އިާދިވެހިންެގާޙަޤީޤީާމަސައްކަތްތައްާކަމުަގއިާޤަބޫލުކޮށްާމިާބިލަށްާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާ

މިާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނުަމށްާ ވިސްނުމަކުންާ ޤައުީމވަންތަކުމުެގާ ދިވެހިާ ވަރަށްާ

ހަ މަޖިލީހުަގއިާ ސަމ ލުވެަވޑައިާޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަށްާ ވެސްާ މެންބަރަކުާ ކޮންމެާ ގ ދޫާަގމަާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ޖެހޭނެާ ންނަަވންާ

 865ކަނޑުންާބޭރަށްާދިއުމަށްާމިހ ރުާމިސްރ ބުާޖަހ ފައިާމިހިރަާދިވެހިރ އްޖޭެގާދިވެހިންެގާބަސް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމ ދަރީާދިެވހިާ

ރަ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަޤ ފަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މުދަލަކީާބަސް.ާ ހަރުާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އްކ ކުރެވެންޖެހޭ.ާ

ތައް.ާމިާމަސައްކަތްާހިމ ޔަތްކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާހަރުާާދިޔަާމިާދެންނެވިާތަރިކައަޅުަގނޑުމެންެގާކ ބަފައިންާދޫކޮށްފައި

މިއަދުާ އެއަޑުާ ޮގވ ލަމުން.ާ ސަރުކ ރަށްާ މިކަާެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ އެދިާންމެާ ހިމ ޔަތްކޮށްދިނުމަށްާ ންތައްާ

ާދަންނަވަމުންާވަކިވެލަން.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ870 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިމަތީގައި އަޅުަގނޑުާ އަދިވެސްާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެދިވަޑައިަގންނަވ ފަިއ3ާާާާާޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާާއެބައޮތް. ތެރެއިން މިވަނީ.2ާާާއޭެގާ ކައިރިވެފައިާ ވަރަށްާ ހުސްަވުގތުކޮޅ ާ މިހ ރުާ ތިއްބެވި.ާ އެބަާ ހޯލްތެރޭަގއިާ ބޭފުޅަކުާ

އުނޫގފ ރު ައރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑުާ އިނުމ ެއކުާ ތަންކޮޅެއްާ ކުޑަާ ަގޑީަގިއާ އަދިާ ާދ އިރ ެގާއެހެންނަމަވެސްާ

ާާާއަފްރ ޝީމްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި އަށް. ައޅުަގނޑަށްާޢަލީާ ކުރިންާ އަރުވ ނަންާ ފުރުޞަތުތައްާ އަޅުަގނޑުާ މިާ  875މިހ ރުާ

ފަރ ތަކަށްާ ނުަގންނަވ ާ ނިސްބަތްވަޑައިާ ޕަޓީއަކަށްާ ވަކިާ އަރުވ ނަމޭާ ފުރުޞަތެއްާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނެާ ދަންނަވ ލެވިފައިާ

މިލަންދޫ ވ ހަާޢަލީާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާާއެޮގތުންާ ރިޒ ާ ޢަލީާ އަށް.ާ އިތުރަށްާރިޒ ާ މިާ ދަްއކަވަމުންާ ކަާ

ާހުސްވަުގތުކޮޅ ާހަމައަށްާއަންނަވ އިރަށްާވ ހަކަާނިންމ ާނުލެއްވިއްޖަނަމަާއިތުރަށްާބޭނުންވ ާވަުގތުާއަޅުަގނޑުާމިާބިލ ާބެހޭާ

ރައިޓ  ކޮޕީާ ދެންނެވީާ މިާ ބިާާުގޅޭާާޮގތުންާ ބެހޭާ ޙައްޤުތަކ ާ ދައްކަންއެހެނިހެންާ ވ ހަކަާ ޮގތުންާ ބެހޭާ މަޖިލީހުަގާާލާ  އިާދެންާ

 880ާއޮންނަާފުރުޞަތެއްަގއިާފުރުޞަތުާއިތުރަށްާއަރުވ ނަން.ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާޢަލީާރިޒ .

ާ

ާރިޒ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާޢަލީާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމިލަންދޫ

ހުށަހަޅުއްވ  މަޖިލީހަށްާ ބިލެއްާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނެއްާ ުގޅޭާ ރައިޓ ާ ކޮޕީާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަނަދޫާޝުކުރިއްޔ ާ ދެއްވީތީވެާ ާ

ޠ ރިޤަދ އިރ  މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުގަާެގާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ކަމ އެކުާ އިޚުލ ސްތެރިާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނޑުާށްާ

 885ްއޔިތުންނަށްާމުާޤ ނޫނެއް.ާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާވެސް.ާއަދިާރަްއޔިތުންާބޭނުންވެެގންާރަންޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިއީާވަރަށްާމުހި

މީރު ލިބެންމީެގާ ދައިރ އެްއގައިާކަންާ ފުޅ ާ ވަރށްާ ކަންތައްތަކަކީާ ުގޅޭާ އ އިާ ރައިޓްސްާ ކޮޕީާ މިއީ.ާ ޤ ނޫނެއްާ ޖެހޭާ

މަނ ކުރެވިދ ނެާކަންތައްތަކެއްާކަމަށްާބިލުާހުށަހަޅުއްވ ާދެއްަވމުންާއެބޭފުޅ ާވިދ ޅުވި.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާބަލ ލުމުންާ

މުާިގނަާބައިތަކެއްާހިމެނިފައިވ ާކަންާފ ހަަގކޮށްލަން.ާމިާންަގއިާބިލުަގއިާވަރަށްާމުހިއިރުމިާބިލުާއެކުލެވިފަިއވ ާޮގތަށްާބަލ 
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ބ ބެްއެގާމަްއޗަށްާއެކުލެވިފަިއވ ާމިބިލުެގާމުސައްނިފުެގާޙައްޤުތައްާރައްކ ތެރިާކުރުމަށ5ާާާްާާބިލަކީާވަރަށްާތަފްސީލީާބިލެްއ.

ދެާާދެ ފ ހަާާފަހަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްކަންާ މ ނަމ އްދ އެއްާ އޭެގާ މިފުރުޞަތުގައި.ާ މުޞައްނިފަށްާާާަގކޮށްލަންާ  890އަކީާ

ވެސްާބޮޑަކަށްާރަްއކ ތެރިކޮށްދޭނެާޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާާާލިބިެގންވ ާޙައްޤުތަކ އިާމުޞައްނިފުާއުފައްދ ާއުފެއްދުންތަްއާވީހ 

ޤަބޫލުކު ފަރ ތަށްާ ފަރުމ ކުރިާ ބިލުާ މިާ ކަމަށްާ އޮންނަންޖެހޭާ ފަރުމ ކޮށްފައިާ ބިލުާ ދިެވހިާހީވަނީާ ހަމައެއ އެކުާ ރެވޭތީ.ާ

އަޅ ފަިއވޭ.ާ ބ ރުާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ މިބިލުންާ ކުރުމަށްާ ރަްއކ ތެރިާ ހިމ ޔަތްކޮށްދީާ މަސައްކަތްތަްއާ ިގނަުގނަާ ފަންނ ނުންެގާ

ފަސް ލައްކަ،ާ ތިންާ ނުވަތަާ ލަްއކަާ ދެާ ފަންނ ނުންާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ޚަރަދުކޮށްެގންާާާއަޅުަގނޑަށްާ ރުފިޔ ާ ލައްކަާ ހަާ

 895ރުާއުފައްދަމުންާމިއަންނަާފިލްމްާނުވަތަާބައެްއާކަހަލަާއަލްބަމްތައްާޯއޑިޯއާއަލްބަމްތަްއާއަދިާވީޑިއޯާއަލްބަމްތަްއާެވސްާމިހ 

އޭތިާ ޕަބްލިކަށްާ މުޅިާ ނުވަތަާ އަށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ މުޅިާ މިއިންނަނީާ ތެރޭަގއިާ ސިކުންތުކޮޅެއްެގާ މަދުާ ނުކުންނަތ ާ

ކުރެިވެގން ކޮޕީާ އޭތިާ ޚަރަދުޢ ންމުވެެގންޮގސްާ ކުރިާ އެާ ޭއެގާ ެވސްާާާާ ބަެއއްާ ޚަރަދުެގާ ކުރިާ ނުަވތަާ ނުލިބެާ ވެސްާ

ހަރުކަށިާާާބައިކުޅަބައެއް ހަމަާ ބެހޭޮގތުންާ ފަރ ތްތަކ އިާ އެފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގސްފައި.ާ ކަންތައްތައްާ ހިސ ބަށްާ ނުލިބޭާ ވެސްާ

ވ ާފަރ ތްތަކ ާދޭތެރޭަގއިާއަޅަންާޤ ނޫނ އިާޚިލ ފުާާހަމަމިއ އެކުާމިާާފިޔަވަޅުާައޅަންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަދި

ނުަވތަާ ޮގތަކަށްާ ރައްކ ތެރިކުރެވޭނެާ ޙައްޤުތައްާ ެގއްލިެގންދ ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ލުިއކަމަށްާ ތަންކޮޅެއްާ ފިޔަަވޅުާ  900އޮތްާ

ށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާާއަނބުރ ާއެބަދަލުާލިބޭނެާޮގތަކަށްާމިއަށްވުރެންާތަފްޞީލުކޮށްާމިާބިލުަގއިާއޮންނަންޖެހޭނެާކަމަ

ބިލުެގާމ އްދ ތަކަށްާބަލ ލ އިރުާވަރަށްާިގނަާމ އްދ ތައްާއަޅުަގނޑުާވެސްާއަލިައޅުވ ލަންޖެހޭާއެބަހުރި.ާއަދިާހަމަާެއއ ެއއްކޮށްާ

ރަ ފަރ ތްތަކުަގިއާ އުފަްއދ ާ އުފެއްދުންތައްާ އަމިއްލަާ އުފައްދ ާ ސަރުކ ރުަގއިާ މިބިލުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ޖިސްޓްރީާއަޅުަގނޑުާ

ާާ ނުަވތަ ޮގތެއްާ ބޭއްވޭނެާ ކޮށްފައިާ ރަޖިސްޓްރީާ މުއްދަތަކަށްާ ދިުގާ ވަރަށްާ ޮގތެއްާ ާާކުރެވޭނެާ ރަނަގޅުާާއެ ރަޖިސްޓްރީތައްާ

މު ވަރަށްާ އޮތުމަކީާ ޮގތެްއާ ދެމެހެއްޓޭނެާ އަޅުަގނޑުާންހިޮގތެްއަގއިާ ނެތުމ ެއއްކޮށްާ ވަުގތުާ އ ދެ،ާ ފެނޭ.ާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ  905މުާ

ިގނަާވ ހަކަާދަްއކަންާއެބަހުރިާމިާބިލ ާބެހޭާޮގތުން.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާވަރަށްާއިންޓްރެސްޓްާހުރިާާާކުރުކޮށްލ ނަން.ާވަރަށް

ބިލަކަށްވ ތީެވ،ާައޅުަގނޑުާެވސްާކުރަމުންާެގންދިޔަާމަސަްއކަތަށްާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާެގްއލިފައިވ ާޙައްޤުތަކެްއވ ތީާއ ިއެވސްާ

ާާ ދެއްކުމަށް ވ ހަކަާ އިތުރަށްާ ބިލަށްާ މިާ ދަންނަވަން.ާއެްއކޮށްާ ޝުކުރުާ ފުރުޞަތަށްާ ދެއްވިާ ދަންނަވަމުންާ ވ ހަކަާ ބޭނުންާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ910 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިތުރު އަދިާ އެބައޮތްާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ތަނަށްާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރ2ާާާިާާޝުކުރިއްޔ ާ

ހުސްވަުގތުކޮޅު އެހެންނަމަވެސްާ މެންބަރުންނަށްާާމެންބަރުން.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިަވުގތުާ ައޅުަގނޑުާ ޖެހުމ އެކުާ 30ާާާާއައިސްާ

ާޖަހ ިއރު.ާޝުކުރިއްޔ .11ާާާމިނިޓްެގާހުސްަވުގތުކޮޅެއްާއަރުވަން.ާދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދ ނީ

ާ915 
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ށްފަހުާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދަންާމިފަށަނީ.ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުަވނީާ`.ާހުސްަވުގތުކޮޅަ

 920 އުޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝިމްާޢަލީާއަށް.

ާ

ާާ:އުޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައފްރ ޝިމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ

ޒަތްތެރިާރައީސް.ާކޮޕީރައީޓ ާުގޅޭާއެހެންނިހެންާޙައްޤުތައްާހިމ ޔްތަކޮށްދޭާ`ާައއްސަލ މްާޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއް

ބިލުާއެއީާވަރަށްާމުހިއްމުާބިލެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންކަމުންާއެާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާމަނަދޫާދ އިރ ެގާާ

ދަންނަވަ ޝުކުރުާ ޠ ރިޤަށްާ މުޙައްދުާ އަލްފ ޟިލްާ މެންބަރުާ ބަލައިލިާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ޭއެގފަހުަގއިާ  925ން.ާ

ޮގތުަގިއާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮންނަންވީާ ނަންާ ބިލުެގާ މިާ ފުރަތަމަާ ނުކުތ ތަކަކީާ މުހިއްމުާ ފ ހަަގކޮށްލެވޭާ ބަލައިލުމުަގއިާ

އަޅުަގނޑު އެއީާ ބިލު.ާ ރައްކ ތެރިކުރުުމެގާ މުދ ާ ފިކުރީާ ފ ހަަގކުރެއްވިހެންާ ާ ެވސްާ މެންބަރުންާ އެހެންާ ޤަބޫލުކުރ ާބައެއްާ ާ

ާާ ބިލުެގ މިާ ކަމަށ3ާާާްޮގތުަގއިާ ޭއެގާއަސްލަށްާރުޖޫޢަާވެއްޖެާ ކޮށްދޭާއެްއޗައްސަކީާެވސްާ ހިމ ޔަތްާ މިާ މ އްދ ާއިންާ ވަނަާ

ވަންނ ާފިކުރީާއެއްޗެހިތަކެއް.ާފޮތެއްާލިޔުނުާކަމަށްާވިޔަސްާއަދިާމަޒުމޫނެއްާލިޔުނުާކަމަށްާވިޔަސްާއަދިާފިލްމެއްާއުފެްއދިާ

 930ސްާއޭެގާއަސްލަކީާެއއީާއޭނަެގާސިކުނޑިންާވަރަށްިގނަާމަސަްއކަތްތަކެއްާކޮށްެގންާއުފައްދ ފަިއވ ާެއއްޗެއް.ާާކަމަށްވިޔަސްާވެާ

ޮގތަށްާ މިާ ބިލުާ ރައްކ ތެރިކުރުުމެގާ މުދ ާ ފިކުރީާ ނަންާ މީެގާ ވ ނީާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ހީަވނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ވަނަާމ އްދ ަގިއާމިާހިމ ޔަތްކޮށްދޭާމިާބުނ 3ާާާލަންާބޭނުންވަނީާމިާބިލުެގާާބަދަލުކުރިއްޔ ާހެން.ާދެވަނަާވ ހަކައަކަށްާދަންނަވ 

ހިމ ޔަތްކޮށްދޭާޙައްޤުތަކުެގާތެރޭަގިއާފޮތްާލިޔުމ ިއާމަޒްމޫނުލިޔުމ އިާއެހެންނިހެންާކަންތަްއތައްާވެސްާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުާ

އަ ވެސްާ ކަމެއްަގއިާ ހުރިހ ާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ އިޝ ރ ތްކުރިހެންާ ދެންމެާ އޭނަެގާާހަމަާ ޮގތުންާ ފިކުރީާ އޭނަާ މިީއ.ާ ސްލަކީާ

ފޮތެްއެގާާ އެީއާ ކަމެއްާ ފެންނަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ތީ،ާ ކަަމށްާ ހިމ ޔަތްކޮށްދޭާ މަސަްއކަތްތަކެްއާ އޭނަކުރ ާ  935ވިސްނުމުންާ

ވަކިާކަހަލަާާާސިފައިަގއިާނެތަސްާވެސްާތަނެއްާތަރައްޤީކޮށްާކުރިއެރުވުަމށްޓަކައިާެވސްާމިހަކުާއޭނަެގާފިކުރުާބޭނުންކޮށްެގން

ކަންތައްތަކެއްާކޮށްފިާކަމަށްާވަންޏ ާއޭަގއިާވެސްާޙަޤީޤީާމީހަކީާނުވަތަާއެާފިކުރުާއެންމެާފުރަތަމަާއުފެއްދިާމީހަކީާއެއީާާ

ކަމުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާބިލުަގއިާމިާއޮންނަާކޮމިޝަނުންާނަމަވެސްާެއކަންާފ ހަަގކުރަން.ާއަޅުަގނޑަށްާފެނިެގންދ ނެާ

ޮގތުންާކަންތައްތަކެއްާމިސ ލަކަށްާތަޢު ޮގތުންާނުވަތަާތަނެއްާތަރައްޤީކޮށްާކުރިއެރުވުުމެގާ ޮގތުންާނުވަތަާއިޤުތިޞ ދީާ ލީމީާ

ހުރިހާ  ކުރިައކުންާރ އްޖޭެގާ އެންމެާ ބަލައިލ އިރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގާ ތ ރީޚަށްާ  940ހުރޭާކޮށްފައި.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ނޫން.ާތ ރީޚަށްާބަލައިލީމަާއެނޭގނެ.ާރ އްޖޭަގއިާމަތީާފަންތީަގއިާއުޅުްއވިާތަޢުލީމީާާާއެންމެންނަކީާތަޢުލީމަށްާލޯބިކުރިާބައެއް

ބޭފުޅުންކޮޅެއްާރ އްޖޭެގާމީހުންެގާހިތުަގއިާތަޢުލީމަށްާލޯބިާއުފެއްދެީވ.ާޭއެގާކުރީަގއިާރ ްއޖޭަގއިާއޮތްާކަމެއްާނޫންާިމީއކީ.ާ
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މި މީހަކީާ މިވެނިާ ފޮތެއްަގއިާ މީހެްއެގާ މިވެސްާ އެންމެފުރަތަމަާއެހެންވީމ ،ާ އުފެއްދިާ ކަމެއްާ މިވެނިާ ތަޢުލީމުެގާ ރ އްޖޭެގާ އީާ

ވިސްނުންާެގނައިާމީހ އޭ.ާމިހެންާލިޔެފައިާއޮންނައިރުާޙަޤީޤަތުަގިއާޭއެގާރިފަރާފުޓުާނޯޓެއްަގއިާލިޔެފައިާނަމަެވސްާޭއަގިއާ

ޤަބޫލު ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ނެތިއްޖެާ މީހ އަށްާ ައސްލުާ ޭއެގާ ެއއީާހަވ ލ ދީފައިާ ޮގތުންާ ޤ ނޫނީާ  945ކުރެވެނީާ

ކުށްވެރިވ ނެާކަމެއްާކަމަށްާބޭއްވުން.ާހަމަާއެހެންާޝަރުޢީާދ އިރ ާނުވަތަާއިޤުތިޞ ދީާޮގތުންާބަލ އިރުާވެސްާމިސ ލަކަށްާ

މީހަކީާ ތަޢ ރަފުކޮށްދިންާ ޓުައރިޒަމްާ އެންމެފުރަތަމަާ ރ އްޖެއަށްާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ދަންނަވ ާ މިސ ލެއްާ ސިމްޕަލްާ ވަރަށްާ ހަމަާ

ކުރުމުެގާރޫޙުާއުފެއްދީާ ތެދުވެެގންާކަންތައްތައްާ ފައިާމައްޗަށްާ އަމިއްލަާ ފުރަތަމަާ ކ ކުހެްއޔޭ.ާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންާއެންމެާ

ކ ކުހެްއޔޭ.ާމިާފިކުރުާއެންމެާފުރަތަމަާނުއުޅ ލަދިނީާކ ކުހެްއޔޭ.ާަވކިާމީހަކުާއެއީާއެާފިކުރުަގއިާމަޝްހޫރުާވ ާކަމަށްާވަންޏާ 

ޮގތަށްާލިޔެިވއްޖެާކަަމށްާއެއީާއޭނ އަށްާހަވ  ީމހަކުާފޮތެއްަގއިާއޭނަެގާއަމިްއލަާފޮތެއްަގއިާއަމިއްލުާފިކުރެއްެގުެާ  950ލ ާނުދީާ

ކަުމަގިއވ ާާ ދ އިރ ާ ކިޔެވިާ ައޅުަގނޑުާ ކަމެއް.ާ ފ ހަގަވ ންޖެހޭނެާ ޮގތަށްާ މައްސަލައެއްާ ޤ ނޫނީާ މީަގއިާ ހަމަާ މިވެސްާ ވަންޏ ާ

އެބަހުރި ވެސްާ ދ އިރ ަގއިާ ތަޢުލީމުެގާ ހުންނަާާާއިސްލ މީާ ޒަމ ނުަގއިާ ކުރީާ އެންމެާ މިސ ލަކަށްާ މައްސަލަތައް.ާ މިކަހަލަާ

ޖަމަޢީކޮށްާ ޖަވ ބުދޭހެންާ ސުވ ލުތަކަށްާ ނުވަތަާ ފަތުވ ތައްާ މިހެންާ ފަރުދީކޮށްާ މީސްމީހުންނަށްާ އެީއކީާ ނޫންާ ކަންތައްތަކެއްާ

ތ  އިސްލ މީާ މިއީާ ދިނުަމކީާ ޖަވ ބުާ މިކަހަލަާސުވ ލުތަކަށްާ ެއކަޑަީމއަކުންާ ހުރިހާ ްގރޫޕުާ އެންމެންާ ހުރިހ ާ ބަލ އިރުާ ރީޚަށްާ

ފޯމެޓަކަށްާ ަވކިާ އެކަންާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ އޮތްާ ޮގތުަގއިާ ފިކުރެއްެގާ ޮގތުަގއިާ އެްއެގާ އަިއޑިއ ާ ހުރިހ ތަނެއްަގއިާ  955ޒަމ ނެއްަގއިާ

ާެގންދިއުމުެގާމާިާވަކިކަހަލަާއެކަޑަމީތަކެއްާނުަވތަާއިންސިޓިޓިއުޓުތަކެއްާއުފައްދަިއެގންާވަކިާކަހަލަާއުސޫލުތަކެއްެގާމަތިން

ވިސްނުމެއް.ާާ އޮތްާ ވިސްނ ފައިާ މީހަކުާ ފިކުރެއް.ާ އޮތްާ ކޮށްފައިާ މީހަކުާ ހަމަާ ވެސްާ ވިސްނުމަކީާ މިާ ނުވަތަާ ފިކުރަކީާ

އެހެންވީމ ،ާމީހަކުާފޮތެްއަގއިާމީހަކުާމަޒުމޫނެއްަގއިާނުވަތަާމީހެއްެގާވ ހަކަިއަގިއާވެސްާޭއނަެގާއަިމއްލަާފިކުރެްއެގާޮގތުަގިއާާ

އްލަާނިންމުމެްއެގާޮގތުަގއިާއޭނަެގާއަމިއްލަާހޯދުމެއްެގާޮގތުަގއިާއެކަންާފ ހަަގކޮށްފިާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާއޭނަެގާއަމި

 960ޤަބޫލުކުރަނީާމިވެސްާމައްސަލައެްއެގާޮގތުަގއިާފ ހަަގވ ންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާޖުމްލަޮގތެްއަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ

ހިމ ޔަތްކޮާ މީަގިއާ އެހެންީވމ ،ާބޭނުންވަނީާ ނުހުރޭ.ާ ކަންތައްތަކެްއާ ދަންނަވ ލިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ތެރޭަގއިާ ޙައްޤުތަކުެގާ ށްދޭާ

މީހުންެގާ އެާ އެއީާ ދިރ ސ ކުރުމަކީާ ކަންތައްތައްާ މިާ ވިޔަސްާ ކޮމިޝަނަކުންާ އުފެދޭާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުގެާ މިާ ހަމަާ ރ އްޖޭަގއިާ

ފެން ހަމަޖެއްސުންާއެއީާއަޅުަގނޑަށްާ ޮގތެއްަގއިާެވސްާމަސްއޫލިއްޔަތެއްާކަމުަގއިާ ނަާކަމެއްާކަމުަގއިާދަންނަވަން.ާކޮންމެާ

ނެތަސްާ ސ ބިތުވެފައިާ ިމހ ތަނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ އަދިާ ޙައްޤުތަކަކީާ ފިކުރުާ ޙައްޤުތައްާ ދަންނަވ ލިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ކު އެބަާ ކަންތައްތައްާ މިާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ކުރިއަރ ފަިއވ ާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދުނިޔޭެގާ ނެތަސްާ އާޤަރ ރުވެފައިާ އެހެންވީމ ،ާ  965ރޭ.ާ

ބޮޑެތިާރ ްއޖޭެގާ މިހ ރުާމ ސިންގ ާކަނޑުތަކުަގއިާ ބަލައިެގންާދިވެހިރ އްޖެާއަކީާވެސްާ ކުރ ޮގތްާ މިކަންކަންާ ުެތަންތަނުަގއިާ

މޮޅެތިާޢިލްމުވެރިންާވިދ ޅުވ ާޮގތުންާމ ސިންގ ާބޮޑެތިާކަންތަކުަގއިާބޮޑެތިާކަނޑުތަކުަގއިާތަރައްޤީެގާމަުގަގިއާދުވ ާޤައުެމއް.ާާ

ާާއެ ޭއެގާއަސްލުާފިކުރުާކުރ3ާާާީހެންވީމ ،ާމި ބ ރުަވކުކުރުމުެގާފިކުރ އިާައސްލުާމިާޒަމ ނީާފިކުރުާރ އްޖެާއަށްާެގނެސްާ

ވަރަކަށްާ މިާމައްސަލަާކޮންމެވެސްާ ެއއް.ާއެހެންވީމ ،ާ މައްސަލަާ މިހ ރުާއޮޅުންާއަރ ާ މިއީާ ެއއްޗިއްސަކީާ މިާ އ އިާ ކ ކުތޯާ
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 970ާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާޕަބްލިޝްާކުރެިވެގންާމިކަންާއޮންނަންޖެހޭާހެން.ާހަމަާކޮންމެާކޮޑިފައިާކުރެިވެގންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ

ާާ ިގނަާމީހުންނަށ3ާާާްމީހަކުާއަރ ފައި ބުނީމަާރ އްޖޭެގާވަރަށްާ ފިކުރެކޭާ ެގނައިާ ތިމަންނ ާ މިއީާ ފިކުރަކީާ ބ ރުާވަކިކުރުމުެގާ

ކަ މިާ އަސްލުާ މިާ ބަލަިއެގންާ ތ ރީޚުާ އެހެންވީމ ،ާ އޮޅޭ.ާ ެއާާމިކަންކަންާ ބަލ ާ ކޮބައިތޯާ މީހުންނަކީާ ެގނެސްދިންާ ންތައްތަްއާ

އެބަޖެހާޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްާ ބުރަާ އެާ މަސައްކަތުެގާ ބުރަާ އެކުރިާ ޮގތުންާ ފިކުރީާ އޮހޮރުވުމ އިާ ދ ާ އެާ މީހުންެގާ

މިއީާވަރަށްާފަންނީާާާހިމ ޔަތްކޮށްދޭން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއެހެންާހުރިހ ާބޭފުޅުންާވެސްާވިދ ޅުވިހެންާމިާބިލަކީ

 975މަސައްކަތްތަކަށްާވ ތީ،ާވަރަށްާކެތްތެރިކަމ ާއެކުަގއިާވަރަށްާވިސްނުންތެރިކަމ ާއެކުަގއިާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތްތަކަށްާވ ތީ،ާ

މިާމިހ ރުާމިއޮތްާކޮމިޓީތަކަށްާކޮިމތީތަކުެގާބަދަލުގައިާޚ އްޞަާކޮމިޓީާއެްއާނެިގެގންާޚ ްއޞަާީމހުންތަކެއްެގާބެލުުމެގާދަށުންާާ

ދެއްިވާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ ދަންނަވަން.ާ ެއދޭޮގތްކަމުަގއިާ އެންމެާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މިީއާ ދިއުަމކީާ ފަރުމ ވެެގންާ

ާފުރުޞަތަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 980ާާާ:ތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްތަފ ާވ ހަކަދެއްކެވުން

ވެހިރ ްއޖޭެގާރައްޔިތުންެގާފިކުރީާމުދ ާހިމ ޔަތްކޮށްާރައްކ ތެރިކުރުމުެގާާ`ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާދި

މަތިވެރިާނިޔަތުަގއިާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤަށްާއަޅުަގނޑުާފަށްފަށުންާ

ފެއްދުމަށްާވުރެާމ ާއަުގާބޮޑުާެއއްޗެއް.ާމީހަކަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެުެރިާރައީސް،ާފިކުރީާމުދަލަކީާމ އްދީާއު

މީހެއްެގާއަތުންާނިުގޅަިއަގނެާ ޮގތަކަށްާެވސްާ ބިރުދައްކަިއެގންާނުވަތަާއެާނޫންާ ޤ ބިލުކަން.ާ ހުނަރ އިާ ޢިލްމ އިާ ލިބިފައިވ ާ

ނިުގޅަިއަގނެ އަތުންާ އޭނ ެގާ އެާ މީހ ާ މުއްސަނދިާ ސަބަބުންާ ނުތަނަވަސްކަުމެގާ މ ލީާ މީހ ެގާ އެާ މާިާނުވަތަާ ނުވ ނެ.ާ  985ެގންާ

އ ދެ،ާ ހެއްދެވީމަ.ާ ތިހެންާ ތިބޭފުޅުންާ ވ ހަކަދައްކަނީާ ައޅުަގނޑުާ ކިހިނެއްތޯާ ކަނޑައެޅިފައި.ާ އޮންނަންޖެހޭނެާ މިާ ބިލުަގއިާ

ދ ންދެންާ މަރުދުވަހަށްާ އޭނ ެގާ އުފެއްދުންތަކަކީާ އުފައްދ ފަިއވ ާ އޭނ ެގާ މީހަކުާ ލިބިފައިވ ާ ޤ ބިލުކަންާ ހުނަރ އިާ ޢިލްމ އިާ

ނޫން.ާއެނ ެގާމުޅިާދަރިފަސްކޮޅަށްާވެސްާއޭެގާމަންފ ާލިބެންޖެހޭނެާއެއްޗެްއ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގޑުާާާއެކަންޏެއް

ާާ އުމުރުން ދަންނަވަނީާ މިާ ޔަސ100ާާާްމިހެންާ އޮތްކަމުަގއިާ ތަންމަތީގައި،ާ މަރުބަލީަގއިާ އޮތީާ އޭނަާ މީހަކު.ާ އަހަރުވެފަިއވ ާ

 990އްަގއިާއޭނ ެގާމުއްސަނދިކަންާއޭނ ެގާބުްއދިާއ އިާސިނކުޑީަގއިާއެބަާޮއތް.ާއޭނ ެގާސިކުނޑިާއ އިާބުއްދިާކުޅެދޭހ ާހިނދެ

ާާ އުމުރުން ޮއވެދ ނެާ މީހެއް.100ާާާއެނދުމަތީަގއިާ ފެތުރިފަިއވ ާ ހަށަިގނޑުަގއިާ މުޅިާ ހުނަރުާ ޤ ބިލުކަމ އިާ މީހެއް.ާ ވ ާ ވެފައިާ

ހަށަިގނޑުަގއިާފުރިފައިވ ާމީހެއް.ާއެައއްވުރެާބޮ ޑުާެއއްެވސްާއެްއޗެއްާލިބިފަާއެއްާނުވޭ.ާމިފަދަާޤ ބިލުކަމ އިާހުނަރުާމުޅިާ

މީހެއްާކައިރިއަށްާޮގސްފައިާޭއނައަށްާލިބިފައިވ ާހުނަރ އިާޤ ބިލުކަންާރެކޯޑުކޮށްލަިއެގންާކަހ ލުމަކީާއެއީާވަރަށްާނުރައްކ ތެރިާ

ންާދުވަސްވީާކަމުަގއިާވިޔަސްާއަހަރުވެާއުމުރ100ާާުވަރަށްާއަނިޔ ވެރިާމުޅިާއޭނ ެގާދަރިފަސްކޮޅަށްދޭާެގއްލުމެއް.ާއެއީާއޭނ ާާ

ޙައްޤުތަްއާ ފިކުރީާ މިފަދަާ މީހެއްެގާ އެފަދަާ މީހެއް.ާ ފުރިފައިވ ާ ޤ ބިލުކަމ އިާ ހުނަރ އިާ ޢިލްމ އިާ ފަދަާ މިދެންނެވިާ  995އޭނ އަކީާ

ޙައްޤުާ އަތުންާ މީހެއްާ މިފަދަާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ރ އްޖޭެގާ މިާ އެބަހުރިާ ހަނދ ންާ އަޅުަގނޑުާ ހިމ ޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ
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ާާތަސް ބުނެ ވިްއކ ލ ށޭާ ރައިޓުާ ލިބިެގންވ ާ އޭނައަށްާ ނޫނިްއޔ ާ ކިޔ ފަިއ،ާ 7000ާާާާދީޤުާ އަށް ރުފިޔ ާ މިލިއަނ100ާާާްެއއްހ ާ

ނުއަުގަގިއާާ ސަރުކ ރުންާ ޤ ބިލުކަންާ ހުނަރ އިާ މުްއސަނދިކަމ އިާ ޢިލްމީާ ނުކުރެޭވވަރުެގާ އަނުގާ ވެސްާ ރުފިޔ އަށްާ

ންނަވަނީާއިންސ ނީާވަސީލަތްާއަދިާޤ އިމުކުރެވެނީާވެސްާއިންސ ނީާނިުގޅަިއަގނެފައިާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިާދަ

ކަމަކީާ އެއްާ ބޮޑުާ އެންމެާ ކުރެވޭާ ބޭނުމެއްާ އެއްާ ބޮޑުާ އެންމެާ އެްއޗެއްާ ބޮޑުާ އެންމެާ ެވސްާ ޤ އިމުކުރުުމަގއިާ  1000ވަސީލަތްާ

ޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުމެންާއިންސ ނުންނަށްާލިބިފައިވ ާޤ ބިލުކަމ އިާހުނަރ އިާމިާކަންތައްތަކޭ.ާަވުގތުާހަމަވީތޯ.ާޢިއްާ

ބައްލަވ ާާ ކުރ އިރުާ ރ އްޖެާއަށްާއިމްޕޯރޓްާ މުދ ާމިާ މޭރުމުންާމިާވ ހަކަދައްކަނީާނަކަލްާކުރ ާވ ހަކަ.ާޑުބްލިކޭޓުާ ހަމަާމިާ

ަވތަާނަކަލުާކުރ ާއެއްޗެއްާކ ބޯތަކެތިާވެސްާއެއީ.ާމިާރ އްޖެާއަށްާޖޫސްާނުވަތަާކ ބޯތަކެތީެގާބ ވަތްތައްާނަކަލުކޮށްެގންާނު

ޑުބްލިކޭޓުކޮށްެގންާއެބަާއިމްޕޯޓުާކުރޭ.ާބޯާސިނަގރޭޓުާއެބަާއިމްޕޯރޓުާކުރޭ.ާަގހަނ ެގާބ ވަތްތައްާއަންހެނުންާބޭނުންކުރ ާ

ހ ކ ލ ާ ަގިއަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަުމެގާ ބައްލަވ ާ ކުރޭ.ާ އިމްޕޯރޓުާ އެބަާ ކޮށްެގންާ ޑުބްލިކޭޓުާ ެއއްޗެހިާ ކަހަލަާ  1005ލިޕްސްޓިކުާ

ޑުަގިއާކ އްތ ލުމުންާމުޅިާމީހ ާއެލަރޖިކުާވޭ.ާދުބިޔޭެގާުމއްސަނދިންާކުރިއަރ ފަިއވ ާކުންފުނިތަކުންާއެްއޗެއްާމުޅިާހަންަގނ

ބޮޑެތިާ ައުގާ ިވއްކ ލ ާ އެއްޗެހިާ އުފައްދ ާ ހޯދ ާ އަލީަގއިާ ސައިންސްެގާ ހޯދުމަށްާ ކަންކަންާ މިާ ހުނަރ އިާ ޤ ބިލުކަމ އިާ ޢިލްމީާ

އިާބަެއއްާއިމްޕޯރޓުާކުރ ާފަރ ތްތަކަކުންާބްރޭންޑުާަވކިާައަގކަށްާަގނެފައިާކޮސްމެޓިކްސްާސ މ ނުތަކަކީ.ާއެކަމަކުާމިާރ އްޖޭގަާ

ނުވަތަާބްރޭންޑުާރައިޓުާަވކިާއަަގކަށްާއަތުލ ބަހައްޓަފައިާިމާދަނީާއިންޑިނޭޝިޔ ާއަށްާނުވަތަާއެހެންާތަނަކަށްާޮގސްާއެާާ

ާާބުނަނީާމަލްބަރޯާސިނަގރޭޓުާޮގތަށްާހަދައިދޭށޭާތިމަންނަާއަށްާމީެގާޑުބްލިކޭ  1010ޑޮލަރ1000ާާާާުޓު.ާސިނަގރޭޓުާކޭހެއްެގާައަގކީ

ާާ ިވއްކ ލަނީ މިާ ކޭހެއްާ ސިނަގރޭޓްާ އޭނަާ ޖެހެނީ.200ާާާކަމަށްވަންޏ ާ މިާ ކެންސަރުާ ބޯމީހުންާ އޭާ އެކަަމކުާ ޑޮލަރަށް.ާ

މިކަހަލަާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހުންނަނީާވެސްާހަމަާނަކަލުކުރުމުަގއިާމުޖުތަމަޢަށްާލިބޭާބޮޑެތިާެގއްލުންތައް.ާއެހެންވީމ ،

ކަންތައްތަކުަގއިާއިޖުތިމ ޢީާބޮޑެތިާމައްސަލަތައްާވެސްާކުރުމަތިވ ާކަމެއްާިމއީ.ާމިއީާެވސްާނަކަލުކުރުމުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާ

ޮއތީާ ވެސްާ ކުރިންާ މީހުންާ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ބަލަންޖެހޭާ

 1015ބަރުންާއޮތީާކުޑަކޮށްާހިތްހަމަނުޖެހިފައި.ާއަޅުަގނޑުާމ ާިގނަާވަުގތުާނަގ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއަޅުަގނޑުެގާބަެއއްާމެން

ާވަުގތުާކުރުކޮށްލ ނަންާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ވ ހަކަާދެއްކު މަށްާއެދިަވޑަިއެގންފަާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިާވަުގތުާއިތުރުާއެްއވެސްާމެންބަރަކުާމިާބިލަށްާ

 1020ާއެއްާނެތް.ާއ ދެ،ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު.ާ

ާ

ާާ:ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން
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ބިލަށްާވ ހަކަާދައްކ ާއަޑުާ މިާ ބޭފުޅުންާ ހަމަާއެހެންާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާ އަހ ލ ފަިއާޝުކުރިއްޔ ާ

ިއތުރުާބޭފުޅެއްާއެދިަވޑަިއެގންފައިާ ނޫނިއްޔ ާވަހަކަާނުދެްއކުމަށްާމަޑުކޮށްލަިއެގންާހުރީ.ާއެހެންނަމަވެސްާރައީސްާވިދ ޅުވީާ

 1025ނުވ ާކަމަށްާވިދ ޅުވެފައިާވ ތީ،ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތަކަށްާެއދުނީ.ާއ ދެ،ާމިފަދަާބިލެްއާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިާކަމަށްޓަކަިއާ

ހަމަާއެާދ އިރ ެއްއަގއިާމަސައްކަތްކުރަމުންާއަިއާމީހެއްެގާހައިސިއްޔަތުންާއަޅުަގނޑުާނުހަނުާއިހްލ ޞްތެރިކަމ ާާާއަޅުަގނޑު

އަށްާ އަމިއްލަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުަމކީާ މަިއަގނޑުާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނެްއާ މިފަދަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އެކުާ

ެގާނިޔަތުަގއި.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާފުރުޞަތުަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާމިާބިލުެގާނަމަކަށްާމިއުފައްދ ާއުފެއްދުންތައްާހިމ ޔަތްކުރުމު

ބިލުެގާ ތ އީދުކުރަން.ާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ހުށަހެޅުއްިވާ ެއާ އަފްރ ޝީމްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ

ކޮޕީ ބިލު.ާ މުދ ާރައްކ ތެރިކުރުމުެގާ ފިކުރީާ އެާނަންާކަމުދ ާވ ހަކަާާނަމަކަށްާވ ންޖޭހޭނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އަށްާވުރެާ  1030ރައިޓްސްާ

ވެސްާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާކޮޕީރައިޓްސްެގާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންާމ ާކުރިންާފެށިެގންާދަްއކަމުންާއައިާވ ހަކަާއެްއާމިއީ.ާ

ދެ މިާ ދ އިރ ަގއިާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަކީާ ފަދައިންާ ކުރެްއވިާ އިޝ ރ ތްާ ެވސްާ ކުރިންާ ހަމަާ ފިލްމުާއަޅުަގނޑުާ ންނެވީާ

މަސައކަތްކޮށްފައިވ ާާ ދުވަސްތަކެއްާ ިގނަާ ހަމަާ ދ އިރ ަގއިާ އުފެއްފުމުެގާ އުފެއްދުންތައްާ ެއކިއެކިާ ފަންނީާ އަދިާ އުފެއްދުމ އިާ

ބޮޑަށްާ އެންމެާ އަޅުަގނޑަށްާ އަިއިއރުާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްތައްާ އެާ އަދިާ ހ މަކޮށްލަން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ފަރ ތެއްކަންާ

ޭއެގާާދިމ ވެފައިވ ާއެން ެއްއާމައްސަލައަކީާއަޅުަގނޑުމެންާއުފައްދ ާއުފެއްދުންތަކަށްާެއާޙައްޤުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1035މެާބޮޑުާ

ދެއްކިާާ ވ ހަކަާ މިާ ބޮޑުކޮށްާ ކިތަންމެާ މައްސަލަ.ާ ނުލިބޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުާ ޢަދުުުވެރިާ އޭެގާ އަރަިއަގތުމުންާ ޙައްޤަށްާ

މަކީާއަޅުަގނޑުމެންާއެތަްއާބުރަާމަސަްއކަތަކުންާއުފައްދ ާއުފެއްދުންާހަމާަާނަމަވެސްާައޅުަގނޑުމެންެގާަމއިަގނޑުާކަންބޮޑުވު

ެއކިާާ ރ އްޖޭެގާ ވެސްާ މިހ ރުާ މީހުންތައްާ ެގންދ ާ ިވއްކަމުންާ އެާ ބަދަލުކޮށްލަިއެގންާ އެާ ޮގތަކަށްާ ބޭނުންވ ހ ާ މީހަކުާ

ާާ ކަމ  މިާ ކުރަމުންދޭ.ާ ބޭނުންާ އެބަާ ރަށްތަކުަގއިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަންތައްތައްާކަންކޮޅުތަކުަގއިާ ތަފ ތުާ ތަފ ތުާ ުގޅިެގންާ

ހުޅުނބުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތެޅިފޮޅިާ ޮގތަކަށްާ އެތައްާ ހަމަާ މައްސަލަތަކުަގއިާ އެާ ހުށަހަޅ ާ މައްސަލަާ  1040އަޅުަގނޑުމެންާ

ކުރަްއވ ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު މަޖިލީހުަގއިާހަމަާމަސައްކަތްާ މިކަންާާާޮގސްފައިާވަނީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާ

އެ ފަތިސްހަނދުވަރަކީާާނރަނަގޅަށްާ ތެރެއިންާ ފިލްމުތަކުެގާ ކުޅުނުާ އެންމެފުރަތަމަާ މަނިކުފ ނުާ އެާ ިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ

ެވސްާ ފިލްމުާ އެާ ފިލްމެއް.ާ ދިޔަާ ލިބިެގންާ ފިލްމަކަށްާ އެާ ތ އީދުާ ބައެްއެގާ ިގނަާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ބަބުންާއޭެގާވިޔަފ ރުާނުހައްޤުާޮގތުަގއިާބޭނުންކުރަމުންާދިޔަާމައްސަލަާއަޅުަގނޑުެމންާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާލީކުވުމުެގާސަ

ދ އިރ ަގިއާާ މިާ ހަމަާ ވެސްާ ކޯޓަށްާ ދ ދިފަހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުންާ އެއ ުގޅޭާ ހަމަާ އަދިާ ހަރ މް.ާ ކަމެއްާ ވީާ  1045ހުށަހެޅިން.ާ

މެއްާކޯޓަށްާައޅުަގނޑުމެންާހުށަުަހަޅައިެގންާެއާމަްއސަލަާފުންނ ބުާއުސްާފިލްމުާއުފެްއދުންތެރިާއަކުާނަހުލ ާއުފެއްދިާފިލް

ހިމ ޔަތްާ އެއްޗެހިާ ބޭރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނަކުންާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ދިޔައީ.ާ މިާ ނުވެާ ޮގތެްއާ އެްއވެސްާ ހަމަާ ވެސްާ

މިކަމު ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަސައްކަތްތައްާ ކުރ ާ އަޅުަގޑުމެންާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ބަދަލުަގއިާ ހިމ ޔަތްކުރެޭވނެާކުރުމުެގާ ަގއިާ

ހަމަާ ފުރަތަމަކަން.ާ އެންމެާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ދިއުމަކީާ ބައްޓަންެވެގންާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތަކަށްާ
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މާިާ ކޮމިޓީައކަށްާ ޚ އްޞަާ ުގޅޭާ ކަމ ާ މިާ އަކަށްާ ކޮމިޓީާ ވަކިާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ އަފްރ ޝީމުެގާ  1050އެފަދައިންާ

ޮގތަށްާދިރ ސ ކޮށް ހިމ ޔަތްކުރެވޭނެާ ޙައްޤުތައްާ މީެގާ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތެއްަގއިާ ރަނަގޅުާ މިކަންާ ާ

އެހެންވީމ ،ާެއޮގތުންާއަޅުަގނޑުާބޮޑަށްާހަމަާމިާާާވެެގންާދިއުމަކީާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާހަމަާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.

އުފައްދ ފަިއވ ާތަކެތިާޙިމ ޔަތްާކޮށްދިނުމަށްވުރެާބޮޑަށް،ާައޅުަގނޑުމެންާއަމިއްލަާައށްާާާބިލުަގިއވ ާބޭރުެގާމުދ ތަްއ،ާބޭރުން

ޢަދުލުެވރިާ ޭއެގާ ޙައްޤަށްާއަރަިއަގތީމަާ އެާ ޮގތްތަކެއްާވުން.ާ ކުރެވޭނެާ ޙިމ ޔަތްާ މީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަކެތިާ އުފައްދ ާ

 1055ބިެގންާދިއުންާެއއީާއަޅުަގނޑުެމންާހަމަގައިމުާވެސްާކުރަންޖެހޭނާެާބަދަލުާއެާއެންމެާކުޑަެވެގންާއެާއުފައްދ ާފަރ ތްތަކަށްާލި

ކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާއަދިާހަމަާމިނޭވ ަގއިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން،ާދ ދިާފަހަކުންާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާ

އެނިގވަޑައިަގން ވެސްާ މެންބަރަކަށްާ ކޮންމެާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ހަމަާ ދ އިރ ަގއިާމިހ ރުާ ފިލްމީާ ފަދައިން،ާ ނަވ ނޭާ

މަހަކުހެންާފިލްމުތަކެއްާމިހ ރުާ ިގނަާފަންނ ނުންނަކީާބުރަާމަސައްކަތްތަކެްއާކޮށްެގންާމިހ ރުާހަމަާކޮންމެާ މަސައްކަތްކުރ ާ

މަސައްކަ ބުރަާ އެކުރަނީާ ހަމަާ އަޅުވަމުންދ .ާ އޮލިމްޕަހުަގއިާ ސިނަމ ަގއިާ ބޮޑެތިާ ރ އްޖޭެގާ މިހ ރުާ ތްތަކެްއ.ާއޮލިމްޕަހުަގއިާ

ދ އިރާ  ދ ާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދެކެވޭނީާ ޮގތެއްަގިއާ މަިއަގނޑުާ ައޅުަގނޑަށްާ ބޭނުންވ ،ާ  1060އެފަރ ތްތަކަށްާ

ޤަބޫލުާނުކުރަްއވ ނެކަަމށްާ ކަމުަގއިާ ބޭއިންސ ފެއްާ ކުރެވޭާ ދ އިރ ތަކަށްާ އެހެންާ ކުރައްވ ތިާއަޅުަގނޑުާ މަޢ ފްާ ކަމަށްާވ ތީވެާ

ާދުކުރަން.ާއެާމަޢުލޫމ ތު..ާާއަޅުަގނޑުާުއއްމީ

ާ

ާެގނަމަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާ ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ުގޅޭޮގތުންާޝުކުރިއްޔ ާ ރައިޓ އިާ ކޮޕީާ ޠ ރިޤްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  1065މަނަދޫާ

ށަހެޅުއްވިާކަމަށްޓަކައިާނުހަނުާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުާދަންނަަވން.ާއެހެނިހެންާޙައްޤުތަކ އިާބެހޭާބިލެއްާމަޖިލީހަށްާހު

މިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންާމިހ ތަނަށްާއަޑުުއފުލަމުންާއެކަމެއްާނުހުއްޓިެގންާއުޅުނުާކަމެއްާމިކަމަކީ.ާއެކަމަކުާ

ތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤްެގާއަތްޕުޅުންާއެާކުރެްއިވާާމިއަދުާމީެގާޙަޤީޤީާކުލަާޖެހުމަށްޓަކައިާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތް

މިފަދަާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ެއއްފަހަރުާޝުކުރުާ އަދިވެސްާ އިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތަށްާ

 1070އިންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކު،ާާބިލަކީާރ އްޖޭެގާމިާމ ޙައުލަށްާމިހ ރުާވަރަށްާމުހިންމުާބިލެކޭ.ާދެންމެާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެ

މެންބަރު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތަށްާ ވިދ ޅުވިާ ޢ މިރުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ

ދިޔަ ހެދިެގންާ ޑުޕްލިކޭޓްާ ހަމަާ ެވސްާ ފިލްމުެގާ ފަތިސްހަނދުވަރުާ ކުޅުްއވިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ .ާހުޅުހެންވޭރުާ

އެމަނިކުފ ނުާތަފ ތުާލަވަތައްާކުޅުްއވަިއާވަރަށްާމަސައްކަތްާކުރެްއވިާބޭފުޅެއް.ާތަފ ތުާޑްރ މ ތަކަށްާތަފ ތުާއެކްޝަންތަކަށްާ

ވަރަށްާއަޑުަގދަކޮށްާވ ހަކަދަްއކަވ ާތަފ ތުާަވއްތަރުެގާއެކްޓްާކުރައްވ ާބޭފުޅެއް.ާއެމަނިކުފ ނުެގާމަސައްކަތްާވެސްާޑުޕްލިކޭޓްާ

 1075ހުެގާތަޅުމުންނ އިާތަންތަނުންާފެނިެގންާމިދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާފަތިސްހަނދުވަރުާކަހަލަާފިލްމަކީާކޮށްެގންާމަޖިލީ

ހަމައެއ އެކުާާ ވިޔަސް.ާ އުޅުއްިވކަމުަގއިާ މިހ ރުާ މަޖިލީހުަގއިާ ފިލްމެކޭ.ާ ދިޔަާ ފެނިެގންާ އެކްޓިންގާ ރަނަގޅުާ މަނިކުެގާ މޫސ ާ
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އަޅުަގނޑުމެންާކޮޕީާރައިޓ އިާބެހޭޮގތުންާވ ހަކަދައްކ އިރު،ާައޅުަގނޑަކީާެވސްާާާދަންނަވަންާބޭނުންވ ާމުހިންމުާނުކުތ ާއަކީ،

އަހަރުދުވަސްާވަންދެންާމިދ އިރ ަގއިާމަސަްއކަތްާކުރިާމީހަކަށްާވެފަިއ،ާއަމިއްލަާައށ7ާާާްކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާމިދ އިރ ަގިއާާ

ޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއީާވަރަށްާބޮޑުާއިޝޫއެކޭާވަރަށްާމިާމަސައްކަތުަގއިާއަމިއްލަާޮގތުންވެސްާުއޅުނުާމީހަކަށްާވެފައި،ާއަ

 1080ބޮޑުާމައްސަލަެއކޭ.ާދިރިއުޅުަމށްޓަކައިާމީހަކުާކުރ ާމަސަްއކަތެއްާޭއެގާހަމަާއަުގާައސްލުާއަުގާލިބޭނެކަމަށްާހީކޮށްެގންާކުރ ާ

ާާ ނެތީމައޭ ރައިޓްސްާ ކޮޕީާ ޤ ނޫނެއްާ ބެހޭާ ރައިޓ އިާ ކޮޕީާ ދަނީާ ވަޅުޖެހިެގންާ މަސައްކަތްާ އޭެގާާބުރަާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ

މަސަްއކަތްކުރ ާ ދ އިރ ަގއިާ ފިލްމީާ އަޅުަގނޑަކީާ މިހ ރުާ ޚަރަދުކޮށްެގންާ ރުފިޔ ާ ދެލައްކަާ ެއއްލަްއކަާ ކަންނޭނެގާ މިސ ލެއްާ

ދެލަްއކަާ ސީޑީއެއްާ ހަދ ާ އުނަގންނައިދިނުމަށްާ ނުވަތަާ ސީޑީެއއްާ ވީޑިއޯާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ވ ތީާ މީހަކަށްާ

ދަނީ.ާތިންލަ ވިކިެގންާ އެާ ޮގސްފައިާ ހެދިެގންާ ކޮޕީާ ވަުގާ ހިސ ބުންާ މ ކެޓްކުރ ާ އޭތިާ ޮގސްާ ޚަރަދުކޮށްެގންާ ރުފިޔ ާ އްކަާ

ާާ އަތަށް އެމީހ ާ ނޭނިގާ ވ ނުވ ާ އަށްާ އެމީހ ާ ރަނގަޅެްއ25ާާާާއެހ ހިސ ބުންާ އަދިާ މިާ އެނެގނީާ މިާ ލިބުނީމަާ ރުފިޔ ާ  1085ހ ސްާ

ނީާރ އްޖޭެގާިގނަާރަށްރަށުެގާސިޓިންގރޫމްތަކުންާއެއްކަލަާސީޑީެގާަވުގާާނޫންކަން.ާއެހ ހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފެންނަ

މިުއޅޭާ ދަންނަވަންާ ނޫން.ާ ވ ހަކައެްއާ ދަންނަވ ާ ކުޑައިމީސްކޮށްާ ބަޔަކަށްާ ވެސްާ ފަހަރެއްަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ިމއީާ ކޮޕީތައް.ާ

ދައް ވ ހަކަާ ރައިޓްސްެގާ ކޮޕީާ ބިލެކޭ.ާ މުހިންމުާ ަވރަށްާ މިީއާ ބިލަކީާ މިާ ކޮޕީާވ ހަކަައކީާ މިާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ކ އިރުަގއިާ

ތަފ ތުާ ދަްއކ އިރުާ ވ ހަކަާ ބިލެއްެގާ ބެހޭާ ޙައްޤުތަކ އިާ އެހެނިހެންާ ުގޅޭޮގތުންާ އ އިާ ރައިޓްސްާ ކޮޕީާ ނުވަތަާ ރައިޓްެގާ

 1090ފ ތުާބްރޭންޑްތަކުެގާތަފ ތުާނަންނަމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާފެނޭާތަފ ތުާފޯނުތަކ އިާެއވިދ ޅުވ ޮގތަށްާސިނިގރެޓ އިާތަ

ރައްޔިތުންނަށްާ ިވއްކ ާ ދައްކައިެގންާ ކަމަށްާ ބްރޭންޑްާ އަސްލުާ އެތެރެކޮށްެގންާ އަށްާ ރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެްއޗެހިތައްާ

ވެސްާާ ިމއީާ ކަމެކޭ.ާ ހުރިާ ުގޅިފަިއާ މިއ އިާ ހަމަާ ވެސްާ މިއީާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ދ ކަން.ާ ލިބެމުންާ ެގއްލުންތަކެއްާ

އެހެން ކަމެކޭ.ާ ޖެހޭާ ފޯނެއްާާާހުއްޓުވަންާ އަުގބޮޑުާ ވަރަށްާ ރަްއޓެއްސެއްާ އަޅުަގނޑުެގާ ފަހުންާ ދ ދިާ މިޖެހެނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ

ާާ މިއޮންނަނ12ާާާީނަންަގަވއިެގން ޗެކްކޮށްލެްއވިއިރުާ އެތެރެާ ފަހުންާ އެންމެާ ނަންގަވަިއެގންާ ފޯނެއްާ ދޭާ އަށްާ ރުފިޔ ާ ހ ސްާ

ފޯނެ އުފަްއދ ާ އިންާ ޗައިނ ާ ައޅުަގނޑުާ ފޯނެއް.ާ ފ ޑެްއެގާ ެއއީކީާާޗައިނ ެގާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ވެއްޖެއްޔ ާ  1095އްާ

މައްސަލަެއއްާނޫން.ާއެކަމަކުާކަންާއިނޭގޮގތަށްާކޮޕީާރައިޓްސްެގާކޮންމެވެސްާުއސޫލެއްާރ އްޖެާއަށްާމިާވިއްކޭނެާނިޒ މެއްާ

އެ ބިލުާ ކަމެއް.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އޮތުމަކީާ ފަހިކޮށްފައިާ ބިލުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުާވެސްާ ްއކޮށްާ

ކިޔ ލިއިރުާއަޅުަގނޑަށްާފެނޭާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާއިޞްލ ޙުާެގންނަންޖެހޭާކަންތައްތައްާވެސްާހުރިކަމަށް.ާއެހެންކަމުަގއިާ

މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަނަދޫާ އަށްާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ ހަމަާ ބިލަކީާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވިޔަސްާ

ތައް ވ ހަކަާޠ ރިޤްާ އަޅުަގނޑުެގާ މިހ ހިސ ބުންާ ޝުކުރުދަންނަވ ފައިާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ވ ތީ،ާ ބިލަކަށްާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ  1100ޔ ރުާ

ާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު
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މު ދ ާއުފައްދ ާބޭނުންކުރަމުންާއަދިާއޭެގާޤ ނޫނުންާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާފިކުރީާ

 1105ބ ރެއްާނެތިާނޫނީާޤ ނޫނީާޙިމ ޔަތްކަމެއްާނެތިާދިުގާދުވަސްތަކެއްާދިއުމަށްާފަހުގައި،ާމިފަދަާބިލެއްާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިާމިާ

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދ ހިނދުާ ބަހުސްކުރެވެމުންާ ެވސްާާާބިލަށްާ ކޮންމެހެންާ

ކުރަންާޖެހިފައިވ ާކަެމއްެގާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބޮޑެތިާޚަރަދުތައްާ

ބޮޑެތިާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކުރިާ ޚަރަދުާ މިދެންނެވިާ ނަގ ާ ބަޔަކުާ އެހެންާ ފައިދ ާ ނ ޖ އިޒުާ ޭއެގާ ތަކެތިާ އުފެއްދޭާ ކޮށްެގންާ

އިާކުރިމަތިލަމުންާދ ދިއުންާހުއްޓުވުމަކަށްާެގނަުއމަށްޓަކައިާވެސްާމިފަދަާޤ ނޫނެއްެގާމުހިންމުކަންާބޮޑުާކަމުަގިއާާެގއްލުންތަކާ 

 1110އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާހަމައެއ ެއކުާއުފެއްދުންތައްާއުފައްދ ާފަރ ތްތަކަށްާމިފަދަާޤ ނޫނަކުންާޙިމ ޔަތްކަންާލިބިާ

އޮތުމުެގ ލިބިފައިާ ލިބިާާާޔަޤީންކަންާ ހިތްވަރުާ އުފެއްދުންތަކަށްާ ރަނަގޅުާ ނޫނީާ ރަނަގޅުވެާ އުފެއްދުންތައްާ އެާ ސަބަބުން،ާ

ފެންވަރުާރަނަގޅުާތަކެތިާނޫނީާފެންވަރުާރަނަގޅުާޚިދުމަތްތައްާލިބިަގތުމަށްާޢ އްމުކޮށްާދޮރުާހުޅުިވެގންާދ ނެކަންާައޅުަގނޑުާ

ޮގތުަގ ޤަބޫލުކުރ ާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަކީާ މިާ ރަނަގޅުާާޤަބޫލުކުރަން.ާ އޮށްޓަރުާ ވަރަށްާ ކުރެވިާ މަސަްއކަތްތަކެއްާ ބުރަާ އިާ

ޮގތެްއަގއިާތައްޔ ރުާކުރެވިެގންާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލެއްާކަމުަގިއާފ ހަަގކޮށްާއެާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާ

 1115އްކަތްކުރުމުެގާފުރުޞަތުާތަނަވަސްވެފައިާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިފަދަާޤ ނޫނަކުންާރައްކ ތެރިކަންާލިބިެގންާމަސަ

ފަންނީާ އަދިާ އަދަބީާ ހަމައެއ ެއކުާ އެކަުމަގއި.ާ ޮގތޭާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ އެއީާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ އޮތުމަކީާ

ޙިމ ޔަތްާއުފެއްދުންތަކަށްާކޮޕީާކޮށްެގންާދެވޭާބޮޑެތިާެގއްލުންތަްއާހަނިކޮށްާނޫނީާއެކަންާމިފަދަާކަންތައްތައްާކުރ ާފަރ ތްތައްާާ

ކުރުމަކީާވެސްާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރަންާޖެހިފައިވ ާކަމެކޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމައެއ އެކުާކޮޕީާރައިޓުާޙައްޤުާ

ކިހިނެްއކަންާ ޙ ލަތެއްަގއިާ ކޮންކޮންާ ބަދަލުކުރެވޭނީާ މަސައްކަތްތަކ ިއ،ާ ކުރަންޖެހޭާ ބަދަލުކުރަންާ ޮގތްތަކ އި،ާ ބަދަލުކުރެވޭނެާ

ކަ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާޤ ނޫނަކުންާ ނޫނީާ ދޭތެރޭަގއިާ މަސައްކަތ އިާ ކުރަންޖެހޭާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮއތީމަާ  1120ނޑައެޅިފައިާ

އެކަންާކުރުުމަގއިާއިތުރަށްާފަސޭހަތަކެއްާލިބިެގންދ ނެ.ާހަމައެއ އެކުާމިދެންނެވިާބޮޑެތިާޚަރަދުތައްާކޮށްެގންާއުފައްދ ާތަކެތިާ

ބޭނުންކޮށްފި ނަހަމަޮގތުަގއިާ ނަގައިދެވޭނެާކޮޕީކޮށްާ ޤ ނޫނަކުންާ ބަދަލުާ ެގއްލުމުެގާ ދިޔަާ ލިބިެގންާ އެފަރ ތްތަކަށްާ ނަމަާ

އިންތިޒ މުތަކެއްާހަމަޖެހިފައިާއޮތުމަކީާވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެއީާމިއަދުާރ އްޖެާއަށްާވެސްާއަދިާދުނިޔޭެގާެއހެނާްާ

ވެސް އަށްާ ރ އްޖެާ ވީހިނދު،ާ ކަމަކަށްާ ކުރަމުންދ ާ ވެސްާ މުހިންމާުާާާޤައުމުތަކުަގއިާ ވަރަށްާ އަދިާ ބޭނުންތެރިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ދެންާ ދ ހިނދުާ ދޫކޮށްފައިާ ދުނިޔެާ ފަރ ތްތައްާ އުފައްދ ާ އުފެއްދުންތައްާ ބައެއްާ ބިލުންާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1125ކަމެކޭ.ާ

ާާ ވެސްާބަޔ ންކޮށްދީފައިާމިދެންނެވިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާޙިމ ޔަތްކަންާލިބިެގންާއެާއެްއޗެހިާދެމިއޮންނ ނީާކިހ ާމުއްދަތަކަށްާކަން

ކޮށްފަިއވ ާާ ސޮއިާ ރ އްޖެާ ހަމައެއ ެއއްކޮށްާ ނިންމުމެކޭ.ާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ވެސްާ އެއީާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ވ ތީާ

ޤ ނޫނެްއެގާާ ޮގތުަގއިާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ އޭެގާ ތަކެތިާ ކުރެވެންޖެހޭާ ޙިމ ޔަތްާ އަދިާ ޙިމ ޔަތ އިާ ލިބިދޭންޖެހޭާ މުޢ ހަދ ތަކުންާ

ޔަތްކަންާލިބިާެއކަމަށްާމަުގތަކެއްާނޫނީާދޮރުތަކެއްާހުޅުވިެގންާދިއުމަކީާއެީއާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގިއާތެރެއިންާޙިމ 

ފަދައިން،ާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ބިލުަގއިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތެއް.ާ ރަނަގޅުާ  1130ހަމަާ
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ންނަންާނުޖެހެއެކޭާދަންނަވ ކަށްާއަޅުަގނޑުާެވސްާނެތިން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހަމަާކޮންމެވެސްާކަހަލަާކުދިކުދިާބަދަލުތަކެއްާެގ

ޤ ނޫނަކަށްެވ،ާ ޮގތަކަށްާ އަވަސްާ ބިލުާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތީެވާ ކުރެވިފައިާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ރަނަގޅުާ ިގނަުގނަާ

ާާ ޙިމ ޔަތްތެރިކަން ޤ ނޫނީާ ނޫނީާ ފަރ ތްތަކަށްާ މިފަދަާ ހައިސިއްޔަތުާ މަސައްކަތްތައްާޤ ނޫނީާ ލިބިެގންާ ފަރ ތްތަކަށްާ މިފަދަާ

މިއަދުާ ދިއުމަކީާ ެވެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ ނިންމ ލ ާ ސްޓޭޖްާ ކޮމިޓީާ ބިލުާ މިާ ޮގތަކުންާ އަވަސްާ ހެދުމަށްޓަކަިއާ ޮގތެއްާ ކުރެވޭނެާ

އަޅުާ ވ ތީާ ކަމަކަށްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ފަރ ތްތަކަށްާ އުފައްދ ާ އުފެއްދުންތައްާ މިފަދަާ އަދިާ އެދެނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1135ަގނޑުާ

ހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާމިކަމ ާދޭތެރޭަގއިާިވސްނ ވަޑައިެގން،ާއަވަހަށްާމިާބިލުާފ ސްކޮށްާޤ ނޫނަކަށްާވުމެުގާާ

ާދޮރުާނޫނީާމަުގާތަނަވަސްކޮށްދިނުން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާހަކަދެްއކެވުން:ވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ 

ޠ ރިޤްާމިފަދަާ  1140އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާ

ބިލެއްާހުށަހެޅުއްވީތީވެާއެމަނިކުފ ނަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާދިވެހިާބަހ އިާތ ރީޚަށްާޚިދުމަތްކުރ ާޤައުމީާ

ކަންތައްތަކެްއެގާާމަރުކަ ިގނަާ ވަރަށްާ މިފަދަާ އ ސ ރީާ އަދިާ ފަހުަގއިާ އަދ ކުރުމަށްާ ވަޒީފ ާ ދުަވސްތަކެއްަގއިާ ިގނަާ ޒުަގއިާ

ބައެއްާާ ދޭންޖެހޭާ ޙިމ ޔަތްތަކެއްާ ޙައްޤުތަކެްއާ ޚ އްޞަާ ވަކިާ މިޮގތަށްާ އަދިާ ޖެހޭާ ޙިމ ޔަތްކުރެވެންާ އަލީަގއިާ ތަޖުރިބ ެގާ

އްޓަަވއިެގންާމިފަދަާބިލެއްާހުށަހެޅުްއވިކަމީާއެއީާައޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާމިއަދުާކަންތައްތަކ އިާދޭތެރޭަގއިާވިސްނުންާބަހަ

 1145އެކަކުެގާެއއްޗެއްާއެހެންާމީހަކުާކޮޕީކޮށްެގންާނުވަތަާއެާރައިޓްސްާެގއްލިެގންާދ ަވުގތުާޤ ނޫނަކުންާއެާޙިމ ޔަތްާކުރެވޭނެާ

ދެކޭޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުާ މިއީާ ދިުއމަކީާ ތަނަވަސްވެެގންާ ިމއަދުާާާމަެގއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ކަެމއް.ާ ބޭނުންތެރިާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާމ ޙައުލަށްާބަލ ލ އިރުަގއިާއަދިާދުނިޔޭެގާމިފަދަާތަންތަނަށްާއެކިާދިމަދިމ ލަށްާބަލައިލިކަމުަގއިާވީނަަމެވސް،ާ

ތަފ ތު އޭެގާ ެއއްޗެްއާ އުފައްދ ާ އެކަކުާ ޮގތްޮގތަށްާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ ފެނޭާ އެބަާ އޭތިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތްޮގތަށްާ ާ

ބައްޓަންކުރެިވެގންާއަންނަާތަންާވެސް.ާހަމައެހެންމެާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާމިާބިލުާބަލައިލީމަާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެުވނީާ

ޮއތްާ ެއކުލަވ ލ ފައިާ ކަންތައްތަކަށްާ މިކަހަލަާ ެގނެސްާ ުއނިއިތުރުާ ެގނެސްެގންާ މުދ ާ ކަހަލަާ ެއކިާ ބޭރުންާ ރ އްޖެއިންާ  1150މިއީާ

ާާބިލެއްާކަމަ 3ާށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާފަހުންާމިާބިލުާބަލައިލީމަާއަޅުަގނޑަށްާމިާބިލުެގާމަޤުޞަދަކީާކޮބައިކަންާއެބައިނޭގ.

ވަނަާނަންބަރ އިާހަމައަށްާބަލައިލީމަާވެސްާއެބައިނޭގާމުޅިާޖުމްލަކޮށ10ާާާްވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާެއކަކުންާފެށިެގންާޮގސްާާ

ާއުފައްދ ާއެްއޗެްއާއެހެންާމީހަކަށްާއޭތިާބޭނުންކުރުމުަގއިާބޭނުންކުރެވޭނެާޮގތަކ ިއާާމިާބިލުަގއިާމިހުރީާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަކު

އަޅުަގނޑުެމންެގާ ޤ ނޫނެއްާ މިފަދަާ އެހެންކަމުންާ ބިލެއް.ާ އޮތްާ ކަނޑައެޅިފަިއާ ހަމަތައްާ މިާ ޮގތަށްާ ނުކުރެވޭނެާ ބޭނުންާ އަދިާ

 1155އްޤުތައްާޙިމ ޔަތްާކުރެވޭނެާވަރަށްާފުރިހަމަާބިލަކަށޭާމިާބިލުާތެރޭަގއިާއޮތުމަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމަސައްކަތްތެރިންެގާޙަ

ެވސްާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ ކުޑަާ މިާ މުޖުތަމަޢުގައި،ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިީއާ އެހެންކަމުންާ ވެެގންދ ނީ.ާ

އެއްެގާމިާޙައްޤުތައްާޙިމ ޔަތްކުރުމަށްާކަންތައްތައްާހިނގ ާޮގތަށްާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޙަްއޤުތައްާފޯރުކޮށްދޭންާޖެހޭާބަ
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ިމކަންާެވެގންާދ ނެ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއެބައިނޭގާއެކަކުާހަދ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެޅޭާރަނަގޅުާފިޔަވަޅަކަށްާ

މުންާެގންދޭ.ާއޮންނަާޅެމެއްާނުވަތަާލަވަރޯލެއްާނުވަތަާމިނޫންވެސްާއެހެންާކަހަލަާވަސީލަތްތަކެއްާެއކިާބޭފުޅުންާބޭނުންކުރަ

ބައެްއާާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަލ ލ އިރުަގއި،ާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ ތަކަށްާ އެކިއެކިާ ބިލުެގާ މިާ  1160ހަމައެއ ެއއްކޮށްާ

ކަންތައްތަްއާވެސްާއެބަހުރި.ާމިސ ލަކަށް،ާމީހެްއެގާެގެއއްެގާކުރިމަތީަގއިާހުންނަާދޮރ އްޓެއްާެއާއިންޮގތަށްާއެހެންާމީހަކުާ

ތަންތަންާހަދައިފިކަމަށް އ ސ ރީާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިސ ލަކަށް،ާ މައްސަލައެއްތޯ.ާ ކޮންާ ނުކުންނ ނީާ ދެންާ ވެއްޖެއްޔ ާ ާ

އެހުރިޮގތަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިސްކިތެއްާ ކަހަލަާ ިމސްކިތްާ ކަޅުވަކަރުާ ވެއްޖެއްޔ ާ ދަންނަވ ކަަމށްާ އެހެންާ އެބަހުރި.ާ

ރައިޓްސްާއަށްާނުވަތަާމިާބިލ އިާތަޢ ރުޟުވ ާކަމަކަށް.ާއަޅުަގނޑުާއެހެންީވމަާބިނ ކުރ އިރުަގއި،ާމިއީާމިެވސްާވެދ ނެތޯާކޮޕީާާ

ބަލައިލަންޖެހޭ.ާާ ބިލަށްާ ޮގތެްއަގިއާ ޖުމްލަާ އެބަހުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކެްއވެސްާ މުހިންމުާ ކަހަލަާ  1165މިދެންނެވިާ

އެ ފަންނ ނުންާ ރ އްޖޭަގއިާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ޢިއްޒަތްތެރިންާ ބައެއްާ ނޫންނަމާަާހަމައެހެންމެާ މުނ ސަބަތުތަކުަގއިާ ކަހަލަާ ކިާ

ހަމާަާ ފަހުންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަ.ާ ބަދަލުކުރ ާ މީހުންާ ޮގތްޮގތަށްާ އެކިާ އުފެއްދުންތައްާ އަމިއްލަާ އެމީހުންެގާ

ދޭ،ާކުރެީގާާފެނިެގން،ާވަރަށްާފަހަކުންނެއްާނޫންާމީެގާދިހަވަރަކަށްާއަހަރުާކުރިއްސުރެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާއެބަ

ރ ުގތައްާފަހުެގާޮގތްޮގތަށްާބަދަލުކޮށްެގންާއެކިކަހަލަާޝޯތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހުށަހަޅައިދެމުންާދ ތަން.ާއ ދެ،ާއެހަނދ ންާ

ބަލ ލ އިރުަގއިާ މިކަންާކުރަންާދެންާ ދޭާއެބަ.ާއެހެންވީމ ،ާ ފެނިެގންާ ތަފ ތުާޝޯތައްާއެބަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1170ޝޯާކަހަލަާ

ސަބަބުންާކޮންކަހަލަާމައްސަލައެއްތޯާކުރިމަތިވެެގންާދ ނީ.ާކިހ ާމިންވަރަކަށްކަންާކޮންާމަޤްޞަދެއްަގއިާކަންާާާދެންާމިާބިލުެގ

މިދެންނެިވާ ކޮމިޓީައކުންާ ދ ާ ބިލުާ މިާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭނުންކުރެވޭނީ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއްޗެއްާ އެފަދަާ

ކީާބޭނުންތެރިާމުހިންމުާކަމެއް.ާއެހެންާނޫންކަމަށްާވެއްޖެއްޔ ާމިދެންނެވިާކަހަލަާކަންތައްތަކ އިާދޭތެރޭަގއިާރިޢ ޔަތްާކުރުމަ

ޮގތަށްާމީަގއިާޮއެވެގންނެއްާނުވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާވިޔަފ ރިާ ުގޅިެގންާމީހަކުާޮގަވިއެގންާކޯޓަށްާދެވޭނެާ މައްސަލައަކ އިާ

 1175ާރައިޓްސްާއަށްާއެހެންާމީހަކުާއަރައިަގނެެގންާމިޮގތަށްާއުސޫލުންާމިދެންނެވިާކަހަލަާކަންތައްތައްާކޮޕީާރައިޓްސްާއެކަކުެގ

މިކަންާކޮށްފިކަމަށްާވެއްޖެްއޔ ާއެއަށްާއަދަބެްއާކަނޑައެޅުުމެގާއެާބ ރުާމިާބިލުންާލިބުންާެއންމެާރަނަގޅު.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

އެހެ މަޤްޞަދެއްަގއިާ ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ނޫންޮގތަކަށްާ އުސޫލުންާ އޮންނަާވިޔަފ ރިާ ކިޔ ފައިާ މީހަކުާ ންާ

އެހެންީވމަާ ކަމެއްތޯ.ާ ކޮންކަހަލަާ ދިމ ވ ނީާ ދެންާ ކުރީމަާ ިމކަންާ ޮމޑިފައިކޮށްެގންާ އެާ ޮގތަކަށްާ ފަހުެގާ އެއަށްވުރެާ ލަވަެއއްާ

ކޮމިޓީންާ ދ ާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭަގއިާ މިކަންތަކ އިާ ހުރީމަާ ތެރޭަގިއާ ބިލުެގާ މިާ ކަންތައްތަކެްއާ ތަފ ތުާ ާއެކަހަލަާ

ހުށަހެޅުްއިވާާ ބިލުާ މިާ ފަހަރެއްަގއިާ ކޮމިޓީެއއްަގއިާ ދ ާ ބިލުާ މިާ އަދިާ ކަމެއް.ާ ބޭނުންތެރިާ ނިންމުމަކީާ ޮގތެްއާ  1180މަޝްވަރ ކޮށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހިމެނިަވޑައިާނުަގތުމަކީާވެސްާއެކަށީެގންވ ާކަމެްއ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުގައިާ

ްއވިާޚިޔ ލުެގާއަލީަގއިާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްިވާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤްާމެންބަރުންާއެާފ ޅުކުރެ

މިއ އިާބެހޭޮގތުންާފަހުާފުރުޞަތުެގާތެރެއިންާވެސްާކަންބޮޑުވ ާކަމެއްާއޮެވއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުެގާމިާސުވ ލަށްާ

ދެއްާ ޖަވ ބެއްާ ކަންބޮޑުވުމަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާއަޅުަގނޑުެގާ ބިލަކީާ މިާ ހަމަެއއ ެއކުަގއިާ ުއއްމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނެކަމަށްާ
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 1185ދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާިވސްނ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާުމޖުތަމަޢުަގއިާހުރިާކަންތައްތަކަށްާ

ވެސްާމީހަކަށްާއަދަބެއްާލިބިެގންނެއްާނުވ ނެ.ާހަމައެހެންމެާފެތޭޮގތަށްާއެކުލެވޭާބިލަކަށްާވ ންވ ނެ.ާމިާބިލުެގާސަބަބުންާއެއްާ

ކުރުމަށްޓަކައިާވެސްާިގނަުގނަާމަސަްއކަތްތަކެއްާ ޤ ނޫނަކަށްާވެެގންާއަންނައިރުަގއިާމިކަންާރައްޔިތުންާހޭލުންތެރިާ މިާބިލުާ

ބަޔަ ިގނަާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންނ އިާ މިއީާ އެއީާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭާކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ މައްޗަށްާ ކުެގާ

ޤ ނޫނަކަށްާވ ތީެވ،ާމިާޤ ނޫނަކަށްާވުމަށްފަހުަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފަހުންާފަހަށްާއަިއސްާފެނިެގންާދ ނެާޤ ނޫނެއްާހަދ ާާ

 1190ސް،ާނިމޭއިރުާއެންމެާފަހުާވަުގތުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާޤ ނޫނުަގއިާބުނ ާއެތިާވެސްާިގނަފަހަރުާމިާއިނެގނީ.ާއެހެންނަމަވެ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާޤ ނޫނެއް،ާރައްޔިތުންެގާމައްޗަށްާޢަމަލުކުރ ާޤ ނޫނެއްާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާ

ހަދައިފިކަމަށްާވަންޏ ާއެާތަންފީޛުާކުރަންޖެހޭާފަރ ތްތަކުންާއެާބިލ އިާބެހޭޮގތުންާމަޢުލޫމ ތުާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދެމުންާ

ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާެއޮގތުންާމިކަންެވސްާކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާެގންދަންޖެހޭ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ1195 

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ވަރަޙްމަތު ައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ ޝުކުهللاާ`.ާ ބެހޭާވަބަރަކ ތު.ާ ނަކަލުކުރުމ އިާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރިއްޔ ާ

އެންމެހައިާއުސޫލުތައްާބިލެއްެގާސިފައިަގއިާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައިާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤްާކުރައްވ ފައިވ ާމަސައްކަތްޕުޅަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާޝުކުރު

 1200އަޅުަގނޑުާމިާބިލަށްާމ ާދިުގކޮށްާވ ހަކަދައްކ ކަށްާނެތިން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާވ ހަކަދެކެވެމުންާމިާބަހުސްަގިއާދެކެުވނުާ

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ވ ހަކަތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ހުރިާ ދައްކަންާ ައޅުަގނޑުާ ބަލ ލ އިރު،ާ ބަރުާވ ހަކަތަކަށްާ

ފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވ ާާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ެއހެންކަމުންާ ވަނީ.ާ ދައްކަވ ފައިާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ

ބެހޭާ ނަކަލުކުރުމ އިާ ނަންާ ބިލުެގާ މިާ މިހުރީާ ިވސްނުންފުޅުަގއިާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ބެހޭޮގތުން.ާ ނަމ އިާ ބިލުެގާ މިާ އެްއކަމަކީާ

ުމެގާބިލުާމިޮގތަށްާބަދަލުކުރުމަކީާއެންމެާރަނަގޅުާޮގތްކަމަށް.ާއަދިާއެޮގތަކީާއަޅުަގނޑުާވެސްާތ ީއދުާއުސޫލުތައްާކަނޑައެޅު

 1205ކުރ ާޮގތްކަމަށްާވ ތީާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ަގއިާބައެްއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފިކުރީާ

ނުވަތަާބިލުާމިޮގތަށްާވ ހަކަދެކެވިފައިާވ ތީާއަޅުަގނޑަށްާއެާޚިޔ ލަށްާއަދިާތ އީދުާާާއުފެއްދުންތައްާޙިމ ޔަތްާކުރުމުެގާޤ ނޫނު

ނުކުރެވޭާވ ހަކަާެވސްާދަންނަވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުމެންެގާޙައްޤުތައްާޙިމ ޔަތްާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާ

ަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީ،ާޤ ނޫނުެގާއަތަކީާަވރަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަދައްކަމުންާދ އިރުަގއިާައޅު

ދ އިރު،ާ ބަހުސްކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލަކަށްާ މިފަދަާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ އަތެއްކަން.ާ ދިުގާ

ހަމަ ޖަންަގލިތަކ އިާ ަގސްބޯާ އެފްރިކ ެގާ ޚިޔ ލުާ ފިކުރ އިާ ވިސްނުމ އިާ ހަމަާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަޖެހޭ.ާ ދ ންާ ވެސްާ  1210ައށްާ

ހަމަާއަށްވެސްާފޯރަންާއެބަޖެހޭ.ާހަމައެޮގތަށްާއަޅުަގނޑުެމންެގާ އެފަދައިންާއަޅުަގނޑުމެންެގާފިކުރުާސަހަރައިެގާބިންތަކ އިާ
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މަާވިސްނުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާފިކުރުާޢަރަބިންެގާމުއްސަނދިާލައިބްރަރީތަކުަގއިާތެރޭަގއިާެވސްާެގންުގޅެންާއެބަާޖެހޭ.ާހަާ

މެދުަގިއާާ އ އިާ ޓެކްނޮލޮޖީާ ހުޅަނުގެގާ ތަޙުޒީބުވެފަިއވ ާމިއަދުެގާ ދުނިޔޭެގާ އެބަޖެހޭާ މިމޭރުމުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިނެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންާވިސްނުންހުރީާކިހިނެއްކަންާެވސްާމިފަދަާބިލަކަށްާވ ހަކަދައްކ އިރުާމިފަދަާބިލަކަށްާމަސައްކަތްކުރަމުންދ ިއރުާ

 1215އަޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަންާކޮމިޓީާާާ،ތަކެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްއިނެގންޖެހޭާއެނުގން

މަރުޙަލ ަގއިާމިާބިލަށްާެގންނަންޖެހޭާއިޞްލ ޙުތަކެއްާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސްާބިލަކީާަވރަށްާފުރިހަމަާބިލެއްާކަމަށްާވެސްާ

ބިލަކަށްވެސް ކޮންމެާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ވެސްާާާއަޅުަގނޑުާ ބިލަށްާ މިާ ބީދައިންާ ައންނަާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ ވަރެްއެގާ ކޮންމެެވސްާ

އިޞްލ ޙުތަކެއްާއަންނަންޖެހޭާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިާބިލުަގއިާައޅުަގނޑުާވެސްާކަންބޮޑުވ ާާ

ަގއިާިމވަނީާމިޤ ނޫނުެގާދަށުންާކޮޕީާރައިޓްެގާާވަނަާމ އްދާ 7ާާވަނަާމ އްދ .7ާާާާމ އްދ އެއްާއެބައޮތް.ާއެމ އްދ ާއަކީާމިާބިލުެގާާ

 1220ޙައްޤުތައްާލިބިަގތުމަށްޓަކަިއާއެާޙައްޤުތައްާސަރުކ ރުެގާއިދ ރ އެްއަގިއާރަޖިސްޓްރީާކުރުަމކީާކޮންމެހެންާލ ޒިމްކަމެްއާނޫނޭ.ާ

ބިލުެގާާ މިާ ހަމަާ ވ ޮގ20ާާއެހެންނަމަވެސްާ ދެމިެގންާ ރައިޓްާ ކޮޕީާ މުއްދަތަކަށްާ ވަކިާ މ އްދ ަގއިާ ތަށްާވަނަާ

ތ ރީޚެއްާާ އުފެއްދުނުާ މިާ ކަމަށްވ ނަމަާ ނުކުރެވޭާ ރަޖިސްޓްރީާ ތަނެއްަގިއާ ހިތަށްއަރަނީާ ައޅުަގނޑުާ ބަޔ ންކުރެވެމުންދ އިރުާ

ަވުގތުކޮޅެއްާދެްއެވންާާާ،ކޮންޮގތަކުންތޯާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ނީ.ާކޮންޮގތަކުންތޯާއަޅުަގނޑުމެންާުގނ ނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް

އަޅުަގނޑުެގ މާިާއިންނަމަާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެދެމުންާ ަވުގތުކޮޅަކަށްާ އިތުރުާ ހުރުމ އިއެކުާ ވ ހަކަތައްާ ާ

 1225ބިލުަގއިާއަޅުަގނޑުާކަންތައްބޮޑުވ ާއަނެްއާމައްސަލަާއަކީާރ އްޖޭެގާސަޤ ފީާއުފެއްދުންތައްާމިސ ލަކަށްާލިޔެލ ޖެހުންާކަހަލަާ

ިވެގންވ ނެާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާހަމަާެއްއޮގތަކަށްާވެސްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާާމަސައްކަތްތަްއާަވކިާފަރ ތަކަށްާކޮޕީާރައިޓްާދެ

ކަމަކަށްާ ޙައްޤެއްާ ދެވިެގންވ ނެާ ރައިޓްާ ކޮޕީާ ފަރ ތަކަށްާ ވަކިާ ވެސްާ މަސައްކަތްތަކަކީާ މިފަދަާ ފޭލިވިނުމ އިާ ފަންގިވިނުމ އިާ

ކ  އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ ސަބަބަކީާ ނުކުރެވޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ ހަދިޔ ކޮށްފައިވ ާާއަޅުަގނޑަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްޓަކައިާ ބަފައިންާ

ހަދިޔ އެއް.ާއެފަދަާެއއްޗެހީަގިއާމީހަކުާކުރަހ ލ ާމަލަކުންާލިޔެލ ާއަކުރަކުންާއެާއުފެއްދުންާއޭނަެގާމިލްކަކަށްާެވެގންާނުވ ނެ.ާ

ެގއްލިެގ  1230ންާހިނގައިދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާމިކަންތައްާމިޮގތަށްާވ ކަމަށްވ ނަމަާމީެގާސަބަބުންާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތަކެއްާ

ފެންނ ތީާހަމަާމިާވިސްނުންާއަޅުަގނޑުެގާހުރީތީާެއކަންާައޅުަގނޑުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާޙިއްސ ކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާާ

ންާއިދ ރީާސަބަބަކީާލިޔެލ ޖެހުންފަދަާސަޤ ފީާމަސައްކަތްތަކަކީާައޅުަގނޑުމެންާހަމަާހިމ ޔަތްކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތަކަށްވ ތީާދެ

ާމޭޒުންާއަޅުަގނޑަށްާއަންގ ލަިއފިާވަުގތުާހަމަވެފަިއވ ތީާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

 1235ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އެދިވަޑަިއެގންފައެއް ފުރުޞަތަކަށްާ މެންބަރަކުާ އެއްވެސްާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނެތް.ާޝުކުރިއްޔ ާ ާ

މެންބަރުާމުހައްމަދުާޠ ރިޤަށްާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މަނަދޫާ ބުނުމުެގާފުރުޞަތުާ ފަހުބަސްާ އެހެންކަމަށްވުމ ެއކުާއަޅުަގނޑުާ

ާއަރުވަންާ.
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ާ

 1240ާރިޤުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުހައްމަދުާޠ ާމަނަދޫ

ުގޅޭ ެއއ އިާ ރަިއޓ އިާ ކޮޕީާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ މިާާާ`.ާ މިއަދުާ ބިލުާ ޙައްޤުތަކުެގާ އެހެނިހެންާ

ަވރަށްާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކަށްާ އެފ ޅުކުރެއްވިާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދިއުމުންާ ހުށަހެޅިެގންާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ އަމިއްލަ އަޅުަގނޑުާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ހަމަާ ވެސްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ައށްާއިޙްލ ސްތެރިކަމ ެއކުާ

އިއުތިރ ފްވ ނީާމިާކޮޕީާރައިޓ އިާެއއ އިާުގޅުންހުރިާކަންތަްއތަކުެގާބިލުާޙައްޤުތަކުެގާބިލުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާހުށަހެޅުނީާ

ޚިޔ ލުފުޅުތަކަކީާާ ފ ޅުކުރެއްވިާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންކަމުންާ ނޫންކަން.ާ އަށްާ ފުރިހަމަާ  1245އެންމެާ

ލުާޤ ނޫނަކަށްާެވެގންދިއުމުަގއިާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއެންމެާމަންފ ހުރިާޚިޔ ލުފުޅުތަކެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާބި

ކޮޕީާ ފ ހަަގކުރެވުނީާ ބޮޑަށްާ ެއންމެާ އަޅުަގނޑަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ބަހުސްެގާ މިާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ފުރަތަމަވެސްާ އެންމެާ

ޙައްޤުތަކު އެހެނިހެންާ ުގޅޭާ އެއ އިާ ވ ހަކަފުޅުާރައިޓ އިާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ބަދަލުެގނައުމަށްާ ނަމަށްާ ބިލުެގާ މިާ ބިލު.ާ ެގާ

ދެއްކެިވކަން.ާެއޮގތުންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒްާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރު،ާ

މިހެން އަލީާ އަފްރ ޝިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިޮގތަށްާއުނޫގފ ރުާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ  1250ޮގސްާ

ފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވ ނީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޙިޔ ލުފ ޅުކުރަްއވ ފަިއވ ކަންާ

ފ ރުާދ އިރ ެގާާނަކަލުކުރުމުެގާެއޮގތަށްާކޮޕީާރައިޓުެގާބަދަލުަގއިާނަކަލުާކުރުންާއެޮގތަށްާބަދަލުކުރުމަށް.ާހަމައެހެންމެާއުނޫގ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފ ހަަގކުރައްވ ފައިވަނީާފިކުރީާމުދ ާހިމ ޔަތްކުރުމުެގާބިލެއްެގާޮގތުަގއިާނަންާއެޮގތަށްާބަދަލުކުރުމަށް.ާ

މައިަގނޑުާ ހުށަހެޅުމުެގާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވަތަާ ައޅުަގނޑުެގާ ނަމަވެސްާ ބަދަލުކުރެްއވިާ ޮގތަކަށްާ ކޮންމެާ މިއިންާ

އެހެންވީަމާމަޤުޞަދަ ހޯދައިދިނުން.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޙައްޤުތައްާ ލިބޭންޖެހޭާ ކަންތައްތައްާ ހިމަނ ފައިވ ާ މިާ ބިލުަގއިާ މިާ  1255ކީާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެއީކީާ ފުޅ ވެެގންދިއުންާ އިތުރަށްާ ދ ިއރ ާ ޙައްޤުތަކުެގާ ޮގތަކަށްާ ނުލިބޭާ އުނިކަންާ އެޙައްޤުތަކަށްާ

ނޭ.ާމިކަންާފުރިހަމަވެެގންާދިއުމޭާޙަޤީޤަތުަގއިާެއންމެާބޮޑުާބޭނުމަކީ.ާހަމައެހެންމާެާއަޅުަގނޑުެގާއެްއވެސްާމައްސަލައެއްާނޫ

ޮއޑިދޯނިފަހަރުާ ފ ހަަގކުރައްވ ފައިވޭާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ާމިާބިލުަގއިާހިމެނިފައިާނެތްކަން.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާމ ފ އެކުާާއުފެއްދުމ އިާޓްރޭޑްާމ ކ އިާމިާދެާކަންތައްތަކުެގާބައިާމީަގއި

ބޮޑަށްާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ ިމމަޖިލީހަށްާ ފަރުމ ކުރުމުަގއިާ ބިލުާ ިމާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އިުއތިރ ފްވަންާ އަޅުަގނޑުާ  1260ހަމައެހެންމެާ

ނަށްާއެކަމެްއެގާމަޢުލޫމ ތުާއެންމެާއަޅުަގނޑުމެންެގާފެންވަރުންާައޅުަގނޑުމެންެގާޤ ބިލުކަންާހުރިާމިންވަރަކުންާއަޅުަގނޑުމެން

ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހިމެނިފައިވ ނެކަންާ ބިލުަގއިާ މިާ ރަނަގޅަށްާ އެންމެާ ކަންތައްާ ކަންތައްތަކެއްެގާ ހުރިާ ރަނަގޅަށްާ

ފަރި އެހ ާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ައކީާ ދ އިރ ާ މަސައްކަތްތެރިކަމުެގާ އ ިއާ ދ ިއރ ާ ވިޔަފ ރީެގާ ތަާއެހެންކަމުންާ

ފ ހަަގކުރެވިފައިާ ބިލުަގއިާ މިާ ޮގތެްއަގިއާ އެކަށީެގންވ ާ ެއންމެާ ކަންތައްތައްާ ދ އިރ ެގާ ެއާ ނޫންކަމަށްވ ތީާ ދ އިރ ެއއްާ

ފ ހަަގކުރަްއވ ފައިޭވާާ މައުސޫމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ އ ދެ،ާ އެދެން.ާ މ ފަށްާ ނިހ ޔަތައްާ  1265ނެތްކަމަށްޓަކައިާ
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ާާ މ އްދީާތަކެތީެގާބަދަލުަގއިާފިކުރ6ާާާީހިމ ޔަތްކުރުމުެގާވ ހަކަ ަވނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވި.ާ

މިާ އަޅުަގނޑުާ އެއްބަސް.ާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކުރެވިފައިވ ކަން.ާ ބިލުަގިއާ މިާ މ ބޮޑަށްާ ބައިާ ތަކެތީެގާ މ އްދީާ ވ ހަކަާ ތަކެތީެގާ

ށްާބޮޑަށްާސ ފުވެއްޖެާޙަޤީޤަތުަގއިާފިކުރީބައިާހިމެނިފައިވ ާމިންަވރުާބިލުަގއިާައޅުަގނޑަށްާވެސްާއެހެންާވިދ ޅުވުމުންާވަރަ

ދެއްުވން.ާ ވިސްނ ަވޑަިއެގންާ މިކަންތައްތަކަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ އެދެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ާ ކުޑަކަން.ާ

 1270ބެހޭާމ އްދ ާއ ިއާހަވ ލ ދީާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވި.ާާހ މިދުާޢަބްދުލްޢަފޫރުާފ ހަަގކުރައްވ ފައިޭވާކޮޕީާރައިޓްާރަޖިސްޓްރީާކުރުމ އި

ދެންާޖުމްލަާޮގތެއްަގއިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރެްއވިާފ ޅުކުރެއްވިާޚިޔ ލުފުޅުތަކަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާބިލުާ

ެއކަންތައްތަކ އި ެވެގންާދިއުުމަގިއާއެާބިލުާބިލުެގާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގިއާވިސްނ ާ މިާާާޤ ނޫނަކަށްާ ެއޅިާ ދޭތެރޭަގއިާފިޔަވަޅުާ

ބިލަށްާއިޞްލ ޙުާެގނެސްާމިައށްާއިތުރުާފުރިހަމަކަމެއްާލިބިެގންދ ނެާކަންތައްތައްކަންާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާހަމައެހެންމެާ

ިމވަުގތުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާތޮްއޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދުާފ ހަަގކުރައްވ ފަާ އިޭވާކޮޕީާއަޅުަގނޑުާ

ާާ ުމއްދަތު ކޮޕ50ާާާީރައިޓްެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ވިސްނ ފައިތޯ.ާ ކޮންޮގތަކަށްާ ުއސޫލަކުންާ ކޮންާ އޮތީާ  1275އަހަރުާ

ާާ އަހަރުާއެޮގތަށްާފ ހަަގކުރެވިފައިާިމަވނީާހަމައެއްވެސްާކަމަކަށްާިވސްނ ލުމެއްާނެތުމުންާކަމަށް.ާއެއ50ާާާާީރައިޓްެގާމުއްދަތު

އްަގއިާމިކަމ އިާބެހޭާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުާމިާބިލުާހުށަހަޅަމުންާވެސްާދެންނެވިންާވަރަށްާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ އެާ

ފުޅ ާދ އިރ އެްއަގއިާއަޅުަގނޑ އިާއަޅުަގނޑުެގާއަޚްާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާއ ިއާާ

އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތުންާ ކުރިާ ހަމައެކަނިާދެމީހުންާ ކޮށްފައިވަނީ.ާ މިކަންތައްާ އަލީަގއިާ މައުލޫމ ތުެގާ ލިބުނުާ ނަށްާ

 1280އެވ ހަކަތަކަށްާއެކަންޏެއްނޫން.ާދުނިޔޭެގާއެހެންތަންތ ނަގިއާވެސްާމިކަހަލަާބިލުތަކުެގާކަންތައްތައްާއަޅުަގނޑުމެންާބެލިން.ާ

ޮގ ފެނުނުާ ރަނަގޅުކަމަށްާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެަވުގތަށްާ މިާބަލ ފައިާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުރެވިފަިއވަނީ.ާ ެއކަންާ ތައްާ

މުއްދަތައްާބަދަލުެގނައުމަކީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާނުކުރެވޭނެާކަމެއްނޫން.ާއ ދެ،ާމިާބިލުެގާމިާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ަގއިާޓްރޭޑްާ

ކުރަމުން މަސައްކަތްާ ބިލުެގާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދިޔަ.ާ ފ ހަަގކުރެިވެގންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ވ ހަކަާ މިކަންތަކ ިއާާާާމ ކުެގާ ދިޔައިރުާ

ދޭތެރޭަގއިާިވސްނިން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނުނީާޓްރޭޑްާމ ކުާމިދ އިރ ާއަކީާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ އެްއކަން.ާވަކިާޤ ނޫނެްއާ

 1285އެކަމަށްާހެދުންާނުވަތަާވަކިާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާއައުންާއެއީާޓްރޭޑްާމ ކްެގާދ އިރ ާިއންާވަރަށްާމުހިންމުާކަމެއްކަމަށްާ

ަގނޑުމެންނަށްާފ ހަަގކުރެުވނު.ާމީާވަރަށްާިގނަާބަޔެްއެގާވިޔަފ ރީެގާޙައްޤުތައްާއޭަގއިާހިމެނިފައިވ ާކަންތައްތަކަކަށްާވ ތީާއަޅު

ވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމެްއކަމަށްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ އޮތުަމކީާ އެކަމަށްާ ޤ ނޫނެއްާ ޮގތެއްަގިއާ ތަފްސީލުާ ވަރަށްާ

މިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާމިާބިލުެގާތެރެއަށްާއެބައިާހިމެނުމ އިާނުހިމެނުންާއެއީާހަމަަގއިމުާެވސްާފ ހަަގކުރެވިފައި.ާއެހެންވީމ ާކޮާ

ބަހުސްެގާާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމެްއކަމުަގއިާ ކުރެވިދ ނެާ މެންބަރުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 1290ކަހަލަާކަންތައްތަކަށްާއެޑްރެސްކުރެިވެގންާދިޔަާއަޑު.ާއެހެންވީމަާމަރުޙަލ ަގއިާިއވިެގންދިޔަާކުރީެގާރ ުގތަކ އިާމިއުޒިކ އިާމި

ބިލުާ މިާ ރިޢ ޔަތްކޮށްެގންނޭާ ެވސްާ އެކަންތައްތަކަށްާ ވިސްނުންހުރީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

އުފެާ އަލުންާ ފ ހަަގކޮށްފަިއވ ނެާ ބިލުަގއިާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިވަނީ.ާ މީހެއްެގާާފަރުމ ކުރެވިފައިާ އެހެންާ އަދިާ ޮގތ އިާ އްދޭނެާ
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އުފެއްދުމަށްާއިތުރުާބަދަލުެގނެސްެގންާއުފެއްދޭނެާޮގތ އިާމިކަންތައްތަކަށްާވެސްާވ ނީާމިާބިލުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޚިޔ ލުާ

ފ ޅު ބިލ އިމެދުާ މިާ މަޖިލީހަުގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޖުމްލަޮގތެްއަގއިާ ކުރެއްވިާާފ ޅުކުރެވިފަިއ.ާ

ފ ޑުކިޔުްއވ ާާ ބިލ އިމެދުާ ބިލުާ މިާ ހަމައެހެންމެާ ޚިޔ ލުފުޅުތަކެކޭ.ާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ ބިނ ކުރަނިވިާ ވަރަށްާ  1295ޚިޔ ލުފުޅުތަކަކީާ

ަވރަށްާ ހެޔޮބަސްފުޅުތަކަށްޓަކައިާ ވިދ ޅުިވާ އެބޭފުޅުންާ ރައްދުކޮށްާ ފަރ ތަށްާ ހުށަހެޅުނުާ މިބިލުާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރެްއވުމުަގއިާ

އެކުާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާވެސްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނީާމިާބިލުާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އިާ

ކޮމިޓީއަކަށްާފޮނުވ ާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާމެންބަރުންެގާޚިޔ ލުފުޅުތަކ އިާޝުއޫރުތައްާމީަގއިާހިމެނިެގންާރައްޔިތުންނަށްާއެންމެާ

މި މިާ ޮގތުަގިއާ ޤ ނޫނެއްެގާ ޝުކުރިއްޔ ާާާފައިދ ހުރިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ދަންނަވަމުންާ ވ ހަކަާ އެދޭާ ދިއުންާ ފ ސްވެެގންާ ބިލުާ

 1300ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ާހިސ ބުންާމިާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ާނިމުނީ.ާމިއަދުާވޯޓަށްާއެހުުމެގާާ

ާބިލުާބަލައިަގންނަންާފެނޭތޯާވޯޓަށްާއެހުންާއޮންނ ނެ.ާާވަުގތުަގއިާމި

ާ1305 

ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.11

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއ ދެ،ާމިހ ރުާައޅުަގނޑުާމިދަނީާއެ ކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާިމއަދުާމިއޮތީާލޯކަލްާައށް.ާއެީއާކޮމިޓީތ11ާާަޖެންޑ ާނަންބަރު

 1310ތިޙ ބުެގާބިލުެގާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާނިމިާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްކުރުމަށްާހުށަހެޅުއްވުން.ާމިާބިލުާމިާރިޕޯޓްާކައުންސިލްތަކުެގާއިން

މަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ާދެއްވ ނީާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވިާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރުާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާ

ާމުޖުތ ޒް.ާ

ާ

ާއްމަދުާމުޖުތ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމުޙަހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރު

ރިޕޯޓް.ާ ޮގތުެގާ ފުރިހަމަކުރެއްވިާ ބިލުާ ކޮމިޓީންާއެާ ދިރ ސ ކުރެްއވިާ ބިލުާ އިންތިޙ ބުެގާ ކައުންސިލްތަކުެގާ  1315`.ާލޯކަލްާ

14ާާލީހުެގާާަގއިާއޮތްާމަޖ2009ާާިއޭޕްރީލ6ާާާާްލޯކަލްާކައުންސިލްތަކުެގާއިންތިޙ ބުެގާބިލުާސަރުކ ރުންާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވީާާ

ވަނަާޖަލްސ ަގއި.ާއެބިލ އިާމެދުާމަޖިލީހުެގާއެއްާޖަލްސ ަގއިާބަހުސްކުރެްއވުމަށްފަހުާމެންބަރުންާފ ޅުކުރެއްވިާޚިޔ ލުތަކުެގާާ

ާާ 11ާާާާއަލީަގއި ވަނަާޖަލްސ ާއިންާނިންމެވީާމިާބިލުާއިޞްލ ޙުާކުރެއްވުމަށްޓަކައ31ާާާިަގއިާއޮތްާމަޖިލީހުެގ2009ާާޮއަގސްޓް

އި ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހޮއްވެވި މަޖިލީހުންާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ ބިލުާ ހިންުގމ އިބެހޭާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ 11ާާދ ރީާ
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ާާ ފެއްޓެވީ މަސައްކަތްާ ބިލުެގާ މިާ ކޮމިޓީންާ ފޮނުއްވުމަށް.ާ ވެސްާ ބިލުާ މިާ ައށްާ ކޮމިޓީާ ވަުގތީާ  1320ޑިސެމްބަރ9ާާާމެންބަރުންެގާ

2009ާާާާ އެކޮިމޓީެގ ބެއްވުނުާ ބައްދަލުވުމ9ާާާުަގއިާ ާާވަނަާ މެންބަރުންނަކީ ހިމެނިަވޑައިަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގއިާ މިާ ާ-1ަގއި.ާ

ާާ މޫސ ާމަނިކު. މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ާާާާ-2ހުޅުހެންވޭރުާ އ ޒިމް. ޢަލީާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާާާ-3މެދުާހެންވޭރުާ ހެންވޭރުާ

ފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާ-5ތ ޒު.ާާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުާާާ-4ދ އިރ ެގާމެންބަރުާހ މިދުާޢަބްދުލްޢަފޫރު.ާާ

ާާ ާާާާ-6ޢަލީާސަލީމް. ާާާާ-7އޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަލީމް. ާާ-8ތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމް.

 1325ންބަރުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެާާ-10ބިލެއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާހަމްޒ .ާާާާ-9ތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދު.ާާ

ާާ ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމް.ާލޯކަލްާކައުންސިލްތަކުެގާއިންތިޙ ބުެގާބިލުާާާ-11އަޙުމަދުާއ މިރު.

އިޞްލ ޙުކުރެއްވުުމެގާމަސައްކަތްާކޮމިޓީންާކުރިޔަށްާެގންދެުވމުަގއިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާފ ޅުކުރެްއވިާޚިޔ ލުތަކަށްާފުރިހަމަާ

ރިޢ ޔަ އަށްާއަށްާ ކޮމިޓީާ ބޭފުޅުންާ ކޮމިޝަންެގާ އިލެކްޝަންާ ޖެނެރަލ އިާ އެޓ ރނީާ އިތުރުންާ މީެގާ ައދިާ ކުރެްއވި.ާ ތްާ

ވަކިމުއްދަތުތަކެްއެގާާ މިޮގތުންާ ހޯއްދެިވ.ާ ކޮމިޓީންާ ފުރިހަމަކުރެއްވުުމަގިއާ ބިލުާ މިާ ެއހީތެރިކަންާ އެބޭފުޅުންެގާ ހ ޒިރުކުރަްއވ ާ

 1330ބިލުންާލ ޒިމްކުރ ާކަންތައްތައްާއެންމެާއެކަށީެގންވ ާޮގތެއްަގއިާެއކޮމިޝަނުންާާާތެރޭަގއިާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނުންކުރުމަށްާމިާ

އެްއޮގތްވ ާާ މުއްދަތުތަކ އިާ ދެއްވިާ އެކޮމިޝަނުންާ ސ ފުކުރެއްވުމަށްފަހުާ އަރިހުންާ އެބޭފުޅުންެގާ މުއްދަތުތަކެއްާ ކުރެވޭނެާ

މަ ބިލުާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުރެއްވި.ާ އިޞްލ ޙުާ ބިލުާ ކޮމިޓީންާ އެޖެންޑ ާޮގތުެގމަތިންާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާ ތަޅުމަށްާ ޖިލީހުެގާ

ކުރެވިފައިާވަނިކޮށްާއޭރުާހުށަހެޅިފައިވ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާބިލުާސަރުކ ރުންާ

ާާ 2ާާާާއަނބުރ ާެގންދަވ ފަިއވ ތީާމި ލީހުެގާރިޔ ސަތުންާމިާބިލުާބިލުާކަމަށްވެފައިާމަޖ2ާާިބިލަކީާއެކުއެކީަގއިާފ ސްކުރަންޖެހޭ

ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަލުންފެށީާ މަސައްކަތްާ ބިލުެގާ އެހެންކަމުންާ ފޮނުއްިވ.ާ އަށްާ ކޮމިޓީާ  1335އަނބުރ ާ

ާާ ފ ސްކުރުމުން މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ބިލުާ ހިންުގމުެގާ 29ާާާާއުސޫލުންާ 2010ާާާާއޭޕްރީލް އެދުވަހު އެޮގތުންާ 3ާާަގއި.ާ

ެގންނެިވާބައްދަލުވު މަޖިލީހުންާ ބިލަށްާ ހިންުގމުެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބ ްއވ ާ މެްއާ

ުގޅިެގންާމިާބިލަށްާެގންނަންޖެހުނުާއިޞްލ ޙުތައްާކޮމިޓީންާބިލަށްާެގންނެވި.ާއަދިާމީެގާއިތުރުންާބިލުެގާާ އިޞްލ ޙުތަކ އިާ

ެގންނެވުމަށްފަހުާބިލުެގާމަސައްކަތްާކޮމިޓީންާމ އްދ ތައްާވަކިވަކިންާދިރ ސ ކުރަްއވ ާބަ އްލަވ ާބިލަށްާއިތުރުާއިޞްލ ޙުތައްާ

ކޮިމޓީެގާާ ބައްދަލުވުންތަކަށްާ ބޭްއވެިވާ ކުރެއްވުމަށްާ ދިރ ސ ާ ބިލުާ ކައުންސިލްތަކުެގާ ލޯކަލްާ ރިޕޯޓ ިއއެކުާ މިާ  1340ނިންމެވި.ާ

ާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.ާމެންބަރުންާވަޑަިއެގންނެވިާނިސްބަތްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާލިޔުމެއް

ާ

ާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާދެންާއޮތީާބިލަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުެގާމަރުޙަލ .ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާއިޞްލ ޙުާ

ާާ ހުޅުވ ލަނީ މިާ ފުރުޞަތުާ ދަށ83ާާުހުށަހެޅުމުެގާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މިޮގތުންާވަނަާ ިއޞްލ ޙުތަކަށް.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ  1345ންާ

ާާ މިއޮތީ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ ދ އިރ ެގ2ާާާާއަޅުަގނޑުާ ދިއްދޫާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ އިޞްލ ޙުާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ
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ކުާނެތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޙުމަދުާސަމީރުާމިއަދުާވަޑަިއެގންާމިއަދުެގާޖަލްސ އަ

އެހެންވީމަާެއާއިޞްލ ޙުާއެހެންާމެންބަރަކުާހުށަހަޅުއްވަންާބޭނުންފުޅުވ ާކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާއެާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

އ ދެ،ާއެާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުްއވަންާބޭނުންފުޅުވ ާމެންބަރަކުާނެތީމަާއަޅުަގނޑުާއެާއިޞްލ ޙުާދޫކޮށްލ ފައިާމިހ ރުާކުރިޔަށްާ

 1350ވަނަާމ އްދ ާއަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތިނަދ4ާާާޫއްދ ެގާއަރިމަތީާސުރުޚީާއ ިއާާވަނަާމާ 4ާާމިދަނީ.ާާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާއްމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ރ ެގާމެންބަރުާމުޙަތިނަދޫާދ އި

4ާާާާޔ .ާކޮމިޓީންާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ާބިލުެގާާއ ދެ،ާޝުކުރިއް ވަނަާމ އްދ ާތިރީަގިއ4ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާއަރިމަތީާސުރުޚީާއ އި

ާާ ނެުގން. ޯވޓުާ މ ލޭަގއިާ އިތުރުންާ ދ ިއރ ެގާ ބޭއްވޭާ އިންތިޙ ބުާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ ޮގތަށްާ މ4ާާާިބަޔ ންކުރ ާ މ އްދ .ާ  1355ވަނަާ

އިންތިޙ  ކަުއންސިލްތަކުެގާ ބ އްވ ާ ދަށުންާ ޥޯޓުލާ ޤ ނޫނުެގާ އިންތިޙ ބުކުރުމަށްާ ެމންބަރުންާ ެއކައުންސިލަކަށްާ ބ އްވ ނީާ ބުތައްާ

އެވެ.ާާ ހ މަޮގތެއްަގާ ބޮޑުާ ފެންނަކަންާ ސަރަޙައްދުަގއިާ ވޯޓުލީާ އޮންނ ނީާ ުގނުންާ ވޯޓުާ އެވެ.ާ މ ލޭަގާ ވެރިރަށްާ ދ އިރ ަގޔ އިާ

ާކޮށްދެްއވަން.ާއަޅުަގނޑުާއެދެންާކޮންމެެވސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާމިާިއޞްލ ޙަށްާތ އީދު

ާ

 1360ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާއްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަހި

ސަމްާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއުވމަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަާ

 1365ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިޞްލ ޙުާ ހުށަހެޅުްއވިާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ ދެާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ާދެއްވުމަށްާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގ

ާ1370 

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ހުށަހަޅ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ނެތުމ އިއެކުާ ވަޑަިއެގންާ އަޙްމަދުާސަމީރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ

ނަާމ އްދ ާއަންނަނަވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުަމށް.ާޤ ނޫނޫއަސ ސީަގއިވ ާޮގތުެގާމަތިންާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާބިލުެގާދެާވަ
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ާާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ އެވެ.ާ ހިންުގމަށްޓަކ ާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތަްއ2010ާދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާ.../

ބަ ޤ ނޫނުަގިއާ ހިންުގމުެގާ ުއސޫލުންާ ރަށުާލ މަރުކަޒީާ ކައުންސިލުތަކ ށ އިާ އަތޮޅުާ މަތިންާ ޮގތުެގާ  1375ޔ ންކޮށްފައިވ ާ

މިާ އަދިާ އިންތިޚ ބެވެ.ާ ކައުންސިލުާ ލޯކަލްާ ކިޔ ނީާ އިންތިޚ ބުާ ބ އްވ ާ ހޮވުމަށްާ މީހުންާ މެންބަރުކަަމށްާ ކައުންސިލުތަކުެގާ

ާާ ބޭނުމަށްޓަކ  ާކައުންސިލެއްގެާާލޯކަލްާއެްއވެސްާތެރޭަގއިާާމ ނައިެގާމުއްޢ ާއިންތިޚ ބުެގާކައުންސިލުތަކުެގާލޯކަލްޤ ނޫނުެގާ

ާޮގނޑިތަކެއްާނުވަތަާޮގނޑިެއއްާމަޤ މެްއެގާއިންތިޚ ބީާކައުންސިލެއްގެާާލޯކަލް،  ޮގތަކަށްާނޫންާސަބަބުންާހަމަވުމުެގާޢުމުރު

ާމެންބަރުންާނުވަތަާމެންބަރަކުާޮގނޑިތަކަށްާމަޤ މުެގާއެާާނުވަތަާޮގނޑިައކަށްާޤ މުގެާމައެާހުސްވެއްޖެނަމަ

 1380ާތެރޭަގއިާާމ ނައިެގާމުއްޢ ާއިންތިޚ ބުެގާކައުންސިލުތަކުެގާލޯކަލްާެވސްާާއިލެކްޝަން-ބައިާބ އްވާ ާރުމަށްޓަކައިއިންތިޚ ބުކު

ާ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ކޮންމެވެސްާެމންބަރަކުާތ އީދުކުރަްއވ ނެާކަަމށްާވެސްާުއއްމީދުކުރަން .އެވެާހިމެނޭނެ

ާ

ާހަކަދެްއކެވުންާ:މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝިދުާވ 

ާާއަޅުަގނޑުާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުެގާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދުކުރަން.

ާ1385 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ެގާއަރިމަތީާސުރުޚީާައށ އ4ާާާިޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާމިއޮތީާާ

ވަނަާމ އްދ އަށްާހުށަހަޅުްއވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވުމަށްާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ 4ާާާ

އަށް.ާމިަވުގތުާވަޑަިއެގންާޖަލްސ ަގއިާނެތީމަާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވަންާބޭނުންފުޅުވ ާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

 1390ާއުތުރުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއމްތިޔ ޒުާފަޙުމީ.ާއަރުވަން.ާމ ފަންނުާ

ާ

ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަޙުމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އިތުރުާ އަދިާ ެވސްާ ފޮނުވުނުޮގތަށްާ މަޖިލީހަށްާ ފުރަތަމަާ ެއންމެާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޮގތުެގާާާާއިޞްލ ޙަކ އެކުގައި އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާ ހަމްޒ ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ ހުށަހަޅ ލަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ބިލުެގ މިާ އ ދެ،ާ 4ާާާާމަތިން.ާ ބަދަލުކޮށް ސުރުޚީާ އަރިމަތީާ މ އްދ ެގާ ޮގތަށ4ާާާްވަނަާ ބަޔ ންކުރ ާ ތިރީަގއިާ މ އްދ ާ  1395ވަނަާ

ބޭއްވޭާ އިންތިޚ ބުާ ސުރުޚީ:ާ އަރިމަތީާ ާކައުންސިލުތަކުެގާބ އްވ ާދަށުންާމިޤ ނޫނުެގ4ާދ އިރ .ާާާާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް.ާ

ގ ނޫނުެގާާާާއި.ދ އިރ އެްއގަާާވޯޓުލ ާކުރުމަށްއިންތިޚ ބުާމެންބަރުންާއެކައުންސިލަކަށްާހަމަެއކަނިާބ ްއވ ނީާއިންތިޚ ބުތައް މިާ

ވީ އިންތިޚ ބުތަކުަގއިާ ބޭއްވޭާ ވޯޓުާާހ ދަށުންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ިގނަާ އިލެވެސްާ ޮގތަކަށްާ ާކޮމިޝަނުންާާސްކްޝަންލެވޭނެާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާާާ.ެއވެާކުރަންވ ނެިއންތިޒ މްާާބ އިބެހޭާކަންތައްތައްޚ އިންތި

ާ1400 
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ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝިދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަޙުމީާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅު

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ  1405ވަނަާމ އްދ ާއަށްާިއޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅުމަށްާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ6ާާާުޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.

ަގނޑުާމިާއަރުވަނީާހިތަދޫާމެދުާއަޙްމަދުާސަމީރަށް.ާއަޙްމަދުާސަމީރުާޖަލްސ ާއަށްާވަޑައިެގންާނެތީމަާއެާފުރުޞަތުާއަޅުާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދަށް.ާ

ާ

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

 1410ވަނަާމ ްއދާ 6ާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާވަޑައިެގންާނެތުމުންާއަޅުަގނޑުާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ލ ނަން.ާބިލުެގ

އަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާސިޓީާކައުންސިލެްއާިއންތިޚ ބުކުރަންޖެހޭާމެންބަރުންެގާއަދަދުާކަުމަގިއާބަލ ނީާޤ ނޫނުާ

ާާ ާާާާ/...2010ނަންބަރު ޤ ނޫނުެގ ހިންުގުމެގާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ބ ބުަގިއ5ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވަނަާ

ދ އިރ ތަކުެގާާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާޝަރު އިންތިޚ ބީާ ކައުންސިލެއްެގާ ސިޓީާ އެާ ކަުއންސިލަކަށްާ ސިޓީާ ކޮންމެާ ފުރިހަމަވ ާ ތުތައްާ

ާާ އިންތިޚ ބުކުރ  ދ އިރ އަކުންާ އިންތިޚ ބީާ ކޮންމެާ އަދަދުެގ1ާާާާތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ އެކުލަވ ލެވޭާ ހިމެނޭޮގތަށްާ މެންބަރުންާ

 1415ާމައްޗަށެެވ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރި

ދެކުނުާ މައްޗަންޮގޅިާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާދު.ާތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދ އިރ ެގާޢިްއޒަ

ާ1420 

ާކެވުންާ:ދުާވ ހަކަދެއްާއިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ 

ހެޅުމަށްާައޅުަގނޑުާޝުކުރިއްޔ ާރައީސް.ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަ

ާ.ާތ އީދު

ާ

 1425 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 2ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާދެންާއޮތް 6ާާާާިއޞްލ ޙުާއެއީ ނަާމ އްދ ެގާފެށޭާވ7ާާަވަނަާމ އްދ ާއަށ އި

ާާ ހުށަހެޅުއްިވ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްއަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ 2ާާޢިބ ރ ތަށްާ
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ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާދިއްދޫާދ ިއރ ެގ7ާާާާއިޞްލ ޙުާވަނީާއަނބުރ ާެގންދަވ ފައި.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީ

ރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙު.ާއެާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުުމެގާފުރުޞަތުާހިތަދޫާމެދާުާޢިއްޒަތްތެ

 1430ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާާާާޝުކުރިއްޔ  ބިލުެގ ރައީސް.ާ ރަޖިސްޓްރ7ާާާީޢިއްޒަތްތެރިާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ހ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ީމހުންނަށްވުރެއްާކުޑަާއ ބ ދީއެްއާހިމެނޭާކޮންމެާރަށެއްެގާރަށުާކައުންސިލެއްާއިންތިޚ ބުާކުރ ނ3000ާާާީކުރެވިފަިއވ ާއ ބ ދީ

 1435ާމެންބަރުންނެވެ.5ާާ

ާ

 ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވު

ޢަބްދުލްއަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ތ އީދުކުރައްވ ާ އ ދެ،ާ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާ

ާ1440 

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެންބަރުާދިއްދޫާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ހިތަދޫާ ނަންފުޅުަގއިާ ސަމީރުެގާ އަޙްމަދުާ

ާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 1445 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއ ދެ،ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާ 8ާާބަލައިެގންފިން.ާއ ދެ،ާދެން

ާާ ިމއޮތީ ޮގތުަގއިާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަށްާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރ7ާާާުވަނަާއިޞްލ ޙެއްާ

ާާ ެގންދަވ ފައި.ާއ ދެ،ާދެންާއޮތީ ިއޞްލ ޙުާވަނީާއަނބުރ ާ 9ާާާާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙު.ާއެާ ެއއީ ަވނ7ާާާަވަނަާއިޞްލ ޙު.ާ

ީއވ ާާމ އްދ ެގ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ަގލޮޅުާ އިޞްލ ޙެއް.ާ އޮތްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ އުނިކުރަްއވަންާ )ރ(ާ ާ

 1450ާهللا.ާޢަބްދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާ

ާާ ބިލުެގ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 7ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޮގތަށް އަންނަނިވިާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ ބިލުެގ ަވނ7ާާާަިއޞްލ ޙުކުރަން.ާ

ާފުރަތަމަާއިންތިޚ ބަށްޓަކ ާބ އްވ ާކުރުމަށްާއިންތިޚ ބުާެމންބަރުންާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާރަށުާކައުންސިލުތަކަށްާާމ އްދ ެގާ)ރ(.
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ާާާކޮމިޝަނުންާއިލެކްޝަންސްާޢަދަދުކަަމށްާއ ބ ދީެގާކޮށްފައިވ ާރަޖިސްޓަރީާރަށެއްެގާކޮންމެ  1455ާމ ރޗ31ާްކަނޑައަޅަންވ ނީ

ާކޮމިޝަނުންާއިލެކްޝަންސްާމިޮގތުންާއަދި.ާއ ބ ދީާއެވެާޖުމްލަާރަޖިސްޓަރީާކުރެވިފަިއވ ާރަށެްއގައިާއެާނިޔަލަށްާެގ2010ާ

ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ާއުޞޫލުންާާގައި(ާނ)ާއަދި(ާށ)،  (ހ)ާމިާމ ްއދ ެގާބިނ ކޮށްާމައްޗަށްާޢަދަދުތަކުެގާއ ބ ދީެގާކަނޑައަޅ 

ާާ މެންބަރުންެގާޢަދަދުާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުންާކަނޑައަޅ ނީއެެވ.ާޝުކުރިްއޔ ާާާާލަށްކަށްވ ރަށުާކައުންސިކޮންމެާރަށެއްެގ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ1460 

ާފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަޙުމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ 

ހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާهللاާވ ާޢަބްދުޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 1465 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރ8ާާާުޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.

ާރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމަށްާހިތަދޫާމެދުާދ އި

ާ

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

 1470ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިިވ8ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުެގާއިޞްލ ޙުާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ލ ނަން.ާބިލުެގާާ

އިޞް ާާޮގތަށްާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ހިންުގމުެގާާާ/...2010ލ ޙުކުރުން.ާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތަްއާ އިދ ރީާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ

ޤ ނޫނުެގާދަށުންާއުފައްދ ާލޯކަލްާކައުންސިލުތަކުެގާފުރަތަމަާއިންތިޚ ބުާމިާޤ ނޫނުެގާޢަމަލުކުރަންާފަށ ާތ ރީޚުންާފެށިެގންާ

28ާާާާ ލޯކަލްާކައުންސިލުތަކުެގާއުމުރުާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޤ ނޫނުެގާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާއަދިާހިނަގމުންދ 

ާާ ހަމަވުުމެގ މަތިންާ 120ާާާާޮގތުެގާ ިގނަވެެގން އިންތިޚ ބަށ14ާާާްދުވަސްކުރިންާ ކައުންސިލުެގާ ލޯކަލްާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ

ކޮމިޝަ އިލެކްޝަންާ ހުޅުވިއްޖެކަންާ ފުރުޞަތުާ އެާ މީހުންނަށްާ އެދޭާ އިޢުލ ނުާކުރިމަތިލުމަށްާ އަންގ ާ ޢ އްމުކޮށްާ  1475ނުންާ

ާެއވެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާކުރަންވ ނެ

ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝިދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ހު އެާ ރަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ހިތަދޫާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ށަހެޅުއްވިާާޝުކުރިއްޔ ާ

 1480ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢަބްދުލްއަޒީޒ8ާާާުޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.

ާ1485 

ާބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ރުާޢަމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަ

ާާ ބިލުެގ ލޯކަލ8ާާާްޝުކުރިއްޔ .ާ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ަވނަާ

ާާ އިޢުލ ންކުރުން. ކުރިމަތިލުމަށްާ އިންތިޚ ބަށްާ 8ާާާާކައުންސިލުތަކުެގާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ މިާ 2010ާާ)ހ(ާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ/......

އިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމަށްާޤ ނޫނުެގާދަށުންާއުފެއްދޭާލޯކަލްާކަުއންސިލުތަކުެގާފުރަތަމަާއިންތިޚ ބުާ

ފެށި ތ ރީޚުންާ ފަށާ  ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ ާާބޭއްވުމަށްޓަކ ާ ހިނަގ45ާާެގން އަދިާ ތެރޭަގއިާ ލޯކަލްާދުވަސްާ  1490މުންދ ާ

ާާކައުންސިލުެގާއުމު 120ާާާާރުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާހަމަވުމަށް 15ާާދުވަހަށްވުމ ެއކުާިގނަެވެގން

ހުޅުވިއްޖެކަންާ ފުރުޞަތުާ އެާ މިހުންނަށްާ އެދޭާ ކުރިމަތިލުމަށްާ އިންތިޚ ބަށްާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ލޯކަލްާ ތެރޭަގިއާ ދުވަހުެގާ

ާންކުރަންވ ނެާއެވެ.ާާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނުންާޢ ްއމުކޮށްާއަންގ ާއިޢުލ 

ާ

 1495ާަގމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާެމންބަރުޢިއްޒަތްތެރިާމ ވަށުާދ އިރ ެގާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރިާ މ އްދ ެގ8ާާޝުކުރިއްޔ ާ ާާާާވަނަާ އަށް ާާ)ށ(ާ ދ އިރ ެގ ާާމ ވަށުާ ޢަބްދުލްއަޒީޒުާާާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި

 1500ާާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ބިލުެގ ހުށަހަޅަނ8ާާްމިާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ ކައުންސިލެއްެގ8ާާާާ. ލޯކަލްާ )ށ(ާ

މެންބަރަކުާއެާމެންބަރުކަމުންާވަކިވުމުެގާސަބަބުންާއެާޮގނޑިާއަށްާމެންބަރަކުާއިންތިޚ ބުކުރަންޖެހޭާހ ލަތުަގއިާއެާހުސިްވާާ

 1505ސްިވާާޮގޑިާއަށްާމެންބަރަކުާއިންތިޚ ބުކުރުމަށްާބ އްވ ާލޯކަލްާކަުއންސިލުެގާބައިާއިލެކްޝަންާބޭއްވުމަށްޓަކ ާއެާޮގނޑިާހު

ާާ ދުވަހުެގާތެރޭަގއިާއެާކަުއންސިލުެގާބަިއާއިލެކްޝަނަށްާކުރިމަތިލުމަށްާއެދޭާމީހުންނަށ15ާާާްތ ރީޚުންާފެށިެގންާިގނަވެެގން

ާއެާފުރުޞަތުާހުޅުވިއްޖެކަންާިއލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުންާޢ ްއމުކޮށްާއިޢުލ ންކުރަންާވ ނެާެއވެ.ާާާ

ާ
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ާހަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙުސިންާ

ާާމ ވަށުާދ އިރ ެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ  1510ާއެާހުށަހެޅުއްވިާާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ މާ 9ާާޝުކުރިއްޔ ާ މާ ވަނަާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ އެާ އ އިާ ސުރުޚީާ އަރިމަތީާ ދ އިރ ެގާާއްދ ެގާ ވަށުާ

 1515ާާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ސުރ9ާާުބިލުެގ ައރިމަތީާ މ އްދ ެގާ ކުރިމަތިލ ާވަނަާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ ޮގތަށްާ އަންނަނިިވާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ެއާ އ އިާ ޚީާ

ާާ )ހ(ާލޯކަލްާކައުންސިލުތަކުެގ9ާާާާކައުންސިލުާބަދަލުވުމ އިާއެްއާކައުންސިލަށްވުރެްއާިގނަާކައުންސިލަށްާކުރިމަތިާނުލުން.

 1520 އްާނުލެވޭނެާއެވެ.ާާކަށްާއެއްާކައުންސިލަށްވުރެއްާިގނަާކައުންސިލަށްާކުރިމައްޗ1ާާެއިންތިޚ ބުަގއިާ

ާ

ާަގމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާމެންބަރުޢިްއޒަތްތެރިާވަށުާދ އިރ ެގާމ އ ދެ،ާ

ާ

 1525 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރިާ މ 9ާާޝުކުރިއްޔ ާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ ދ އިރ ެގ ާާވަށުާ ޢަބްދުލްއަޒީޒުާާާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި

އަބޫބަކުރު އަނބުރ ާޖަމ ލުާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޢ ފުކުރައްވ ތިާ އ ދެ،ާ ިއޞްލ ޙު.ާ ހުށަހަޅުްއވ ާ ާ

ވަ އިޝ ރ ތްކުރަްއވ ފައިާ ާާެގންދެވިކަމަށްާ އެހެންވީމަ، މ 10ާާނީ.ާ އަށްާ މ އްދ ާ ާާވަނަާ ދ އިރ ެގ ާާވަށުާ ާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި

ާާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ.ޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ

ާ1530 

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އިޞްލ ޙ10ާާަ ހުށަހަޅ ލ ާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ މ އްދ ާ ކެނޑިޑޭޓުންެގާާވަނަާ ކުރިމަތިލ ާ އިންތިޚ ބަށްާ ކައުންސިލުެގާ ލޯކަލްާ ކީާ

ާާ ދުވަހުެގ28ާާާާނަންތައްާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނުންާއިޢުލ ނުކުރ ާތ ރީޚ އިާެއާއިންތިޚ ބުާބ އްވ ާތ ރީޚ އިާދެމެދުާމަދުވެެގން

ާމުއްދަތެއްާދޭންވ ނެާެއވެ.ާާ

ާ1535 
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ާކެުވން:ަގމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއް

ާާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާމެންބަރުޢިްއޒަތްތެރިާއިރ ެގާއ ދެ،ާމ ވަށުާދ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

16ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާާ  1540ވަނަާމ އްދ ެގާއަރިމަތީާސުރުޚީާއ އ11ާާާިވަނަާއިޞްލ ޙެއްާޮގތުަގއިާމިއޮތް

ާާވަށުާދ އިރ ެގާާދ ެގާ)ހ(ާއަށްާމ އެާމައް ާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙުާމިހ ރުާވަނީާއަނބުރ ާެގންދަވ ފައި.ާާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި

ާާ 17ާާާާއ ދެ، އިޞްލ ޙު. 11ާާާާވަނަާ މ އްދ ެގ މ 6ާާވަނަާ ާާއަކަށްާ ދ އިރ ެގ ާާވަށުާ ޖަމ ލުާާާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ޢަބްދުލްއަޒީޒުާ

ާާހުށަހަޅުްއވ ާއިޞްލ ޙު.އަބޫބަކުރު

ާ

 1545ާށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މ ވަ

ާާ 11ާާާާއ ދެ،ާބިލުެގ ވަނަާނަންބަރުާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.6ާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ

11ާާާާ ޤ ނޫނުއ6ަ)ހ( ފިޔަވައިާ ަމޤ މުާ މެންބަރުކަމުެގާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ލޯކަލްާ ެއހެނާްާ.ާ އިންތިޚ ބުކުރެވޭާ ދަށުންާ ސ ސީެގާ

ާމަޤ މެއްާފުރަމުންދ ާމީހަކުާކަމުަގއިާނުވުން.ާާ

ާ

 1550ާަގމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާއެާހުށަހެޅުއްވިާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާެމންބަރުޢިއްޒަތްތެރިާވަށުާދ އިރ ެގާމ 

ާ

 ާްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާާ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ މ 12ާާޝުކުރިއްޔ ާ އިޞްލ ޙު،ާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ އަށްާ މ އްދ ާ ާާވަނަާ ދ އިރ ެގ ޢިއްޒަތްތެރިާވަށުާ

 1555ާާ.ޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާމެންބަރު

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާވ12ާާަބިލުެގާާ ވަނަާމ ްއދ ކަމަށްާހަމަޖައްސ ާއަންނަނިވ12ާާާާިނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއ އިާ)ނ(ާއުނިކޮށްާއެާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއެއީ

ާާ ކުރިމަތިލުން. މެންބަރުކަމަށްާ ކައުންސިލުެގާ ލޯކަލްާ މީހުންާ ހިމެނޭާ ސަރވިސްަގއިާ ސިވިލްާ ބަދަލުކުރުން.ާ މ12ާާާިާޮގތަށްާ

ާާ  1560ހޮވުަމށްާބޭއްވޭާއިންތިޚ ބަކަށްާސިިވލްާސަރވިސްަގއިާހިމެނޭާމީހަކުާޤ ނޫނުެގާދަށުންާލޯކަލްާކަުއންސިލެއްެގާމެންބަރުން

ލޯކަލްާކައުންސިލެއްެގާމެންބަރުކަމަށްާކުރިމަތިލެވިދ ނެާެއެވ.ާނަމަވެސްާކުރިމަތިލ ާދުވަހުންާފެށިެގންާއިންތިޚ ބުެގާނަތީޖ ާ

ާއެާދުވަސްތަކަކަށްާމުސ ރައެއްާނުލިބޭނެާެއެވ.ާއިޢުލ ނުކުރުމ ާހަމައަށްާއެމީހަކުާަވޒީފ ާއަށްާނިކުމެެގންާނުވ ނެާެއވެ.ާއަދިާާ
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ާ

ާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުހުސިންާހަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މ  ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެގ ާާވަށުާ އަބޫބަކުރުާާމެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި ޖަމ ލުާ ހުށަހެޅުއިްވާާޢަބްދުލްއަޒީޒުާ ާ1565 

ާއީދުކުރަން.ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 19ާާާާއ ދެ،ާދެންާއޮތީ ވަނަާމ އްދ ެގ12ާާާާވަނަާއިޞްލ ޙު.ާއެއީާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު

ާާ އ ދެ، ެގންދަވ ފައި.ާ ައނބުރ ާ ވަނީާ އިޞްލ ޙުާ އެާ އިޞްލ ޙު.ާ ހުށަހެޅުއްވިާ އަށްާ 20ާާާާ)ހ(ާ އިޞްލ ޙަކީ  1570ނަާވ12ާާާަވަނަާ

ާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާމަްއޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު

ާާ ބިލުެގ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ތ12ާާިއ ދެ،ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ އިޞްލ ޙުކުރަންާވަނަާ ޮގތަށްާ ބަޔ ންކުރ ާ ރީަގިއާ

ާާ އެދެނީ. ބޭްއވެިވ12ާާާާއަޅުަގނޑަށްާ ހޮވުމަށްާ މެންބަރުންާ ކައުންސިލެްއެގާ ލޯކަލްާ ދަށުންާ ޤ ނޫނޫެގާ މިާ )ހ(ާ މ އްދ ާ  1575ަވނަާ

މަާއެމީހަކުާރވިސްަގއިާހިމެނޭާމީހަކުާލޯކަލްާކައުންސިލުެގާމެންބަރުކަމަށްާކުރިމަތިލައިފިނަސަާާފުރަތަމަާއިންތިޚ ބަށްާސިވިލް

ާވީާެއވެ.ާާރިވސްެގާވަޒީފ ިއންާސަސްޕެންޑުތ ރީޚުންާފެށިެގންާއެމީހަކުާހުރިާސިވިލްާސައެާއިންތިޚ ބަށްާކުރިމަތިލ ާ

ާ

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

 1580ާށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާހު

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢަބްދުލ12ާާާްޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާމުހުސިންާހަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާ1585 

ާާޢަބްދުލްާމުހުސިންާހަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރު

ވަނަާމ އްދ ާ)ށ(ާމ12ާާާިާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް.12ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

އެމީހެއްެގ އިންތިޚ ބަކުންާ އެާ މީހަކުާ ހިމެނޭާ ސަރވިސްަގއިާ ސިވިލްާ ނަމަވެސްާ އޮތްާ އެހެންާ ަގއިާ )ހ(ާ ނަންާާާމ އްދ ެގާ

އަނބުރ ާެގނެސްފިނަމަާނުވަތަާއިންތިޚ ބަށްާކުރިމަތިލިާޮގނޑިާއަށްާއެމީހަކުާނުހޮވިއްޖެނަމަާއެމީހަކުާސިވިލްާސަރވިސްަގިއާާ
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ކުރިަމތިލިާ އެމީހަކުާ އަދިާ އެވެ.ާ ވ ނެާ ދޭންާ އެމީހަކަށްާ ފުރުޞަތުާ ރުޖޫޢަވުމުެގާ އެނބުރިާ ަވޒީފ ައކަށްާ  1590އަދ ކުރަމުންދިޔަާ

ާޖެނަމަާސިވިލްާސަރިވސްެގާމަޤ މުންާއެމީހަކުާވަކިވީާއެވެ.ާާއިންތިޚ ބުާކ މިޔ ބުެވއް

ާ

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާާހަމީދުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުހުސިން

ާ1595 

 ާދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމ14ާާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާ

 1600ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާާ ބިލުެގ ތ14ާާިޝުކުރިއްޔ .ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ އިޞްލ ޙުކުރުން. ޮގތަށްާ އަންނަނިވ14ާާާާިރީަގިއވ ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ެއވެ. ދައްކަންޖެހޭނެާ ފައިސ ާ ޑިޕޮޒިޓްާ މީހުންާ ކުރިމަތިލ ާ އިންތިޚ ބަށްާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ލޯކަލްާ ައތޮޅ1ާުއުސޫލުންާ ާ.

ާާ 3000ާރިމަތިލ ާކޮންމެާފަރ ތަކުންާާ.ާސިޓީާކައުންސިލަށްާކ2ުރުފިޔ .3000ާާާާކައުންސިލަކަށްާކުރިމަތިލ ާކޮންމެާފަރ ތަކުން

ާރުފިޔ .ާޝުކުރިއްޔ .1500ާާާ.ާރަށުާކައުންސިލަށްާކުރިމަތިލ ާކޮންމެާފަހަރަކުނ3ާްރުފިޔ .ާ

ާ1605 

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު

ޢިއް ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުމަށްާޝުކުރިއްޔ ާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޤަސަމްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޒަތްތެރިާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 1610 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ވަނަާމ އްދ އަށްާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާހުށަހަޅުއްވ ާިއޞްލ ޙު.17ާާާއ ދެ،ާދެންާއޮތީ

މިވަުގ ހުޅުވ ލަން.ާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުމުެގާ އެާއިޞްލ ޙުާ ނެތީމަާ ޖަލްސ ަގއިާ ވަޑައިެގންާ ތުާ

ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު.ާ

ާ

 1615ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ ދ އިރ ެގ ބ ރަށުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިޞްލ ޙުާޝުކުރިއްޔ ާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ޝިފ ޒުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ބިލުެގ ކިޔައިދޭނަން.ާ 17ާާާާއަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުކުރުން. ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ މ އްދ ާ ކައުންސިލުތަކުެގ17ާާވަނަާ ލޯކަލްާ ާ.

ެގާ)ހ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާާވަނަާމ އްދ 56ާާއިންތިޚ ބުތަކ ބެހޭާޢ އްމުާޤ ނޫނުެގ2008/11ާާާާއިންތިޚ ބުެގާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ

އޮންނަާޯވޓުތަކުެގާއިތުރުންާކައުންސިލަށްާއެާއިދ ރީާދ އިރަކުންާނުވަތަާއެާރަށަކުންާނުވަތަާއެާއަވަށަކުންާއިންތިޚ ބުާޮގތަށްާ

 1620ވޯޓެކެވެ.ާާާާފައިާއޮންނަާކޮންމެާވޯޓަކީާބ ޠިލުކުރަންޖެހޭާއަދަދަށްވުރެާިގނަާކެންޑިޑޭޓުންާނަމ ާދިމ ަގއިާރަނަގޅުާފ ހަަގާޖަހ 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މައްޗަންޮގޅި އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާދެކުނުާތ އީދުކުރ ާ

 1625ާރަޝީދު.

ާ

ާކަދެްއކެވުންާ:ރަޝީދުާވ ހަާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނުާމައްޗަންޮގޅި

ާކުރަން.ާާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުހުށަހެޅުއްވިާތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަ

ާ

 1630ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ މެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރިާ މ ވަށ19ާާުޝުކުރިއްޔ ާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ާލްޢަޒީޒުާޢަބްދުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާވަނަާ

ާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ.ާލުޖަމ 

ާ

ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޖަމ ލްާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމ ވަށު

ާާ 19ާާާާބިލުެގ ކުރުން. އިޞްލ ޙުާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ އޮތ19ާްވަނަާ އެހެންާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ )ށ(ާ ާ.1635 

25ާާއިާއެާޤ ނޫނުެގާާވަނަާމ ްއދ ެގާ)ހ(ާއ 14ާާމުާޤ ނޫނުެގާާތިޚ ބުތަކ ާބެހޭާޢ އްއިނ11ާާްާ/2008ނަމަވެސްާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ

ާާާާވަނަާމ އްދ ާއ އި ާާއ އިާއެާޤ ނޫާާވަނަާމ އްދ 66ާާއެާޤ ނޫނުެގ 67ާާާާނުެގ ވަނަާމ އްދ ެގ73ާާާާވަނަާމ އްދ އިާއެާޤ ނޫނުެގ

ބޭނުމަށްޓަކައި ޤ ނޫނުެގާ މިާ ކުރުން.ާ ކަންތައްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ ކައުންސިލުތަކުެގާާދަށުންާ ބޭއްވޭާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ާ

ާާ.އެވެާއިންތިޚ ބުތަކުެގާމަްއޗަކަށްާނުހިނގ ނެ

ާ1640 

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާޔޫސުފްާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާަގމު

ާކުރަންާ.ވިާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުއެާހުށަހެޅުއްާެމންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާމ ވަށު
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ާ

ާ

 1645ާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

އަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުްއވ ާާާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަދިާ)ށ(ާއަށްާމ ވަށ20ާާު

ާއިޞްލ ޙުާ.

ާ

ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމ ވަށު

ާާ 20ާާާާބިލުެގ އ ިއ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ ހުށަހަޅަން. ކުރުމަށްާ އިޞްލ ޙުާ ޮގތަށްާ އަންނަނިިވާ ލޯކަލ20ާް)ށ(ާ )ހ(ާ ާ.1650 

ާާ މެންބަރު އިންތިޚ ބުެގާ ކައުންސިލުެގާ އިންތިޚ ބުަގއިާ ތެރެއިކައުންސިލުެގާ މީހުންެގާ ވ ދަކުރ ާ ކައުންސިލުެގާކަމަށްާ އެާ ންާ

ާާ ދެއްެގާޯވޓުާލިބުާކެންޑިޑޭޓުންާލިބިފަިއވ ާާންާއެންމެާިގނަާއަދަވ ނީާވޯޓުާދިންާމީހުންެގާތެރެއިާމެންބަރުާކަމަށްާއިންތިޚ ބު

ކައުންސިލަށްާއެާއިދ ރީާދ އިރ އަކުންާނުވަތަާއެާރަށަކުންާނުވަތަާއެާއަވަށަކުންާނުވަތަާއެާާާވޯޓުެގާއަދަދުެގާތަރުތީބުންާއެ

ކެންޑިޑޭޓުންެގ ލިބުނުާ ވޯޓުާ ިގނަާ އެންމެާ )ށ(ާ ހަމަވ ވަރަށެވެ.ާ އަދަދުާ ހޮވަންޖެހޭާ ދ އިރ އަކުންާ ެއާއިންތީޚ ބީާ ތަރުތީބުންާ ާ

ދ އިރ ާއަކުންާ ައވަށަކުންާާއެާއިންތިޚ ބީާ ރަށަކުންާނުވަތަާއެާ އެާއެާ ދ އިރ ާއަކުންާނުވަތަާ އެާއިދ ރީާ  1655ކައުންސިލަކަށްާ

އި ކަމަށްާ މެންބަރުާކަމަށްާއިންތިޚ ބުާވެއްޖެާ މެންބަރުންެގާއަދަދުާއެާކައުންސިލުެގާ ލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުންާހޮވަންޖެހޭާ

ާ.ާާެއވެާކުރަންވ ނެއިޢުލ ން

ާ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާޔޫސުފްާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާަގމު

ތ އީދުާާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާމ ވަށު އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ  1660އަބޫބަކުރުާ

ާކުރަން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މ ވ21ާާަ ައށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ހުށަހަޅުއްވ ާާާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާށުވަނަާ އަބޫބަކުރުާ

 1665ާއިޞްލ ޙުާ.

ާ

ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމ ވަށު

ންބަރުާކަމަށްާހޮވޭާޮގތް.ާކުރުން.ާލޯކަލްާކައުންސިލުތަކަށްާމެ)ހ(ާާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުވަނަާމ އްދ ެގ21ާާާާބިލުެގާާ

އ21ަ ޯވޓުާ.ާ)ހ(ާލޯކަލްާކައުންސިލުެގާއިންތިޚ ބުަގިއާެއްއވެސްާއިދ ރީާދ އިރ ާއަކުންާނުވަތަާރަށަކުންާނުވަތަާ ވަށަކުންާ
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 1670ންާއެާކައުންސިލަކަށްާއެާއިދ ރީާދ ިއރ ކުންާނުވަތަާާއެާރަށަކުންާނުވަތަާއެާައވަށަކުންާނުވަތަާއެާދިންާމީހުންެގާތެރެއި

ވަރަށްއިންތި ކުރަންޖެހޭާ އިންތިޚ ބުާ ނުވަތަާ އަކުންާ ދ އިރ ާ އެއްވަރުވެފައިާާާޚ ބީާ ވޯޓުާ ލިބުނުާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށްާ ިގނަާ ވުރެާ

އިންތި އެާ ާާވ ނަމަާ އިޢުލ ނު ނަތީޖ ާ ރަސްމީާ ާާޚ ބުެގާ ިގނަެވެގން ފެށިެގންާ ތ ރީޚުންާ ެއ30ާާާާކުރ ާ ތެރޭަގިއާ ދުވަހުެގާ

ވ ނެ.ާޚ ބުެގާއިތުރުާބުރެްއާބ ްއވަންްއވަުަރުވިާކެންޑިޑޭޓުންެގާމެދުަގއިާއެާއިންތިާއިންތިޚ ބުަގއިާއެންމެާިގނަާޯވޓުާލިބިެގންާއެ

މެންބަރު ކައިންސިލުެގާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ޤ ނޫނުގައިވ ާ މިާ މިާާއަދިާ ހޮވެންދެންާ ކެންޑިޑޭޓަކުާ ވޯޓުާާާާކަމަށްާ މަތިންާ ޮގތުެގާ

 1675ާވ ނެ.ާނަަގމުންާދ ން

ާ

ާހަކަދެއްކެުވން:ޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ާޔޫސުފްާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާަގމު

ާކުރަން.ވިާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުއަބޫބަކުރުާއެާހުށަހެޅުއްާާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާެމންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާމ ވަށު

ާ

 1680ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ ްއދ ެގ21ާާާ،  ންާޙަމީދުޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސި

ާ)ހ(ާއަށްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.

ާ

ާކަދެއްކެވުންާ:ޙަމީދުާވ ހަާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާދ އިރ ެގާނިލަންދޫ

ާާ ޢިއްޒަުަތްތެރިާރައީސް، 21ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ކުރުން. ޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާ މ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިވިާ މ ްއދ ެގ21ާާާވަނަާ  1685ވަނަާ

ެއއްެވސްާއަވަށަކުންާނުވަތަާރަށަކުންާނުވަތަާސިޓީާއަކުންާނުވަތަާއިންތިޚ ބީާ)ހ(.ާލޯކަލްާކައުންސި ލުެގާިއންތިޚ ބުަގއިާ

އަދަދަށް ކުރަންޖެހޭާ އިންތިޚ ބުާ ކައުންސިލެްއާ އެާ އެްއވަރުެވފައިާާާދ އިރ އަކުންާ ވޯޓުާ ލިބުނުާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށްާ ިގނަާ ވުރެާ

އިން އެާ ާާވ ނަމަާ އިޢުލ ނު ނަތީޖ ާ ރަސްމީާ ާާކުރ ތިޚ ބުެގާ ިގނަެވެގން ފެށިެގންާ ތ ރީޚުންާ ެއ30ާާާާާ ތެރޭަގިއާ ދުވަހުެގާ

ާވ ނެާޚ ބުެގާއިތުރުާބުރެއްާބ ްއވަންރުވިާކެންޑިޑޭޓުންެގާމެދުަގއިާއެާއިންތިންމެާިގނަާޯވޓުާލިބިެގންާެއއްވައިންތިޚ ބުަގއިާއެ

 1690ޮގތުެގާމަތިންާވޯޓުާާާހޮވެންދެންާމިާާކަމަށްާކެންޑިޑޭޓަކުާާޤ ނޫނުގައިވ ާޮގތުެގާމަތިންާކައުންސިލުެގާމެންބަރުާާ.ާއަދިާމިއެވެ

ާ.ާއެވެާާވ ނެދ ންނަަގމުން

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނުާމައްޗަންޮގޅި

ނިލަންދޫ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާޝުކުރިއްޔ ާ އެާ ާާޙަމީދުާ

 1695ާކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާހުށަހެޅުމަށް

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރިާ މ ވަށ23ާާުޝުކުރިއްޔ ާ އަށްާ މ އްދ ާ ާޖަމ ލުާާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާާދ އިރ ެގާވަނަާ

ާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުްއވ ާއިޞްލ ޙު.

ާ1700 

ާބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އަބޫާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމ ވަށު

ާާ ައދަދ21ާާާުބިލުެގ މެންބަރުންެގާ ކުރިމަތިލިާ އިންތިޚ ބަށްާ ކުރުން.ާ ިއޞްލ ޙުާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ ާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މަދުވުން.ާކައުންސިލުެގާއިންތިޚ ބަށްާކުރިމަތިލ ފައިވ ާމެންބަރުންެގާއަދަދަކީާއިންތީޚ ބަށްާކުރިމަތިލުމުެގާޝަރުތުާފުރިހަމަވ ާ

ާާކެ އިންތިޚ ބު އަދަދުާ ކެންޑިޑޭޓުންެގާ ކުރިމަތިލިާ ިއންތިޚ ބަށްާ ކަމަށްވެފައި،ާ އަދަދ ާންޑިޑޭޓުންާ މެންބަރުންެގާ ާކުރަންޖެހޭާ

ާާ  1705ާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާއަލުންާމިާޤ ނޫނުަގއ10ާާިއެްއވަރުާނަމަާނުވަތަާއެއަށްުވރެާމަދުާނަމަާއެާދ އިރ ާއަކަށްާކުރިމަތިލުމަށް

ާާ.ކުރިއަށްާެގންދ ނީާެއވެާާއިންތިޚ ބުވ ާޮގތުެގާމަތިން

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަުަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާދ އިރ ެގާނިލަންދޫ

މ ވަށު ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާޝުކުރިއްޔ ާ ާާއަބޫބަކުރުާ

 1710ާކުރަން.ހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާ

ާ

ާތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަ

ާާ މެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރިާ މ ވަށ26ާާުޝުކުރިއްޔ ާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާވަނަާ

ާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ.ާޖަމ ލު

ާ1715 

ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމ ވަށު

ާާބި 26ާާާާލުެގ .ާ)ށ(ާއިންތިޚ ބ ާބެހޭާޮގތުންާއިލެކްޝަންސ26ާްވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަންނަނިިވާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.

ފަސޭހަކަމ  ފަރ ތަކަށްާ ކޮންމެާ ބޭނުންެވއްޖެާ ަގވ އިދުތައްާ އެންމެހައިާ ހަދ ާ އިންތިޒ މުާާާކޮމިޝަނުންާ ލިބޭނެާ އެކުާ

އަދިާިމޮގތުންާއިންތިޚ ބ ާބެހޭާޮގތުންާހަދ ާއެންމެހައިާަގވ އިދުތަކ ާމިާާާ.ެއވެާާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުންާހަމަޖައްސަންވ ނެ

ކުރަ އިޢުލ ންާ ދަށުންާ ނަތީޖ ތަކ އިޤ ނޫނުެގާ އިންތިޚ ބުެގާ އެހެނިހެާާންޖެހޭާ މީޑިއ ެގާ އަދިާ ވަސީލަތްތައްާއިލެކްޓޯރިނިކްާ  1720ންާ

ޢ އް ހަމެދުވެރިކޮށްާ ކޮމިޝަނުންާ އިލެކްޝަންސްާ ޮގތްާ ހުންނ ނެާ ލިބެންާ މިއެވެާާާމަޖައްސަންވ ނެމުކޮށްާ އަދިާ ޮގތުންާާާ.ާ

ާާާާނަމަާއެާާމަޢުލޫމ ތުާފޯރުކޮށްދިނުމަށްާއެއްވެސްާސަބަބަކ ާހުރެާހުރަސްާއެޅިއްޖެ ަގޑިއިރުާތެރޭަގއިާރަނަގޅ24ާާާާުކަންތައް

ާ.ާާެއވެާކުރަންވ ނެ
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ާ

 1725ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާޔޫސުފްާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާަގމު

ާާާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާރިާޢިްއޒަތްތެާދ އިރ ެގާމ ވަށު ހުށަހ26ާާައަބޫބަކުރު އެާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ޅ ާވަނަާ

ާކުރަން.އިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 1730ާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ.ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާނިލަންދޫާ،ވަނަާމ އްދ ާއަށ27ާާާް

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަުަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާދ އިރ ެގާނިލަންދޫ

27ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ .ާމިާޤ ނޫނަށްާއަމަލުކުރަނ27ާްވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.

ަމގ މުތައްާުއވުނީާާާކައުންސިލަރުންެގާާއަތޮޅުާާއަދިާާޢައްޔަންކުރެވިފަިއވ ާރަށްރަށުގެާާާފަށ ާތ ރީޚުންާފެށިެގންާސިޔ ސީާޮގތުން

ައދިާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ ނިމެންދެންާ ބ އްވ ާ އިންތިޚ ބުާ ފުރަތަމަާ ކައުންސިލުެގާ ލޯކަލްާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ އަދިާ  1735އެވެ.ާ

ސަރވިސްެގާާ ސިވިލްާ ކަނޑައަޅ ާ ކޮމިޝަނުންާ ސަރވިސްާ ސިިވލްާ ތިބޭނީާ ޮގތުަގއިާ ެވރިންެގާ އިސްާ އެންމެާ ރަށްރަށުަގއިާ

ާވަްއޒަފުންނެވެާ.މު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 1740ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާއުތުރުާތ އީދުާކުރައްވ ާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާފުވައްމުލަކު

ާޙަސަން.ާާރަފީޤު

ާ

ާކެވުންާ:ޙަސަންާވ ހަކަދެއްާރަފީޤުާމުޙަންމަދުާެމންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ނިލަންދޫ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާޝުކުރިއްޔ ާ އެާ ާާޙަމީދުާ

 1745ާކުރަން.ހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ަގވ އިދުެގ ހިސ ބުންާ މިހ ާ އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅިފައިވ ާާވ83ާާަޝުކުރިއްޔ ާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ނަާ

ާާ ަގވ އިދު އޮތީާ ދެން،ާ ނިމުނީ.ާ ހުށަހަޅ ާ މަޖިލީހަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ 83ާާާާއިޞްލ ޙުތައްާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ
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މި ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑު،ާ ހުށަހެޅުން.ާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްާާާއިޞްލ ޙުތައްާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ  1750ތެރިާއަރުވަނީާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއުނިކުރެްއވުމަށްާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.7ާާާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފަށް.ާ

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއުނިކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.7ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ1755 

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާރަފީޤުާމުޙަންމަދުާެމންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާމުލަކުފުވައް

ާކުރަންާ.ާހުށަހެޅުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާއެާހުށަހެޅުއްވި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަާދެްއކެވުންާ:

 1760ާޤަސަމްާ.ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާތިނަދޫާާ،ވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށްާހުށަހަޅުއ12ާާް

ާ

ާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާތިނަދޫ

ާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.12ާާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާމިާބިލުެގާާ

ާ

 1765ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާދުމަމުޙައްާމެންބަރުާާދ އިރ ެގާމެދުާހިތަދޫ

ާޤަސަމްާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަންާ.ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާތިނަދޫ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އޮތީ ދެން،ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ 12ާާޝުކުރިއްޔ ާ ދިއްދޫާ އުނިކުރުމަށްާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާވަނަާ އިރ ެގާ

ަވުގތު މިާ ސަމީރުާ އަޙުމަދުާ އިޞްލ ޙު.ާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ސަމީރުާ އަޙުމަދުާ ާާާާމެންބަރުާ ފުރުޞަތުާާާނެތުމ ވަޑައިެގން އެާ  1770އެކުާ

ާށްާއަރުވަންާ.ރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒައަޅުަގނޑުާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާދެއްކެވުން:ވ ހަކަާޝިފ ޒުާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާބ ރަށު

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއުނިކޮށްާމ އްދ ެގާނަންބަރުތައްާތަރުތީބުކުރުން.12ާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާބިލުެގާާ

ާ1775 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:



 67 

މައްޗަންޮގޅި އަރުވަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެްއވުމަށްާ ާމަދުާމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާދެކުނުާތ އީދުާ

ާރަޝީދު.ާ

ާ

 1780ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާާާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނުާމައްޗަންޮގޅި

ާާ ާހުށަހެޅުމަށްާމަދުާޝިފ ޒުާއެާހުށަހެޅުްއވިމެންބަރުާމުޙައްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި

ާކުރަންާ.އަޅުަގނޑުާތ އީދު

ާ

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

 1785ާމެންބަރުާާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާދެކުނުާާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށްާހެންވޭރ27ާާުޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާބިލުެގާާ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ.ާޙ މިދު

ާ

ާކަދެއްކެވުންާ:ޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަާޙ މިދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނުާހެންވޭރު

ާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާިއޞްލ ޙަކީ.، މ އްދ ާއުނިކުރުންާވަނ27ާަލުެގާބި

ާ1790 

ާމުފީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޝިފ ޤުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމެދުާފުވައްމުލަކު

ާކުރަން.ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުޢަބްދުލްޣަފޫރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާޙ މިދުާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާދެކުނުާހެންވޭރު

ާ

ާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

މިހ  ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ގަވ އިދު ހުށަހެޅިފައިވ 83ާާާާހިސ ބުންާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  1795ވަނަާ

ަގވ އިދު އޮތީާ ދެންާ ނިމުނީ.ާ ހުށަހަޅ ާ ިއޞްލ ޙުތައ83ާާާްާާގެާއިޞްލ ޙުތައްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދަށުންާ ެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ފުރަތަ އިއްވުން.ާ މިމަޖިލީހަށްާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމަާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ އިލިއަރުވަނީާ މެންބަރުާ ޔ ސްާާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާއިތުރުކުރުމަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުން.5ާލަބީބަށް،ާ

ާ

 1800ާޔ ސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލި

ވަނަާމ އްދ ެގ5ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާކަަމށްާކަނޑަައޅައ5ާާާާިައކީާާާާވަނަާމ އްދ 5ާާރިާރަީއސް.ާބިލުެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެ

ާާ ކުރުން. އިތުރުާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ 5ާާާާ)ށ(ާ ޤ ނޫނުެގ )ށ(.ާމިާ މ އްދ ެގާ އޮތ5ާާާްވަނަާ އެހެންާ ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ާ ވަނަާ
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ެއއްރަށަށް ދ އިރ އެްއަގއިާ ވިޔަސްާކޮންމެާއިންތިޚ ބީާ ނަމަާކޮންމެާރަށަކުންާއަތޮޅުާކައުންސިލަށްާާާވުރެާއިތުރުވ ާާކަމުަގއިާ

ާއެއްާމެންބަރަކުާއިންތިޚ ބުާކުރަންވ ނެާއެެވ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.

ާ1805 

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާާދ އިރ ެގާމެދުާހިތަދޫ

ާާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަންާ.ޔ ސްާލަބީބުާއެރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލިހުޅުމީދޫާދ އި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ  1810އަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުްއވުމަށްާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާވަނަާމ އްދ 6ާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.

ާ.ާهللاމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާާهللاވ ާޢަބްދުަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއީ

6ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާބިލުެގާާ ިއ،ާެއާމ އްދ ެގާާނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާކަމަށްާކަނޑަައޅަވ6ާާަވަނަާމ އްދ ާއެއީ

ާާ…)ށ(ާތިރީަގިއވ ާޮގތަށްާއިތުރުކުރަން  1815ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(.ާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގިއާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާޮގތުެގާމަތިނ6ާާާް.

ކަާ ކަށަވަރުކޮށްާސިޓީާ ފުރުޞަތުާ ހިމެނުމުެގާ މީހުންާ ޖިންސުެގާ ދެާ ތެރޭަގިއާ މެންބަރުންެގާ ކުރެޭވާ އިންތިޚ ބުާ އުންސިލަށްާ

ންާެއއްވެސްާޖިންސަކަށްާނިސްބަތްވ ާއަދަދުާސައްތަިއންާތެރެއިދިނުމަށްޓަކައިާކައުންސިލުަގއިާހިމެނޭާމެންބަރުންެގާއަދަދުެގާާ

ާާ ޮގތަށްާސިޓީ ކައުންސިލަށްާމެންބަރުންާއިންތިޚ ބުާކުރެވޭނެާނިޒ މެއްާއެކުލަވ ލ ،ާއެާނިޒ ުމާމިާތިރީހަށްާވުރެާމަދުނުވ ާ

ާޤ ނޫނުެގާދަށުންާހަދ ާގަވ އިދުަގއިާހިމަނަންވ ނެާެއވެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ1820 

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަހުާއިމްތިޔ ޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާމ ފަންނު

ހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާާާهللاާރަީއސް،ާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރި

ާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަންާ.

ާ

 1825ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުވައްމުލ7ާާަޝުކުރިއްޔ ާ ކުރުމަށްާ އިތުރުާ އަކުރެއްާ ފަހަތަށްާ ެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ާއުތުރުާކުވަނަާ

ާޙަސަންާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ.ާރަފީޤުާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގ

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާރަފީޤުާމަދުމުޙައްާެމންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާފުވައްމުލަކު
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ާާ ބިލުެގ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިތުރ7ާާާުޝުކުރިއްޔ ާ އަކުރެއްާ ފަހަތަށްާ ެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ތަރުތީބުާވަނަާ ނަންބަރުާ  1830ކޮށްާ

އްަގއިާހިމެނޭާކޮންމެާއަވަށެާާާެގ.ާއެާމ އްދ ެގާ)ހ(ާ)ށ(ާއަދިާ)ނ(ާަގއިާއެހެންާއޮތްާނަުަމަވެސްާޏ.ފުވައްމުލަކ7ުކުރުން.ާާ

ާމެންބަރުންނެވެ.3ާާއިންތިޚ ބުާކުރ ނީާާާރަށުާކައުންސިލަކަށް

ާ

ާވުންާ:ކަދެއްކެާޙަމީދުާވ ހަާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާދ އިރ ެގާނިލަންދޫ

ފުވައްމުލަކު ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާާރަފީޤުާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާޝުކުރިއްޔ ާ އެާ  1835ާާޙަސަންާ

ާކުރަން.ހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެމންބަރު.ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރ7ާާާަޝުކުރިއްޔ ާ އިތުރުާ ައކުރެއްާ އަށްާ މ އްދ ާ އިޞްލ ޙުާވަނަާ ހުށަހަޅުްއވ ާ އްވުމަށްާ

 1840ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފު.

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ލުންާމިާންކުރެވިފަިއވ ާއުސޫވަނަާމ އްދ ާއަށްާއަކުރެްއާއިތުރުާކުރުމަށްާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާ)ށ(ާއަދިާ)ނ(ާަގިއާބަޔ 7ާާ

ތަޞް ރަށުާޤ ނޫނުާ ރަށެއްެގާ ކޮންމެާ ބަލ ާ ޮގތެްއަގިއާ ރަށެްއެގާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ކުރުވުނުިއރުާ ދީޤުާ

 1845ާވ ާމެންބަރުންެގާއަދަދުާއިލެކްޝަންސްާކޮިމޝަނުންާކަނޑައަޅ ާއިޢުލ ންާކުރަންވ ނެާެއވެާ.ާާކައުންސިލަކަށް

ާ

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާޙަމީދު.ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދ އިރ ެގާނިލަންދޫާ،ތ އީދުާކުރަްއވ ާމެންބަރަކު

ާ

 1850ާކަދެއްކެވުންާ:ޙަމީދުާވ ހަާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާދ އިރ ެގާނިލަންދޫ

ާމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުާކުރަން.ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާހުށަހެޅު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާފަހަތަށްާއަކުރެއްާއިތުރުާކުރުމަށްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙ7ާާާުޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.

 1855ާއަބޫބަކުރުާ.ާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާެމންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާމ ވަށު

ާ
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ާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާރ ެގދ އިާމ ވަށު

ާދ ިއރ ެގާއުތުރުާާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާއެާިއޞްލ ޙުާއަނބުރ ާެގންނަނީ.ާއެީއާހަމަާއެާމ ނަާދޭހަވ ާޮގތަށްާފުވައްމުލަކުާ

ިއޞްާރަފީޤުާމުޙަންމަދުާމެންބަރު ހުށަހެޅުއްވިާ ާާޙަސަންާ ަމުގސަދު އަޅުަގނޑުެގާ އަނބުރާ ހ ސިލުލ ޙުާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތީާ

 1860ާެގނެސްފިން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ާއިތުރުާކުރުމަށްާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ7ާާާުޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާ

ާހުށަހަޅުއްވ ާިއޞްލ ޙު.ާهللاއީވ ާޢަބްދު

ާ1865 

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާާهللاއީވ ާޢަބްދުަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ޢިްއޒަ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ބިލުެގ ރަީއސް.ާ 7ާާާާތްތެރިާ ބިލުެގ ކުރުމަށް.ާ ިއތުރުާ ޮގތަށްާ ތިރީގައިވ ާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނ7ާާާަވަނަާ

މިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާ)ށ(ާއަދިާ)ނ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާޮގތުެގާމަތިންާރަށުާކައުންސިލަށްާއިންތިޚ ބުާކުރެވޭާާ.މ އްދ ެގާ)ބ(

ހިމެ ކައުންސިލުަގއިާ ކޮށްދިނުމަށްޓަުަކައިާ ކަށަވަރުާ ފުރުޞަތުާ ހިމެނުމުެގާ މީހުންާ ޖިންސުެގާ ދެާ ތެރޭަގއިާ މެނޭާންބަރުންެގާ

 1870ކަށްާނިސްބަތްވ ާއަދަދުާސައްތައިންާތިރީހަށްާވުރެާމަދުނުވ ާޮގތަށްާރަށުާމެންބަރުންެގާއަދަދުެގާތެރެއިންާއެއްވެސްާމެންބަރަ

ާނެާނިޒ މެއްާއެކުލަވ ލަވ ާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާހަދ ާގަވ އިދުަގއިާހިމަނަންވ ނެާެއވެާ.ކައުންސިލަށްާއިންތިޚ ބުާކުރެވޭާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއިމްތިޔ ޒުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާއުތުރުާތ އީދުާކުރަްއވ ާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމ ފަންނު

 1875ާމީ.ާާފަހު

ާ

ާމީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަހުާއިމްތިޔ ޒުާމެންބަރުާއިރ ެގދ ާއުތުރުާމ ފަންނު

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާ)ބ(7ާާާާާهللاޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާީއވ ާޢަބްދު

ާއިތުރުާކުރުމަށްާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުާކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ1880 

ާތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަ

ާާ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ މ އްދ 7ާާޝުކުރިއްޔ ާ ފަހަތަށްާ މ އްދ ެގާ އިތުރުކުރުމަށްާާވަނަާ ދ އިރ ެގާާއެއްާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ާ

ާތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާާޢިއްޒަ
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ާ

 1885ާާ:ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާވ ހަކަދެުެްއކެވުން

ެއއްާއިތުރުާކުރަން.ާފުރަތަމަާއިންތިޚ ބުަގއިާވޯޓުލ ާމީހުންެގާއަދަދުާކަނޑައެޅުން.ާމިާާާވަނަާމ އްދ ެގާފަހަތަށްާމ އްދ 7ާާ

ެގާނުވަތަާާންތިޚ ބަށްޓަކައިާކޮންމެާައވަށެއްާޤ ނޫނުެގާދަށުންާލޯކަލްާކައުންސިލުތަކަށްާމެންބަރުންާހޮވުމަށްާބ އްވ ާފުރަތަމަާއި

ވަތަާކޮންމެާސިޓީއެްއެގާނުވަތަާއިންތީޚ ބީާދ އިރ އެްއަގއިާރަޖިސްޓްރީާކުރައްވ ފައިވ ާއ ބ ދީެގާއަދަދުތައްާކޮންމެާރަށެއްެގާނު

ާާ ެގާނިޔަލަށްާއެާއަވަށެއްެގާއެާރަށެްއެގާއ2009ާާާެޑިސެމްބަރ31ާާާާކަމަށްާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުންާކަނޑައަޅަންާވ ނީ

އަ ދ އިރ ެއއްަގއިސިޓީއެްއެގާ އިންތިޚ ބީާ އެާ މިރަާާދިާ އަދިާ އެވެ.ާ އ ބ ދީާ ކުރެވިފައިވ ާ އިލެކްޝަންސްާާާޖިސްޓްރީާ  1890ޮގތުންާ

ާާ ާާާާވަނަާމ އްދ 5ާާކޮމިޝަނުންާކަނޑައަޅ ާއ ބ ދީެގާއަދަދުތަކުެގާމަްއޗަށްާބިނ ކޮށްާމިާޤ ނޫނުެގ އިާވަނަާމައްދ ާއާ 6ާާއ އި

ާާ 7ާާާާއަދި މެންބަރުންެގާއަދަދުާއިލެކްޝަންސްާވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކުރެވިފަިއވ ާުއސޫލުންާކޮންމެާލޯކަލްާކައުންސިލަކަށްވ 

ާ.ާއެވެާާކޮމިޝަނުންާކަނޑައަޅ ނީ

ާ

 1895ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާރަފީޤުާމަދުމުޙައްާެމންބަރުާދ އިރ ެގާއުތުރުާފުވައްމުލަކު

ާާ ބިލުެގ 7ާާާާމިާ އަށް މ އްދ ާ ޢިއްޒަވަނަާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހުށަހެޅުއްިވާާހިތަދޫާ އެާ ލަޠީފުާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ތްތެރިާ

ާކުރަން.ީއދުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތާ ހުށަހެޅު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ މަްއޗަންޮގޅ12ާާިޝުކުރިއްޔ ާ ކުރެއްވުމަށްާ އިތުރުާ އަކުރެއްާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  1900ާދެކުނުާވަނަާ

ާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާ.ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގ

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނުާޅިމައްޗަންގޮާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާައކުރެއްާއިތުރުާކުރުަމށްާއަޅުަގނޑުާމިާހުށަހަޅަނީާމ12ާާާިޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާ

ާާންތިޚ ބުދެންާބޭއްވޭާއިޤ ނޫނުެގާދަށުންާބޭއްވޭާފުރަތަމަާއިންތިޚ ބުާފިޔަވައި،ާާ ާާތަކަށް  1905މީހަކީާސިޔ ސީާކުރިމަތިލ ންާބޭނުންވ 

ސިވިލްާ ނުވަތަާ މީހެއް މަޤ މެއްަގއިާ ހުރިާ މަޤ މެއްަގިއާ ހަމަސްާ ސަރވިސްެގާ ކުރިމަތިލުމުެގާ އިންތިޚ ބަށްާ އެާ ނަމަާ

 މީހަކުާއިސްތިއުފ ާދޭންވ ނެާއެވެ.ާާ ދުވަސްކުރިންާއެާމަޤ މަކުންާއެާ

ާ

ާާ:ާވ ހަކަދެއްކެވުންމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަހުމީ
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 1910ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމައްޗަށްޮގޅިާދެކުނުާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުެގާހުށަހެޅުަމށްާ

ާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ މެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރިާ ށ12ާާްޝުކުރިއްޔ ާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ދ ޢިރ ެގާާާާވަނަާ ދެކުނުާ މައްޗަންޮގޅިާ އިތުރުކުރުމަށްާ އަކުރެއްާ

 1915ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާ

ާާ:މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ އިތުރުކުރ12ާާުޝުކުރިއްޔ ާ އަކުރެއްާ ށްާ )ށ(ާ މ އްުެދ ެގާ ހުށަހަޅަނީ.ާމާިާވަނަާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ަމށްާ

އަލުންާ މީހަކަށްާ އެފަދަާ ނަމަާ ޢަމަލުކޮށްފިާ މީހަކުާ ހުރިާ މަޤ މެއްަގއިާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ޚިލ ފަށްާ އ އިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ

 1920ާސިވިލްާސަރިވސްާއިންާވަޒީފ ާއެއްާނުދެވޭނެާއެވެ.ާާ

ާ

ާާ:ހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 1925ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާ)ނ(ާއެއްާއިތުރުކުރުމަށްާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދ14ާާާުޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާ

ާވ ާއިސްލ ޙުާ.ޤަސަމްާހުށަހަޅުއް

ާ

ާ:ތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ

ާާ ބިލުެގ 14ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާ އިތުރުކުރުން. އަކުރެއްާ ށްާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ޕ ޓީެގ14ާާާާަވނަާ ސިޔ ސީާ )ނ(.ާ މ އްދ ެގާ  1930ވަނަާ

ާއިާހުށަހަޅަންވ ނެާެއވެ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާމީހުންެގާސ50ާާޮޓިކެޓުަގއިާވ ދަކުރ ާމީހަކުާނަމަާމަދުވެެގންާއިންތިޚ ބީާދ އިރ ަގއިާާ

ާ

ާާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ހުށަހެޅުއްިވާ އެާ ޤަސަމްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

 1935ާ.ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރަން

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގ26ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ މ ވަށުާ ިއތުރުކުރެްއވުމަށްާ އެއްާ މ އްދ ާ ފަހަތަށްާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާޢިއްޒަތްތެުެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާ1940 

ާާ:ޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަ

ރިޢ ޔަތްކޮށްާ ވަސީލަތްތަކަށްާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ވަސީލަތްތަކ އިާ އިންސ ނީާ ރ އްޖޭެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ ާޤ ނޫނ އިާަވނަާމ އްދ ެގާފަހަތަށްާއަކުރެްއާއަތުރުކޮށްާބިލުެގާމ އްދ ތަްއާތަރުތީބުާކުރުމަށް.ާމ26ާާިއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީ

ޤ ނޫނުާ މިާ ބޭްއވުމަކަށްާ ތ ރީޚުތަކުަގއިާ އެކިާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ ެއކިާ އިންތިޚ ބުާ ކައުންސިލުތަކުެގާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ނުވ ާ ޚިލ ފުާ

 1945ާހުރަހެއްާނ ޅަާއެވެ.ާާ

ާ

ާ:ަގމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން

ދ އި މ ވަށުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާޝުކުރިއްޔ ާ ިއޞްލ ޙަށްާ ހުށަހެޅުއްިވާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެުެރިާ ރ ެގާ

ާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ1950 

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ 83ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،.ާމިހ ާހިސ ބުންާަގވ އިދުެގ

ހަޅައިާނިމުނީ.ާއަދިާމިާބިލަށްާހުށަހެޅޭާހުރިހ ާއިޞްލ ޙެއްާވެސްާހުށަހަޅ ާނިމުނީ.ާހުރިހ ާއިޞްލ ޙުތަކެއްާމަޖިލީހަށްާހުށަ

އޮތީާާ ދެންާ ހުށަހެޅުނ1ާާާުއ ދެ،ާ މެންބަރުންނަށްާ ައރުވަންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މަރުޙަލ .ާ ބަހުސްެގާ ަގޑިއިރުެގާ

ާާ ބަހުސްކުރުމުެގ ރިޢ ޔަތްކޮށްާ ވ ހަކ1ާާައިޞްލ ޙުތަކަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ މެންބަރުންާާާަގޑިއިރުެގާ އެދިވަޑަިއަގންނަވ ާ  1955ދެއްކުަމށްާ

ާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިެގންނެުވމަށް.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު.ާ

ާ

ާާ:ބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ

ަގނޑުާކުޑަކުޑަާވ ހަކަާެއއްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންަވނީ.ާޖުމްލަޮގތެއްަގއިާމިާބިލުަގއިާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުާ

އަޅުަގނޑުެގާާ އެހެންނަމަވެސްާ ކަުމދޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ ޮގތްާ އޮތްާ ކުރެވިފައިާ ފަރުމ ާ ބިލުާ އިސްލ ޙުތަކަށްާ  1960ހުށަހެޅުނުާ

ުއއްމީދުކުރ ާހިތްާވެސްާވަނީާމިާޢިއްާ ައޅުަގނޑުާ ިގނަާމެންބަރުންާެވސްާވިސްނުންާހުރީާއަދިާ ޒަތްތެރިާމަޖީލީހުެގާހަމަާ

ވިސްނުންާހުންނ ނީާއަޅުަގނޑުާމިާބުނ ާޮގތ ާެއއްޮގތަށްހެން.ާއަޅުަގނޑުމެންާޢ އްމުާއިންތިޚ ބުތަކ ާބެހޭާޤ ނޫނުތައްާބުނާ 

އެހެންނަމަވެސްާިމާޮގތުންާވޯޓުލުުމެގާޝަރުތުާހަމަވ ާހުރިހ ާއެންމެންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެާޙައްޤުާލިބިާދޭންާއެބަޖެހޭ.ާާ



 74 

އޮތީ.ާ މިާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ނުލެވޭާ ވޯޓުާ މީހަކަށްާ އެާ ނަމަާ ދިރިއުޅޭާ ރަށެއްަގއިާ އެހެންާ ނޫންާ ރަށްާ އުފަންވިާ ބިލުަގއިާ

 1965އެހެންނަމަވެސްާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހެޅިެގންާހިނގައްޖެ.ާއެންމެާކުޑަމިނުންާމ ލޭަގއިާދިރިުއޅޭާއެހެންާރަށްރަށުެގާމީހުންނަށްާ

ާާ ފުރުޞަތު ފުރުޞަތުާއެާ މިާ ވަނީާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙުތަކެއް.ާ ކަހަލަާ ެވެގންދ ނެާ ތަނަވަސްާ

ެއތައްާ ދިވެހިންެގާ މ ލޭަގއިާ ހޯދަިއދޭށޭ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެާ ޙައްޤުތައްާ އެާ ހޯދައިދޭށޭ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މ ލޭ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ުއޅޭ.ާ އެބަާ ަވޒަންވެރިވެާ ޖެހާޭާބަޔަކުާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފުރުޞަތުާ ވޯޓުލެވޭނެާ ތިބެެގންާ ަގިއާ

ަވނީާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ ދެވަނަާ ތިބެެގން.ާ މިތ ާ މަޖިލީހުަގއިާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ އިމުކޮށްދޭން،ާ

ރައީސްާ ާާ،  ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއ ބ ރުތަކެއްާ ލިބިެގންވ ާ އަށްާ ދަށުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބ ރުެގާ އެާ އޮތް.ާ  1970އެބަާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢަްއޔަންކުރަްއވ ފައިާތިއްބަވ ާބަޔަކުާައޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނެްއާހަދައިެގންާއެާބ ރުާހަނިކުރުުމެގާވ ހަކަާ

ތުންާމިތ ާދައްކ ާކަމަށްާވަންޏ ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެހ ާތ އީދުކުރެވޭާކަމެއްާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގފައިާއޮތްާޮގ

ވެއްޖިއްޔ ާރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ެގާިވސްނުންފުޅުާމިއަދުާވެސްާހުރީާމިާޤ ނޫނަކަށްާވ އިރުާޤ ނޫނަކަށްާވ ާހިނދުންާފެށިެގންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމިހ ރުާޢައްޔަންކޮށްފައިާތިއްބެވިާއެތައްާކައުންސިލަރުންނެއްާވަކިާކުރ ާކަހަލަާރޫޙެއްަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާ

ހަަމއަށްާާާއަޅުަގނޑުމެން އިންތިޚ ބ ާ ލިޔ ކަށެއް.ާ ވ ހަކަާ އެާ ޤ ނޫނުަގއިާ ނޫން.ާ ކަމެްއާ މ ބޭނުންާ ކުރަންާ ެއއީާ  1975ޤ ނޫނަކުންާ

މިާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ވެސްާ ބޭނުމެްއާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަހައްޓ ކަށްާ ޢައްޔަންކޮށްފައިާ ކައުންސިލަރެއްާ ދ އިރުަގއިާ

އަ ކަމަށްާ މިކަންވ ނެާ ނުހިމަނާ  މިކަންާ ވެސްާޤ ނޫނުަގއިާ މެންބަރުންާ ހުރިހާ  ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ޅުަގނޑަށްާ

ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމައިދިނުމަކީާ ކަންތައްތައްާ މިާ އަލިއަޅުއްވ ލަްއވ ފައިާ އަށްާ ނުކުތ ާ ދެާ މިފ ހަަގކޮށްލިާ އަޅުަގނޑުާ

ާޝުކުރިްއޔ ާވަރަށްާބޮޑަށް.ާާބޮޑަށްާއެދޭާކަމެއް.ާހަމަާމިފުރުޞަތުާމިާހޯދީާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންވެެގން.ާ

ާ1980 

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ރުާމިާވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާހުސްވަުގތުކޮޅުާނަގ ާވަުގތުާއ ދެވިފައި.ާއިތުރުާ

މި ކުރަނީާ ަގސްތުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ވަުގތެއްާ އަރުވ ނެާ ފުރުޞަތުާ ާާމެންބަރަކަށްާ ބޭފުޅުންނަށް ތިާ 30ާާހ ރުާ

ާާ ވ އިރުާވޯޓ ާހިސ ބަށްާޮގސްފައ1:30ާާާިޖަހ އިރު.1ާާާާމިނެޓުެގާހުސްވަުގތުކޮޅެއްާއަރުވަން.ާއަޅުަގނޑުާދެންާޖަލްސ ާފަށ ނީ

 1985ހުރިާކަންތައްތަކަށްާޯވޓަށްާެއހުންާއޮންނ ނެ.ާއެއަށްފަހުާހަމަާމިާބަހުސްާކުރިއަށްާެގންދިއުންާއޮންނ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއާާ

 މިނެޓުެގާހުސްަވުގތުކޮޅެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއަރުވަން.30ާާާކޮޅުާދަންނަވ ލަމުންާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަ

 

 ]ށ13:06ާްނ12:30ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

 

 1990 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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މި ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ާ އަޅުަގނޑުާ ފަހުާ ހުސްަވުގތުކޮޅަށްާ މިހ  `.ާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިައށްާފަށަނީ.ާ ރުާ

މަރުޙަލ .ާ ކުރުމުެގާ ރިޢ ޔަތްާ މަޖިލީހަށްާ ނިމިާ މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީާ ބިލުެގާ އިންތިޚ ބުެގާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ލޯކަލްާ މިެގންދަނީާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބަށް.ާ

ާ

 1995ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލިޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއި

ޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާލޯކަލްާކައުންސިލުތަކުެގާއިންތިޚ ބުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވިާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓ އިާ`.ާާ

ރ ާަވނަާމ އްދ ާއޮތްާޮގތަކީާއަޅުަގނޑުާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާތ އީދުކ4ާާުބެހޭާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތީ،ާއެާބިލުެގާާ

ަވނަާމ އްދ ަގިއާމިާއޮންނަނީ،ާޤ ނޫނުެގާދަށުންާބ ްއވ ާކައުންސިލުތަކުެގާއިންތިޚ ބުތައްާބ ްއވ ނ4ާާާީޮގތެއްާނޫނޭ.ާމިާބިލުެގާާ

ހަމައެކަނިާއެާކައުންސިލަކަށްާމެންބަރުންާއިންތިޚ ބުާކުރުމަށްާވޯޓުާލ ާދ އިރ އެްއަގއޭ.ާއެާވޯޓުާނެުގމ އިާުގނުންާއޮންނ ނީާ

 2000އިރ ަގާެއެވ.ާވޯޓުާލެވޭނީާއެާމީހަކުާރަޖިސްޓްރީާވެފައިާއޮންނަާރަށުަގާއެވެ.ާޭއެގާމ ނައަކީާމިސ ލަކަށް،ާއެާކައުންސިލުެގާދާ 

ރައްޔިތުން.ާ ދިރިއުޅެމުންދ ާ މ ލޭަގއިާ ރައްޔިތުންނަކީާ ިގނަާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ދ އިރ .ާ ހުޅުދޫމީދޫާ ނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުާ

ރައް ިގނަާ އ ބ ދީެގާ ހުޅުދޫމީދޫެގާ ާާއެހެންވީމ ،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ނުލިބޭނެ.ާ ފުރުޞަތެއްާ ލުމުެގާ ޯވޓުާ ަވނ20ާާާަޔިތުންނަށްާ

މ އްދ ަގިއާއެާވ ާހަމަހަމަކަން.ާއޭަގއިާިމއޮންނަނީ،ާޤ ނޫނުެގާކުރިމަތީަގިއާއަދިާއެާމީހެްއެގާމަްއޗަށްާޤ ނޫނުާހިންުގމުަގިއާ

ރައްކ ތެރިކަ ޤ ނޫނުެގާ އަދިާ މީހެކެވެ.ާ ހަމަހަމަވެެގންވ ާ މީހަކީާވެސްާ ހަމަހަމަކަމ ާކޮންމެާ މަންފ ތައްާ ލިބިދޭާ ޤ ނޫނުންާ މ އިާ

 2005އެކުާލިބުމަކީާހަމަާކޮންމެާމީހެއްެގާވެސްާޙައްޤެކެެވ.ާއެހެންވީމ ،ާވޯޓުާލުމަކީާވެސްާކޮންމެާމީހަކަށްާލިބިެގންވ ާޙަްއޤެއް.ާާ

ރަށްރަށު އެހެންާ ނޫންާ ރަށްާ ދިރިއުޅެމުންދ ާ އެމީހުންާ ރައްޔިތުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ ރ އްޖޭެގާ ދިރިއުޅެމުންދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާ ަގއިާ

އެހެންކަމުންާ މ ލޭަގއި.ާ އުޅެނީާ މިާ ދިރިާ މީހުންާ އެއްބައިާ ކުޅަާ ތިއްބައިާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ އ ބ ދީާ ރ އްޖޭެގާ

ރ އްޖޭެގާރަށްތަކުަގއިާރަްއޔިތުންެގާތެރެއިންާވަރަށްާިގނަާައދަދެއްެގާރަްއޔިތުންނަށްާމިާވޯޓުަގއިާބައިވެރިާނުެވވޭނެާކަަމށްާ

ަގއިާމިާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއީާއެްއޮގތަކަށްާެވސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާއުސޫލެއްާނޫނޭ.ާމ ލޭަގއިާދިރިއުޅޭާރ އްޖެތެރޭެގާާމީ

މީހުންނަށްާ އެާ ޤ ނޫނަކުންާ ޖެހޭނެއޭ.ާ ކުރެވެންާ އިންތިޒ މުާ ޮގތްތަކެްއާ ލެވޭނެާ ވޯޓުާ ެވސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ  2010ރަށްރަށުެގާ

ންނަށްާނިުގޅަާއެއްާނުަގނެވޭނެއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެާފުރުޞަތުާއެމީހުންނަށްާދޭންޖެހޭނެާލިބިެގންވ ާޙައްޤެއްާއަޅުަގނޑުމެ

މިނިވަންކަންާ ހުރިހ ާ ލިބެންޖެހޭާ މީހުންނަށްާ އެާ ހޯދައިދިނީާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިނިވަންކަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ އޭ.ާ

ަގނޑުާރަށުަގއިާހުޅުދޫާމީދޫަގއިާއަޅުަގނޑުާދ އިރ ަގިއާހޯދައިދިނުމެއްާނޫން.ާވަކިާބަޔަކަށްާމިނިވަންކަންާދިނުމެއްާނޫން.ާއަޅުާ

ހުޅުދޫމީދޫަގއިާިގނަާރަްއޔިތުންތަކެއްާވޯޓުާލުުމެގާޙައްޤުާނިުގޅަިއަގންނަންާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެއްާދޭކަށްާބޭނުމެއްާނޫނޭ.ާ

ާާ އުޅުްއވ އިރު މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ބޭފުޅުންގެާއަޅުަގނޑުާ އެާ  2015އަޅުަގނޑުާ

ލެވޭނެާ ވޯޓުާ ވެސްާ ތިބެެގންާ މ ލޭަގިއާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަށްތަކުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވަނީ،ާ އެކީާ އ ދޭހ ާ އަރިހުަގއިާ

ޮގތެއްާހަމަޖައްސައިދެްއވ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ފައިާއެބަާއޮތޭާއެޮގތަށްާމ ލޭަގއިާތިބެެގންާވެސްާއަދިާ
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ާކައިރިާރަށްތަކުަގއިާތިބެެގންާވެސްާޯވޓުާލެވޭނެާޮގތްތަކެއް.ާއެާިއޞްލ ޙަށްާވޯޓުާދެއްވ ށޭ.ާައޅުަގނޑުާޑީ.އ ރު.ޕީެގާާމ ލެ

މެންބަރުންެގާއަރިހުންާވެސްާއެޮގތަށްާއެދެން.ާައޅުަގނޑުާޕ ޓީެގާހުރިހ ާމެންބަރުންާއެޮގތަށްާވޯޓުދޭނެާކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާ

ފ ހަަގ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ާާޔަޤީން.ާ ބިލުެގ މިާ ބޭނުންވަނީ،ާ 27ާާާާކޮށްލަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ީމަގއިާ މ އްދ .ާ  2020ަވނ115ާާާަވަނަާ

ކައުންސިލަރުންތަކެއްާ ޢަްއޔަންކުރައްވ ފައިވ ާ ކަުއންސިލަރުންތަކެއްާ އުފައްދ ފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ

ދެކޭޮގތުަގ އަޅުަގނޑުާ ކުރަނީ.ާ މިާ ަވކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ައށްާޤ ނޫނަކުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އިންާ ޤ ނޫނުައސ ސީާ އިާ

ޑީ.އ ރު.ޕީާ ބޭފުޅުންާ އެާ ވެދ ނެާ ފަހަރެްއަގިއާ ނުަގނެވޭނެ.ާ އެއްާ ނިުގޅަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޤ ނޫނަކުންާ ބ ރެއްާ ލިބިެގންވ ާ

ކު މަސައްކަތްާ ވެރިންެވސްާ އިސްާ ސަރުކ ރުެގާ މިާ ކަމަށްާ ޮގތަށްާ ކުރެްއވިާ މަސައްކަތްާ ކުރީަގިއާ ެއާބޭފުޅުންާ ރަްއވ ނީާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ނުކުރަން.ާ ޝައްކެތްާ އެއްވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ އެހެންނެއްާ ކަމަށް.ާ ހީފުޅުވަނީާ  2025ބޭފުޅުންނަށްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާމިހ ރުާރ އްޖޭެގާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާއިންތިޚ ބ ާހަމައަށްާދ އިރުާ

ސިލަރުންާއެާމަޤ މުަގއިާނުތިއްބަވ ނެ.ާެއާބޭފުޅުންާއިސްތިޢުފ ާދޭންާއެާމަނިކުފ ނުާއަންގަވ ނެ،ާއޭރުންާމިހ ރުާތިބިާކައުން

ކައުންސިލުތައްާ ކުރިމަތިލައިެގންާ ތިބެެގންާ ޮގތުަގއިާ ީމހުންެގާ އަމިއްލަާ މިނިވަންާ ދީފައިާ އިސްތިޢުފ ާ ބޭފުޅުންާ އެާ

ާމ ްއދ ާއ ާޚިލ ފަށް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ާޚިލ ފަށްާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާވަނ115ާަކ މިޔ ބުކުރ ނީ.ާއެހެންކަމުންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ާާ  2030ވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރަންާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާޕ ޓީނ27ާާާްވަނަާމ އްދ .27ާާާާމ އްދ ާއެއްާކަމަށްާައޅުަގނޑުާމިާބަލަނީާމި

ާާ ކީާއަޅުަގނޑުާއެދޭާޮގތްާކަުމަގއިާވަނަާމ ްއދ ާއުނިކުރުމަށްާވޯޓުާދިނުމ27ާާަހުށަހަޅ ފައިާވ ތީ،ާހުރިހ ާބޭފުޅުންާވެސްާމި

ދަންނަވަން.ާއަދިވެސްާމިާބިލުެގާވަރަށްާިގނަާމ އްދ ތައްާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާލިބިފަިއވ ާާ

ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ޮގތުންާ ދިނުމެުގާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ އެހެންާ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ކުޑަކަމުންާ ވަުގތުކޮޅުާ

ާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ2035 

ާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މުެގމަނަ

ބިލުާ ެއާ ކޮމިޓީންާ ކުރެްއވިާ ދިރ ސ ާ ބިލުެގާ އިންތިޚ ބުާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ލޯކަލްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ޅުއްަވއިާދެްއވިާކަމަށްޓަކައިާއެާކޮމިޓީެގާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާވަރަށްާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ ާފުރިހަމަކުރެއްވިާޮގތުެގާރިޕޯޓުާހުށަހަ

އެކުާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާރ އްޖޭެގާރަުަށްތައްާހިންުގމަށްޓަކައިާމިާކުރަންާުއޅޭާ

ބި މިާ އަވަސްކުރުމަށްޓަކައިާ މަސައްކަތްާ ބުރަާ ބިލެއްާމަސައްކަތުެގާ ފ ސްެވެގންދ ނެާ ތަނުަގއިާ މިާ މިއަދަށްާ މިއަދުންާ  2040ލަކީާ

ކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާމީަގއިާޤަބޫލުކުރ ާހިތްާވަނީާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ނެުގން ވޯޓުާ ދ އިރ ެގާ ބޭއްވޭާ އިންތިޚ ބުާ ޮގތަށްާ ވިދ ޅުވިާ އެާ ލަބީބުާ އިލިޔ ސްާ އޮތ4ާާާްާާމެންބަރުާ މިާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ކައުންސިލުެގާާ އެާ އޮންނ ނީާ ުގނުންާ އެކަމަކުާ ނެތިން.ާ ދަންނަވ ކަށްާ ައޅުަގނޑުާ ޖުމްލައެއްާ ހުރިހ ާ ޭއަގއިާ ހަމައެކަނިާ

ބޭފުޅަކުާާ ގއ.ެގމަނަފުށީާ މ ނައަކީާ އެހެންވީމ ،ާ ރަށެއްަގއޭ.ާ އޮންނަާ ރަޖިސްޓްރީާ މީހަކުާ އެާ ލެވޭނީާ ވޯޓުާ ދ އިރ ެއއްަގއޭ.ާ
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 2045ޔ ާެގމަނަފުށީަގއިާއެާމީހަކުާޓިކެޓުާނަަގިއެގންާދެކޮޅުާޓިކެޓ އިާފެރީާދަތުރުާހަަމޖައްސަިއެގންާޮގސްފަިއާއެާކޮޅަށްާވެއްޖެއް

ވޯޓުާލ ންާދ ންާމިާޖެހެނީ.ާމިއީކީާހަމަޖެހޭާއުސޫލެއްާނޫން.ާމިއީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތެއްާވެސްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާ

ރައްޔި ކޮންމެާ ރ އްޖޭެގާ އެާދެކޭޮގތުަގއިާ މީހަކަށްާ ގއާ މީހަކަށްާ ހުރިާ ހއ.ތުރ ކުނުަގއިާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ތަކަށްާ

ކަަމށްާ ސިޓީާ ކެޕިޓަލްާ އަކީާ މ ލެާ ވިޔަސްާ އެހެންކަމަށްާ ޮގތެއް.ާ ޤަބޫލުކުރ ާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ނުލެވުމަކީާ ވޯޓުާ ބޭފުޅަކަށްާ

އްތަކަށްާޟަރޫރީާބޭނުންތަކަށްާއައިސްާއުޅޭާތަނަށްާވެފައިާމ ލެއަކީާރ އްޖޭެގާއެންމެންާތަޢުލީމުާހޯދުމަށ އިާއެކިއެކިާކަންތަ

ނޫންާ ކަމެއްާ ރުހޭާ ވަރަކަށްާ އެްއެވސްާ ވެސްާ ގައިމުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އޮތުމަކީާ ޮގތްާ ނުލެވޭނެާ ވޯޓުާ ތަނުންާ މިާ  2050ވެފައި،ާ

މ ލޭގަާ ެއއްާ އ ބ ދީާ ބޮޑުާ ވެސްާ ރަށުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ވެސްާ ކަމެްއާ ވެޭއ.ާޤަބޫލުކުރ ާ އިާ

އެހެންވެއްޖެއްޔ ާމިާވޯޓުެގާސައްޙަކަމ ާމެދުަގއިާސުވ ލުާއުފެދެއޭ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާބޮޑުާއ ބ ދީާެއއްާމ ލޭަގއިާ

މަދުާ ެގމަނަފުށީާ ނިންމުމަށްޓަކައިާ ކަންތައްތައްާ ގއ.ެގމަނަފުށީެގާ ބޭފުޅުންާ އެާ އުޅޭއިރުަގއިާ މ ލޭަގއިާ ނުވަތަާ ނިސްބަތްވެާ

ެއހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާާބަޔަކުާނިންމ  ާނިންމުމަށްާިއޙްތިރ މްާކުރަންާޖެހޭނެތޯާމިއީާވެސްާއުފެދޭާސުވ ލެއް.ާ

ދ އިރ ެގާާ ބިލެތްދޫާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެބަޖެހޭ.ާ ކަނޑައަޅަންާ ޮގތްތަކެްއާ ޚ އްޞަާ ލުމަށްޓަކައިާ ވޯޓުާ  2055މ ލޭަގއިާ

އެ ޙަމްޒ ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ މިައށްާޢިއްޒަތްތެރިާ ހޯއްދަވ ފައި.ާ ސޮލިއުޝަނެއްާ ވަރެއްެގާ ކޮންމެވެސްާ މިއަށްާ އޮތްާ ބަާ

ކޮންމެވެސްާވަރެްއެގާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅުްއވ ފައި.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގިއާއެާޮގތަށްާފ ސްވެއްޖެާކަމަށްާވަނީނަމަާއެާ

ށް.ާއެކަމަކުާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނަށްާއަޅުަގނޑުާޮގތަކީާެވސްާރަނަގޅުާޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީާވެެގންދ ނެާކަމަ

ިވޔަސް،ާ ޮގތަށްާފ ސްވީާކަމުަގއިާ ޙަމްޒ ާއެާވިދ ޅުވ ާ ެމންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ބިލެތްދޫާ އ ދޭހ ާއެކުާދަންނަވަން،ާ

ާާ  2060ކުރަްއވ ށޭ.ާޭއަގިއާއޭަގއިާރަނަގޅުާޮގތުަގއިާއެާކަންތައްާކުރައްވ ށޭ.ާއެާިއޞްލ ޙުަގއިާއޮތްާރަނަގޅުާމ ނަިއަގއިާއެކަން

27ާާހަމަާރަނަގޅުާޮގތުަގއިާއެކަންތައްާކުރެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާދެންާމިހ ރުާމިާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެެގންާމިާއުޅެނީ،ާާ

ވަނަާމ އްދ ެގާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ާތ ރީޚުންާފެށެިގންާސިޔ ސީާޮގތުންާޢަްއޔަންކުރެވިފަިއވ ާރަށްރަށުެގާނުަވތަާ

ތައްާކައުންސިލުންެގާަމޤ މުތައްާުއވުނީއޭ.ާއަދިާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާލޯކަލްާކައުންސިލުެގާފުރަތަމަާއިންތިޚ ބުާބ އްވ ާާއަތޮޅު

ކަނޑައަޅ ާާ އިންާ ސަރވިސްާ ސިިވލްާ ތިބޭނީާ ޮގތުަގއިާ ވެރިންެގާ އިސްާ އެންމެާ ރަށްރަށުެގާ އަދިާ އަތޮޅުާ ނިމެންދެންާ

މި ކަމެއް.ާ ުއފެދޭާ މިީއާސުވ ލުާ އަޅުަގނޑުާފަރ ތްތަކެވެ.ާ ކަމަށްާ މަޢުޟޫޢެއްާ ބޮޑުާ މިއީާ މަޢުޟޫޢެއް.ާ ވ ހަކަދެއްކިދ ނެާ  2065ީއާ

ބަދަލުަގިއ،ާ މަނ ކުރުމުެގާ ކަންތައްާ މިާ ޤ ނޫނަކުންާ އޮތީާ ހިތްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކުާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ވެސްާ

ރައީސު ޢިއްޒަތްތެރިާ ރ އްޖޭެގާ ބަދަލުގައި،ާ މަނ ކުރުމުެގާ މަޖިލީހުންާ ކުރެްއިވއްޔ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްާ އެާ ލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ކޮށްދެްއވައިފިއްޔ ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެޮގތަށްާ ކަމެކޭ.ާ ކުރެވިދ ނެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ިމވެސްާ ވ ނީ.ާ ކީއްތޯޭއާ

ތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާރަނަގޅީާެއކަން.ާޤ ނޫނަކުންާމަނ ކުރ ނީތޯާނޫންތޯާމިއީާދެންާސުވ ލަކީ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގ

ައތޮޅުާ ފެށިެގންާ ދުވަހުންާ ކުރ ާ ތަޞްދީޤުާ ވަނީާ މިާ ފ ސްވެފައިާ ކުރުމަށްފަހުާ ތަޞްދީޤުާ ފ ސްެވާ ބިލުާ  2070ލ މަރުކަޒީާ

ކައުންސިލ ިއާރަށުާކައުންސިލުެގާބޭފުޅުންާތިއްބަވ ކަށްާނުޖެހޭނެާކަމަށްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާމީަގިއާސަބަބުތަކެއްާެވސްާ
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ނޫނުަގއިާއެބަބުނޭާރަށުާކައުންސިލ އިާއަތޮޅުާކައުންސިލަކީާވޯޓުާނަގ ާވަކިާނިޒ މަކަށްާަވކިާއެބަާއޮތް.ާެއއީާޤ ނޫނުާއެާޤާ 

ައތޮޅުާ ކައުންސިލ އިާ ރަށުާ އިނޭގ.ާ އެބަާ ބޭފުޅުންތަކެއްކަންާ ހޮއްވަވ ާ ނޫނީާ ޯވޓުލައިެގންާ ބަޔަކުާ ވަކިާ އުސޫލަކުންާ

ވަނީާނަމަާޤ ނޫނުަގއިާއެާޮގތަށްާބުނެފައިާވ ހިނދުާއެާާާކައުންސިލަރުންނ އިާރަށުާކަުއންސިލަރުންނަކީ.ާއެހެންވެއްޖެާކަމަށް

ތިބެެގންާ އަތޮޅުާކައުންސިލަރުންާ ޮގތުަގއިާރަށުާކައުންސިލަރ އިާ ޤަބޫލުކުރ ާ ފެށެިގންާއަޅުަގނޑުާ  2075ތަޞްދީޤުާކުރ ާދުވަހުންާ

ވަކި ބުނަނީާ އެާ ކައުންސިލަރުންނޭާ ރަށުާ ކައުންސިލަރުންނ ިއާ އަތޮޅުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ެއއީާ ވަކިާނުވ ނެ.ާ މ ނަެއއްަގއިާ ާ

މަފުހޫމެއްަގއިާވަކިާއުސޫލަކުންާބުނެފައިާވ ހިނދު،ާއެާބޭފުޅުންނަކީާއެާތ ނަގިއާަވޒީފ ާއަދ ކުރަންާތިބޭާބަެއއްާކަމުަގއިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންީވމ ،ާ ނޫން.ާ އުސޫލެއްާ ހަމަޖެހޭާ އެއީކީާ ނަމަާ ވަނީާ

ޤ ނޫނުާޖެހިވަޑަިއަގންނަވ  ބިލުެގާ ލ މަރުކަޒީާ މިާ ޮގތަކީ،ާ ޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ކުރަްއވަންާ ޮގތަކީ،ާ ކުރަްއވ ނެާ ނުވަތަާ ނީާ

 2080ތަޞްދީޤުާކުރ ާދުވަހުންާފެށިެގންާއެާބޭފުޅުންާމަޤ މުންާބޭރުކޮށްލެއްވުން.ާދެންާއަނެއްާުއސޫލުންާކިޔަންޏ ާއެާބޭފުޅުންނަކީާ

ައތޮޅުާކައުންސިލަ ޚިލ ފަށްާލެވިފައިާނުވަތަާރަށުާކައުންސިލ ިއާ އ ާ ބޭފުޅުންނަކީާވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ތިްއބެވިާ ރުންނަށްާ

ތިބިާބައެއް.ާއެާބޭފުޅުންާއަދ ކުރ ާމަސްއޫލިއްޔަތެްއާެވސްާނެތް.ާކުރ ާކަމެްއާވެސްާނެތް.ާބިޑިާބޯންާސުއްޓ ާބޯންާރަށުެގާާ

މުނީ.ާެއކަމަކުާެއާވ ހަކަާދެއްކުުމެގާމ ާބޮޑުާޮގނޑުދޮށުަގއިާތިބީމަާނިމުނީ.ާފުރ ާއެްއޗަކ އިާލަފ ާއެްއޗެއްާއެނުގނީމަާނި

މަހ އިާކައިރިެވއްޖެާއިންތިޚ ބަށް.ާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ކަށްާނޫންާމ4ާާާިމ ނަާއެއްާވެސްާނެތް.ާަވުގތުާވަނީާކުޑަތަންވެފައި.ާާ

ިވސްނ ލުމަ ފުންކޮށްާ ވިސްނ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މިއީާ އަކީާ ވ ހަކަާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ މިހ ރުންާއުޅެނީކީ.ާ  2085ށްފަހުާ

މިހ ރަށްާނިންމ ލަންޖެހޭާބިލެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާޑީ.އ ރު.ޕީެގާއެހެންާބޭފުޅުންނަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުމުެގާޮގތުންނ ިއ،ާ

ރަނަގޅީާާ ައޅުަގނޑަށްާ ނުދައްކަވ ާ ވ ހަކަާ ދެންާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބިލަށްާ މިާ ވެސްާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ

ާާ ދަންނަަވން.ާމަސައްކަތް ވެސްާ ވ ހަކަާ އެދޭާ ޮގތަށްާ އެާ ހައްދަަވިއދެއްަވއިފިއްޔ .ާ ޮގތަށްާ އެާ ޮގތުންާ ައވަސްކުރުމުެގާ

ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިމުނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ2090 

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ދަންނަ އުޅެނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ނޫންާ ދަންނަވ ކަށްާ ވ ހަކަާ މިާ ރަީއސް،ާ`.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަައކީާ އުޅޭާ މިާ ވަންާ

އުޅެނީާ މިާ އޮޅިެގންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްާ ބިލު.ާ ދެާ ބޮޑުާ ުގޅުންާ ވަރަށްާ މިއީާ ބިލ ާ ކަުއންސިލުެގާ ލޯކަލްާ ބިލ އިާ ލ މަރުކަޒީާ

ރެއްާނެތްާވ ހަކަ.ާޢިއްޒަތެރިާރައީސް،ާއެާބިލަށްާލ މަރުކަޒީާބިލަށްާވ ހަކަދައްކަމުންާދިޔައިރުަގއިާކައުންސިލަރުންެގާފެންވަ

ދިޔަ.ާ ދެކެވެމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަާ ދެވުނުާ މަޤ މުާ ކައުންސިލަރުންެގާ ބޭފުޅުންނަށްާ ެގންދިޔަާ ނެރިެގންާ  2095ޖަލުންާ

ވ ހަކައަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނުދެއްވ ތީ،ާ ސަމ ލުކަންާ ވ ހަކައަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އްވ ތީާވަރަށްާއުނދަޫގވޭާއަޅުަގނޑަށް.ާރައީސްާއ ާމުޚ ޠިބުކޮށްާވ ހަކަދައްކަންާަގވ އިދުަގއިާމިާއޮންނަނީ.ާސަމ ލުކަންާނުދެ

ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާފުރުޞަތުާދެއްވ ާފަހުން.ާ
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ާ

 2100ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުންާއެދެން

ާ

ާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ބިލުާ ދެާ ބޮޑުާ ުގޅުންާ ވަރަށްާ ބިލަކީާ ދެާ މިާ އުޅެނީާ މިާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ

ހަވ  ކައުންސިލުތަކަށްާ ބިލަުގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެހެންމެާ ރައީސް.ާ ބޮޑުާޢިއްޒަތްތެރިާ ވަރަށްާ ދަނީާ މިާ  2105ލުކުރެވެމުންާ

މަސްއޫލިއްޔަތެއް.ާކައުންސިލުތަކުންާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކުެގާތެރޭަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާލ މަރުކަޒީާބިލުަގއިާވަރަށްާ

އެހެންމެާފައިސ ާތަފްސީލުކޮށްާލިޔެވިފައިާއެބަާއޮތް،ާރަށްރަށުެގާތަރައްޤީާއަށްާހިންޭގާއެކިއެކިާޕްރޮޖެކްޓުތަްއާހިންުގން.ާހަމަ

ފައިނޭންޝިއަލީާއެާބޭފުޅުންާހަދަންޖެހޭާހިސ ބުތައްާހެދުން.ާހަމައެހެންމެާބަޖެޓްާތައްޔ ރުކުރުން.ާބީ.އޯ.ކިއުާތައްޔ ރުކުރުން.ާ

އަޅުަގނޑުާމިާދެންނެވީާބިލުާއޮފްާކުއެންޓިޓީޒުެގާވ ހަކަ.ާިމހެންާމިކަހަލަާބޮޑެތިާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއްާހިނަގމުންާދ އިރުަގިއާާ

އުފެދޭާ މިާ ރަށްރަށުަގއިާ ކައުންސިލުާ ގަވަމަންޓ ިއާ ސެންޓްރަލްާ ބިލުަގއިާ ލ މަރުކަޒީާ ގަވަމަންޓ އި،ާ  2110ސެންޓްރަލްާ

ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ބިލަށްާ ކައުންސިލުާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތް.ާ ދުރުމިނެއްާ ެގޕެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ ކައުންސިލުތަކުެގާ

ނީ،ާމިާކައުންސިލުާބިލުަގއިާވެސްާމިާބޭފުޅުންެގާފެންވަރެއްާެވސްާނެތް.ާމާިާއަޅުަގނޑުާމިާވ ހަކަާމިާދަންނަވަންާމިޖެހެ

ބޭފުޅުންެގާޝަރުތުތަކަށްާބަލ އިރުާތަުަޢުލީމީާފެންވަރަކ އި،ާޤ ބިލުާކަމަކ އިާމިާކަންތައްތަކުެގާތެރޭަގއިާމިާއޮންނަނީ،ާހަމާަާ

ބިލުގައި ާހުރުންާލ ޒިމުވެެގންނެއްާނޫންާއަޅުަގނޑުާމިާވ ހަކަާވަރަށްާއ ދަިއެގާކަންތައްތަކެްއާހުށަހެޅިފައި.ާކޮންމެހެންާމިާ

މިާ ދޭތެރޭަގއިާ ފެންވަރ އިާ ކައުންސިލަރުންެގާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ ސިޔ ސީާ ވ ދަވެރިާ ޚ އްޞަކޮށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ  2115ދަންނަވަނީ.ާ

ާާ ކައުންސިލު މިާ ހުރީާ އުއްމީދުކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުާ ދިޔައިރުަގއިާ ދެކެެވމުންާ ވ ހަކަާ ބިލުަގިއާާކަންތައްތަކުަގއިާ އިންތިޚ ބުެގާ

އިނީތީާ ނުކުރެވިާ ފ ހަަގާ މިކަންާ މިންވަރަކަށްާ ެއއްެވސްާ ބިލުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމަށް.ާ ފ ހަަގކުރެވޭނެާ އެކަންތައްާ

ކަންާ ބޭނުމެއްަގއިާ ސިޔ ސީާ މަޤުޞަދެްއަގއިާ ދެކެވުނީާސިޔ ސީާ ވ ހަކަާ އެާ ެއއިރުަގއިާ ދަންނަވ ލީ.ާ ވ ހަކަާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

ޑުއަހ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާއެންމެހައިާރައްޔިތުންނަށްާމިކަންާއަންގ ލަާދިނުމަށްޓަކައި.ާމިާދެާބިލަުގިއާާއަޅުަގނޑުެގާއަ

 2120ވެސްާމީނީާވަރަށްާބޮޑަށްާސިޔ ސީާކުލަާެއއްާޖެހިފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާމިހެންާދަންނަވ ލަންާމިާޖެހުނުާ

ތަކަށްާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއްާއަދ ކުރުމަށޭާކިޔ ާޤ ނޫނެއްާކަނޑައަޅ ާފ ސްކޮށްފައިާމައިަގނޑުާސަބަބަކީ،ާމިާބިލުންާކައުންސިލު

މިާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ނުކުރެވޭނެާ ދެންާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ މިާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ދޫކޮށްލުމަކުންާ ބިލުާ

ަމސްއޫލިްއޔަތ އި އަޅުވ ާ މިާ ބޮލުަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ބިލުންާ މިާ އެާޖެހުނީާ ކިހިނެއްތޯ.ާ އުފުލ ނީާ ބޭފުޅުންާ އެާ ވ ޖިބުާ ާ

ޚިދުމަތްތައްާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ ަގވަމަންޓުންާ ސެންޓްރަލްާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ހުންނ ނީާ ޤ ބިލުކަންާ ބޭފުޅުންެގާ

ވަދެފަ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ފިކުރުާ ކަނޑުވ ލުުމެގާ ބ ރުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ސަރުކ ރެއްެގާ އިނީމަ،ާފޯރުކޮށްދިނުމަށްާ  2125އިާ
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ވިސްނުންާ ކުރެވެނީ.ާސިޔ ސީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމެއްާ ފަދަާ ކޮށ ލުންާ ވަރަާ ދޫންޏެއްެގާ ދ ާ އުދުހިފައިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

މައިކުާާ ޝުކުރިްއޔ ާ ދަންނަވ ލަން..ާ ވ ހަކަާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާ ޮގސް.ާ ބޮޑުވެެގންާ ފިކުރުާ ސިޔ ސީާ

ންނަވ ލަންާއެންމެާބޮޑަށްާބޭނުންވެެގންާމިާއުޅެނީާމިާތަނުަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްާއެބަާދެކެވޭ،ާކަނޑ ނުލަްއވ ތި.ާމިާވ ހަކަާދަ

ކައުންސިލުތަކަށްާމިހ ރުާތިބިާކައުންސިލަރުންާޖެހޭނެއޭާމިާބިލުާފ ސްވެެގންާދިޔައިމަާމިާބިލުެގާމ އްދ ެއއްަގއިާެވސްާެއބަާ

އުފެދިާ ސުވ ލުާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށް.ާ ވަކިވ ންޖެހޭނެާ ތިބަްއވ ާާއޮތްާ މަޤ މުަގއިާ ކަތީބުންެގާ ކީއްވެެގންބ ޭއާ އުޅެނީާ މިާ  2130ެގންާ

ދުވަހުންާ ފ ސްވ ާ ބިލުާ މިހ ރުއްސުރެާ މަޤ މުންާ ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބެވިާ ބޭފުޅުންެގާސިވިލްާސަރވިސްަގިއާ މިފަދަާ ބޭފުޅުންނ ާ

ޔ ާއަށްާލިބިެގންވ ާބ ރެއްެގާދަށުންާފެށިެގންާވަކިާނުވ ންވީ.ާކޮބަިއތޯއޭާތަފ ތަކީ.ާއެާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ތިބީމަާ ތަބ ވެެގންާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ ފިކުރަކަށްާ ވަކިާ ކުރެވުނީާ އިންތިޚ ބުާ ކަތީބުންާ ރަށްރަށަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ހިންަގން. ޤައުމުާ ކުރަނީާ މިާ ހުވ ާ ބޭފުޅަކުާ ހޮވިވަޑަިއަގންނަވ ާ މަޤ ަމށްާ މ އ115ާާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދ ަގއިާވަނަާ

 2135ރައީސުލްހުމްހޫރިއްޔ ެގާމަސްޫއލިއްޔަތ އިާވ ޖިބުތަކުެގާތެރޭަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީންާލ ޒިމްކުރ ާކަމެއްާމިާޤައުމުާއަމ ންކަމ އިާ

ކަހަލަާ ބައެއްާ ތިއްބަަވިއެގންާ ބޭފުޅުންކޮޅެއްާ ަގދަާ ނުފޫޒުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހިންުގން.ާ އެކީަގއިާ މަސަލަސްކަމ ާ ސުލްހަާ

ާތިއްބެިވާބޭފުޅުންާސަރުކ ރުާހިންުގަމށްާނުހުރުއްޕ ންކޮށް،ާޖެއްސުންކޮށް،ާއުނދަޫގކުރަމުންާދ ތީެވާމިާކަތީބުންެގާމަޤ މުަގއި

ކަންތައްތައްާހުއްޓުވުމަށްޓަކަިއާއަމ ންކަމ އިާސުލްހަާމަސަލަސްކަންާޤ އިމުކުރުމަށްޓަކައިާކައުންސިލަރުންާލީ.ާއެާމަޤުޞަދުާ

ފުޅުންާއެާތަނަށްާލީާބޭނުންާހ ސިލުވޭާވަރަށްާރަނަގޅަށް.ާއެހެންނޫންާނަމާަާހ ސިލުވޭ.ާއެާމަޤުޞަދުާއެާދޭތެރެާއަށްާލީާބޭ

 2140ރަށްރަށުެގާކިތައްާކައުންސިލަރުންާނެތްާކިތައްާރަށްރަށުަގއިތޯާމިހ ރުާރަށުާއޮފީސްާބަންދުވެފައިާމިާހުންނަނީ.ާމިހެންވެެގންާ

އެ މީަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ލ ންޖެހުނީާ ބޮޑަށްާކައުންސިލަރުންާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ ާ ާ

ތ އީދުކުރަން.ާއެހެންާއެާމ އްދ ާއޮންނަކަމަށްާވަންޏ ާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅުްއވައިދެއްވ ށޭާކަތީބުންނ އިާމިާފެންވަރުެގާބޭފުޅުންާ

ާާ ނޫންތޯާނުފޫޒެްއާވެސްާއެާމަޤ މަށްާކުރިމަތިލ ންާނިޔަތްާަގންނަާހިސ ބުންާފެށިެގންާމަޤ މުންާވަކިވ ާޮގތަށް.ާއޭރުންނެއް

އެާ ޮގތަށްާ ބޭފުޅެއްާ ބަލައިަގންނަާ ރައްޔިތުންާ ކުރައްަވިއެގންާ ކެމްޕޭންާ ތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ނެތިާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ބ ރެއްާ

އެހެންމެާއަޅުަގނޑަށްާ  2145ބޭފުޅ ާހޮވިވަޑަިއަގންނަވ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާއުސޫލުންާއަޅުަގނޑުާމިާވ ހަކަާމިާދަންނަވ ލީ.ާހަމަާ

އޮޅު ބިލަށްާކުރިންާ ލ މަރުކަޒީާ ކުރީެގާ މިދެންނެވިހެންާ ތަންކޮޅަކީާ އުޅޭާ މިާ އޮޅިެގންާ ދެންނެވިން.ާ ެއްއާ ވ ހަކަާ ނުާ

ވ ހަކަދެްއކެިވއިރުަގއިާވަރަށްާބޮޑަށްާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރަމުންާެގންދިޔައީާއެާބިލުަގއިާިމާހުރިާކަންތައްތައްާރައްޔިތުންނަށްާ

ވިސްނުމުަގއިާއަޅުަގނޑުާއެާބިލަކަށްާވޯޓެއްާެވސްާނުދެން.ާނުދިންާސަބަބަކީ،ާެއާާހަވ ލުކުރަމުންާދ އިރުަގއި،ާައޅުަގނޑުެގާާ

ބިލުަގއިާލ މަރުކަޒީާބިލުަގއިާިމާވ ޮގތަކީާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާރައްޔިތުންނަށްާމިފަދަާބޮޑުާމަސްއޫލިއްޔަތެއްާހަވ ލުކޮށްފައިާ

ބޭފުޅު ެއާ ނުހުންނ ނެާ ބޭފުޅުންަގއިާ ެއާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ބޭނުންކުރ ނެާދޫކޮށްލީމ ،ާ ލިޔެކިޔުމަށްާ މެޝިނަރީޒުެގާ އަތުަގއިާ  2150ންެގާ

ކަމުަގއިާ ތިއްބެވިާ ބޭފުޅުންާ ވިސްނުމުެގާ އަދިާ ޤ ބިލުާ ޢިލްމުވެރި،ާ ތަޢުލީމީ،ާ ނުހުންނ ނެ.ާ ވަސީލަތްތަކެްއާ މެޝިނަރީޒުެގާ

ންާމިާކައުންސިލުތަކަށްާމިާވިޔަސްާީމަގއިާބިލުަގއިާލ ޒިމުާކުރ ާޮގތުންާއެާރަށެއްަގއިާއެާސަރަހައްދެްއަގއިާދިރިއުޅޭާބޭފުޅު



 81 

ހޮވެނީ.ާއެހެންކަމަށްާވަންޏ ާއެާބޭފުޅުންނަށްާއެބަާލިބިދޭންޖެހޭާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ާއެްއ.ާމިާދެާބިލުންާކުރެާެއއްެވސްާ

ވަސީލަތްތަކ އިާ ޖެހޭާ ފޯރުކޮށްދޭންާ ަގވަމަންޓުންާ ސެންޓްރަލްާ ެއއީާ ނ ދޭ.ާ އެއްާ ވ ހަކަާ މަރުޙަލ ެގާ އިންތިޤ ލީާ ބިލެއްަގއިާ

 2155ދުމަތްތައްާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާވަުގތުާނަގ ނެާޓައިމުާނަގ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާއުސޫލުންާމިކަންާކޮށްފައިާދޫކޮށްލައިފިއްޔ ާާޚި

ހަމަާއަޅުަގނޑަށްާދެންނެވޭނީާއުދުހިފައިާދ ާދޫންޏެއްެގާވަރަާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާމަޖިލީހުންާހިފަހައްޓ ފައިާކޮށ ލ ާދޫނިާ

ާންާކަހަލަާކަމެކޭާމިާކުރެވެނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާބިންމައްޗަށްާަވއްޓ ލު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ޖަހ އިރުާ ދެއެއްާ ަގޑިައކީާ އަހ ާ ވޯޓަށްާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2160ޝުކުރިއްޔ ާ

ކުރަ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ސަބަބަކީ،ާ ާާހަމަޖައްސަނީ.ާ ޖަހ އިރު. ދޭއްާ ނިމޭނީާ ބަހުސްާ ަގޑިއިރުެގާ އެއްާ 2:00ާާުމންދ ާ

ވޯޓަށްާއަހަންާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއަހ ފައިާއޭެގތެރޭަގއިާމިާބިލަށްާހުށަހެޅިފައިާހުރިާއިޞްލ ޙުތަކ އިާ ޖަހ އިރުާނިމުނީމާ 

ށްާެގންދ ާޮގތަށްާމިހ ރުާނިންމަިއެގންާއެާއިޞްލ ޙްތަކަށްާފަހުާމިާބިލުާފ ސްކުރުމުެގާމަސަްއކަތްާނިމެންދެންާޖަލްސ ާކުރިޔަ

އަޅުަގނޑުާކުރިޔަށްާމިާެގންދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާހުޅުހެންޭވރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

 2165 މޫސ ާމަނިކަށް.ާއ ދެ،ާފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފެލިދޫާދ އި

އެނިގދ ނެ.ާ ކަންކަންާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެާ އަށްާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފަހަރެއްަގއިާ ރައީސްާ  2170ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޅުންާމިހ ރުާޖަހ އިރުާބަހުސްާނިމޭނެކަންާކިހިނެއްތޯާއިނޭގނީ.ާމިސ ލަކަށްާއޭެގކުރިންާބައެއްާބޭފ2:00ާާުއެހެންނަމަވެސްާމިާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާޚަބަރުތައްާލިބެމުންާމިދަނީާމިާތަނުަގއިާވަސްދުވަމުންާމިދަނީާިގނަާބޭފުޅުންާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލައްވ ނެާ

ާެގާކުރިންާނިމިއްޖިްއޔ ާދެންާކޮންއިރަކުތޯއޭާވޯޓުާނަގ ނީ.2:00ާކަމަށް.ާއެހެންވެާޭއެގކުރިންާާ

ާ

ާ2175 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ށީދެަވޑަިއަގންނަވ .ާދެންާނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާބަލަާެއއްާނުަގންނަން.ާސަބަބަކީާވ ހަކަފުޅުާއ ދެ،ާއި

ތިބިާމެންބަރުންެގާލިސްޓުާއަޅުަގނޑުާއަތުަގއިާއެބަާއޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާގ ތްަގނޑަކަށްާއެހާ  ދައްކަވަންާއެދިަވޑަިއެގންފައިާ
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ާާ ނުދިޔަޔަސް މޫސާ ޖަހ 2:00ާާހިސ ބަށްދ ނެ.ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އ ދެ،ާ ނިމޭނެ.ާ ބަހުސްާ އިރުާ

 2180ާމަނިކު.ާނިޒ މީާމައްސަލައެއްާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މުާއަޙުމަދުާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މުާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ވަުގތުާޝުކުރި މަޖިލީހުެގާ ފެނޭާ ފަހަރުާ ބަެއއްާ އަޅުަގނޑަށްާ ސުވ ލަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2185އްޔ ާ

ދިުގކުރަްއވ އިރުާޯވޓަކަށްާނުަވތަާއިޢުތިރ ޟުާކުރަްއވ ާމެންބަރަކުާއިންތޯާނެއްތޯާއެާވަރުާއަހ ލ .ާމިއަދުާދެންާދެާޕ ޓީެގާާ

ނިން ޮގތެއްާ ދައްކަވަިއެގންތޯާ ވ ހަކަާ ކޮބަިއތޯާތެރޭަގއިާ ކުރައްވަނީތޯ.ާ ޢަމަލުާ ކަމަކަށްާ ހުރިހ ާ ނިންމ ާ ޕ ޓީންާ ދެާ ަމވަންވީ.ާ

ާއަިއޑިޔ ާައކީާ.

ާ

ާ2190 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ މ ބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާވޯޓަކަށްާއަހަންޏ ާއަހ ނީާޯވޓަށްާއަހ ާވަުގތު.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާމޫސ ާމަނިކު.ާާ

ާ

 2195ާޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހު

ައދިާ ދިރ ސ ކޮށްާ ބިލުާ އިންތިޚ ބުެގާ ކައުންސިލްތަކުެގާ ލޯކަލްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ކަާެއއްާދަންނަވ ލަންާއޮތީ.ާެއއީާކޮމިޓީންާފޮނުވިާރިޕޯޓަށްާވ ހަކަދައްކަމުންާދ އިރުަގިއާއަޅުަގނޑުެގާވެސްާހަމަާއެންމެާވ ހަާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ާތަޢ ރުޟުާވ ާއިޞްލ ޙެއްާކޮމިޓީާނުވަތަާބިލުަގއިާއޮތުމުންާއެާއިޞްލ ޙ ާުގޅިެގންާދަންނަވ ލަންާޖެހެނީާ

ާާ ކަމަކަށ27ާާާްމި އެްއޗެއްާ ާ ފ ސްކުރެވޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތަށްާ އޮތްާ މިާ ބިލުަގއިާ އިޞްލ ޙުާ މިއޮތްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ސިޔ ސީޮގތުންާއަޅު ފެށިެގންާ ތ ރީޚުންާ ޢަމަލުކުރަންފަށ ާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ އޮންނަނީާ މިާ މީަގއިާ ނުފެނޭ.ާ  2200ަގނޑަކަށްާ

ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ އަދިާ އެވެ.ާ ުއވުނީާ މަޤ މުތައްާ ކައުންސިލަރުންެގާ އަތޮޅުތަކުެގާ އަދިާ ރަށްރަށުެގާ ޢައްޔަންކުރެވިފަިއވ ާ

ވ ާނިމެންދެންާއެާއަތޮޅުތަކުެގާއަދިާރަށްރަށުެގާއެންމެާއިސްވެރިންެގާޮގތުަގއިާލޯކަލްާކައުންސިލުެގާފުރަތަމަާއިންތިޚ ބުާބ އްާ

ބ ރުާވަރަށްާ މަޖިލިސްެގާ ފަރ ތެކެވެ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާރަްއޔިތުންެގާ ތިބޭނީާސިވިލްާސަރިވސްާކޮމިޝަނުންާކަނޑައަޅ ާ

އަކީ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ އޮވޭ.ާ އެބަާ ބުނެދީފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މަޤ މުާރަަގޅަށްާ އަދ ކުރ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ާ

ޤ ނޫންެއާ ދޭާ ހަދ ފައިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ބައެއް.ާ ހަދާ  ޤ ނޫނުާ ައޅުަގނޑުމެންނަކީާ ނޫން.ާ ބައެުެއްާ  2205އަދ ކުރ ާ



 83 

ބ ރުތައްާވަނަާމ އްދ ަގއިާދަުއލަތްާހިންުގމަށްޓަކައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބިދ115ާާާޭއޮންނަންޖެހޭނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އަޅުަގނޑުާ ާ އެހެންނަމަވެސްާ އެްއޗަކަށް.ާ ެވެގންވ ާ ތައ ރުޟުާ ވ ނީާ އެާ އެކަންކޮށްފިްއޔ ާ އެހެންާ ޮގތަކަށް.ާ އުނިނުކުރެވޭާ

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާވ ދަވެރިާސިޔ ސީާމ ޙައުލެއްަގއިާުއޅޭއިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރޭަގއިާނިކުމެދ ނެާމައްސަލަާއެއްާާ

ކުރީގަާ އެާއަޅުަގނޑުމެންާ ތިބިއިރުަގއިާ ކަތީބުންތައްާ ޮގތުަގއިާ މީހުންެގާ ސިޔ ސީާ ވިސްނީމުާ ހަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިާ

 2210ކަތީބުންާކަންކަންކޮށްފ ނެާޮގތަކަށްާއިންތިޚ ބަށްާނުފޫޒުާފޯރުވ ނެާޮގތަކަށް.ާމިީއާކަށްނޭނެގާމީެގާއެންމެާބޮޑުާފިކުރެއްާޮއތްާ

ރލިމެންޓްރީާްގރޫޕުެގާމެންބަރެްއެގާހައިސިއްޔަތުންާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާކަމަކީ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާވެރިކަންާކުރ ާޕ ޓީެގާޕ 

މަޤ މުތަކަށްާ ދ އިރުަގއިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެާ ހަމައަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާއިންތިޚ ބ ާ މިާ މިހެންާނުލިޔުނަސްާ މިާޤ ނޫނުަގއިާ

ހިތް ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ޢަމަލުކުރައްވ ނޭ.ާ އެހެންޮގތަކަށްާ ކަންކަންާކޮންމެވެސްާ އެާ ނުބައިތިއްބ ާ ކައުންސިލަރުންާ އޮތީާ ާ

އެކަމަކުާ ކުރެްއވިދ ނެ.ާ ހަވ ލުާ ވެސްާ ފަރ ތްތަކ ާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ އަމިއްލަފުޅަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރުމަށްާ

ާާ ހަވ ލުކޮށްފައި ހިންަގންާ ެއްއާ ދ އިރ ާ އެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިންާ މަޖިލިސްާ  2215ހުންނަާރައްޔިތުންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އެއީާ ކަނޑ ލުންާ ަވކިކޮށްލުންާ މުވަްއޒިފަކުާ ހިމެނޭާ ދަށުަގއިާ މިނިސްޓްރީއެްއެގާ ނުވަތަާ މިނިސްޓަރަކުާ

115ާާާާކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންާމިާދަންނަވަނީާައޅުަގނޑުމެންނަށްާާ ަވނ115ާާާަވަނަާމ އްދ ާއ ާޚިލ ފަށްާމ ފުކުރައްވ ތި

ތެރޭަގއި.ާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނަކީާމިއަދުާމ އްދ ެގާއިތުރުންާއަޅުާ މަރުޙަލ އެްއެގާ މިާއުޅެނީާއިންތިޤ ލީާ ަގނޑުެމންާ

އެއީާާ ވެސްާ ކޮމިޝަންާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ އެހެންނަމަވެސްާ ތަނެއް.ާ ތިބިާ ވެރިންާ ތެރޭަގއިާ މަރުޙަލ ެގާ އިންތިޤ ލީާ

 2220ބަޔަކަށްާވީާހިނދުާދ އިމީާބަޔަކަށްާނުވެާތިބެާސިވިލްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ ާނިމޭއިރުަގއިާއެކުލަވ ލަންޖެހޭާާ

ެއއްާ ދައްކަނީާ މިާ ހަވ ލުކުރެވިދ ނެތޯއޭ.ާ ބެލެހެއްޓުންާ މަޤ މުތަކެއްާ ސިޔ ސީާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮމިޝަނަށްާ ސަރވިސްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރި ހިންުގމަށްޓަކަިއާ ސަރުކ ރުާ ޮގތުންާ ސިޔ ސީާ ނޫން.ާ އެއްާ ވ ހަކަާ މަޤ މެއްެގާ ދެާ އަުމރުާމަޤ މެއްާ އްޔ ެގާ

ވަކިާ ޮގތުންާ އިދ ރީާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ވެރިންތަކެއްާ ނުވަތަާ ވެރިންތަކަކަށްާ ތިބޭާ ބައިތިއްބ ފައިާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ މަޢުރޫފުާ

ޤ ނޫނެއްާއެާތަނުންާސިވިލްާސަރވިސްެގާމުަވއްޒިފުންާކުރަންޖެހޭާކަމެއްެގާޮގތުަގއިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާެއޒިންމާ 

 299ާާ2225މުެގާބ ރުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްއިންާހަދ ާޤ ނޫނަކުންާނުދެވޭނެާކަމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާކިޔަމަންަގތުންާާހަވ ލުކުރު

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާއެބައޮތްާވެރިކަންާހިންގ ފަރ ތުންނ އިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންނ އިާޢަދުލުއިންސ ފުާޤ އިމުކުރުމުެގާާ

ކޮމިޝަންތަ މުސްތަޤިއްލުާ ުމއައްސަސ ތަކުންާބ ރުންނ އިާ ދައުލަތުެގާ މީހުންނ އިާ ތިބިާ މަޤ މުތަކުަގއިާ މުސްތަޤިއްލުާ ކުންނ އިާ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެާޮގތް.ާއެއީާއިންތިޤ ލީާބ ބުާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމަމުންާެގންދިޔައިރުަގއިާއިންތިޤ ލީާބ ބަށްާއަޅުަގނޑުެމންާ

ކިޔަމަ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ެއއީާ ެއއް.ާ މ އްދ ާ އޮތްާ މުޅިާލ ފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ މިާ ންަގތުމ ާ

އެްއޗެއް.ާާ އޮތްާ ލިޔެފައިާ ދިމ ވެދ ނެތީވެާ މިހެންާ ކަންކަމަށްާ މިާ ބަދަލުެވެގންދ އިރުަގއިާ ކަންތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ  2230ޤައުމުެގާ

މިާއޮތީ މަޖިލިސްާ މިާމުއައްސަސ ާއ ދެ،ާރައްޔިތުންެގާ ހަމަތަކުެގާާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

އަށްާ ތެރެާ ހަމަތަކުެގާ އެާ ވަނީާ ވެސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވ ާ ފަރ ތްކަމުަގއިާ ެވރިކަންކުރ ާ އަދިާ އ ދެވިފައި.ާ ތެރެއަށްާ
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މުއައްސަސ ތަކ އިާ އެހެންާ ދީފައިވ ާ މިނިވަންކަންާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ އ ދެވިފަިއ.ާ

ދ އިރ ތައްާސިވި ބައިވަރުާ ފަދަާ ކޮިމޝަންާ ހިއުމަންރަިއޓްސްާ އަދިާ ފަދަާ ސަރވިސްާ ޖުޑީޝަލްާ އަދިާ ފަދަާ ސަރވިސްާ ލްާ

ޮގތަށްާ މިާ މިކަންާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ތަންތަން.ާ ކުރަންޖެހޭާ ދ އިމީާ ެއާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2235އެބަހުރިާ

ދީޤުކޮށްފިާނަމަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާބ ރުތައްާނިުގޅިެގންާދަނީ.ާކުރެިވެގންވ ނެާކަމަކަށް.ާއަދިާމިާމ އްދ ާމިާޮގތަށްާތަޞް

ބިލުެގާާ ލ މަރުކަޒީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުން.ާ ރަުަަގޅަށްާ ހަމަާ ކަންތައްތައްާ ނިންމަންޖެހޭނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރ އިރުާ ކަމެއްާ

ވެެގންާެއއްޗެއްާލިޔެފައިާައކުރެްއާއަޅ ފައިާވ ހަކަާމިާތަނުަގއިާދައްކަމުންާެގންދިޔައިރުަގއިާވެސްާހަމަާވަކިާޮގތަކަށްާބޭނުންާ

ދޫކޮށްލ ފައިާެވއްޖެާބަެއއްާމ އްދ ތައްާއޭަގއި.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެނަށްާވެސްާިއނޭގާބަލައިލީމަާއެާމ އްދ ތަކަކީާ

 2240ޅުަގނޑުމެންާނިންމާީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާފުށުއަރ ާކަމެއްާކަމ އިާއަދިާއ އްމުާުއސޫލުތަކ އިާޚިލ ފުކަމެއްާކަން.ާމިސ ލަކަށްާއަ

މަރުކަޒީާރަށެްއެގާވ ހަކަ.ާހަމަާރައީސްާވެސްާވިދ ޅުވިާމަރުކަޒީާރަށަކ އިާއަތޮޅުވެރިކަންާކުރ ާއޮފީސްާހުންނަންޖެހޭާތަނަކ ާ

ެގންދިއުުމެގާާ އޮފީސްާ އަތޮޅުާ ރަށަކަށްާ މަރުކަޒީާ ބަޔަކުާ އެދެންާ ެއކަންކުރީ.ާ ޮއއްވ ާ ވިދ ޅުެވާ ވިދ ޅުވެާ ތަނެކޭ.ާ ދެާ މުޅިންާ

ަގއި.ާއެކަަމކުާމަރުކަޒީާރަށެއްެގާޮގތުަގއިާމ ލެާވެސްާމިާއިންނަނީާމަރުކަޒީާރަށެއްެގާޮގތުަގއި.ާމ ލޭާމުނިސިޕަލްޓީާބޭނުމު

ދ ނެ.ާ ވެސްާ ެވއްޓިާ ބިލްޑިންގާ ނެހެދޭނެ.ާ ޤ ނޫނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމަކަށްާ ހުންނ ނެާ ަގއިާ ބިލްޑިންގާ ޣ ޒީާ

 2245ސްާޖެހިދ ނެ.ާެއހެންވީމ ،ާމަރުކަޒީާރަށަކީާއެާކޮންމެހެންާއެާމަރުކަޒުާހުންނަންާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާއެހެންތަނަކަށްާެގންދަންާވެ

މިާދަންނަވަނީާމަރުކަޒީާރަށްތައްާއެބަހުރިާބައިވަރުާކަނޑައެޅިފައި.ާއެކަހަލަާއިޞްލ ޙުތަްއާ މަޖުބޫރުާރަށެއްާނޫން.ާއެހެންާ

ެއހެންވީމ ،ާމިާއަނެއްކ ާއެކަހަލަާވެސް.ާއެއަށްާޢަމަލުާނުކުރެޭވާޮގތަށްާާއެބަހުރިާލ މަރުކަޒީާބިލުަގއިާ ާހުރިާއެްއޗިހިތައް.ާ

ހުށަހެޅިފަިއވ ާާ އުނިކުރުމަށްޓަކައިާ މިާ އެދެނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވުރެާ ފ ސްކުރުމަށްާ މިއަށްލ ފައިާ ހަދ ފައިާ އިޞްލ ޙަކަށްާ

ށްާޔަޤީންކަމ ާއެކީަގއިާތިާއިޞްލ ޙަށްާމެންބަރުންާތ އީދުކޮށްދެއްވުން.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާނިންމ ލަމުންާވެސްާދަންނަވަންާވަރަ

 2250ބޭފުޅުންާއެއްޮގތަކަށްާވެސްާހ ސްެވވަޑައިަގންނަވ ނެާކަމެއްާނެތޭ.ާއިންތިޚ ބަށްާދިއުމުެގާކުރީަގއިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާެއާ

ެވސްާ ރައީސްެގާ ވިސްނ ާ ކަމަށްާ ފޯރުވިދ ނެާ ނުފޫޒުާ ސިޔ ސީާ ކައުންސިލަރުންތައްާ ތިއްބެވިާ މިހ ރުާ ކައުންސިލަރުންތައްާ

ކުރިޔަށްާފިކުރު މަސައްކަތްާ ިއންތިޚ ބުެގާ އެާ ވަކިކުރުމަށްފަހުަގއިާ ކައުންސިލަރުތަްއާ އެާ އޮތީާ ބަހައްޓަވ ފަިއާ ހަމަާ ފުޅުާ

ެގންނަންާ އަށްާ ރ އްޖެާ މިާ ޑިމޮކްރެސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިއނޭގ.ާ އުޅެންާ ޑިމޮކްރެސީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެގންދިއުމަށޭ.ާ

މީ.ާއެހެން ބަޔެްއާ ކުރ ކަށްާވަރަށްާމަސައްކަތްކުރިާ ހަލ ކުވ ާކަހަލަާކަމެއްާ ތިބެާޑިޮމކްރެސީާ ވީމ ،ާއަޅުަގނޑުެމންާއިސްވެާ

ނެތް.ާ ކަމެއްާ މަޖުބޫރުކުރ ނެާ ލިޔެާ ވ ހަކަާ އެާ ޤ ނޫނެއްަގއިާ ކޮންމެުެހެންާ އެއީާ ނުކުރ ނަން.ާ މަސައްކަތެއްާ  2255އަޅުަގނޑުމެންާ

އ  މިާލިޔެވެނީާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ލިޔ އިރުަގއިާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމައެކަނިާާާއެކަމަކުާ ޚިލ ފަށް.ާ ޢ އްުމާއުސޫލުތަކ ާ މުޅިާ

ބޭނުންވަނީާތިމަންނަމެންެގާމެޖޯރިޓީާއެބަާއޮތޭ.ާތިމަންނަމެންެގާބ ރުާއެބަާއޮތޭ.ާތިމަންނަމެންާމިކަންާމިޮގތަށްާކުރ ނަމޭ.ާ

އަށް.ާމަޖި ކުރެޭވާހުރިހ ާކަމަކީާމަޖިލިސްެގާމެންބަރުންާބަލަންޖެހޭނީާމުޅިާމަޖިލިސްާ ލިސްެގާމެންބަރުންެގާާއެހެންކިޔ ފައިާ

ޮގތުަގއިާނިމިެގންދ ާކަމެއްާެއހެންާދުނިޔޭެގާއެހެންާޤައުމުތަކ އިާައއިޕީޔޫާފަދަާތަންތަނުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަލ މ ތްާލިބޭާ
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 2260ކަހަލަާކަންތައްާކޮށްެގންާތިބުމަކީާެއއީާރަނަގޅުާކަެމއްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާނުދެކެން.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަހަލަާކަެމްއާ

ނުކޮށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާރަނަގޅުޮގތުަގއިާމިކަންާކުރުމަށްޓަކައިާމިާމ އްދ ާއުނިކޮށްެގންާމެންބަރުންާފ ސްކޮށްދެއްވުމަކީާ

އަޅުަގނޑުާވަރަށާުްބޮޑަށްާެއދޭާއެދުމެކޭ.ާހަމަާގައިމުާެވސްާމިާރ އްޖޭަގއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާވެރިކަންާހިންުގުމެގާާ

ޤ ނޫ އޮތީާ ދީފައިާ ހެދޭާބ ރުާ ނޯންނ ނެާ ޮގތެއްާ އެްއވެސްާ ނިުގޅަިއަގނެވޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބ ރުތައްާ އެާ ނުއަސ ސީން.ާ

ކިބައިންާ ހަދ ފައިާއޮތްާއެއްޗަކަށްވ ތީ.ާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާ ަގދަކޮށްާ މ ާ ބ ރުާއެއަށްވުރެންާ ޤ ނޫނަކުން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

 2265އްޔ ެގާކިބައިންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަންާނިުގޅަިއަގތުމަށްާކަމަށްާާވަނީާރައްޔިތުކަުމެގާޙައްޤުާނިކުޅަިއަގނެާރައީސުލްޖުމްހޫރި

ތިމަންނަމެންާ ަގސްތުކުރަްއވަނީއޭާ މިހ ރުާ ތިމަންނަާ ހަމަާ ޯއޑަރެްއާ ނެރުްއވަންވީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މ ދަމ ާ ވިްއޔ ާ

އުވ ލަން. މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ ތެރެއިންާ ފ ސްކުރުމެއްެގާ ފ ސްކުރ ާ ދ ާާާާކެބިނެޓުންާ ތަޅ ފޮޅުމަކަށްާ މިކަންާ ހިސ ބަށްާ އެާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މީ.ާ ޮގތެއްާ ހުރިާ ހިގ ފައިާ ކަންކަންާ ދުނިޔެޭގާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ެވެގންވ ނެާ ކަންކަންކުރުމަކީާ ޮގތަށްާ

ތި މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތްއިރުަގިއާ އެކަންާ އެހެންާ ނުކުރ ނެޔޭ.ާ ކަމެއްާ އެކަހަލަާ މިސަރުކ ރުަގއިާ ވެސްާ ބެެގންާހަމަގައިމުާ

ނޫން.ާޝުކުރިްއޔ ާ ކަމެއްާ ކޮށްެގންވ ނެާ މަސައްކަތްކުރުމަކީާ ދައްކަންާ ކަމަށްާ ނެތްާ ހައިސިއްޔަތެއްާ  2270ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ބި މިާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކޮމިޓީެގާާޝުކުރިއްޔ ާ ކަމަށްޓަކައިާ ފޮނުއްވިާ ނިންމައިދެްއވ ާ ކޮމިޓީންާ މަސައްކަތްާ ލުެގާ

ާާ ބޭނުންވަނީ ބޮޑަށްާޝުކުރުދަންނަަވން.ާއެއަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ މެންބަރުންނަށްާވަރަށްާ  2275ވަނ27ާާާަޢިއްޒަތްތެރިާ

މުާކަމެކޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާބޭފުޅުންެގާވ ހަކަފުޅުަގިއާާމ އްދ ަގިއާމިހެންާމިކަންާހިމެނުމަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމުހިއް

ބަޔެކޭ.ާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ދަންނަވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކަތީބުންނަކީާ ނޫންހޭ.ާ ވަކިކުރަންވީާ ވެސްާ ކަތީބުންާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ

ހަމަޖެހިފަ ޮގތުަގިއާ ބަޔެްއެގާ ޢައްޔަންކުރ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކަތީބުންނަކީާ ރަށްރަށުެގާ އޭރުާމީެގކުރިންާ އެކުާ އޮތުމ ާ އިާ

ސަރިވސްެގާާ ސިވިލްާ މިހ ރުާ ބޭފުޅުންވަނީާ އެާ ފ ޅުކުރެްއވުންާ ކަންބޮޑުވުންާ އެާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

 2280ދަށަށްާެގންޮގސްފައި.ާނަމަެވސްާއޭެގފަހުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާދިޔައީާމިާސަރުކ ރުާވެރިކަމަށްާައއިސްާެއންމާެާ

ކުރެއް ނަުމަގއިާާފުރަތަމަާ ކައުންސިލަރުންެގާ ފަރ ތެއްާ ބ ރުފޯރުވޭނެާ ޮގތުންާ ސިޔ ސީާ ރަށްރަށަށްާ ޮގތުަގއިާ ކަމެްއެގާ ވިާ

ެއކަންާ ޮގތުންާ ކުރުުމެގާ އެްއކިބ ާ ނުފޫޒުންާ އިންތިޚ ބުަގއިާ މިޮއތްާ ކުރިޔަށްާ ެއކުާ އެހެންކަމަށްވުމ ާ ތަން.ާ ޢައްޔަންކުރެއްިވާ

ާާ ފ ހަަގކުރުމަކީ ބިލުަގިއާ މިާ އ ދެ،ާކަށަވަރުކުރުމަށްާ ނޫން.ާ އެއްާ މައްސަލަާ ެއއްވެސްާ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާކައުންސިލަރުންެގާވ ހަކަާދަްއކަންާމިާޖެހެނީާއެކިރަށްރަށުަގއިާކައުންސިލަރުންެގާޢަމަލުތައްާހުންނަާޮގތުންާ

ފަރ ތުންާނިކަމެތި މީހުންެގާ ޮގތުންާރައްޔިތުންނަށްާއެާ ކުރަމުންދ ާ ދ ދިފަހުންާކަންތައްތައްާ ލިބެމުންދ ތީ.ާއަޅުަގނޑަށްާ  2285ކަންާ

ލިބުނުާމަޢުލޫމ ތެއްަގއިާބ.ާައތޮޅުާކުޑަރިކިލުެގާކައުންސެލަރުާއެާރަށަށްާދ އިމަށްާދ އިމީާޮގތުންާވަކިާިގނަާމުއްދަތަކަށްާ
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މުންާމިދ ާފައިސ ަވނީާއެްގރިމެންޓުކޮށްެގންާފައިސ ާލިބެންާއޮްއވ ާއެާެއްގރިމެންޓުތައްާބ ތިލުކޮށްާމިހ ރުާރައްޔިތުންނަށްާލިބެ

ިމކަންާ ޮގތަށްާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހެދިާ ކަންތައްތަކ ާ ިމކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ހަދ ފައި.ާ ޮގތްާ ނުލިބޭނެާ އުނިކޮށްފައި.ާ

ފަރ ތްތަކަށްާ އިދިކޮޅުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވެސްާ އިންތިޚ ބުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދިޔަާ ނިމިެގންާ ކުރަންޖެހެނީ.ާ

ޮގ ވެސްާއުދަނޫގކުރުުމެގާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ބައެއްާ ހުރި.ާ ކުރެވިފައިާ ކަންތައްތަކެއްާ ތަފ ތުާ  2290ތުންާ

ރަޝ ދުާ ނ ޒިމުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކުރެްއވިހެންާ

ކަ ދ ންޖެހޭާ އޮފީހަށްާ ކޮށްެގންާ އަތުލަފިާ ކަެމއް.ާާފ ހަަގކުރެްއވިހެންާ ކަންބޮޑުވ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތިބުމަކީާ އުންސިލަރުންާ

އެހެންވީމ ،ާއެހ ތަނަށްާބަދަލުކޮށްލުމަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހަމަާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމެކޭ.ާއ ދެ،ާމިާބިލަށްާއަޅުަގނޑުާ

ާާ ޕީ.އޭެގ އަދިާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ތ އީދުކުރެވޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުށަހެޅުއްވ ފައިވ ާާބަލައިލ އިރުަގއިާ ފަރ ތުންާ

 2295އިޞްލ ޙުތައް.ާއޭެގާއިތުރުންާއެމް.ޑީ.ޕީެގާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުތަކުެގާތެރޭަގއިާތިނަދޫާ

ްއވ ފައިވ ާާވަނަާމ އްދ ާއަށްާ)ނ(ާެއއްާއިތުރުކުރަންާހުށަހަޅ14ާާުދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާބިލުެގާާ

މަޖިލިސްާ ރަްއޔިތުންެގާ އަދިާ ެވސްާ އިންތިޚ ބުަގއިާ ރިޔ ސީާ ީމެގކުރިންާ ެއއީާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ އިޞްލ ޙަށްާ

އެކުާ ހޯދަންާސޮޔ ާ ތ އީދުާ ރައްޔިތުންެގާ އަދަދަކަށްާ ވަކިާ ފަރ ތްތަކުންާ ވ ދަކުރައްވ ާ ޮގތުންާ އަމިއްލަާ ވެސްާ އިންތިޚ ބުަގއިާ

ހުށަހަޅަ ާާކެންޑިޑެންސީާ ވެސް ފަރ ތްތަކުންާ ކުރިމަތިލ ާ ިއންތިޚ ބަށްާ މިާ ޮގތުންާ އެާ ެއހެންވީމ ،ާ ސޮއ50ާާާާިނީ.ާ މީހުންެގާ

މެންބަރުންާފ ހަަގކުރެއްވިހެންާިގނަާއަދަދެްއެގާރައްޔިތުންނަށްާ  2300ހޯދުމަކީާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމެއް.ާއަދިާބަެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ވެ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޙައްޤުާ ެވސްާވޯޓުލުމުެގާ ބިލުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ އިރުާ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިާ ސްާ

ފ ސްކުރ އިރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހަމަާމިާއިންތިޚ ބުަގިއާވެސްާިގނަާއަދަދެްއެގާބަޔަކަށްާވޯޓުލުމުެގާފުރުޞަތުާއޮތުމަކީާ

ސްާއެާފ ހަަގކުރެއްވިހެންާހަމައެކަނިާހަމަާމުހިއްމުާކަމެކޭ.ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މުާއަޙުމަދުާވެ

ރަށުަގއިާވޯޓުާލެވޭާޮގތަށްާޮއތްާކަމަށްާވ ނަމަާއޭެގާސަބަބުންާދަތިތަކެއްާކުރިމަތިވެެގންދ ނެ.ާއެާޮގތުންާބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާާ

ތ އީ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙަށްާ މިވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ޙަމްޒ ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ެއީއާޢިއްޒަތްތެރިާ  2305ދުކުރެވޭ.ާ

ވީހ ވެސްާިގނަާރަްއޔިތުންނަށްާވޯޓުލެވޭނެާޮގތަށްާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނުންާއިންތިޚ ބ ާބެހޭާކަންތައްތައްާއިންތިޒ މުކުރުން.ާ

ވަނަާމ އްދ ާއަށ6ާާާްބިލުެގާާهللاާހަމައެހެންމެާއަޅުަގނޑުެގާެއކުވެރިާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާީއވ ާޢަބްދު

ޖި ދެާ ވަރަށްާމިާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނުންފުޅަށްާވެސްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ެއާ ޮގތުންާ ދިނުމުެގާ ފުރުޞަތުާ މީހުންނަށްާ ންސްެގާ

ހުށަހަޅުްއވައިފި.ާދެންާއޭަގއިާހަމަާޑީ.އ ރު.ޕީާޕީ.އޭާއަށްާهللاާތ އީދުކުރަން.ާމިއަދުާވަރަށްާިގނަާއިޞްލ ޙުތަކެއްާއީވ ާޢަބްދު

އަޅުަގ ވަރަކުންާ ހުރިާ ކޮންމާެާތ އީދުކުރެވެންާ އެކުލެވިެގންވ ާ މަސްލަހަތުާ ޤައުމީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހީތެރިވެދޭނަން.ާ  2310ނޑުމެންާ

ކަމެއްަގއިާވެސްާއެއީާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ވ ނެާކަމަކަށްާވ ާނަމަާއަޅުަގނޑުމެންާއެާކަަމކަށްާެއއްބ ރުލުންާދޭނަން.ާއެކަމުާ

ތަނުންާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާކަމަށްާވ ނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާރައްޔިތުންނަށްާެގއްލުންވ ނެާޮގތަކަށްާއެްއވެސްާއިޞްލ ޙެއްާމި

ހުޅުހެންޭވރުާ އުފ ެވއްޖެާ ައޅުަގނޑުާ ވަރަށްާ ކުރިންާ ނިންމ ލުމުެގާ ވ ހަކަކޮޅުާ އަޅުަގނޑުެގާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ތ އީދެއްާ އެޔަކަށްާ
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ވިސްނުންފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ވެސްާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާދ އިރ ެގާ ކައުންސިލަރުންާ ަގއިާ

ޤ ނޫނުާ މިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވީތީާ ކަމަށްާ ނިންމ ފައިވ ާ ވަކިކުރަްއވަންާ އަމިއްލަފުޅަށްާ  2315މަނިކުފ ނުާ

ނަންާ ކައުންސިލަރުންެގާ އޮްއވ ާ ލިޔެފަިއާ ކަމަށްާ ވަކިކުރަންވ ނެާ މަޤ މުންާ މީހުންެގާ އެާ ކައުންސިލަރުންާ ފ ސްވެެގންދ އިރުާ

ާބަދަލުނުކުރައްވ ާއެާބޭފުޅުންާއެމަޤ ުމަގއިާނުބައިތިއްބ ނެާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާޖުމްލަޮގތެްއަގއިާމިާބިލަށްާއެހެންާނަމަކަށް

ފޮނިމޭވ ާ މީެގާ އަދިާ ކަމެއް.ާ ެއދޭާ އަޅުަގނޑުާ ދިއުމަކީާ ފ ސްެވެގންާ އެކުާ އިޞްލ ޙުތަކ ާ މިާ ތ އީދުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާޑުާުއއްމީދުކުރަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.ރައްޔިތުންނަށްލިބިެގންދ ނެާކަަމށްާއަޅުަގާނ

ާ2320 

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ވަރަޙްމަތު އަލަިއކުމްާ ައއްސަލ މްާ އަތުލަފިކޮށްެގންާهللاާ`.ާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ވަބަރަކ ތް.ާ

ތިްއބެއް ކައުންސިލަރުންާ ކައުންސެލަރުންާެގންުގޅޭާ ޤ ބިލުާ ވަރަށްާ އިޚުލ ސްތެރިާ ވަރަށްާ ހަރުދަނ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ ކަމަކުާ ާ

ތިބިކަންާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުާމިާއުޅެނީާމިާވ ހަކަތައްާދައްކ ކަށްާނޫން.ާ

 2325ވަނަާމ އްދ ާައކީާޤ ނޫނުއަސ ސީގައ27ާާާިބެހޭާޮގތުން.ާާާާވަނަާމ ްއދ ާއ 27ާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާމިާުއޅެނީާމިާބިލުެގާާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާ)ޅ(ާއ އިާތައ ރުޟުާވ ާމ އްދ ާެއއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާެވސްާދެކޭާވ ހަކަާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.115ާާާ

ޖިބުާއަދ ކުރުމަށްޓަކަިއާވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ަގއިާބުނެފައިާވަނީާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހ އިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަޤ މުާވ 115ާާ

ޤަބޫލުކުރުމަކީާ އިސްތިއުފ ާ މީހުންެގާ އެާ ވަކިކުރުމ އިާ މީހުންާ މަޤ މުތަކުންާ ޢައްޔަންކުރުމ އިާ މީހުންާ މަޤ މުތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ

ތީތީވެާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބިެގންވ ާބ ރެއްާކަމަށް.ާއެހެންކަމުންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާޤ ނޫނުާހެދުމުެގާބ ރުާއޮ

 2330އަޅުަގނޑުމެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާބ ރުާހަނިކުރުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނެއްަގއިާމިކަހަލަާޢިބ ރ ތެއްާލިޔުމަކީާައޅުަގނޑަށްާހަމާަާ

އެްއޮގތަކަށާުްވެސްާޤަބޫލުކުރެވޭާވ ހަކަާެއއްާނޫން.ާމީެގާމ ނައަކީާމިހ ރުާތިއްބެވިާހުރިހ ާކައުންސިލަރުންނަށްާައޅުަގނޑުާ

ޖެއެކޭާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާހިތްހަމަނުޖެހޭާކައުންސިލަރުންާެވސްާތިބޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެާކަެމއްާޮއތްާހިތްހަމަޖެހިއް

ޮގތަކަށްާައޅުަގނޑަށްާފެންނަާޮގތަކަށްާދަންނަވ ލުމަކީާައޅުަގނޑަށްާލިބޭާއުފަލަކަށްާވ ތީާހަމަާމިާވ ހަކަާދަންނަވ ލުމަށްޓަކަިއާާ

ާޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.މިާފުރުޞަތުެގާބޭނުންާކުރީ.ާޝުކުރިއް

ާ2335 

ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާބިލުާދިރ ސ ާކުރެއްވިާކޮމިޓީންާެގންނަވ ފަިއވ ާޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާނަޒަރުާހިންގ ލ ިއރުާ

ާާ އަޅުަގނޑު ނުކުތ ާ ބައެއްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ބ ރ އިާމީަގއިާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނުާ ބ ރ އިާ ހިންުގމުެގާ ވެރިކަންާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ

3ާާބ ރުާއެއްބ ރުންާއަނެްއބ ރަށްާފުށުާއަރ ާމައްސަލަ.ާައޅުަގނޑުމެންާަވކ ލ ތުކުރިންާިމ3ާާާާޢަދުލުއިންސ ފުާޤ އިމުކުރުންާމިާާ

ޤ  ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ބ ރުތަކެްއާ ވަކިވެފައިވ ާ ޮގތަށްާ ފުށުނ ރ ާ އެއްބ ރަށްާ ހަދ ާާބ ރުާ ޤ ނޫނުާ އެހެންނަމަވެސްާ  2340އިުމކުރަން.ާ
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ޮގތެއްާ އެހެންާ ކޮންމެވެސްާ އޮންނަނީާ މިާ ފަހަނައަޅައިާ އިންާ ވެސްާ ޤ ނޫނެއްަގިއާ ކޮންމެާ ހަދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުންާ

ދުމަތްތައްާއެާހަދ ފައިާމިާއޮންނަނީ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާލިބިދޭާބ ރުތަކުންާތަންފީޒީާއިދ ރ ތަކުންާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާޚި

ނޫން.ާ ކަެމއްާ ެމދުކެނޑިެގންދ ނެާ ހިނދުކޮޅަކަށްާ އެްއވެސްާ އިރެްއެގާ އެްއވެސްާ ޚިދުމަތްތައްާ ދޭންޖެހޭާ ސަރަހައްދުތަކަށްާ

މެދުކެނޑިެގންާެވސްާވ ނެާކަމެއްާނޫންާއެީއކީ.ާެއއީާޤ ނޫނުައސ ސީާއ ާޚިލ ފުާކަމެއް.ާއަދިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްެވސްާ

ކަެމއް އަޅުަގނޑަކަށްާާާކުރެވޭނެާ މަޖިލީހަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަދިާ މަސްޫއލިއްޔަތެއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އެއީާ  2345ނޫން.ާ

ހިއެއްާނުވޭާއެާބ ރުާނިުގޅަިއަގނެވޭނެާހެނެއްާވެސް.ާކައުންސިލަރުންާކައުންސިލަރުންެގާމަޤ މުަގއިާތިބެންޖެހޭނެާއިންތިޚ ބުާ

ހަވ ލު މަޤ މުތަކ ާ އެާ ކައުންސިލަރުންާ މަޤ މެއްާކުރ ާ ސިޔ ސީާ މަޤ މުތަކޭ.ާ ސިޔ ސީާ ސިޔ ސީާ ވިދ ޅުވަނީާ ދެންާ ވަންދެން.ާ

ނޫންތޯާއެއީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާބަޔަކުާމީހުންާސިވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަނުެގާމެންޑޭޓުާތެރޭަގއިާހިމެނެނީާއަދަބުާ

އެ އުފެއްދުމ އިާ ސަރވަންޓުންާ ސިވިލްާ ދެވޭނެާ ޙިދުމަތްާ ރަނަގޅުާ ޮގތުންާ މިހ ރުާއަޚުލ ޤީާ ކިހިނެއްތޯއޭާ ކުރުން.ާ ކަންކަންާ

ކައުންސިލަރު މިހ ރުތިބިާ އެހެންާ އަދިާ ކައުންސިލްތަކ ިއާ ރަށުާ މިާއެތިބަާ އެްއޗެހިާ ޤ ނޫނުތަކ ާ ކުރެވޭނީާ ކަމެއްާ  2350ންނަށްާ

އަދިާސަރުކ ރުެގާުވޒ ރ ތަކ ާުވޒ ރ ތަކުަގއިާތިބީާއިއްތިހ ދަށްާހިމެނޭާބަޔަކަށްވުމ ާެއއްބ ރުލުން ާނުދިނުމ ާާމަޖިލީހުންާނުހަދާ 

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގިއާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގިއާތިބިާއެްއވެސްާމެންބަރަކަށްާމިހ ރުާއެއްެވސްާކަމެއްާދ އިރ ެގާާ

މެންބަރަކަށްާވެސްާކޮށްދެވެނީކީާނޫން.ާދ އިރ ެގާެއއްެވސްާބަޔަކަށްާކޮށްދެވެނީކީާނޫން.ާހަމަާއެާބީދ އިންާެއްއވެސްާކަމެއްާ

ބޭނުންކުރެވިދ ނެ.ާނުކޮށްދެވޭނެ ޢިބ ރ ތްތަކެއްާ އެހެންާ އަދިާ އެއްޗެކޭާ އެހެންާ އަތުލަފިކޮށްެގންނޭާ ވެސް.ާ ކައުންސިލަރަކަށްާ ާ

 2355އެކަމަކުާވެސްާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިކަމެްއާރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ ާއަކަށްާވެސްާެއާބޭފުޅުންނެއްާވަންކެްއާނުކުރެވޭނޭާމިާ

ޢި މިާ އަދިާ ކުރެވެންދެން.ާ މިައށްާއިންތިޚ ބުާ ޤ ނޫނެއް.ާ ޣައިރުާ މިއީާ ޤ ނޫނުާ މިާ ކަމެއްާ އެާ މަޖިލީހަކަށްާވެސްާ އްޒަތްތެރިާ

ކޯޓުެގާމިއަށްާރޫލިންގާއެއްާނެރެންދެންާމިއަށްާ އަޅުަގނޑުާކައުންސިލަރުންނަށްާމިއަށްާކިޔަމަންާނުވަންާއަދިާސުޕުރީމުާ

ާކިޔަމަންާނުވަންާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

 2360ާއިންމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސަރ ވިލިމ ފަންނުާދ އި

ބިލުާ އިންތިޚ ބުާ ކައުންސިލުެގާ ލޯކަލްާ މިވ ާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާ

ރިކަމ ާއެކުާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާދިރ ސ ކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަށްާފޮނުއްވ ާދެއްވީތީާިމާކޮމެޓީާއަށްާވަރަށްާއިޚުލ ޞްތެ

ދަންނަވަން.ާއަދިާޖަލްސ ާބ އްވަަވިއެގންާވަރަށްާބުރަކޮށްާިމާމަސައްކަތްާކުރައްވ ާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާ

ބަޖެހާޭާއަތޮޅުތައްާހިންުގުމެގާބިލުާނިމުމ ާުގޅިެގންާއެބޭފުޅުންާމިާކޮށްދެއްވިާބުރަާމަސަްއކަތަށްޓަކައިާޝުކުރުއަދ ާކުރަންާއެ

ހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާޚ ްއޞަާ  2365މިާކޮމެޓީެގާމުޤައްރިރުާއަލްުއސްތ ޛުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާ

ތެރެިއންާ ބަހުސެއްެގާ ވަރެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ ދ ާ މިާ ުއފެދެމުންާ މިތަނުެގާ ފައްޓ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާ ޝުކުރެއްާ

އެއްޗެއްާ ފެންނަާ ކައުންސިލުެގާާއަޅުަގނޑަށްާ ލޯކަލްާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލެޭވތޯ.ާ ހައިސިއްޔަތުންާ މެންބަރެއްެގާ މަޖިލީހުެގާ ހަމަާ ާ
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ކުރިމަތީަގއިާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮތީާ މިާ ބިލުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއ11ާާާާާ/2008އިންތިޚ ބުެގާ ޤ ނޫނުާ ބެހޭާ އިންތިޚ ބ ާ

އަޅުަގނޑު އެއްޮގތަށް.ާ ޤ ނޫނުތަކ ާ ބެހޭާ އިންތިޚ ބ ާ ޗެޕްޓަރެްއާޢަމަލުކުރަމުންދ ާ ބަޔ ންކުރ ާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާ މެންެގާ

މިކަންާ އެބަޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮށްދިނުމަށްާ މިކަންާ ހިންުގންާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އުސޫލުންާ  2370ލ މަރުކަޒީާ

ޅުންާވ ހަކަާދަްއކަމުންާކޮށްދިނުމުެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާމިވ ާބިލ ާބެހޭާޮގތުންާއިޞްލ ޙުތަކަށްާބައެއްާބޭފު

ެއބަާ ޮގތުންާކަމަށްާވ ހަކަފުޅުާ ަވކިާބައެްއެގާކަނޑުވ ލުމ ާބެހޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ާޚިލ ފުާޢަމަލުތަކެއްާކަމަށްާއަދިާބ ރުާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމުހޫރިއްޔ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހަނދުމަކޮށްދެންތޯާ އަޅުަގނޑުާ ަގިއ115ާާާާދައްކަވ .ާ )ޅ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މީހުނާްާވަޒީރުންެގާާ މަޤ މުތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ ކުރުމަށްޓަކ ާ އަދ ާ ވ ޖިބުާ މަޤ މުެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ މަޖިލީހަށ ާ

ިމއޮތީާ ކަންތައްތައްާ މިާ ޤަބޫލުކުރުން.ާ އިސްތިއުފ ާ މީހުންާ ެއާ ވަކިކުރުމ އިާ މީހުންާ މަޤ މުތަކުެގާ  2375ޢައްޔަންކުރުމ ިއާ

އިއް އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ އަށްާ ހިނަގށޭާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދަމ ާ އެނބުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއްބަސްވަމޭ.ާ ތިފ ޤުވެާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށް.ާމިާއަންނަނީާތަފ ތުވ ާތަންކޮޅު.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާރަނަގޅަށ231ާާާްޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ހިމެނެންވ ނީ ކައުންސިލުތަކުަގއިާ އުފައްދ ާ ހިންުގމަށްޓަކ ާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ކައުންސިލުާއަޑުއައްސަވ .ާ އެާ ހަމައެކަނިާ ާ

ނިސްބަތްވ ާސަރަހައްދުެގާރަްއޔިތުންާދިމިޤުރ ތީާއުސޫލުތަކުެގާމަތިންާސިއްރުާޯވޓަކުންާއިންތިޚ ބުކުރ ާމެންބަރުންނޭ.ާކިހާ 

ކުރެއްެވނީ.ާ މަސައްކަތްާ ހިސ ބަކަށްތޯާ ކިހ ާ ެގންނަންާ އެއްާ ޑިމޮކްރަސީާ ވަނީ.ާ އަށްާ ޑިމޮކްރަސީާ ދިޔައިމަތޯާ  2380ހިސ ބަކަށްާ

ދިނުުމަގއިާާކޮބަ ެގނެސްާ ހަމައަށްާ ރަްއޔިތުންނ ާ ކަންތައްތައްާ މިާ ވިސްނުންތަކ ާ އުސޫލުތަކ ާ ައސްލުާ ޑިމޮކްރަސީެގާ އިތޯާ

ދިޔަާ އުދުހެމުންާ ޤައުމުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވިދ ޅުވެދެްއވައިފިާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަމޫނ ތަްއ.ާ ރިވެތިާ ދައްކަންވ ާ

ވަްއޓ ލ .ާއަ ކޮށ ލ ާ ފިޔަާ ާާދޫނިތަކެއްެގާ ޤައުމުާއުދުހެމުންާނުލ ހިކުާރީއްޗަށް ދަނިކޮށ30ާާާްޅުަގނޑުމެންެގާ އަހަރުާރަންކޮށްާ

ރައްޔިތުންެގާފިޔަތަްއާކޮށ ާބިންމައްޗަށްާައޅ ލ ފައިާއޮތްާސަރުކ ރެކޭާމިއީ.ާެއާހިސ ބަށްާދިޔައިމ ާައޅުަގނޑުމެންާއެާވ ހަކަާ

މި ކައުންސިލުންާ ރަށުާ ދައްކަނީ.ާ ދައްކަންވެެގންާ ާާދައްކަންޖެހޭތީާ އަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޮގތުންާ އޮތްާ  2385ަވނ115ާާާަހ ރުާ

މ އްދ ެގާދަށުންާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާބ ރެއްެގާދަށުންާބޭނުންާދިމ ލަކުންާެގނެސްާކޮށްޕ ލ ފައިާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާކަނޑަެއޅިެގންާ

ާނަތީޖ ާމިއަދުާމިާއެނެގނީާމިާއެާބޭފުޅުންނަށްާމުސ ރައިންާބައެއްާދޭާޮގތަށްާނިންމަވ ާކަންތައްތައްާކުރެްއވީމ ާނިކުންނަާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާކަންކޮޅުތަކުންާއެންމެާއުތުރުާއަތޮޅެްއެގާރަށެއްެގާކައުންސިލަރަކުާމިހ ރުާކުރައްވަމުންާެގންދަވ ާކަމަކީާބޭރުާ

ތ ނގައި ހުރިާ އޮފީސްާ މިއީ.ާ ކަމަކީާ ކުރައްވ ާ ދުވަހަކުާ ކޮންމެާ ހަމަާ ދަނީ.ާ އަށްާ ހުއިފިލަޑ ާ ުގޅިެގންާ ހުރީ.ާާާކުންފުންޏަކ ާ

ބޭރުެގާާ މަސައްކަތަށްާ ނެުގމުެގާ ލަނޑ ާ މަސައްކަތަކީާ އޭނ ެގާ ނެތީމު.ާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ކަށްާ ވ ހަކަާ ދ ާ  2390އަތުލަފިކޮށްެގންާ

ާކުންފުންޏަކ ާުގޅިެގންާކިތަންމެާނިޒ މީާނުކުތ ާއެއްާނެންެގިވޔަސްާމިާނޫންާޮގތަކަށްާމިއެްއ....

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއެއްާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ާާާނިޒ މީާމައްސަލަ
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ާ2395 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ިއެގާެއްއެވސްާމިާމަޖިލީހުަގއިާކަނޑައެޅިެގންާދޮުގހަދ ކަށްާނުވ ނެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެްއވެސްާކައުންސިލަރެއްެގާމުސ ރަ

 2400ާޕަސަންޓެއްާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާދޭކަށްާނޯންނ ނެ.....

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒ މީާމައްސަލަާެއއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާދަްއކަވ ާވ ހަކަފުޅަކ ާުގޅިެގންާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނުނެޭގނެ.ާ

 2405ާހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް.ާާާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ 

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއިންެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ނުާޙުސަވިލިމ ފަންނުާދ އިރ 

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ލިބުން.ާ ޤ ބިލުކަންާ ހަޖަމުކުރުމުެގާ އެކަންާ ތިމަންނަާ އެހުމ ާ ައޑުާ އުސޫލަކީާ ހަރުދަނ ާ އެންމެާ ޑިމޮކްރަސީެގާ

އަޅުަގނ އ ދެ،ާ ހިންުގންާޝުކުރިއްޔ .ާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދަނީާ މިާ ދަންނަވ ލަމުންާ ޑުާ

 2410ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާކަނޑައަޅ ާމިާކަމަށްާވަކިާޮގތްތަކެއްާނިންމަވ ފައިާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާޑްރ ފްޓުކޮށްާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

މެ ކުރެްއވިާ މަސަްއކަތްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންނެވުމުަގއިާ ވުޖޫދަށްާ މިހ ރު.ާދިވެހިންނަށްާ ތިއްބެވިާ އެބަާ ތަނުަގއިާ މިާ ންބަރުންާ

އަޅުަގނޑުާޭއެގތެރޭަގއިާއެއްބޭފުޅަކުާދަންނަވ ލ ނަން.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރީކޯާމޫސ ާމަނިކުާއަދިާ

އު މަސައްކަތުަގއިާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ިމާ ރައީސަކީާ ުގރޫޕުެގާ ޕ ލިމެންޓުރީާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ އެާމިއަދުެގާ ބޭފުޅެކޭ.ާ ޅުްއވިާ

ބޭފުޅ ާއަށްާރަނަގޅަށްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާއެާވިދ ޅުވ ާއެްއޗެއް.ާކިހ ާބުރަާކިހ ާއިޙުތިރ މެއްާލިބިެގންވ ާކިހ ާމުހިއްމުާ

ވަރަށްާ އޮތީާ މިާ މ ނަކުރައްވަނީ.ާ ވަރަކަށްާ ބޭނުންފުޅުާ މ ނަކުރައްވަންާ މ ނަކުރަމުންާ ހަމަާ ނިންމެވީ.ާ އެާ  2415މަސައްކަތެއްތޯާ

ބ ރެްއާޞަރީޙަ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މީހުންނޭ.ާ ކުރ ާ އިންތިޚ ބުާ ތިބެންޖެހޭނީާ ތަންތ ާ މިާ ލިޔެފައޭާ ޢިބ ރ ތުންާ ާ

ލިބިވަޑަިއަގތުމުންާނ ޖ ިއޒުާފައިދ ާހޯއްދެވުމ އިާއަދިާެއާވިދ ޅުވ ާޤ ނޫނުައސ ސީާއ އިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާހުރުމަތްތެރިކޮށްާ

ާާ ބ ރުެގާވެރިންނަށްާއަންގަވ ފައިާއޮތީާއެއްާހަމައަކުން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާހިތްޕުޅަށްާހިތުންާލ ޒިމުކޮށްާދައުލަތުެގާތިން

ައޅުަގނޑުެމންެގާ އެއީާ ނުޖެހޭ.ާ ތިބޭކަށްާ ބަލ ކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރެއްވީަމކ ާ ކަމެއްާ ޮގތަކަށްާ ަވޑަިއަގންނަވ ހ ާ އަރ ާ

އެބަ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީކީ.ާ ނޫންާ ވެސްާ އަސ ސްތަކަށްާފުރުޞަތެއްާ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޤ ނޫނަށްާ  2420ޖެހޭާ

ނޯންނ ނެ.ާ ފަރ ތަކުންާ އަނެއްާ ދޫކޮށްލީމަކ ާ އެއްފަރ ތަކުންާ އެންމެންެގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރަންޖެހޭނީާ އިޙުތިރ މުާ
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ވެހިރ ްއޖޭެގާއަޅުަގނޑުމެންެގާނިޔަތެއްާނެތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުމެންެގާނިޔަތެއްާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާނެތްާދި

ވެރިކަންާހިންުގުމެގާބ ރުެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާދަތިާކުރުމުެގާކަންތައްތަކެއްާކުރ ކަށް.ާއެްއވެސްާހ ލެއްަގއިާނިޔަތެއްާ

ބަޔ ންކޮށްދީފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިާ ބަޔ ންކޮށްާ ކަމަށްާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ހަދ ާ ޤ ނޫނުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތް.ާ

އަޅު ސަރުކ ރުާއޮންނަނީާ ބަޔަކަށް.ާ ތިބޭާ އުފުލުަމށްާ އަޑުާ ރައްޔިތުންެގާ ޒިންމ ދ ރުކޮށްާ ސަރުކ ރުާ  2425ަގނޑުމެންާ

ދިފ ޢުކުރުމަށްޓަކައިާަގދަފައިާވިއްދައިެގންާތިބެންާޖެހިެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމައްސަލަާމިާޖެހެނީ.ާއެާވ ހަކަާައޅުަގނޑުާ

ާާ ާާކުރިންާދުވަހުާވެސްާދަންނަަވއިފިން.ާބިލ ާބެހޭާޮގތުން ވަނަާމ އްދ ާއިންާއަޅުަގނޑުެގ27ާާާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާއޮތީ

ވިސްނުންތަކުެގާތެރޭަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމައްސަލަތަކެްއާ ޚިޔ ލަކީާމިއޭ.ާމިއީކީާޤ ނޫނުައސ ސީެގާމިާދެންނެވިާމަފުހޫމާ 

ކުރި ވިދ ޅުވަމުންާ ޮގތަށްާ އެާ ވިދ ޅުވަންޏ ާ ެއއްޗެކޭާ ޙަޤީޤަތުަގއި.ާ ނޫނޭާ ކަމެއްާ ބޭނުންފުޅުވ ާާދިމ ވ ނެާ ެގންދަވަންާ އަށްާ

ޚިލ ފުާ ސ ރުކ ރުންާ އެއްފަހަރުާ ވިްއޔޭ.ާ ޚިލ ފުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއްފަހަރުާ އ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ެގންދެވިދ ނެ.ާ  2430ބޭފުޅުންނަށްާ

ާާވިްއޔޭ.ާެއާވ ހަކަާނުދައްކަވ ާރީތިާސ ފުާދިވެހިބަހުންާލިޔެފައިާމިާއޮތްާއެްއޗެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނެގންޖެހިއްޖެހެން

އެކުާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތަށްާ ބުރަާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ މިާ ޮގތެްއަގއިާ ޖުމްލަާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޝުކުރުާދަންނަވަން.ާމީެގާެއބަހުރިމެާބައެއްާކަހަލަާކަންތައްތަކުަގާއިޞްލ ޙެއްާޮގތުންާޚ އްޞަާޮގތެްއަގއިާއަޅުަގނޑުާހަމާަާ

ލަތީފުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށްާވަރަށްާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާެއކުާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަ ތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާ

ާާ އެ މަފުހޫމެުގ7ާާާާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ މުހިއްމުާ ެގންނަވ ފައިާއޮތްާ ައކުރެއްާއިތުރުކުރެއްވުމަށްާ މ އްދ އަށްާ  2435ވަނަާ

އިާވ ާހުޅުދޫމީދޫެގާމިާނިކުންނަާަމއްސަލަތަްއާއިޞްލ ޙުވެެގންާދ ނެާސަބަބުންާރ އްޖޭެގާއެންމެާދެކުނުެގާެއއްާރަށެއްާކަމުގަާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފިކުރަށްާ އެާ ވިސްނުމ ާ އެާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

ބ ރުތަ ލިބިވަޑައިަގންނަވ ާޤ ނޫނީާ މަނިކުފ ނަށްާއަމިއްލަފުޅަށްާ ކުރެްއވުުމެގާާޤަބޫލުކުރައްަވިއެގންާއެާ ބޭނުންާ އިންތިހ އަށްާ އްާ

ަމުގާ އ ޚިރަތުެގާ ކަންތައްތަކަށްޓަކައިާ ދުނިޔޭެގާޝަރަފ ިއާ ައދިާ ދަހިވެތިކަމ އިާ ދުނިޔޭެގާ ވެރިކަުމންާ އަދިާ އެނދުންފުޅުަގިއާ

ހަ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅަކަށްާ ެގންދެވިާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ވިދ ޅުވެާ ކަމުަގއިާ މީހެއްާ ނުލ ނެާ ަވރަށްާދޫކޮށްާ  2440މަާ

ަވޑަިއެގންނެވުުމެގާާ ނަަގންާ ލަނޑ ާ ކުރެްއވުމަށްާ ވިޔަފ ރިާ ބަޓުާ ފޮނުވ ލައްވ ށޭ.ާ ެގއަށްާ ކައުންސިލަރުންތައްާ މިާ އަވަހަށްާ

ރައްޔިތުންނާ  ފުރުޞަތުާ ކުރުމުެގާ އިންތިޚ ބުާ ކައުންސިލަރުންާ މިާ ދެއްވުމަށްާ ޚިދުމަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ބަދަލުަގއިާ

ާާރައްޔިތު ާާންެގ ވ ނަމަާގ ތަށް ކަމުަގއިާ ބޭނުންފުޅުާ ދައްކަަވންާ ނަމޫނ ާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ވަޑަިއަގންނަވ ށޭ.ާ ކެރިާ ދޫކޮށްލެުވމަށްާ

ބުނާ  ނެތޭާ ފައިސ ާ ތީެގާ ވ ހަކައަކީާ ޗެކުެގާ ލިބޭާ އެާ ފޮނުވީމަާ ބޭންކަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ ަވއްތަރެއްެގާ ވަކިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

 2445ޔިތުންާރަްއޔިތުންާކަމަށްާޤަބޫލުކުރ ށޭ.ާނުލ އި،ާރަތ އި،ާހުދ ،ާރީނދުލުެގާާކަހަލަާޗެކުތައްާނުދެްއވ ށޭ.ާައޅުަގނޑުމެންެގާރައް

ރައްޔިތުންނެއްާމިާޤައުމަކުާނުތިބޭނޭ.ާމިާޤައުމުެގާޙަޤީޤަތުަގއިާތިބޭނީާފެއްސ އި،ާރަތ އި،ާހުދ ާމިާދިވެހިާޤައުމ ާމިާދިވެހިާ

ކަމަ ދިޔުމަށްާ ކުރިއަށްާ ޤައުމައިެގންާ ދިވެހިާ މިާ ވަނީާޤައުމިއްޔަތަށްޓަކައިާ ޤަުައުމުންާ މިާ ދަރިން.ާ ތިބިާ ބަނދެެގންާ ރުާ
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އެކަންތައްާމީެގާކުރިންާދަސްކޮށްދީފައި.ާކޮށްދީފައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަނީ.ާމިާޤައުމުތަކުެގާޖީލުތަކުަގއި.ާވަރަށްާބޮޑަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ2450 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ2455 

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޫނުއަސ ސީާއ ާހަވ ލ ދީާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުައސ ސީާހެދިާއިރުަގއިާައޅުަގނޑުާއިނީމު.ާދެންާޤ 

ބުނުމުންާއަޅުަގނޑުާވެސްާެއްއޗެއްާދަންނަވަންާއެބަޖެހޭ.ާމަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ އިރުާއޮންނ ނެ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ

ކަމެްއާ ބަޔަކ ާ ނުކުރ ާސިވިލްާސަރވިސްާ ޢައްޔަންާ ކޮންމެހެންާ ތަނެއްަގއިާ ނެތްާ ކައުންސިލަރުންާ މިާ އިނޭގތޯާ ނޯންނ ނެާ

 2460ާރ ާވ ހަކަާއެއް.ާއެކަންާއޮޅުންފިލުވަިއ....ާާހަވ ލުކު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދ ިއރ ެގާާ ތޮއްޑޫާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މާ  މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 2465ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދަށް.ާ

ާ

ާދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޙަޤީޤަތުަގިއާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިކަންާކުރަންޖެހޭާތ ރީޚުާފަހަނައަޅ ާޮގސްތިބެެގންާ

ޮގތުން.ާ އުސޫލެއްެގާ އެބަާ ލަދުަގންނަންޖެހޭާ މަޖިލީސްާ މިާ ވ ހަކަދަްއކަންާ މ ނަކުރުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މަޖިލީހުެގާ މިާ

 2470އިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާމ ނަާކުރުމުެގާތެރެއަށްާމިާބިލުެގާމަސައްކަތްާމިހ ރުާމިާފައްތ ލުމުެގާާޙަޤީޤަތުަގ

މ ބޮޑުާމ ނަާއެއްާނެތޭ.ާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަެއްއާފަހަރުާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާމ ްއދ ތައްާެއއްބައިފަހަރުާމިާފެންނަނީާ

ހަރުާމިާފެންނަނީާދުރުން.ާމިހ ރުާވެސްާމިާމަޖިލީހުަގއިާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާެވެގންާމިާތަންކޮޅެއްާގ ތުން.ާއަނެއްބަިއާފަ

ާާ ެއއީ އެހެންހެން.ާ ެއ115ާާާއުޅެނީާ އެހެންނަމަވެސްާ )ޅ(.ާ އެބަފެނޭާ ގ ތުންާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ެއއްބައިާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އޮންނަ މިާ ަގއިާ )ނ(ާ ގ ތަކުން.ާ އެހ ާ ނުފެނޭާ އެއްާ )ނ(ާ އެންމެންެގާާބޭފުޅުންނަކަށްާ ކުރިއަރުވ ާ ވެރިކަންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ނީާ
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ާާ ފ އިތުވި ރައްކ ތެރިކުރުން.ާ މިނިވަންކަންާ ކުރަމުނ1ާާާްާޙައްޤުތަކ އިާ މިކަންކަންާ ރަށްރަށުަގއިާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ  2475އަހަރެއްހ ާ

އެބަފެނޭ ހެސްކިޔ ފައިާ )ޅ(ާ މިއަދުާ ވެސް.ާ ސަރުކ ރަކަށްާ މިާ ނުފެނޭާ އެއްާ )ނ(ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މީިއާދިޔައިރުާ ާ.

މިާ ބަލައިލ އިރުާ މަފުހޫމަށްާ އޮތްާ ެގނެސްފަިއާ މިާ ބިލުަގއިާ ިމާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ މައްސަލައަކީ.ާ

މާިާ ނޫން.ާ އެއްާ މ އްދ ާ އޮތްާ ލ ފައިާ ކަނޑުވަންާ ބ ރުތަކެއްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ޚިލ ފަށްާ ސީދ ާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ރަށްާޞަރީޙަާޢިބ ރ ތުންާމިާއޮންނަނީާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ާތ ރީޚުންާފެށިގެންާވަނަާމ އްދ ަގއިާވ27ާާަމ އްދ ެގާާ

 2480ސިޔ ސީާޮގތުންާޢައްޔަންާކުރެވިފަިއވ ާރަށްރަށުަގއިާއަދިާައތޮޅުތަކުަގއިާކައުންސިލަރުންެގާމަޤ މުތައްާއުވުނީާއެވެ.ާމ ނަައކީާ

މީ ނުވޭ.ާ ބޭނުމެއްާ މީހުންނެއްާ ެއާ ތެރެއިންާ ސިސްޓަމުެގާ ބޭނުންވ ާމިާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ނުލިޔުނަސްާ ލިޔުނަސްާ ަގއިާ

ކަންކަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނިޔަތުަގއިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ަވނީާ މިާ މަޖުބޫރުާ ލިޔަންާ އެހެންނަމަެވސްާ ނޫން.ާ އެްއޗެއްާ

އަކީ. ބޭފުޅ ާ މިާ ނޫންާ ބޭފުޅެއްާ ތަބ ވ ާ އެްއޗަކަށްާ އޮންނަާ ލިޔެފައިާ ފޮތުަގިއާ އެއީާ ނެތީ.ާ ައދިާާާކުރެވެންާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކިހިނެއްތޯާ ހަދ ނީާ ޤ ނޫނުާ މިާ ނުވަތަާ ހަދ ނީާ ބިލުާ ތަބ ވެެގންާ މަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިޔަތަކަށްާ

ފުރަތަަމާ ކައުންސިލުެގާ ލޯކަލްާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ އަދިާ އޮންނަނީާ މިާ ޖުމްލަިއަގިއާ ވަނަާ ދެާ ދެންާ އުފެދޭތީވެ.ާ  2485ސުވ ލުާ

ބ އްވ  ސަރިވސްާއިންތިޚ ބުާ ސިވިލްާ ތިބޭނީާ ޮގތުަގއިާ އިސްވެރިންެގާ އެންމެާ ރަށްރަށުެގާ އަދިާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ ނިމެންދެންާ ާ

އެއްވަރުކޮށްލަދޭށޭ.ާ ދަނޑުާ ކުޅެންާ އެންމެންާ ހުރިހާ  އޮންނަނީާ މިާ ވަރަށްާސ ފުކޮށްާ ފަރ ތްތަކެވެ.ާ ކަނޑައަޅ ާ ކޮމިޝަނުންާ

ކުރިެގންާޤ ނޫނުއަސ ސީާމ ނަކުރަންާމިތ ާފެށީމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޑިމޮކްރަސީެގާވ ހަކަާދަްއކ އިރުާމިާކަންކޮށްލަންާނު

ައޅުަގނޑުމެންނެއްާނެތިންާފަހަރަކުާ އަޅުަގނޑުމެންާލަދުަގންނަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނޭގާމިއަދުާޙަޤީޤަތުަގއިާ

ތެރެއިން ދިވެހިރައްޔިތުންެގާ އެހެންނަމަވެސްާ ފ ޑުކިޔ ކަށެއް.ާ އަށްާާާކައުންސިލަރަކަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އެނޭގާ ވެސްާ  2490އެންމެނަށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އޮތްޮގތް.ާ ހ ލަތުާ ައތޮޅުތަކުަގއިާ ރަށްރަށުަގއިާ މިއަދުާ އެނޭގާ ވެސްާ އަށްާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ވެސްާ

އިންޓުާކުރީާމުއްދަތުާފަހަނައަޅ ާޮގސްާމިާހުރިހ ާދުވަހަކުާރަށްރަށްާހިންުގމަށްޓަކަިއާައޅުަގނޑުމެންެގާސަރުކ ރުންާމިާއެޕޮާ

ާާ އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންާ ލ 4ާާާާކައުންސިލަރުންތަކެއް.ާ ދޮންނަމެޝިނަށްާ ވެސްާ ނަންާ އެާ ކައުންސިލަރުންާ މަސްވަންދެންާ

މިާޤ ނޫނުާތަޞްދީޤުާވ ާދުވަހުންާ ކަަމކީާ އުޅޭާ މިާ ެއއީާކުރަންާ ޮގތުން.ާ ހުރިާ މީހުންާޢަމަލުކޮށްފައިާ ބައިާ މިާ ދޮންނަންާ

 2495ަގނޑުމެންާރަނަގޅަށްާވިސްނ ލީމ ާއެނޭގނެާއިންތިޚ ބެްއެގާކުރިމައްޗަށްާމިހެންާމިާޤ ނޫނުަގއިާފެށިެގން.ާޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުާ

ޮގތަށްާ ނުލިޔެާދޫކޮށްލައިފިްއޔ މުންާެއާރަށުންާމިާބުނަނީާއ ާއިބްރ ހީމ ާމިާެގާކަލެއަށޭ.ާއ ދަނ ާމިާދޯނިާކަލެޔަށޭ.ާމިާ

އެހެ އެއްޗެއް.ާ ހުރިހ ާ ރަށުެގާ މުޅިާ ޤަުައުމ ާ މުޅިާ ކުރުމަށްޓަކައިާާބަހ ލަނީާ ފައިހަމަާ އަރ ާ އ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ންވީމ ،ާ

ރައްޔިތުންާމަޖިލީހުންާމިާޤ ނޫނުތައްާހަދަމުންާދ ާއިރުާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާތަޞްދީޤުާކުރިާދުަވހުާ

ާވ ހަކަާއެއްާދެއްކުެމއްާއެބަާޮއވޭާވަކިާތ ރީޚެްއެގާތެރޭަގއިާމިާޤ ނޫނުތައްާހަދ ާނިންމަންާވެސް.ާއެާކަެމއްާނުކުރެވޭ.ާއެ

 2500މިއަދަކުާނެތް.ާމިއަދުާމިާފެންނަނީާހަމަާ)ޅ(ާ)ޅ(ާ)ޅ(.ާއެހެންވީމ ،ާ)ނ(ާއަށްާރަނަގޅަށްާބަލައިލ ފައިާ)ޅ(ާއަށްާދާ 

ނަމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ)ޅ(ާެގާވ ހަކަާދެްއކީމ ާއެހެންާމެންބަރުންނަށްާވެސްާޤަބޫލުކުރަންާފަސޭހަވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާ
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ތިންާމިާޖުމްލަތައްާހުރިާޮގތަށްާމީަގއިާހިފަހައްޓ ކަށްާބ ރުައޅ ކަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކައަކީާާކޮންމެހެންާނެ

އެއީާާ ަމއްސަލަައކީ.ާ ކޮބައިތޯއޭާ ތ އީދުކުރުމުންާ ބޭފުޅުންާ ހުރިހ ާ މަފުހޫމަށްާ ހޯދަންއުޅޭާ މިާ ެވސްާ ކޮމެޓީންާ މިާ މީގެއިންާ

އަ މަޤ މުތައް.ާ ތިބިާ ލ ފަާ ޮގތުންާ ެއކިާސިޔ ސީާ ނަންނަމުަގއިާ ކައުންސިލަރުެގާ ސިޔ ސީާ ނެތްާ އެއްާ މަްއސަލަާ ޅުަގނޑުެގާ

 2505ނަންނަންާކިޔ ފައިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރައީސްާއޮފީސްތެރޭާމަޤ މުތައްާބެހެއްޓިޔަސް.ާެއކަމަކުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާހޯދަންާ

މ އިާބ ރުާފޯރުވުމ އިާބަސްކިޔ ކަށް.ާސިވިލްާއުޅޭާނުވަުަތަާެއޗީވުކުރަންާުއޅޭާޙައްޤަކީާެއއްެވސްާރަށެްއަގއިާނުފޫޒުާފޯރުވު

ސަރވިސްާުމވަްއޒިފުންނަށްާޮގތްާކިޔ ކަށްާދެނެއްާިމާޤ ނޫނުާފ ސްވ ާދުވަހުންާފެށިެގންާކައުންސިލަރުންެގާނަުމަގިއާނުަވތަާ

ކަށެއްާެވސްާސިޔ ސީާޮގތުންާމިހ ރުާލ ފަިއާއެާތިބިާމީހުންާތިބެެގނެއްާނުވ ނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާކޮންމެހެންާމަޖިލީސްާހޫނުވ 

އުޅޭާމިާސިޔ ސަތަށްާ ނުޖެހޭ.ާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުންާވެސްާހަމަާވ ހަކަާދެއްކިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާހޯދަންާ

 2510ތ އީދުާކުރަންޏ ާނުވަތަާއެއްހަމައެްއަގއިާެއްއވަރެްއަގއިާކުޅެންާތ އީދުކުރ ާކަމުަގއިާވަނީާނަމަާނުވަތަާއެާވިދ ޅުވ ާޙަޤީޤީާ

ތ އީދުކުރ ާކަމަށްާވަނީާނަމަާބަހުސްެވާހޫނުވ ކަށެއްާނުޖެހޭ.ާައޅުަގނޑުމެންނެއްާނެތިންާކޮންމެހެންާޭއަގިއާާާޑިމޮކްރަސީާއަށް

އޮންނަާއެންމެާލަފްޒެްއަގއިާބ ރުަގއިާހިފަހައްޓައިެގންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާސުވ ލުާއުފައްދ ކަށްާކަމެއްާބަހައްޓ ކަށްާެވސް.ާ

ނެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއްާ ފަރ ތުންާއެހެންނަމަވެސްާ ހިންގ ާ ސަރުކ ރުާ ލީޑަރެއްާ ުގރޫޕެއްެގާ ޕ ލިމެންޓުރީާ ފްލޯަގއިާ މިާ ތޭާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާނިޔަތޭާކިޔ ފައިާބުނ ާއެްއޗަކަށެއްާޤ ނޫނުާހަދ ާދޫކޮށްލެވޭކަށެއް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާއެދެނީާމާިާ

ކުރެވޭ މަފުހޫމްާސަލ މަތްާ އޮންނަާ އެާ ޖުމްލަިއަގިއާ ވަނަާ ދެާ ފ ސްވެެގންާމ އްދ ެގާ ޤ ނޫނުާ މިާ މަޖިލީހުންާ މިާ ޮގތަކަށްާ  2515ނެާ

ބަޔަކީާާ މޮޅުވ ާ ވ ދަކޮށްެގންާ ެއއްހަމަެއއްަގއިާ ެއއީާ ޑިމޮކްރަސީއަކީާ ެއއީާ ތ އީދުކުރުން.ާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ދިޔުމަށްާ

ާކޮބައިތޯާބެލުމަކީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މްމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާ

 2520`ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާައޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމިާދެާފަރ ތުންާވެސްާދެްއކެވެމުންާދަނީާ

ރަނަގޅުާވ ހަކަ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާހައްލެއްާހޯދަންާއެންމެާއުނދަޫގާމައްސަލައަކަށްާވ ނީާެވސްާ

މި ވެސ27ާާާާްވ ހަކަ.ާާހަމަާ ބޭނުންވަނީާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަދިާ ހިތްވަނީާ ޤަބޫލުކުރ ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ ާ ވަނަާ

އެހެންނަމަވެސްާ ކަމަށް.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރައްވ ނީާ ަވކިާ ބޭފުޅަކުާ ކުރައްވ ާ ޢައްޔަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އި ކައުންސިލުތަކުެގާ އޮތީާ މިާ ކަންބޮޑުވުންާ އަޅުަގނޑުެމންާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރިންާ ތ ނަގއިާ އެާ ބ އްވ އިރުާ ންތިޚ ބުތައްާ

 2525ކަތީބުންާތިބެެގންާނުފޫޒުާފޯރުވިާޮގތަށްާއިންތިޚ ބަށްާނުފޫޒުާފޯރުވަންާސަރުކ ރުންާޢައްޔަންާކުރައްވ ފައިާތިއްބެވިާބަޔަކުާ

ާބައިތިއްބ ނެތޯ ޑީ.؟ އައީާ އަޑުއަހަމުންާ ބޭރުަގއިާ އިންާ ފްލޯާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ާއެހެންވީމ ،ާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އ ރު.ޕީއ އިާ

ުގޅިވަޑައިެގންާމިާމ އްދ އަށްާއިޞްލ ޙެއްާެގނެސްާއިންތިޚ ބަށްާއިޢުލ ނުާކުރ ާހިސ ބުންާފެށިެގންާދެންާއެތަނުންާއިންތިޚ ބުާ

ކަމަށް.ާ ހަމަޖެހޭނެާ ކަމަށްާ ުމވަްއޒަފުންާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ތިއްބަވ ނީާ އިސްކޮށްާ ތިއްބަވ ނީާ ނިމެންދެންާ ބ އްވ ާ
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އަޅުަގނޑުާއެހެންނަމަ އެކީަގއިާ އެހެންކަމ ާ ނުދިޔަ.ާ ފެނިެގނެއްާ ކަންތައްތައްާ އެާ ފްލޯއަކުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ

ހަމަާ ތ އީދުކުރަނީާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނިމުނަސްާ ދ އިރުާ ނިމިެގންާ މިކަންާ މިއަދުާ ވިޔަސްާ ޮގތެއްާ ކޮންމެާ  2530ދަންނަވ ނީާ

ހިސ ބުންާފެށިެގންާއެާހިސ ބުަގިއާނޫނީާއެާސަރަހައްދެއްަގއިާނޯންނ ނެާާާކައުންސިލަރުންެގާބ ރުާއިންތިޚ ބަށްާއިޢުލ ނުާކުރ 

ވެސްާ ދިމ ލަށްާ ސަރުކ ރ ާ ކުރީާ އަނެއްކ ެވސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ނޫނީާ މިާ ދިޔުމޭ.ާ ފ ސްވެެގންާ ޤ ނޫނުާ ޮގތަކަށްާ

އިާއަދިާކުރިއަށްާއޮތްާއިންތިޚ ބުަގިއާާކިޔަމުންާދިޔަާފ ޑުކިޔުންތައްާމިާދިޔަާއިންތިޚ ބުަގއިާެވސްާދިމ ވިާކަންތައްތަކ ާެއކީަގ

އެއަށްވުރެާބޮޑަށްާމިކަންާދިމ ވެުެެގންާދ ނެ.ާއެއަށްވުރެާބޮޑަށްާރަށްރަށްާބައިބައިވެާހަމަނުޖެހުންާހިނަގމުންާހިނގައިދ ނެ.ާ

 2535ން،ާދެާޕ ޓީންާއެހެންކަމ ާއެކީަގއިާއަޅުަގނޑުާމިާދެންނެވިާޮގތަށްާމިާމ އްދ ާއިޞްލ ޙުާކުރެިވއްޖެާނަމަާވަރަށްާއުފ ކުރ ނަ

ހައްލުކުރުންާ މައްސަލަާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނޫނީާ ކޮށްދެއްަވއިފިްއޔ .ާ މިކަންާ ނަމަވެސްާ ބޭރުަގއިާ އިންާ ފްލޯާ މިާ

ާދަތިވެެގންާހިނަގއިދ ނެާކަމަށްާފެންނ ތީާއަޅުަގނޑުާމިާޚިޔ ލުާފ ޅުކޮށްލީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާޢަބްދުއްރަޙީމުާޢަބްދުފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

 2540`ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިާލޯކަލްާކައުންސިލުތަކުެގާއިންތިޚ ބުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވިާކޮމެޓީންާ

ކޮ މެޓީަގއިާކުރަްއވ ފަިއވ ާބުރަާމަސަްއކަތަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާވެސްާެއންމެާފުރަތަމަާއެާކޮމެޓީެގާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާއެާ

ެވސްާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ

ާާ މިއުޅޭ ތަފ ތުެވެގންާ ޚިޔ ލުާ މިހ ރުާ ބޭނުންވ ާވ ހަކަާއަކީާ ޤަބޫލުކުރާ 27ާާދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ ެގާވ ހަކަ.ާ ވަނަާ

އްާމީަގއިާހިމަނަންާމިާޖެހެނީާމިއަދުެގާސަރުކ ރުެގާޢަމަލުތައްާހުރިޮގތުންނޭ.ާދެންމެަގއިާއެމް.ޑީ.ޕީާޮގތަކީާމިފަދަާމ އްދ ތަ

 2545ޕ ލިމެންޓުރީާުގރޫޕުެގާރައީސް،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވިދ ޅުވެއްޖެާޤ ނޫނުަގއިާއެހެންާ

ަވކިާކުރަްއވ ނޭ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާކަނޑައަޅ ާބަޔ ންކޮށްފައިާނެތްާނަމަވެސްާރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެާކައުންސިލަރުންތައްާ

ދިވެހިާ އަދިާ އަޅުަގނޑަށްާ ވިދ ޅުުވންތަކަކީާ ވިދ ޅުވ ާ އެހެންާ ބޭފުޅުންާ އެާ މިއަދުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތަށްާ

އަ ނޫނޭ.ާ ވިދ ޅުވުންތަކެއްާ ފަސޭހަާ އެހ ާ ޤަބޫލުކުރ ކަށްާ ވެސްާ ދ ިއރ ެގާާރައްޔިތުންނަށްާ ހުޅުހެންވޭރުާ އެދެންާ ޅުަގނޑުާ

ަވކިާ ކައުންސިލަރުންތައްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ތ ރީޚެއްަގއިާ މިވެނިާ ކަނޑައެޅިެގންާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 2550ންެގާމަޖިލީހުެގާކުރަްއވ ނޭާމިއަދުާމަޖިލީހުަގއިާވިދ ޅުވެދެްއވުން.ާއޭރުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާފަސޭހަވ ނެާއެއީާރަްއޔިތު

ތަޅުމުަގއިާޕ ލިމެންޓުރީާުގރޫޕުެގާލީޑަރުާއެހެންާވިދ ޅުވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެވސްާެއބަާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާއެހެންާެއކަންާ

ކުރަްއވ ފ ނެކަން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިހ ތަނަށްާއައިއިރުާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާކަންތައްާކުރަްއަވމުނާްާ

ާާެގންދެ ތިމ މެން މަޖިލީހުަގއިާ މިއަދުާ ޮގތުންާ ވަރަށްާވިާ ެވެގންާ ެގންދަންާ ޮގތަށްާ ބޭނުންވ ާ ތިމ މެންާ ކަމެއްާ ބޭނުންވ ާ

މަޑުމައިތިރިާކަމ އެކީަގއިާޑިމޮކްރަސީެގާނަންާބޭނުންާކުރައްވ ެގންާއެހެންާވ ހަކަާދެއްކެވިާނަމަވެސްާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ ބައްލައްވަން މަޖިލިސްާ ވ ހަކަާާާތިއްބެވިމިާ އެދަްއކަވ ާ އެބޭފުޅުންާ އެނިގަވޑަިއަގންނަަވއޭ،ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ  2555ލޮބުވެތިާ
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އެހެންވީމަ،ާ ތަޖުރިބ އެކޭ.ާ އޮތްާ ކުރަްއވ ފައިާ ރައްޔިތުންާ އެއީާ ކަން.ާ ވަރަކަށްާ ކިހ ާ ދިމ ވ ނީާ އަމަލުާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ އ އިާ

ބޮ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީ،ާ ދެއްކެވުަމކީާ ވ ހަކަފުޅުާ ރަީއސް،ާއެޮގތަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމައެކަނިާ ކަމެއް.ާ ހިތ މަކުރ ާ ޑަށްާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާތަޅުމުެގާއެކަންޏެްއާނޫނޭާދޮުގާހަދ ެގންާނުވ ނީކީ.ާއިތުރުފުޅުާ

ދަްއކ  ތިމަންނަމެންާ ވެސްާ ޖަލްސ ތަކުަގއިާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ނުވ ނީކީ.ާ ޙަޤީޤީާާާހައްދަވަިއެގންާ އެއީާ ވ ންވ ނީާ ވ ހަކަާ

ބައެއްާާ ވ ހަކައެއްާ އަރ ހ ާ ހިތަށްާ ދިނުމަށްޓަކަިއާ ހަމަޖައްސ ާ ހިތްާ ސަޕޯޓަރުންާ ސަޕޯޓްކުރ ާ ތިމަންނަމެންނަށްާ  2560ވ ހަކަތަކަށޭ.ާ

ނޭ.ާަގިއާދައްކަވަމުންާެގންދެވުމަކީާެވސްާއެއީާވެސްާއެްއޮގތަކަށްާެވސްާކޮށްެގންާވ ނެާކަމެއްާނޫާނބަދުނ މުވ ާޮގތަށްާތަންތ 

އަޅުަގނޑު،ާޚ އްޞަކޮށްާފ ހަަގކޮށްލ ފައިާމީެގާތަފްސީލުާެވސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުން،ާފަހަރެއްަގއިާވިދ ޅުވެދ ނެާމިއަދުެގާމިާ

ހުށަހެޅިެގންާއުޅޭާބިލ ،ާބިލުެގާބަހުސްެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާކަމެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާދަންނަވ ލަންާމިއުޅެނީާހުޅުހެންވޭރުާ

ތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކ އިާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވިދ ޅުަވމުނާްާދ އިރ ެގާޢިއްޒަ

ޑީ.އ ރު.ޕީ ވިދ ޅުވ އިރުާާާމިެގންދަވަނީާ ވެއްޖެއޭާ އެހެންާ ވެްއޖެ.ާ މިހެންާ ކަމެއްާ މިވެނިާ ރޫޅިއްޖެ.ާ ކޯލިޝަންާ ޕީއޭެގާ  2565އ ިއާ

ޅުންާއެހެންާިވދ ޅުވުމުެގާއެްއވެސްާޙައްޤެއްާނޯންނ ނެ.ާއެާބޭފުޅުންާބޭނުންވ ާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއެާބޭފު

ކަމެއްާބޭނުންވ ާޮގތަކަށްާނުީވމަާދެންާކޮންމެހެންާއެހެންާބަޔަކުާބަދުނ މުާކުރަްއވަންާވ ހަކަފުޅުާނުދައްކަވ ށޭ.ާެއއްޮގތަކަށްާ

ލިސްެގާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ ށޭ.ާއ ދެ،ާދެންާދަންނަވ ލަންާވެސްާޑިމޮކްރަސީާއަކީާކޮބ ކަންާރަނަގޅަށްާދަސްކުރަްއވ ެގންާމަޖި

ބޭނުންވަނީާމީެގާކުރިންާައޅުަގނޑުމެންާއަޑުއަހަމުންާެގންދިޔ މުާއެކިއެކިާއިންތިޚ ބުތަކ ާދިމ ކޮށްާރަށްރަށުެގާކަތީބުން.ާއ ދެ،ާ

 2570ންާވޯޓުާފޮށީަގއިާބަނޑުއަޅ ެގންާޯވޓުާއެވެސްާހަމަާސަރުކ ރުންާވަޒީފ ާދެއްވ ފައިާތިއްބަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާބޭފުޅުން.ާއެބޭފުޅު

ކުރަމުންާެގންދ ތީާކުރީެގާސަރުކ ރުންާއެބޭފުޅުންނަކީާސިޔ ސީާ ކ މިޔ ބުާކުރަންާމަސައްކަތްާ ކ މިޔ ބުާކުރަން،ާއިންތިޚ ބުާ

ްއވ ެގންާމިާަގއިާއެކަމަށްާއިދިކޮޅުާހައްދަވ ާކައުންސިލަރުންާލަާނބަޔަކަށްާހައްދަވަންާުއޅުްއވަންފެއްޓެވީމ ާހަމަާމިއަދުާމިތ 

ކުރައްވ ާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާމިއޮތީާ މަސައްކަތްާކުރަްއވ ާބޭފުޅުންާއެކަމ ާއެންމެާބޮޑަށްާޖަދަލުާ

ަގއިާބައިތިްއބ ފައި،ާއެބޭފުޅުންެގާބޭނުންފުޅުވ ާާނއޭެގާއިދިކޮޅު.ާއެާބޭފުޅުންނަށްާސަރުކ ރުާލިބުނީމަާއެާކަތީބުންާތިބިާތ 

ާާޞަޤުމަ ނެތީން.ާދެއް ކިޔ ކަންާ ފ ޑުާ ކައުންސިލަރުންނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ލައްވ ެގންާ ކައުންސިލަރުންާ  2575ހަސީލްކުރުމަށްޓަކައިާ

އެހެންނަމަވެސްާމިާކުރައްވަނީާހަމަާއެާވިދ ޅުވ ާމަސައްކަތްާޕ ޓީާއަށްާމީހުންާވެއްދެއްުވމަށްާޕ ޓީެގާވަރުަގދަާކުރުމ ާމިާ

އްާނުކުރެވޭާމިފަދަާބޮޑުާއިންތިޚ ބެއްާކުރިމަތިވަމުންާއަންނައިރުާއެްއޮގތަކަށްާމަސައްކަތް.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެ

މަ އެާ ކައުންސިލަރުންެގާ އެާ ޮގތަށްާ ހިނގ ާ ބ ރުތައްާ ކައުންސިލަރުންެގާ މިާ އެީއާޤ ވެސްާ ކަމަކަށް.ާ ވ ނެާ ތިބެެގންާ މުަގިއާ

ޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަށްާމިނިވަންާކަމ އެކީަގިއާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑު،ާޤަބޫކުރ ާޮގތަކީާއަ

 2580ހަމަހަމަާކަމ އެކީަގއިާއިންތިޚ ބުަގއިާވ ދަކުރުުމެގާފުރުޞަތުާލިބޭާޮގތަށްާއިންތިޚ ބަށްާެއއްވެސްާބަެއއްެގާނުފޫޒުާނުފޯރ ނެާ

އަޅުަގނޑުާހިތުންާއެވ ހަކަާާާޮގތެްއެގާމަތިންާމިާކަންކަންާހަމަޖެހިެގންާދިއުން.ާއެއީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޑިމޮކްރަސީާއަކީ.

ނޫނީާއެާާާާްގރ ސްރޫޓްާއެވިދ ޅުވ ާބޭފުޅުންާވެސްާއެާބޭފުޅުންާއަމިއްލަާހިތުންާެއކަންާޤަބޫލުފުޅުާކުރަްއވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާާ
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ލުެގާާަގިއާތެދުވެަވޑަިއެގންާކޮންމެާފަދަާބިލެއްާހުށަހެޅުނަސްާއެާބިނބޭފުޅުންެގާސަޕޯޓަރުންާހިތްހަމަޖައްސ ލުމަށްޓަކައިާމިތ 

އަރ ވަޑަިއަގންހ ާާ ހިތްޕުޅަށްާ އެާ ބޭނުންކުރައްވ ެގންާ ދެންނެވިހެންާ ވެސްާ ކުރީަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ބޭނުންކުރައްވ ެގންާ ސުރުޚީާ

ެއއްޮގތަކަށްާވެސްާޙަޤީޤަތެއްާނޫން.ާމިއަދުާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއެނޭގާ ެއެގންދަވަނީ.ާއެއީކީާ  2585ވ ހަކަފުޅެއްާދަްއކަވަމުންާ

ވ ހަކަާއަކީާކިހ ާވަރެއްެގާޙަޤީޤަތެްއާހުރިާވ ހަކަެއއްާކަން.ާއެހެންވީމަ،ާޖުމްލަާޮގތެއްަގއިާމިާބިލާ ާާއެބޭފުޅުންާއެާދައްކ 

އެކިއެކިާާ ބިލަށްާ މިާ އަދިާ ބިލަށް،ާ އޮތްާ މިާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ައށްާ ކޮމިޓީާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދޭތެރޭަގއިާ

އި ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ މެންބަރުންާ ިއޞްލ ޙުތަްއ.ާޢިއްޒަތްތެރިާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ އެބަހުރިާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ެއކީަގއިާ ޞްލ ޙުތަކ ާ

ާައވަހަކަށްާ.ޕީންާވެސްާއެނޫންާބޭފުޅުންާވެސްާހުށަހަޅުްއވ ފަިއ.ާެއއ ެއކީަގއިާމަޖިލީހުންާވީހ އެމް.ޑީ.ޕީންާވެސްާއަދިާޑީ.އ ރު

 2590ށްާވަރަށްާބޮޑަށްާބޭނުންވެފަިއވ ާކަމެކޭ.ާދިވެހިރ އްޖެާމިާބިލުާފ ސްކުރުމަކީާއެއީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާމިކުރ ާމަސައްކަތަ

އްސ ލ ެގންާދ އިރުަގއިާެވސްާކައަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވަކިާތ ރީޚެއްަގއިާކަނޑަައޅ ާބަޔ ންކޮށްފައިާއޮތްާކަެމއް.ާއެާތ ރީޚުާާ

ތަކަށްާވެސްާކޮށްެގންވ ނެާކަމެއްާަގއިާމިހެންާއަރ ރުންވ ންާއެއީާއެްއގޮާނއަޅުަގޑުމެންާމިާތިބެނީާޗުއްޓީާއިތުރުކޮށްެގންާމިތ 

ައކީާކޮބ ކަންާދަސްކޮށްެގންާޙަޤީޤަތަށްާވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުމެންާއެންމެާއެކަްއޗެއްާކިޔ ެގންާޑިމޮކްރަސީާ ނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާ

ކުރަމުންާާާދައްކަންާދަސްކޮށްެގންާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅުވ ލ ާޮގތަށްާވ ހަކަާނުދައްކ ާމިކަންކަންާކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާއިލްތިމ ސް

 2595 އަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަލީާާމެންބަރުާދ އިރ ެގާފުނަދޫ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާލޯކަލްާކައުންސިލުެގާއިންތިޚ ބުެގާބިލުާދިރ ސ ާކުރެއްވިާކޮމިޓީންާމިހ ާއަވަހަށްާމާިާ

ާާ އެާމަސައްކަތް ކަމަށްޓަކައިާ ދެްއވިާ ހުށަހަޅުއްވ ާ އެކުލަވ ލަްއވ ާ ރިޕޯޓެއްާ ހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ މިހިސ ބަށްާ ނިންމަވ ާ

ފުރަތަމަ އެންމެާ ދަންނަވ ލަންާ ޝުކުރުާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އަށްާ ދަންނަވ ލަންާާާ.ކޮމިޓީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ  2600ހަމައެއ އެކުަގިއާ

ވެާ ވީހ ާ ފ ސްވެެގންދ އިރުާ ބިލުާ މިާ ވޯޓުލުމުަގިއާާބޭނުންވަނީާ އިންތިޚ ބުަގއިާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދ އިރ އެްއަގއިާ ފުޅ ާ ސްާ

ެވެގންދިުއމަކީާހަމަާވަރަށްާމުހިއްމުާކަމެކޭ.ާއެޮގތުންާހުށަހެޅިފައިާހުރިާބައެއްާއިޞްލ ޙުތަކުަގއިާއެާ ޮގތެއްާ ބައިވެރިވެނޭާ

ހޯއް ފުރުޞަތުާ ެއާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެބަހުރި.ާ ކޮށްދެްއވ ފައިާ ފުޅ ާ އެާދ އިރ ާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަހުރި.ާ ދެްއވ ފައިާ ދަވ ާ

ަގނެވިއްޖެާކަމުަގއިާވަނީނަމަާއިރ ދަކުރަވިްއޔ ާމިާބިލުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިާއިހުށަހެޅުންތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަލަ

މި ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއކުަގއިާ ވެެގންދ ނެ.ާ ހައްލުާ ެވސްާ މައްސަލަާ ބިލަުގއިާާކަންބޮޑުވ ާ ާ2605 

ދެން،ާ އެހެންވީމަ،ާ މިނިޓެއްތޯ.ާ އެންެމާ ވެސް....ާ ބަޔަކަށްާ ކޮންމެާ ހިސ ބެއްާ ކޮންމެާ ރ އްޖެާ ޮގތުންާ އޮތްާ ފަރުމ ކުރެވިފައިާ

އެހެންނޫންތޯ.ާ ދަތުރުނުކުރެވިާ އުޅެާ ދަތުރުކުރަންާ އެންމެފަހުންާ ވ ނީ.ާ ބުއްދިވެރިާ ހެންާ އިށީނދެލުންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާނޭގތޯާ.އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާއި

ާ
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 2610ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.ާއ ދެ،ާމިހ ާހިސ ބުންާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކަށްާމިާބިލަށްާކަނޑަެއޅިފަިއވ ާަވުގތުާިމހ ރުާ

ނިސްބަތް ޕ ޓީތަކަށްާ ހަމަވެފައި.ާ ތެރެވެމިވަނީާ މެންބަރުންެގާ އެދިަވޑައިަވޑައިނުަގންނަވ ާ މިވަުގތުާ ބޭފުޅަކުާ ާއްާިއެގންފައެާންާ

ާާ ަގވ އިދުަގއި މަޖިލީހުެގާ އެހެންވީމަ،ާ 75ާާާާނެތް.ާ ެގ )ހ(ާ މ ްއދ ެގާ ކައުންސިލުެގ3ާާާވަނަާ ލޯކަލްާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ަގއިވ ާ

ާާ ބިލުެގ ކުރިމަތީަގއ3ާާާިއިންތިޚ ބުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޝުކުރިްއޔ .ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އިްއވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކިޔުންާ ވަނަާ

 2615ކެވެމުންދ ާވޯޓަށްާތައްޔ ރުވެފަިއވ ާބިލުަގިއާވަރަށްާބޮޑަށްާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެފަިއވ ާއެްއާމ އްދ ާކަުމަގިއވ ާާމިއަދުާމިާވ ހަކަާދެ

ތެރ27ާާާެ އިޞްލ ޙުތަކުެގާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ އަށްާ މ އްދ ާ މެންބަރ އިވަނަާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުްއވިާ އިޞްލ ޙުާ އެާ ައދިާާާއިންާ

މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަފ ތުވ ާ ކުރިމަތީަގއިވ ާާއެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ ދެކެވެމަށްފަހުާ ވ ހަކަާ ދެމެދުާ ނަށްާ

ާާ ާާއިޞްލ ޙަށްާބަެއއްާބަދަލުާެގންނަވަން ދެާފަރ ތުންާެވސްާވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވ ާެއއްބަސްެވވަޑައިެގންފަިއާވ ތީާައޅުަގނޑުާއެ

މަސަ އަދިާ ހަލުއިކުރުަމށްާ މަސައްކަތްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރެުވނުާަގސްތުކުރަނީާ މިާ ޮގތުންާ ހޯދުމުެގާ މަެގްއާ ްއކަތަށްާ

ނިލަންދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ދިނުމަށް.ާ ފުރުޞަތުާ ތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ  2620މަސައްކަތަށްާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޙަމީދަށް.

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާންޢަބްދުލްމުޙުސިާމެންބަރުާދ އިރ ެގާނިލަންދޫ

ާާ 27ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑު ޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރަންާބޭނުން. ަވނ27ާާާަވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާ

 2625މ އްދ .ާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާއެްއވެސްާއިންތިޚ ބެއްާބޭއްވުަމށްާއިޢުލ ންކޮށްފިނަމަާއެާއިންތިޚ ބަކަށްާއިޢުލ ންކުރ ާދުވަހުންާ

ށިެގންާއެާއިންތިޚ ބެއްާނިމެންދެންާއެާއިންތިޚ ބަށްާނިސްބަތްވ ާކައުންސިލެްއެގާއިޚްތިސ ސްާދ އިރ ެގާތެރޭަގއިާެއްއވެސްާާފެ

ްއޒަފުންެގާތެރެއިންާސިވިލްާސަރވިސްެގާކޮމިޝަނުންާކަނޑައަޅ ާާވަވެރިެއއްެގާޮގތުަގއިާހުންނ ނީާސިވިލްާސަރިވސްެގާމުާ

ާރަންާކޮންމެވެސްާމެންބަރަކުާމިއަށްާތ އީދުާކޮށްދެްއވ ނެާކަމަށް.ްއޒަފަކޭ.ާއަޅުަގނޑުާއުއްީމދުާކުވަމު

ާ

 2630ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޙ މިދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނުާހެންވޭރު

ސަާމިހ ރުާާއޭެގާާއްވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށްާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙުާއަނބުރ ާެގނ27ާާެޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާހުށަހެޅިާާ

ާަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުާކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ބަދަލު

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާ.12

ާ2635 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުމެން..ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާކުރިންާރިޔ ސަތުންާއި ޖަހ ިއރ2ާާާުޢުލ ންާކުރައްވ ފައިވ ާޮގތުެގާމަތިން

އޮތީާއަޅުަގނޑުމެންާވޯޓަށްާދ ާޮގތަށްާހަމަޖެހިފައި.ާއެހެންވީމަ،ާދެން،ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިއަށްާެގންދ ނީާހުށަހެޅިާތ އީދުާ

ހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާލިބިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށްާވޯޓަށްާދެންނެވުމުެގާމަރުހަލ .ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޝުކުރިއްޔ .ާހުރި

ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ކޮށްލެްއވުަމށްާ ޗެކްާ ކ ޑުކޮޅުތައްާ އަދިާ އެދެން.ާ އިށީނދެވަޑައިަގތުމަށްާ  2640އިށީނދެވަޑަިއެގން...ާ

ޅުަގނޑުާއަރުވަން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިށީނދެވަޑަިއެގންާކ ޑުކޮޅުތައްާޗެކްާކޮށްލެއްވުމަށްާއަ

ހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާެއންމެާފުރަތަމަާމިއަދުާވޯޓަށްާދަންނަވ ލަން.ާއަޅުަގނޑުާމިައދުާ

ދަންނަވ ލަން ވޯޓަކަށްާ ފުރަތަމަާ ލޯކަލްާާާއެންމެާ ކުރަމުންެގންދ ާ މަސައްކަތްާ މިާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޤަސްދުކުރަނީާ

ެގންދިއުމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާކައުންސިލްެގާއިންތިޚ  ަވކިޮގތަކަށްާނިމެންދެންާމިާޖަލްސ ާކުރިއަށްާ ބުެގާބިލުާމިއަދުާ

ކައުންސިލްތަކުެގާާ ލޯކަލްާ އެހެންކަމުންާ ފ ޅުކޮށްދެއްވުމަށް.ާ ހުރިޮގތެއްާ ޚިޔ ލުފުޅުާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2645އެކަމުަގއިާ

ާސ ާކުރިއަށްާެގންދަވަންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާނިމެންދެންާމިޖަލްާާއިންތިޚ ބުެގާބިލުާަވކި

 ޮގތަކަށްާވޯޓުދެްއވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ2650 

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

58ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

 02ާ2655ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 60ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުަމށްާ ާ.31ާާ ޖުމްލަ ލޯކަލ60ާް.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.2660 

ިއފި.ާކައުންސިލްތަކުެގާއިންތިޚ ބުެގާބިލުާވަކިޮގތަކަށްާނިމެންދެންާމިޖަލްސ ާކުރިއަށްާެގންދެވުަމށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރައްވަ

ާނިމިފައިވ ާބިލ ޢީއަޅުަގނޑުާދެންާވޯޓަށްާމިދަންނަވ ލަނީާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާއިބްތިދ  ޮގތުން.ާާާބެހޭާާާބަހުސްެގާމަރުޙަލާ 

ެއއ  ރައިޓ އިާ ބަލައިަގތުމ ާާކޮޕީާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ޙައްޤުތަކުެގާ އެހެނިހެންާ މެންބަރުންނަށްާާާުގޅޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުާ

ާކަށްާޯވޓުާދެއްވުމަށްާ.ޮގތަާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ 



 100 

ާ2665 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

 66ާ2670ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

63ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

 2675 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 63ާާވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާކޮޕީާރަިއޓ އ63ާި.ާޖުމްލަ

ފ ސްކުރަްއވަ ެގންދެވުމަށްާ ކުރިއަށްާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ޙައްޤުތަކުެގާ އެހެނިހެންާ ފ ސްކުރެްއުވމ ާއެއ އިުގޅޭާ މިޮގތަށްާ ާއިފި.ާ

ަގވ އިދުގައި މަޖިލީހުެގާ އިާާވ ާާުގޅިެގންާ މަޖިލީހުެގާ ބިލުާ މިާ މަތިންާ ކަންކަމ ޮގތުެގާ އަށްާާާޤްތިޞ ދީާ ކޮމިޓީާ ބެހޭާ

ިމދަނީާލޯކަލްާކައުންސިލްތަކުެގާއިންތިޚ ބުެގާބިލުެގާވޯޓުތަކަށް.ާ  2680ފޮނުވިއްޖެކަމަށްާރިޔ ސަތުންާނިންމަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާ

.ާިމޮގތުންާވަނަާމ ްއދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށ83ާާްއެންމެފުރަތަމަާވޯޓަށްާދަންނަވ ނީ،ާަގވ އިދުެގާާ

މ އްދ ާާދެ އިޞްލ ޙުާާާވަނަާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ރަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ހިތަދޫާ އަށްާ

ާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެްއވުންާެއދެން.

ާ

ާ2685 

 އިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ،ާާލޯކަލްާކައުންސިލްތަކުެގާއިންތިޚ ބުެގާބިލު.ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާޢި

ާާ އިޞްލ ޙު. ތ އީދުކުރަްއވ ފައިވ ާ ރަޝީދުާ މުޙަްއމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ާާމައްޗަންޮގޅީާ ަވނ2ާާާަބިލުެގ

ާާ ދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާާދިވެހިރ ްއޖޭެގާއި ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ާޮގތުެގމަތިންމ އްދ ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާިއޞްލ ޙުކުރުން.

 2690ދިެވހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުޞޫލުންާހިންުގމުެގާާާާ...ާ/2010އުޞޫލުންާހިންުގމަށްޓަކައި،ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާ

ކައުންސިލުތަކުެގ ރަށުާ ކައުންސިލުތަކަށ އިާ ސިޓީާ ކައުންސިލުތަކަށ އިާ އަތޮޅުާ ޮގތުެގމަތިން،ާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ ާާޤ ނޫނުަގއިާ

މިޤ ނޫނުެގާ އަދިާ އިންތިޚ ބެވެ.ާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ލޯކަލްާ ކިޔ ނީާ އިންތިޚ ބަށްާ ބ އްވ ާ ހޮވުމަށްާ މީހުންާ މެންބަރުކަމަށްާ
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ޢ ާާ،ބޭނުމަށްޓަކައި އިންތިޚ ބުެގާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ުއމުރުާއްާލޯކަލްާ ކައުންސިލެއްެގާ ލޯކަލްާ ެއއްެވސްާ ތެރޭަގއިާ މ ނައިެގާ މުާ

ޮގ ނޫންާ ސަބަބުންާ ޮގނޑިތަކެއްާހަމަވުމުެގާ ނުވަތަާ ޮގނޑިއެއްާ މަޤ މެްއެގާ އިންތިޚ ބީާ ކައުންސިލެއްެގާ ލޯކަލްާ ތަކަށް،ާ

މެންބަރުންާ ނުވަތަާ މެންބަރަކުާ ޮގނޑިތަކަށްާ މަޤ މުެގާ ެއާ ނުވަތަާ ޮގނޑިައކަށްާ އެމަޤ މުެގާ  2695ހުސްވެއްޖެނަމަާ

ބައި ބ ްއވ ާ ާާ-އިންތިޚ ބުކުރުމަށްޓަކަިއާ ކައުންސިލުތަކުެގ ލޯކަލްާ ޢ އިލެކްޝަންެވސްާ ތެރޭަގއިާއްއިންތިޚ ބުެގާ މ ނަިއެގާ މުާ

ާއެވެ.ާހިމެނޭނެ

ާ

ާ

 2700 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 2705ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާރަޝީދު.ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 29ާ2710ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

35ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

 

 2715 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާވޯޓުގަާ 64ާާއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ64ާު.ާޖުމްލަ

ާފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ

 2720 އިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:
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ާާ މުޙައްމަދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެންބަރުާތިނަދޫާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ހިތަދޫާ ހުށަހަޅުއްވ ،ާ ޤަސަމްާ

ވަނަާމ އްދ ާތިރީަގއ4ާާާިވަނަާމ އްދ ެގާއަރިމަތީާސުރުޚީާއ އ4ާާާާިމުޙައްމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުެގާާ

.ާމިޤ ނޫނުެގާދަށުންާބ ްއވ 4ާާާާ.ާވޯޓުނެުގންާބަޔ ންކުރ ޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއިންތިޚ ބުާބޭްއވޭާދ އިރ ެގާއިތުރުންާމ ލޭގައި

އ އި،ާވެރިރަށްާާާކައުންސިލްތަކުެގާއިންތިޚ ބުތަްއާބ އްވ ނީާއެކައުންސިލަކަށްާމެންބަރުންާއިންތިޚ ބުކުރުމަށްާވޯޓުލ ާދ އިރ ގައި

 2725ާއެެވ.ާވޯޓުާުގނުންާއޮންނ ނީާވޯޓުލީާސަރަޙައްދުަގއިާފެންނަކަންބޮޑުާހ މަޮގތަކަށެވެާ.ާމ ލޭަގ

ާ

ާ

 ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.

ާ2730 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2735ާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

31ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

33ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 01ާ2740ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 64ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު ާާ.ާޖ33ު.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ64ާުމްލަ

 2745ާފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ

 އިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:
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މ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާހުށަހަޅުއްވ ،ާމައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

4ާާާާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙު.ާބިލުެގާާ  2750ަވނ4ާާާަވަނަާމ އްދ ެގާއަރިމަތީާސުރުޚީާބަދަލުކޮށް

ާާ 4ާާާާމ އްދ ާތިރީަގއިާބަޔ ންކުރ ޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއިންތިޚ ބުާބޭއްވޭާދ އިރ . މިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާބ އްވ ާާވަނަާމ ްއދ .

އިންތިޚ  ދ އިރ އެްއގަާކައުންސިލުތަކުެގާ ވޯޓުލ ާ އިންތިޚ ބުކުރުމަށްާ މެންބަރުންާ އެކަުއންސިލަކަށްާ ހަމައެކަނިާ ބ ްއވ ނީާ ާާބުތައްާ

އިލެކްޝަންސްާ ޮގތަކަށްާ ވޯޓުލެވޭނެާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ިގނަާ ވީހ ެވސްާ އިންތިޚ ބުތަކުަގއިާ ބޭއްވޭާ ދަށުންާ ގ ނޫނުެގާ މިާ އެވެ.ާ

ާއެވެާ.ާކުރަންވ ނެާކޮމިޝަނުންާއިންތިޚ ބ ބެހޭާކަންތައްތައްާއިންތިޒ މް

ާ2755 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.

ާ

 2760ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.ާ:ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު

ާ2765 

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

31ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

34ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ2770 

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަ 65ާާދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ65ާު.ާޖުމްލަ

ާފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިއްވ ލަދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ2775 

ާ
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 އިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ހުށަހަޅުއް މުޙައްމަދުާރަޝީދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުާ ޢިްއޒަތްތެރިާހިތަދޫާ ދ އިރ ެގާ މަްއޗަންޮގޅީާދެކުނުާ ވ ،ާ

ާާ ބިލުެގ އިޞްލ ޙު.ާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ ރަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ އިޞްލ ޙުކުރުން.6ާާާމެންބަރުާ އަންނަނިވިޮގތަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

 2780..ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ/.2010ކައުންސިލަށްާއިންތިޚ ބުާކުރަންޖެހޭާމެންބަރުންެގާއަދަދުާކަމުަގއިާބަލ ނީާޤ ނޫނުާނަންބަރުާާާާސިޓީ

އު ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ ފުރިހަމަވ ާާސޫއިދ ރީާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާޝަރުޠުތައްާ ބ ބުަގއިާ ފަސްވަނަާ ޤ ނޫނުެގާ ހިންުގމުެގާ ލުންާ

ކޮންމެާސިޓީާކައުންސިލަކަށްާއެާއެސިޓީާކައުންސިލްެގާއިންތިޚ ބީާދ އިރ ތަކުެގާތެރެއިންާކޮންމެާއިންތިޚ ބީާދ އިރ އަކުންާ

ާކުރ ާެއކެއްާމެންބަރުންާހިމެނޭޮގތަށްާއެކުލަވ ލެވޭާމެންބަރުންެގާއަދަދުެގާމަްއޗަށެވެާ.އިންތިޚ ބު

ާ

ާ2785 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ2790 

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާދުާރަޝީދު.ހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 65ާ2795ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

27ާާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

35ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

 2800 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާވޯ 62ާާޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ62ާު.ާޖުމްލަ

ާފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ
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ާ2805 

 އިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ މެންބަރުާހިތަދޫާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ހުށަހަޅުއްވ ،ާ ރަޝީދުާ ޙައްމަދުާ

ާާ ބިލުެގ ިއޞްލ ޙު.ާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ އަންނަނިވިޮގތަށ7ާާާްޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ އ ބ ދީެގ ކުރެވިފަިއވ ާ ރަޖިސްޓަރީާ ވުރ3000ާާެއިޞްލ ޙުކުރުން.ާ މީހުންނަށްާ ކޮންމެާާާ)ތިންހ ސް(ާ ހިމެނޭާ އ ބ ދީެއއްާ ކުޑަާ

 2810ާ)ފަހެއް(ާމެންބަރުންނެވެ.5ާރަށެއްެގާރަށުާކައުންސިލަށްާިއންތިޚ ބުކުރ ނީާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ2815 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2820ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާޢަބޫބަކުރު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

64ާާާާާާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 00ާ2825ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

ާ

 ތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަ

ާާ 64ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ64ާު.ާޖުމްލަ

 2830ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(7ާާާދެންާއޮތްާިއޞްލ ޙަކީާބިލުެގާާާާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާާއިޞްލ ޙު ބިލުެގ އެއ ެއކުާ ހަމަާ އަދިާ އިޞްލ ޙެއް.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ އުނިކުރުމަށ7ާާާްކުރުމަށްާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ފުރަތަމަާ އެންމެާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ެގންދ ާ ޢަމަލުކުރަމުންާ މަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ެއހެންކަމުންާ ހުށަހެޅިފައިވޭ.ާ އިޞްލ ޙެއްާ
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ާާ ދަންނަވ ނީ އުނ7ާާިވޯޓަށްާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ އަރިހުާވަނަާ އަމީންޢ އްމުާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަށް.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ކުރުމަށްާ

 ދަންނަވ ލަންާއިްއވަވ ލަދެއްވުަމށް.ާ

 2835 

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުވައްމުލަކުާ ހުށަހަޅުއްވައިާ ލަޠީފުާ ހަސަންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ

ާާމެންބަރުާމު ހަސަންާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާިއޞްލ ޙު. ރަފީޤްާ 83ާާާާޙައްމަދުާ ވަނ7ާާާަވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާބިލުެގ

 2840ާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއުނިކުރުމަށް.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ2845 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާހަސަންާލަޠީފުާ.ާާރު:ހުށަހެޅުއްވިާމެންބަ

 2850ާހަސަން.ާޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

52ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

04ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 08ާ2855ާާާާާާްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެ

 

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 56ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 29ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ56ާު.ާޖުމްލަ

 2860ވަނަާމ ްއދ ެގ7ާާާވަނަާމ ްއދ ެގާ)ރ(ާއުނިކުރުމަށްާފ ސްީވ.ާއެހެންކަމުން،7ާާާާފ ސްވެއްޖެ.ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވުމުންާބިލުެގާާ
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އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުާ ނުދަންނަވ ނަން.ާ ވޯޓަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަކަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދެންާ އަށްާ )ރ(ާ

ާާ 7ާާާާލިސްޓްަގިއވ  ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާށްާހުށަހެޅިފައިވ ާިއޞްލ ޙު.ާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއ8ާާާެނަންބަރުާިއޞްލ ޙު.ާއެއީ

ާްއވުންާެއދެން.ާއިޞްލ ޙުާިއއްަވވ ލަދެ

ާ

ާ2865 

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:

ަމއްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ ހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވައިާ

ބިލުެގާާ އިޞްލ ޙު.ާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ ރަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ އަންނަނިވ8ާާާިމެންބަރުާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ޮގތަށްާވަނަާ

ާާ /...ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންުގމުެގާޤ ނޫނުެގ2010ާާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ާާ ފެށިެގން ތ ރީޚުންާ ފަށ ާ ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ އިންތިޚ ބުާ ފުރަތަމަާ ކަުއންސިލުތަކުެގާ ލޯކަލްާ އުފައްދ ާ  28ާާ2870ދަށުންާ

ާާ އަދި ތެރޭަގއިާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާާދުވަހުެގާ ޤ ނޫނުަގއިާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ އުމުރުާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ލޯކަލްާ ހިނަގމުންދ ާ

ާާ ހަމަވުުމެގ މަތިންާ 120ާާާާޮގތުެގާ ިގނަެވެގން ކުރިންާ އިންތިޚ ބަށ14ާާާްދުވަސްާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ލޯކަލްާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ

ންާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުންާޢ އްމުކޮށްާއަންގ ާއިޢުލ ނުކުރަންާކުރިމަތިލުމަށްާއެދޭާމީހުންނަށްާއެާފުރުޞަތުާހުޅުިވއްޖެކަ

ާވ ނެާެއވެާ.

ާ2875 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.

ާ

 2880ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2885 

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

27ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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36ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 2890 

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެ 63ާާރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ63ާު.ާޖުމްލަ

ާާ ެވސް އޮތީާ ދެންާ ނުވި.ާ ތަޅުމަށ8ާާާްފ ހެއްާ މަޖިލީހުެގާ އިޞްލ ޙުާ ެއާ އިޞްލ ޙެްއ.ާ އޮތްާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

 2895ާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:

ށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްަވއިާަގމުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ވަ

 2900ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިިވާޮގތުެގާމަތިނ8ާާާްޔޫސުފްާއަބްދުލްާޣަފޫރުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާބުނެވިދިޔަާބިލުެގާާ

ލޯކަ ާާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާ އިޢުލ ންކުރުން ކުރިމަތިލުމަށްާ އިންތިޚ ބަށްާ ކަުއންސިލުތަކުެގާ ޤ ނޫނ8ާާާުލްާ )ހ(.ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ލޯކަލ2010ާްނަންބަރު އުފެއްދޭާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ ހިންުގމުެގާ ުއސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ާ.../

ބޭއްވުމަށްޓަކަ އިންތިޚ ބުާ ފުރަތަމަާ ފެށިެގންާާކައުންސިލުތަކުެގާ ތ ރީޚުންާ ފަށ ާ ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ 45ާާއިާ

)ފަންސަޔ ޅީސް(ާދުވަހުެގާތެރޭަގިއ،ާއަދިާހިނަގމުންދ ާލޯކަލްާކައުންސިލުތަކުެގާއުމުރުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާާ

ާާ 120ާާާާޮގތުެގމަތިންާހަމަވުމަށް 15ާާާާދުވަހަށްާވުމ ެއކު،ާިގނަެވެގން  2905ކައުންސިލުތަކުެގާއިންތިޚ ބަށްާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާލޯކަލް

އަންަގިއާާ ޢ އްމުކޮށްާ ކޮމިޝަނުންާ އިލެކްޝަންސްާ ހުޅުވިއްޖެކަންާ ފުރުޞަތުާ އެާ މީހުންނަށްާ އެދޭާ ކުރިމަތިލުމަށްާ

ާއިޢުލ ންކުރަންވ ނެާެއވެާ.

ާ

ާ

 2910ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 2915ާޓުެގާނަތީޖ ާ:ވޯ
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ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާަގމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާއަބްދުލްާޣަފޫރު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 48ާ2920ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

13ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

04ާާާާާާާކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ވަ

 

 

 2925ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 61ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 31ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ61ާު.ާޖުމްލަ

ލީހުެގާތަޅުމަށްާއިްއަވވ ލަދެްއވުންާަވނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާއޮތްާއިޞްލ ޙެއް.ާއެާއިޞްލ ޙުާަމޖ8ާާިފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތީާާ

ާއެދެން.

ާ

ާ2930 

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ ހުށަހަޅުއްވަިއާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ

ބުނެ ިއޞްލ ޙު.ާ ތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ ާ ޙަމީދުާ މުޙުސިންާ ޢަބްދުލްާ މަތިންާމެންބަރުާ އަންނަނިވިޮގތުެގާ )ށ(ާ ބިލުެގާ ދިޔަާ ވިާ

ވަނަާމ ްއދ ެގާ)ށ(.ާލޯކަލްާކައުންސިލެއްެގާމެންބަރަކުާމެންބަރުކަމުންާވަކިވުމުެގާސަބަބުންާއެާޮގނޑ8ާާާިއިޞްލ ޙުކުރުން.ާާ

އިންތިޚ ބުކުރުމަށް މެންބަރަކުާ އަށްާ ޮގނޑިާ ހުސްވިާ އެާ ޙ ލަތުަގއިާ ކުރަންޖެހޭާ އިންތިޚ ބުާ މެންބަރަކުާ ލޯކަލްާއަށްާ ބ އްވ ާ ާ2935 

އެާާާ،ދުވަހުެގާތެރޭަގއ15ާާާިހުސްވިާތ ރީޚުންާފެށިެގންާިގނަެވެގންާާ އިލެކްޝަންާބޭއްވުމަށްޓަކައިާއެާޮގނޑި-ކައުންސިލުެގާބައި

އިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުންާާާ،އިލެކްޝަނަށްާކުރިމަތިލުމަށްާއެދޭާމީހުންނަށްާއެާފުރުޞަތުާހުޅުވިއްޖެކަން-ކައުންސިލުެގާބައި

ާއިޢުލ ންކުރަންވ ނެާއެވެާ.ާޢ ންމުކޮށް

ާ

ާ2940 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ2945 

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދު.ާނިލަންދޫާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 66ާ2950ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

47ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

10ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

07ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

 2955 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

57ާާާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 29ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާއެހެންކަުމނ57ާް.ާޖުމްލަ

ވަނަާމ ްއދ ެގާއަރިމަތީާސުރުޚީާއ އިާެއާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއިޞްލ ޙުކުރުމަށ9ާާާްފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާއެއީާބިލުެގާާ

ާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙެއް.ާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.

ާ2960 

ާ

ާާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:އިދ ރީ

މ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްަވއިާަގމުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާާ ބިލުެގ ބުނެވިދިޔަާ އިޞްލ ޙު.ާ ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ ޣަފޫރުާ ޢަބްދުލްާ އ9ާާާެޔޫސުފްާ އ އިާ އަރިމަތީާސުރުޚީާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

ިގނަާމ  ކައުންސިލަށްވުރެާ އެއްާ ބަދަލުކުރުމ އި،ާ ކައުންސިލުާ ކުރިަމތިލ ާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ހ(ާ  2965އްދ ެގާ

ެގާ)ހ(.ާލޯކަލްާކައުންސިލުތަކުެގާއިންތިޚ ބުަގއި،ާއެކަކަށްާއެްއާކައުންސިލަށްވުރެާިގނ9ާާާަކައުންސިލަށްާކުރިމަތިާނުލުން.ާާ

ާވޭނެާެއވެާ.ކައުންސިލަށްާކުރިމަްއޗެއްާނުލެ

ާ

ާ

 2970ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 2975ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޔޫސުފްާޢަބްދުލްާޣަފޫރުާ.ަގމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

65ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 63ާ2980ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

 

 2985ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 63ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު ާާާާ.32.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ63ާުޖުމްލަ

ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާއޮތްާިއޞްލ ޙެއް.ާއެާއިޞްލ ޙުާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.10ާާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތީާބިލުެގާާ

ާާ

ާ

 2990ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:

ހަޅުއްަވއިާަގމުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަ

ބިލުެގާާ ބުނެވިދިޔަާ ިއޞްލ ޙު.ާ ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ އަބްދުލްޣަފޫރުާ ޮގތަށ10ާާާްޔޫސުފްާ އަންނަނިވިާ މ އްދ ާ ަވނަާ

ާާ ކެނޑިޑޭޓުންެގާނަންތައްާއިލްކ10ާާެއިޞްލ ޙުކުރުން. ޝަންސްާވަނަާމ އްދ .ާލޯކަލްާކައުންސިލުެގާިއންތިޚ ބަށްާކުރިމަތިލާ 

ާދުަވހުެގާމުއްދަތެއްާދޭންވ ނެާއެވެާ.28ާކޮމިޝަނުންާއިޢުލ ނުކުރ ާތ ރީޚ އިާއެާއިންތިޚ ބުާބ އްވ ާތ ރީޚ ާދެމެދުާމަދުވެެގންާ

ާ2995 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ
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 3000ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ.ާާރު:ހުށަހެޅުއްވިާމެންބަ

ާަގމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްާޣަފޫރުާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ3005 

65ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

13ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

48ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 3010 

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 61ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 31ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ61ާު.ާޖުމްލަ

ާާ ާތަޅުމަށްާވަނަާނަންބަރަށްާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙެއް.ާމަޖިލީހުެގ6ާާަވނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ11ާާާާފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތީ

 3015ާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:

މ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްަވއިާަގމުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާާ 11ާާާާޔޫސުފްާއަބްދުލްޣަފޫރުާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުެގ ާާވަނަ 6ާާާާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ  3020އަންނަނިިވާާވަނަާނަންބަރު

ާާ އިޞްލ ޙުކުރުން: 11ާާާާޮގތަށްާ ެގ )ހ(ާ މ އްދ ހެާ ފިޔަަވިއ6ާާވަނަާ މަޤ މުާ މެންބަރުކަމުެގާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ލޯކަލްާ ާ.

ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާއިންތިޚ ބުކުރެވޭާއެހެންާމަޤ މެއްާފުރަމުންދ ާމީހަކުާކަމުަގއިާނުުވން.

ާ

ާ

 3025ާދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 3030ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާަގމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްާޣަފޫރުާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

65ާާރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒި

 16ާ3035ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

43ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 

 

 3040ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 59ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 30ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު ާއިޞްލ ޙުާ.ާއެހެންކަމުން،ާމ59ި.ާޖުމްލަ

ާާ އޮތީ ދެންާ 12ާާާާފ ހެއްނުވި.ާ އިޞްލ ޙެއް. ހުށަހެޅިފައިވ ާ އަށްާ މ އްދ ާ ވެސ12ާާާާްވަނަާ އުނިކުރުމަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށްާހުށަހެޅިފަިއވ 12ާާާާހުށަހެޅިފައިވޭ.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާޯވޓަށްާދަންނަވ ނީ

ާޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަދެއްުވންާއެދެން.އިޞްލ ޙަށް.ާއެާއިޞްލ ޙުާމަ

ާ3045 

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ހިތަދޫާ ހުށަހަޅުއްވައިާ ޤަސަމްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ

ާާއުނިކުރުމަށް.ާވަނަާމ އްދ 12ާލ ޙު.ާބިލުެގާާޞްމުޙަންމަދުާރަޝީދުާތ ޢީދުކުރައްވ ފައިވ ާއި

 3050 

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަށްާވޯޓުާދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާާ

ާ

 3055ާ]ވޯޓުދެްއވުން[
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ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއިރ ެގާމެންބަރުާމުހައްމަދުާރަޝީދުާ.ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާހިތަދޫާމެދުާދ 

ާ3060 

65ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

26ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

36ާާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ3065 

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނ62ުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާންވ ާއަދަދު ާ.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ62ާު.ާޖުމްލަ

ާާ ބިލުެގ ނުވި.ާ މ އްދ 12ާާފ ހެއްާ ޢަާާަވނަާ ޖަމ ލްާ އަޒީޒްާ ޢަބްދުލްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ބޫބަކުރުާއަށްާ

ތ ޢީދުކުރައްވ  ހަމީދުާ މުޙުސިންާ ޢަބްދުލްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ އިހުށަހަޅުއްވ ާ  3070ލ ޙުގައިާޞްފައިވ ާ

12ާާާާމިއޮންނަނީާބިލުެގާާ ވަނަާމ އްދ ކަމަށްާހަމަޖައްސައ12ާާާިވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއ ިއާ)ނ(ާއުނިކޮށްާއެމ އްދ ެގާ)ހ(ާއެއީ

ާާ ހަމައެއ ެއކު ބަދަލުކުރުން.ާ ދ 12ާާއަންނަނިވިޮގތަށްާ ބ ރަށުާ އުނިކުރުމަށްާ )ނ(ާ މ ްއދ ެގާ މުޙަންމަދާުާއިވަނަާ މެންބަރުާ ރ ެގާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއުނިކުރުމަށ12ާާާްހަޅުއްވ ފަިއވޭ.ާެއހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާއެންމެފުރަތަމަާވޯޓަށްާދަންނަވ ނީާާޝިފ ޒުާހުށަ

މުޙަ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ތަޅުމަށްާއްބ ރަށުާ މަޖިލީހުެގާ ހުށަހެޅުންާ އެާ ހުށަހެޅުްއވުމަށް.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ޝިފ ޒުާ މަދުާ

 3075ާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާާ:ާމޭޒުންާއިްއެވވުންއިދ ރީ

ަމދުާއްޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަމަދުާޝިފ ޒުާހުށަހަޅުްއވ ާމައްޗަންގޮާއްބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަ

 3080ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއުނިކޮށްާމ އްދ ާނަންބަރުތައްާތަރުތީބުާކުރުމަށް.12ާާާރަޝީދުާތ ޢިދުާކުރައްވ ފަިއަވނީާބިލުެގާ

ާ

ާ

ާ:ންާވ ހަކަދެްއކެވުންރިޔ ސަތު
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ާންާއެދެންާ.ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަށްާވޯޓުާދެއްވު

ާ3085 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމަދުާޝިފ ޒުާ.އްބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 3090ާޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާމައްޗަންގޮާ

ާ

65ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

28ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

34ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 00ާާ3095ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 62ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު ާންާމިާއިޞްލ ޙުާ.ާއެހެންކަމ62ު.ާޖުމްލަ

 3100އުނިކޮށްާއެމ އްދ ެގާ)ހ(ާއެއީާ)ނ(ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއ ިއ12ާާާާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއަޅުަގނޑުާވޯޓަށްާދަންނަވ ނީާބިލުެގާާ

ާލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާޞްލ ޙަށް.ާއެާއިޞްވަނަާމ އްދ ކަމަށްާހަމަޖަްއސަންާހުށަހެޅިފައިވ ާއ12ާާި

ާ

ާ

ާ:ާާޒުންާއިްއެވވުންއިދ ރީާމޭ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ ހުށަހަޅުއްވ ާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލްާ އަޒީޒްާ ޢަބްދުލްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  3105މ ވަށުާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއ އިާ)ނ(ާއުނިކޮށ12ާާާްލ ޙު.ާބިލުެގާާޞްމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާހަމީދުާތ ޢީދުާކުރައްވ ފައިވ ާއި

ާާާާާ)ހ(ެގއެމ އްދ  ސަރވިސްަގއިާހިމެނޭާާާަވނަާމ އްދ ކަމަށްާހަމަޖައްސައިާއަންނަނިވިާޮގތަށްާބަދަލުކުރުން.ާސިވިލ12ާާްެއއީ

ާާ ކުރިމަތިލުން. މެންބަރުކަމަށްާ ކައުންސިލުެގާ ލޯކަލްާ ކައުންސިލ12ާާެމީހުންާ ލޯކަލްާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުެގާ މ އްދ .ާ ެގާާއްާވަނަާ

އިންތިޚ ބަކަށް ބޭއްވޭާ ހޮވުމަށްާ މެންބަރުކަމަށްާާާސިވިލްާާމެންބަރުންާ ކައުންސިލެްއެގާ ލޯކަލްާ މީހަކުާ ހިމެނޭާ ސަރިވސްަގއިާ

 3110އެވެ.ާނަމަވެސްާކުރިމަތިލ ާދުވަހުންާފެށިެގންާއިންތިޚ ބުެގާނަތީޖ ާއިޢުލ ންާކުރުމ އިާހަމައަށްާއެމީހަކުާާާކުރިމަތިާލެވިދ ނެ

ާެއވެ.ާާާނުލިބޭނެއެވެ.ާއަދިާއެދުވަސްތަކަށްާުމސ ރައެއްާާއަށްާނުކުމެހެންާނުވ ނެާވަޒީފ 
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ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

 3115ާންާއެދެން.ާާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަށްާވޯޓުާދެއްވު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

 3120ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްާއަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާހަމީދު.ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާނިލަންދޫާދ އިރ 

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

09ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

 52ާ3125ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނ61ުވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 31ާާންވ ާއަދަދު  3130ފ ހެއްާނުިވ.ާާާ.ާމިާއިޞްލ ޙ61ު.ާޖުމްލަ

ާާ އ12ާާާިދެންާއޮތީ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާ ތަޅުމަށްާއިްއވ ލަދެްއުވންާާާލ ޙެއް.ާއެާއިޞްލ ޙުޞްވަނަާ މަޖިލީހުެގާ

ާއެދެން.ާ

ާ

ާ

 3135ާާ:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން

މުޙަާމައްޗަންގޮާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މެންބަރުާއްޅިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ހިތަދޫާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ރަޝީދުާ މަދުާ

ލ ޙުާޞްވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(.ާތިރީަގއިާބަޔ ންކުރ ާޮގތަށްާއ12ާާާިލ ޙު.ާބިލުެގާާޞްމަދުާރަޝީދުާތ ޢީދުާކުރައްވ ފައިވ ާއިއްމުޙަ

ާާ ންާހޮވުމަށްާބޭއްވޭާފުރަތަމަާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާލޯކަލްާކައުންސިލުެގާމެންބަރުާާ.ވަނަާމ ްއދ ެގާ)ހ(12ާާކުރުން.ާބިލުެގ
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ސިވިލް އެމީހަކުާާާއިންތިޚ ބަށްާ ކުރިމަތިލައިފިނަމަާ މެންބަރުކަމަށްާ ކައުންސިލުެގާ ލޯކަލްާ މީހަކުާ ހިމެނޭާ ސަރިވސްަގއިާ

 3140ާެއވެާ.ާސަރިވސްެގާވަޒީފ ިއންާސަސްބެންޑްވީާންާފެށިެގންާއެމީހަކުާހުރިާސިވިލްޚުށްާކުރިމަތިލ ާތ ރީކަތިޚ ބައެއިން

ާ

ާ

ާ:ާވ ހަކަދެްއކެވުންރިޔ ސަތުން

ާދެއްވުންާއެދެންާ.ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަށްާވޯޓުާ

ާ3145 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމަދުާރަޝީދުާ.އްޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަމައްޗަންގޮާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 3150ާ.މަދުާރަޝީދުއްތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަ

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

25ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

38ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 00ާ3155ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 63ާާވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު ފ ހެއްާނުިވ.ާާާޙު.ާމިާއިޞްލ 63.ާޖުމްލަ

ާާ އ12ާާާިދެންާއޮތީ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާ ާާޞްވަނަާ ތަޅުމަށްާއިްއވ ލަދެްއުވންާާާއިޞްލ ޙުާާމިލ ޙެއް.  3160މަޖިލީހުެގާ

ާއެދެން.

ާ

ާ

ާާާ:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން
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 3165މެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ެގާާހުށަހަޅުއްވ ާހިތަދޫާމެދުާާޙަމީދުާާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުހުސިންާާ

ާާޞްމަދުާރަޝީދުާތ ޢީދުާކުރައްވ ފައިވ ާއިއްމުޙަ ާާޞްވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަންނަނިވިޮގތަށްާއ12ާާިލ ޙު. 12ާާލ ޙުާކުރުމަށް.

ސަރވިސްަގއިާހިމެނޭާމީހަކުާއެާއިންތިޚ ބަކުންާާާމިމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާއެހެންާއޮތްނަމަވެސްާސިވިލްާާ.ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(

ޮގނޑިއެމީހެ ކުރިމަތިލީާ އިންތިޚ ބަށްާ ނުވަތަާ ެގނެސްފިނަމަާ އަނބުރ ާ ނަންާ އެމީހަކުާާާއްެގާ ނުހޮވިއްޖެނަމަާ އެމީހަކުާ އަށްާ

ަވޒީފ އަާާސިވިލް ދިޔަާ އަދ ކުރަމުންާ ާާކަސަރވިސްަގިއާ ާާށް ދޭންވ ނެއެނބުރި އެމީހަކަށްާ ފުރުޞަތުާ ައދިާާާރުޖޫޢަވުމުެގާ އެވެ.ާ

 3170ާއެވެ.ާާާާސަރވިސްެގާމަޤ މުންާއެމީހަކުާަވކިވީާެވއްޖެނަމަާސިވިލްއެމީހަކުާކުރިމަތީލީާއިންތިޚ ބުާކ މިޔ ބު

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާދެއްވުންާއެދެންާ.ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަށްާވޯޓުާ

ާ3175 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ.މީދުޙަާާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުހުސިނުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 3180ާމަދުާރަޝީދު.އްތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަ

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

41ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

24ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 00ާ3185ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާވޯޓުަގއިާބައި 65ާާވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު ފ ހެއްާނުިވ.ާާާ.ާމިާއިޞްލ ޙ65ު.ާޖުމްލަ

 3190ާލ ޙެއް.ާދެންމެާނެުގނުާވޯޓުެގާނަތީޖ ާއަދިާއެއްފަހަރުާދަންނަވ ލ ނަން.ާޞްއިާާއޮތްވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށ14ާާާްދެންާއޮތީާ

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

 3195ާ.ޙަމީދުާާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުހުސިނުާާމެންބަރު:ާހުށަހެޅުއްވި

ާމަދުާރަޝީދު.އްތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަ

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

41ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

 24ާ3200ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާާކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަ

ާ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 65ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު ބޭނުންވ ާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ  3205ފ ސްވެއްޖެ.ާާާ.ާމިާއިޞްލ ޙ65ު.ާޖުމްލަ

ާްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާާލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިޞްލ ޙެއް.ާމިާއިޞްއިާާއޮތްވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށ14ާާާްދެންާއޮތީާ

ާ

ާ

ާާ:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން

ަމއްޗަންޮގއްތިނަދޫާދ އިރަެގާމެންބަރުާމުޙަ  3210މަދުާއްޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަމަދުާޤަސަމްާހުށަހަޅުއްވ ާ

14ާާާާލ ޙުާބިލުެގާާޞްރަޝީދުާތ ޢީދުާކުރައްވ ފަިއވ ާއި 14ާާލ ޙުާކުރުން.ާާޞްއިާާތަށްބަޔ ންކުރ ޮގވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާތިރީަގއި

ފައިސ ާ ޑިޕޮސިޓްާ މީހުންާ ކުރިމަތިލ ާ އިންތިޚ ބަށްާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ލޯކަލްާ އުސޫލުންާ އަންނަނިވިާ )ށ(.ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ޖެހޭނެ ާާާާދައްކަންާ ާާާާ-1ެއވެ. ފަރ ތަކުން ކޮންމެާ ކުރިމަތިލ ާ ކައުންސިލަށްާ 3000ާާާާައތޮޅުާ ކައުންސިލަށްާާާ-2ރުފިޔ . ސިޓީާ

ާރުފިޔ .1500ާާާާކުންރަށުާކައުންސިލަށްާކުރިމަތިލ ާކޮންމެާފަރ ތަާ-3ރުފިޔ .3000ާާާފަރ ތަކަށްާާންމެކުރިމަތިލ ާކޮ

ާ3215 

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާދެއްވުންާއެދެންާ.ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަށްާވޯޓުާ
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ާ

 3220ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމަދުާޤަސަމް.އްޙަތިނަދޫާދ އިރަެގާމެންބަރުާމުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަދުާރަޝީދުާ.އްޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާމައްޗަންގޮާ

ާ3225 

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

27ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

38ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ3230 

 

 ވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާާ 65ާާވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު ފ ހެއްާނުިވ.ާާާ.ާމިާއިޞްލ ޙ65ު.ާޖުމްލަ

ާލ ޙުާމަޖީލީހުެގާތަޅުމަށްާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާާޞްލ ޙެއް.ާިމާއިޞްއަށްާއޮތްާއިާވަނަާމ އްދ 17ާދެންާއޮތީާބިލުެގާ

ާ3235 

ާ

ާާ:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން

ލަބީބު މެންބަރުާއިލްޔ ސްާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މުޙަހުށަހަޅުއްވ ާމައްޗަންޮގާާހުޅުމީދޫާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ މަދުާއްޅިާދެކުނުާ

އި ކުރަްއވ ފަިއވ ާ ތ ޢީދުާ ބިލުެގާާޞްރަޝީދުާ އ17ާާާިލ ޙު.ާ އަންނަނިިވޮގތަށްާ މ އްދ ާ ލޯކަލްާޞްވަނަާ ލ ޙުކުރުން.ާ

 3240ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(56ާާާޤ ނޫނުެގާޢ އްމުާއިންތިޚ ބުތަކ އިާބެހ11ާާާޭާ/2008ނުާނަންބަރުާތަކުެގާއިންތިޚ ބުަގިއާޤ ނޫކައުންސިލު

ނުަވތަާާާކުންނުވަތަާއެރަށަާާންކައުންސިލަކަށްާއެާއިދ ރީާދ އިރ އަކުާާންތަކުެގާއިތުރުަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާޮގތަށްާއޮންނަާވޯޓު

ާާ ާާއެާައވަށަކުންާއިންތިޚ ބުާކުރަންޖެހޭ ޑޭޓުންެގާނަމ އިާދިމ ަގއިާރަނަގޅުާފ ހަަގާޖަހ ފައިާއޮންނަާކެނޑިއަދަދަށްވުރެާިގނަ

ާކޮންމެާވޯޓަކީާބ ތިލުާވޯޓެކެެވ.ާ

ާ

ާ3245 
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ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާދެއްވުންާއެދެންާ.ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަށްާވޯޓުާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ3250 

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ.ންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަދުާރަޝީދުާ.އްޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާމައްޗަންގޮާ

ާ

 66ާ3255ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

28ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

36ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

 3260 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާާ 64ާާވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު ފ ހެއްާނުިވ.ާާާ.ާމިާއިޞްލ ޙ64ު.ާޖުމްލަ

ާާ ބިލުެގ އޮތީާ 19ާާާާދެންާ )ށ( މ އްދ ެގާ އިއަވަނަާ އޮތްާ އިޞްށްާ މިާ އިއްވ ލަދެްއުވންާޞްލ ޙެއް.ާ ތަޅުމަށްާ މަޖީލީހުެގާ ލ ޙުާ

ާއެދެން.ާ

ާ3265 

ާ

ާާ:ންާއިްއެވވުންއިދ ރީާމޭޒު

މ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާއަޒީޒްާޖަމ ލްާޢަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވ ާަގުމާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

އި ތ ޢީދުކުރައްވ ފައިވ ާ ޣަފޫރުާ ޢަބްދުލްާ ާާޞްޔޫސުފްާ ބިލުެގ ބުނެވިދިޔަާ އަންނަނިވިޮގތަށ19ާާާްލ ޙު.ާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާލ ޙުކުޞްއި 19ާާާާރުން. ޤ ނޫނު އޮތްނަމަެވސްާ އެހެންާ ަގއިާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ )ށ(.ާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ  2008/11ާާ3270ނަންބަރު

66ާާއ އިާއެާޤ ނޫނުެގާާާާަވނަާމ އްދ 25ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއ ިއާއެާޤ ނޫނުެގ14ާާާާއިންތިޚ ބުތަކ އިާބެހޭާޢ ންމުާޤ ނޫނުެގާާ

މ އްދ  ާާާާވަނަާ މ އްދ 67ާާއ އިާއެާޤ ނޫނުެގ ޤ ާާވަނަާ ެއާ ާާއ އިާ ކަންތައްތައ73ާާާްނޫނުެގ ދަށުންާކުރަންޖެހޭާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ
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ނުހިނގ ނެާ މަްއޗަށްާ އިންތިޚ ބުތަކުެގާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ބޭއްވޭާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ބޭނުމަށްޓަކައިާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ާކުރުން.ާ

ާއެވެ.ާާ

ާ3275 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.

ާ

 3280ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްާއަޒީޒްާޖަމ ލްާޢަބޫބަކުރުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާަގމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްާޣަފޫރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާ

ާ3285 

65ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

45ާާާާ:ވޯޓުާދެްއވީ

07ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

10ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ3290 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ މެންބަރުެގާއަދަދު ބައިވެރިވިާ 52ާާވޯޓުަގއިާ ބޭނުންވ ާއަދަދު 27ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ޖުމްލަ މިާއިޞްލ ޙ52ާު.ާ .ާއެހެންކަމުން،ާ

ާާ އޮތީ ދެންާ )20ާާފ ސްވެއްޖެ.ާ އަދިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ތަޅުމަށްާވަނަާ މަޖިލީހުެގާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އިޞްލ ޙެއް.ާ އޮތްާ އަށްާ ށ(ާ

 3295ާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ
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މ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްަވއި،ާަގމުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

 3300ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަދިާ)ށ(ާއަންނަނިިވ20ާާާއީދުކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބުނެިވާދިޔަާބިލުެގާާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޢަފޫރުާތ 

ާާ ކުރުން. އިޞްލ ޙުާ މެންބަރުކަަމށ20ާާާްޮގތަށްާ ކައުންސިލުެގާ އިންތިޚ ބުަގއިާ ކައުންސިލުެގާ ލޯކަލްާ )ހ(.ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާތިންތިޚ ބުާވ ނީާވޯޓުާދިންާމީހުންެގާތެރެއިންާއެންމެާިގނަާވ ދަކުރ ާމީހުންެގާތެރެއިން،ާއެާކައުންސިލުެގާމެންބަރުކަަމށް

އަދަދުެގާވޯޓުާލިބުނުާކެނޑިޑޭޓުންާލިބިފައިވ ާވޯޓުެގާއަދަދުެގާތަރުތީބުންާއެާކައުންސިލަކަށްާއެާއިދ ރީާދ އިރ އަކުންާނުވަތަާާ

މެ ހޮވަންޖެހޭާ ދ އިރ ައކުންާ އިންތިޚ ބީާ އެާ ނުވަތަާ ައވަށަކުންާ އެާ ނުވަތަާ )ށ(ާއެރަށަކުންާ ހަމަވ ވަރަށެެވ.ާ އަދަދުާ ންބަރުެގާ

 3305އެންމެާިގނަާވޯޓުާލިބުނުާކެނޑިޑޭޓުންެގާތަރުތީބުންާއެާކަުއންސިލަކަށްާއެާއިދ ރީާދ އިރ ައކުންާނުވަތަާއެާރަށަކުންާނުަވތަާ

މެންބަރުކަ ކައުންސިލުެގާ އެާ އަދަދުާ މެންބަރުންެގާ ހޮަވންޖެހޭާ ދ އިރ އަކުންާ އިންތިޚ ބީާ އެާ ނުވަތަާ އަވަށަކުންާ މަށްާއެާ

ާެއވެ.ާާާއިންތިޚ ބުާވެއްޖެކަމަށްާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުންާއިޢުލ ންާކުރަންވ ނެ

ާ

ާ

 3310ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 3315ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ.ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާަގމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޢަފޫރު.ާާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 12ާ3320ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

47ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

04ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 3325ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާވޯޓު މެންބަރުެގާއަދަދު ބައިވެރިވިާ 59ާާަގއިާ ބޭނުންވ ާއަދަދު 30ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ޖުމްލަ މިާއިޞްލ ޙ59ާު.ާ .ާއެހެންކަމުން،ާ

ާަވނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާއޮތްާިއޞްލ ޙެއް.ާިއއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.21ާފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތީާ

ާ

ާ

 3330ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:

ާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވައި،ާަމއްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ އިޞްލ ޙު. ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ ރަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ އިޞްލ ޙ21ާާާުމެންބަރުާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ އިންތ21ާާިކުރުމަށް. ކައުންސިލުެގާ ލޯކަލްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ނުވަތަާާވަނަާ ރަށަކުންާ ނުވަތަާ ައވަށަކުންާ އެްއވެސްާ ޚ ބުަގއިާ

ސިޓީއަކުންާނުވަތަާއިންތިޚ ބީާދ އިރ އަކުންާއެާކައުންސިލަކަށްާއިންތިޚ ބުކުރަންާޖެހޭާައދަދަށްވުރެާިގނަާކެނޑިޑޭޓުންނަށްާ

ާާ ތ ރީޚުން ކުރ ާ އިޢުލ ންާ ނަތީޖ ާ ރަސްމީާ އިންތިޚ ބުެގާ އެާ ވ ނަމަ،ާ ެއްއވަރުވެފައިާ ވޯޓުާ ާާލިބުނުާ ިގނަވެެގން  30ާާ3335ފެށިެގންާ

ދުވަހުެގާތެރޭަގއިާއެާއިންތިޚ ބުަގއިާއެންމެާިގނަާވޯޓުާލިބިެގންާއެްއވަރުވީާކެނޑިޑޭޓުންެގާމެދުަގއިާއެާއިންތިޚ ބުެގާިއތުރުާ

ބ ްއވަންވ ނެާ ހޮވެންދެންާާާބުރެއްާ ކެނޑިޑޭޓަކުާ މެންބަރުކަމަށްާ ކައުންސިލުެގާ މަތިންާ ވ ޮގތުެގާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ ައދިާ ެއވެ.ާ

ާއެވެ.ާާާޮގތުެގމަތިންާވޯޓުާނަަގމުންާދ ންވ ނެމި

ާ

ާ3340 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ3345 

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދު.ާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.މައްޗަންާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 66ާ3350ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

61ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:
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03ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ3355 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާ.ާފ ސްވ61ުވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުެގާއަދަދު 31ާާމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު 21ާާ.ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.61ާާ.ާޖުމްލަ

ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ އަށްާހުށަހެޅިފައިވ 23ާާާާާާއިޞްލ ޙުާވަނީާއަނބުރ ާެގންދަވ ފައި.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާވޯޓަށްާދަންނަވަންާދެންާއޮތީ

 3360ާއިޞްލ ޙު.ާމިާއިޞްލ ޙުާިއއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާާ

 

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ ހުށަހަޅުއްަވއި،ާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ

 3365ވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާޮގތަށ23ާާާްާޙަމީދުާތ އީދުާކުރަްއވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙު.ާބުނެވިދިޔަާބިލުެގާާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިމް

ާާ ވަނަާމ އްދ .ާކައުންސިލެއްެގާއިންތިޚ ބަށ23ާާާްއިޞްލ ޙުާކުރުން.ާއިންތިޚ ބަށްާކުރިމަތިލީާމެންބަރުންެގާއަދަދުާމަދުވުން.

މަތިލުމުެގާޝަރުތުާފުރިހަމަވ ާކެނޑިޑޭޓުންާކަމަށްާވެފައި،ާއިންތިޚ ބަށްާކުރިމަތިލ ފައިވ ާކެނޑިޑޭޓުންނަކީާއިންތިޚ ބަށްާކުރި

ކުރިމަތިލީާކެނޑިޑޭޓުންެގާއަދަދުާއިންތިޚ ބުާކުރަންޖެހޭާމެންބަރުންެގާއަދަދ އިާއެްއވަރުާނަމަާނުވަތަާއެއަށްވުރެާމަދުނަމަާއެާ

ާާާާދ އިރ  ާމިާޤ ނޫނުަގއިާވ ޮގތުެގާމަތިންާއިންތިޚ ބުާކުރިައށްާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާއަލުންާިއޢުލ ނުކޮށ10ާާްއަށްާކުރިމަތިލުމަށް

 3370ާއެވެ.ާާާެގންދ ނީ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ3375 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާކުރު.ާާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:
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 3380ާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިމްާޙަމީދުާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

10ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

49ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 02ާ3385ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާވޯޓުަގއިާބަާ މެންބަރުެގާއަދަދު 59ާާއިވެރިވިާ ބޭނުންވ ާއަދަދު 30ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ޖުމްލަ މިާއިޞްލ ޙ59ާު.ާ .ާއެހެންކަމުން،ާ

 3390ަވނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާއޮތްާއިޞްލ ޙެއް.ާމިާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުނ26ާާާްފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތީާާ

ާއެދެން.ާ

 

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:ާއިދ ރީ

 3395ށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްަވއި،ާަގމުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ވަ

ާާ ބިލުެގ ބުނެވިދިޔަާ އިޞްލ ޙު.ާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ ޢަބްދުލްޢަފޫރުާ ޮގތަށ26ާާާްޔޫސުފްާ އަންނަނިވިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ކުރުން. މ 26ާާއިޞްލ ޙުާ އެންމެހަިއާވަނަާ ހަދ ާ ކޮމިޝަނުންާ އިލެކްޝަންސްާ ބެހޭޮގތުންާ އިންތިޚ ބ އިާ )ށ(.ާ އްދ ެގާ

ކޮމިޝަނުންާ އިލެކްޝަންސްާ އިންތިޒ މްާ ލިބޭނެާ ފަސޭހަކަމ އެކުާ ފަރ ތަކަށްާ ކޮންމެާ ބޭނުންެވއްޖެާ ަގވ އިދުތައްާ

ވ އިދުތަކ އިާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާއިޢުލ ންާއެެވ.ާއަދިާމިޮގތުންާއިންތިޚ ބ އިާބެހޭޮގތުންާހަދ ާއެންމެހައިާަގާާހަމަޖައްސަންވ ނެ

ީމޑިއ ެގާއެހެނިހެންާވަސީލަތްތަްއާމެދުވެރިކޮށްާޢ   3400މުކޮށްާލިބެންާއްކުރަންޖެހޭާއިންތިޚ ބުެގާނަތީޖ ތައްާއިލެކްޓްރޯނިކްާއަދިާ

ޮގތްާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުންާހަމަޖައްސަންވ ނެ ނުމަށްާއެއްެވސްާއެވެ.ާއަދިާމިޮގތުންާމަޢުލޫމ ތުާފޯރުކޮށްދިާާހުންނ ނެާ

ާެއވެ.ާާާަގޑިއިރުާތެރޭގައިާރަނަގޅުކުރަންވ ނ24ާާެސަބަބަކ ހުރެާހުރަސްާއެޅިއްޖެނަމަާއެކަންތައްާ

ާ

ާ

 3405ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 3410ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ.މ ވަށުާދ އިރ ާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާަގމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޢަފޫރުާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 11ާ3415ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

49ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 3420ާާންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތު

ާާ 60ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުެގާއަދަދު 31ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްނުވި.ާދެނ60ާް.ާޖުމްލަ

ާާ މ އްދ 27ާާއޮތީ ާާާާވަނަާ އިޞްލ ޙެއް. އޮތްާ މ އްދ 27ާާއަށްާ މެންބަރުާާާަވނަާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ އަށްާ

ޙަ ޢަބްދުލްޢަބްދުލްމުޙްސިންާ ޙ މިދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހެންވޭރުާ ހުށަހަޅުއްަވއި،ާ ތ އީދުާޣަމީދުާ ފޫރުާ

ކުރަްއވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙެއް.ާިމާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުާކުރެްއުވމުެގާޮގތުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާހެންވޭރުާދެކުނުާދ ިއރ ެގާާ

 3425ވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާހުށަހެޅުްއވުންާއަނބުރ 27ާާާރުާބިލުެގާާފޫޣަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލް

ާާ އަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުާާާވަނަާމ ްއދ 27ާާވަނީާެގންދަވ ފައި.ާއެހެންކަުމންާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާވޯޓަށްާމިދަންނަވ ލަނީ

ާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިއްަވވ ލަދެއްވުންާއެދެން.

ާއިްއެވވުންާ:މޭޒުންާާއިދ ރީ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ހެންޭވރުާދެކުނުާ ހުށަހަޅުއްވައި،ާ ޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ނިލަންދޫާ

 27ާާ3430ވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުމަށް.27ާާާާފޫރުާތ އީދުާކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާާޣަމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލް

ދ .ާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާއެއްެވސްާއިންތިޚ ބެއްާބޭއްވުމަށްާއިޢުލ ންާކޮށްފިނަމަ،ާއެާއިންތިޚ ބަކަށްާއިޢުލ ންކުރ ާވަނަާމ އް

ާާތެރޭަގއިާާާދ އިރ ެގާާތިޞ ސްެގޙްއިާާކައުންސިލެއްގެާާާނިސްބަތްވ ާާއިންތިޚ ބެއްާާއެާާނިމެންދެންާާޚ ބެއްދުވަހުންާފެށިެގންާއެާއިންތި
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ާާކޮމިޝަނުންާާާސަރިވސްާާސިވިލްާާތެރެއިންާާާމުަވއްޒަފުންެގާާސަރިވސްެގާާސިވިލްާާހުންނ ނީާާޮގތުަގއިާާވެރިއެްއެގާާއިސްާާއެންމެ

ާާުމވަްއޒަފެކެވެ.ާކަނޑައަޅ 

ާ3435 

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާރިޔ ސަތުން

ާާާއެދެން.ާޯވޓުދެއްވުންާޮގތަކަށްާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ 

ާ

 3440ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާ.ނިލަންދޫާދ އިރ ާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާފޫރުާ.ޣަހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ3445 

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

61ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

01ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ3450 

ާ

ާާތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަ

ާާ މެންބަރުެގާއަދަދު ބައިވެރިވިާ 62ާާވޯޓުަގއިާ ބޭނުންވ ާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ ޖުމްލަ މިާއިޞްލ ޙ62ާު.ާ .ާއެހެންކަމުން،ާ

ަވނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިާތ އީދުާލިބިފައިވ ާހުރިހ 83ާާާފ ސްވެއްޖެ.ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވުމ ެއކުާަގވ އިދުެގާާ

 3455ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ 83ާާާާކަކަށްާވޯޓަށްާދަންނަވ ާނިމުނީ.ާއަދިާހަމަެއއ ެއކުާަގވ އިދުެގާާއިޞްލ ޙުތަ

އިޞްލ ޙުެގާތެރެއިންާއެްއާއިޞްލ ޙުާއަނބުރ ާެގންދަވ ފައިވަނީ.ާތިންާއިޞްލ ޙެއްާއެާތިންާއިޞްލ ޙަށްާވެސްާވަނ4ާާާީ

10ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ 83ާާމެންާކުރިމަތީަގިއާވަނީާާމިހ ރުާވޯޓަށްާދަންނަވ ާނިމިފައި.ާއަޅުަގނޑު

ަގސްތުކުރަން.ާ އަރުވަންާ ހުސްވަުގތުކޮޅެއްާ ހިސ ބުންާ މިާ ބޭނުންފުޅުވ ނަމަާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙު.ާ
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ޅުަގނޑުާމިާހިސ ބުންާހުސްވަުގތުކޮޅެއްާއަރުވ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާބައެްއާކަންތައްާކޮށްލަްއވަންާބޭނުންފުޅުވ ނެތީާއަ

 3460 ލައިކުމް.ާާޢަަގއި.ާވަްއސަލ މ3:30ާްއަސްރުނަމ ދަށްފަހުާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާފަށ ނީާ

ާ

 ]ށ13:28ާްނ13:16ާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބިލުެގާމަސަ ާާއައްކަތްާކުރި`.ާއަޅުަގނޑުމެންާލޯކަލްާކައުންސިލްާއިންތިޙ ބުެގާ ގަވ އިދުެގ މިެގންދަނީ.ާ  3465ަވނ83ާާާަށްާ

ެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށްާވޯޓަށްާދަންނަވަމުންާމިެގންދަނީ.ާއެހެންވީމަާވޯޓުާނަަގންާއަލުންާާާމ އްދ ެގާ)ނ(

ާާ ކުރިން ހުޅުމިނިޓ5ާާުފެށުމުެގާ މަްއސަލައެއް.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އެދެން.ާ ދެްއވުންާ ޖައްސަވ ލަާ ރަނަގބީލުާ ދ އިރ ެގާާެގާ ހެންވޭރުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

 3470 މައްސަލަާ(ާ)ނިޒ މީ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ބަ ވަރަށްިގނަާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބިލުަގއިާ މިާ ޮއތްާއެޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ ޮގތަށްާ ެގއްލިެގންދ ާ ޙައްޤުތަކެއްާ ްއެގާ

އެހެންވީމ ޞްއި ފ ސްެވއްޖެ.ާ އެްއކޮށްާާާ،ލ ޙެއްާ މިއޮތްޮގތަށްާ މިހ ރުާ ބިލުާ މިާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

 3475ރީާްގރޫޕަކުންާމިޔަކަށްާވޯޓެއްާނުދެވޭނެާދިވެހިާރަްއޔިތުންެގާޙައްޤުތަކެއްާެގއްލިެގންދާ ސްކުރަންާއެމް.ޑީ.ޕީާޕ ރލިމެންޓަފ 

ާހަަގކޮށްލަން.ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާފ ާޮގތަކަށް.ާއެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުާ. މައްސަލައެއްނޫން.ާ މައްސަލަާާ..ނިޒ މ ބެހޭާ މުާާނިޒ މީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ ންދޫާ  3480އްމަދުާޙަާއެއްާ

ާ.ާޟްރިޔ 

ާ

ާމައްސަލަ(ާ)ާނިޒ މީ

ާ

 3485ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާޟުއްމަދުާރިޔ ޙަާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމު
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2ާާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާއ ބ ދީެގާާމިާާޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާނިޒ މީާމައްސަލައެްއެގާޮގތުަގއިާާޝުކުރިއް

ެއއްާޮގތަށްާާާނިޒ މީާމައްސަލަާާ،ހުންާމިއަދުާފ ސްކުރީ.ާއެހެންީވމ ބައިާމީހުންނަށްާޯވޓުާނުލެވޭާޮގތަށްާމިާމަޖިލ1ާާީބައިކުޅަާާ

ާެގނައީާެއކަންާ.ާމަށްާމިރައީސްެގާސަމ ލުކަޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

ާ3490 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތުެގ ަގވ އިދުަގިއވ ާ މަޖިލީހުެގާ މައްސަލަާާއ ދެ،ާ ނިޒ މީާ ނޯވޭ.ާާާާމަތިންާ ެގނައުމަކަށްާ ސަމ ލުކަމަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ެއއްާ

ާهللا.އިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ާ

 3495ާމައްސަލަާ(ާމީ)ނިޒ 

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދުާއިހަވަންދޫ

މި ައޅުަގނޑުާ މައްސަލައެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ ރައީސްާ ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދަށުން.26ާާާނެީގާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ހެންޮގތަކަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެާާއޮޭވާދިވެހިާމިާާވަނަާމ އްދ ަގއިާވަރަށްާސ ފުބަހުންާބުނެފައިާއެބ26ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

 3500އަހަރުންާމަތީެގާކޮންމެާރައްޔިތަކަށްމެާއަންނަނިވިާޙައްޤުތައްާލިބިެގންެވއޭ.ާއ18ާާާެބަޔ ންކޮށްފައިާނުވ ހ ާހިނދަކުާއުމުރުންާާ

ާާާާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާމި ާާޚިބުނަނީާއިންތިޙ ބުތަކުަގއިާރަްއޔިތުންެގ އްމުާޯވޓުތަކުަގއިާވޯޓުާދިނުުމެގާޙަްއޤުާޢ ޔ ލުާހޯދުމުެގ

ާާ މިމިފަދަ މިއަދުާ އިނޭގތޯ.ާ ވ ންވ ނެާ ޯވޓަކަށްާ ސިއްރުާ އެާާފ ސްވިާާވޯޓުތަކަކީާ ުގޅިެގންާ ދިެވހިާާާއިޞްލ ޙ އިާ ޙައްޤުާ

ވަރަށް ބަާާރައްޔިތުންެގާ ެގއްލިެގންއެާިގނަާ ފ ހަަގކުރެވޭތީާާާއްެގާއަތުންާ ޚިލ ފުާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާ ދ ތީާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ ާ

ާށްާއަޅުަގނޑުާނިޒ މީާނުކުތ ާނެީގ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްެގާސަމ ލުކަމަށްާެގނައުމަ

ާ3505 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލަިއަގިއާާާާދަނީ.ާމިާާކަަމށްާއަޅުަގނޑުާބަލަެއއްާނުަގންނަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާވޯޓަކަށްާމިާާބެހޭާނުކުތ ާެއއްާާނިޒ މ 

މެންބަރުންާކ ޑުކޮޅުތައްާބެހޭާނުކުތ ާއަރުވ ކަށްާަގސްތެއްާނުކުރަންާާއަޅުަގނޑުާއިތުރަށްާނިޒ މ  ޢިްއޒަތްތެރިާ .ާއަޅުަގނޑުާ

ާާ  3510ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ 83ާާާާޗެކްކޮށްލެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާ

ނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާއެންމެާއިޞްލ ޙުތަކަށްާވޯޓަށްާދަންނަވ ނީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާކ ޑުކޮޅުތައްާޗެކްކޮށްލެްއވުންާހަ
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ާާ މިވަނީ ތަޅުމަށ5ާާާްފުރަތަމަާ މަޖިލީހުެގާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އިޞްލ ޙެއް.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ އިތުރުކުރުމަށްާ )ށ(.ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ3515 

ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ލަބީ އިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެންބަރުާހުޅުމީދޫާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުާ ހިތަދޫާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ބުާ

5ާާާާއްމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުެގާާޙަމު ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާކަމަށްާކަނޑަައޅައ5ާާާާިވަނަާމ އްދ ާައކީ

ާާވަނަާމ އްދ ާ)ށ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިތ5ާާު ާޮއތްާާއެހެންާަގއިާ(ާހ)ާެގމ އްދ ާވަނ5ާަާޤ ނޫނުެގާމި(ާށ)5ާރުކުރުމަށް.

 1ާ3520ާއަތޮޅުކައުންސިލަށްާާރަށަކުންާކޮންމެާއިތުރުވ ނަމަާވުރެާރަށަށްާއެއްާާރ ެއއްަގއިއިދ ާއިންތިޙ ބީާކޮންމެާކަމުަގިއވިޔަސް

ާާ.އެވެާކުރަންވ ނެާއިންތިޙ ބުާބަރަކުންމެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 3525ާވަން.ާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަށްާވޯޓުާދެއްވުމަށްާދަންނަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

 3530ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުހައްމަދުާރަޝީދުާ.

ާ

57ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

25ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

 31ާ3535ާާާާާާާޓުާނުދެްއވ ާ:ވޯ

ާ-ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ
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 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 56ާާވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 29ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު  3540.ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުިވ.56ާ.ާޖުމްލަ

ާާ އިޞްލ ޙު އޮތްާ އިތުރުކުރުމަށ6ާާްދެންާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ އިްއވ ލަދެްއވުންާަވނަާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ާ.

ާ.އެދެން

ާ

ާ

 3545ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ުއތުރުދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާهللاާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢީވ ާޢަބްދު ހުށަހަޅުްއވ ާމ ފަންނުާ

ާާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ  ާހ)ާމ އްދ ެގާވަނ6ާަާއެއީާމ އްދ ާވަނ6ާަާބިލުެގޙު. ާކަނޑައަޅ ާކަމަށް(

އަށްާ ާށ)ާއެމ އްދ ާ ާާާތިރީަގިއވ ޮގތަށް( މ6ާާިއިތުރުކުރަން. )ށ(.ާ މ އްދ ެގާ ާހ)ާމ ްއދ ެގާަވނަާ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާަގއި(

ާފުރުޞަތުާހިމެނުމުެގާމީހުންާދެޖިންސުގެާާތެރޭގައިާމެންބަރުންެގާއިންތިޚ ބުކުރެވޭާކައުންސިލަށްާސިޓީާޮގތުެގމަތިން

 3550ާޢަދަދުާާނިސްބަތްވ ާޖިންސަކަށްާެއއްެވސްާާތެރެއިންާޢަދަދުެގާމެންބަރުނެްގާހިމެނޭާކަުއންސިލުގައިާކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ާޒ މްއެނިާާއެކުލަވ ލ ާނިޒ މެއްާއިންތިޚ ބުކުރެވޭނެާމެންބަރުންާކައުންސިލަށްާާސިޓީާމަދުނުވ ޮގތަށްާތިރީހަށްވުރެާސައްތައިން

ާާ.ެއވެާހިމަނަންވ ނެާގަވ ިއދުގައިާހަދ ާދަށުންާމިޤ ނޫނުެގ

ާ

ާ

 3555ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 3560ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާهللا.ަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢީވ ާޢަބްދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމ ފަންނުާއުތުރުދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ.ާމެންބަރު:ާާާާތ އީދުކުރެްއވިާ

ާ

60ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

 26ާ3565ާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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33ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

 

 3570 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގ 59ާާާއަދަދު 30ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުިވ.59ާ.ާޖުމްލަ

ާާ ިއތުކުރުމަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާިއޞްލ ޙު.ާމިާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާށްވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާފަހަތ7ާާަދެންާއޮތީ ާއަކުރެއްާ

ާތަޅުމަށްާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ3575 

ާންާ:އިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވު

ފުވައްމުލަކުާއުތުރުދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުހައްމަދުާރަފީޤުާހަސަންާހުށަހަޅުއްވ ާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ހަމީދުާތ ޢީދުކުރައްވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙު.ާބިލުެގ ެގާފަހަތަށްާއަކުރެްއާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(7ާާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާ

ނަންބަރު ޏ.ފުވައްމުލަކުެގާާާާއްތައިތުރުކޮށްާ އޮތްނަމަވެސްާ އެހެންާ ަގއިާ )ނ(ާ އަދިާ )ށ(ާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ ތަރުތީބުކުރުން.ާ

 3580ާމެންބަރުންނެވެާ.3ާކޮންމެާއަވަށެއްަގއިާހިމެނޭާރަށުާކައުންސިލަކުންާއިންތިޙ ބުާކުރ ނީާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ3585 

ާ]ޓުދެްއވުންވޯ[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުހައްމަދުާރަފީޤުާހަސަން.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 3590ާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާހަމީދު.ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާ

ާ

60ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:
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54ާާާްއވީާ:ވޯޓުާދެ

01ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 02ާ3595ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 55ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.28ާާ ޖުމްލަ މިއިޞްލ ޙ55ާު.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާާ އޮތީ ދެންާ އަކ7ާާުފ ސްވެއްޖެ.ާ އަށްާ މ އްދ ާ މަޖިލީހުގެާަވނަާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ިއޞްލ ޙު.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ިއތުކުރުމަށްާ  3600ރެއްާ

ާތަޅުމަށްާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

 3605ނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފުާހުށަހަޅުއްވ ާާ

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާައކުރެއްާއިތުރުކުރުމަށް.ާމިމ އްދ ެގާ)ށ(ާ)ށ(ާައދ7ާާާިޙުސިންާހަމީދުާތ އީދުކުރަްއވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާާމު

)ނ(ާަގއިާބަޔ ންކުރެވިފަިއވ ާއުސޫލުންާމިޤ ނޫނުާތަސްދީޤުކުރެވުނުއިރުާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާީމހުންާދިރިއުޅޭާރަށެއްެގާޮގތުގައިާ

ރަށު ރަށެއްެގާ ކޮންމެާ އިާާބަލ ާ ކަނޑައަޅައިާ ކޮމިޝަނުންާ އިލެކްޝަންާ އަދަދުާ މެންބަރުންެގާ ލ ންކުރަންާޢުކައުންސިލަކަށްވ ާ

ާވ ނެެއވެާ.

ާ3610 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

 3615ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ.ާާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފުހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދުާ.ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާ
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ާ3620 

60ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

56ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ3625 

 

 ކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

.ާމިއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.ާދެނ56ާް.ާޖުމްލ29ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ56ާާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

ާ)ބ(ާއިތުކުރުމަށްާއޮތްާއިޞްލ ޙު.ާމިާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެންާ.ާއަށްާވަނަާމ އްދ 7ާާއޮތީާ

ާ3630 

ާ

ާކަދެއްކެވުންާ:އިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަ

ހުށަހަޅުއްވ ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާهللاާަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢީވ ާޢަބްދު

ަވނ7ާާާައިތުރުކުރަން.ާާާޮގތަށްާތިރީަގިއވ (ާބ)ާމ އްދ ާއަށްާަވނ7ާަާބިލުެގއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާތ އީދުކުރަްއވ ފައިވ ާިއޞްލ ޙު.ާާ

 3635ާކައުންސިލަށްާއިންތިޚ ބުކުރެވޭާާރަށުާޮގތުެގމަތިންާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާަގއި(ާނ)ާާއަދިާާ(ށ(ާ)ހ)ާމ އްދ ެގާމިާ.(ބ)ެގާާމ އްދ 

މީހުންާތެރޭގައިާމެންބަރުންެގ ާހިމެނޭާާކައުންސިލުަގއިާކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާފުރުޞަތުާހިމެނުމުެގާާދެޖިންސުެގާ

ާރަށުާާމަދުނުވ ޮގތަށްާތިރީހަށްވުރެާސައްތައިންާޢަދަދުާނިސްބަތްވ ާޖިންސަކަށްާއެއްވެސްާތެރެއިންާޢަދަދުެގާމެންބަރުންެގ

ާާ.ެއވެާހިމަނަންވ ނެާަގވ އިދުަގއިާހަދ ާދަށުންާމިޤ ނޫނުެގާއެކުލަވ ލ ާނިޒ މެއްާއިންތިޚ ބުކުރެވޭނެާމެންބަރުންާކައުންސިލަށް

ާ

ާ3640 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވުންާއެދެންާ.ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަށްާވޯޓުާދެއް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ3645 

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:
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ާهللا.ަގލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢީވ ާޢަބްދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީ.

ާ

 63ާ3650ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

28ާާާްއވީާ:ވޯޓުާދެ

33ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

 3655 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 61ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 31ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިއިޞްލ ޙުާފ ހެއްނުވި.ާދެނ61ާް.ާޖުމްލަ

މ އްދ ެއއ7ާާާާްއޮތީާާ ފަހަތައްާ މ އްދ ެގާ ތަޅުަމށްާވަނަާ މަޖިލީހުެގާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ިއޞްލ ޙު.ާ އޮތްާ އިތުރުކުރުމަށްާ

ާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެންާ.

ާ3660 

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދެކުނު ހަސަންާާާހިތަދޫާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާާާދ އިރ ެގާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުވައްމުލަކުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ލަތީފުާ

ރަ މުޙައްމަދުާ ާާމެންބަރުާ ިއޞްލ ޙު. ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ ހަސަންާ އިތުރުކުރަން.7ާާާފީޤުާ މ އްދ އެއްާ ފަހަތަށްާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

 3665ވަނަާމ އްދ .ާމިޤ ނޫނުެގާދަށުންާލޯކަލްާކައުންސިލްތަކަށ8ާާާްފުރަތަމަާއިންތިޙ ބުަގއިާވޯޓުލ ާމީހުންެގާއަދަދުާކަނޑައެޅުން.ާާ

ށްޓަކައިާކޮންމެާއަވަށެްއެގާނުވަތަާކޮންމެާރަށެއްެގާނުވަތަާކޮންމެާސިޓީެއއްެގާާމެންބަރުންާހޮވުމަށްާބ އްވ ާފުރަތަމަާއިންތިހ ބަ

އިންތި ކޮންމެާ ކޮމިޝަނުންާޚ ނުވަތަާ އިލެކްޝަންާ ކަމަށްާ އަދަދުތައްާ އ ބ ދީެގާ ކުރެިވފައިވ ާ ރަޖިސްޓްރީާ ދ އިރ ެއއްެގާ ބީާ

އެސިޓީއެްއެގާއަދިާއެާއިންތިޙ ބީާދ އިރ އެްއެގާާާާެގާނިޔަލަށްާއެައަވށެއްެގާއެރަށެްއެގ2009ާާޑިސެމްބަރ31ާާާާކަނޑައަޅަންވ ނީާާ

އެވެ.ާއަދިާމިޮގތުންާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނުންާކަނޑަައޅ ާއ ބ ދީެގާއަދަދުތަކުެގާމަްއޗަށްާާާރަޖިސްޓްރީާކުރެވިފަިއވ ާއ ބ ދީ

ާާ 5ާާާާބިނ ކޮށްާމިާޤ ނޫނުެގ 6ާާާާވަނަާމ އްދ ާއ ިއ  3670ިއވ ާއުސޫލުންާވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކުރެވިފ7ާާަވަނަާމ އްދ ާއ އިާއަދި

ާއެވެ.ާާާކޮންމެާލޯކަލްާކައުންސިލަކަށްވ ާމެންބަރުންެގާއަދަދުާއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނުންާކަނޑައަޅ ނީ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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 3675ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

 3680 ާާއިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާހިތަދޫާދެކުނުާދ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

38ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

 26ާ3685ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

 ާސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ 

ާާ 64ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު ބޭނުންވ ާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާ  3690.ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.64ާ.ާޖުމްލަ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާއަކުރެއްާއިތުރުކުރުމަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާމިާއިޞްލ ޙުާތަޅުމަށްާއިއްވ ލ12ާާާަދެންާއޮތީ

 ންާއެދެން.ާާދެއްވު

ާ

ާ

 3695 ާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއިދ ރީ

މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާ.ށްާއަކުރެއްާއިތުރުކުރުމަށްވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާފަހަތ12ާާަމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަޙުމީާތ އީދުާކުރައްވ ފައިވ ާިއޞްލ ޙު.ާާ

މިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާބޭްއވޭާފުރަތަމަާއިންތިޚ ބުާފިޔަަވއިާދެންާބޭއްވޭާއިންތިޚ ބުތަކަށްާކުރިމަތިލ ންާބޭނުންާމީހަކީާސިޔ ސީާާ

ސަ ސިވިލްާ ނުވަތަާ ާާމަޤ މެއްަގއިާ ކުރިމަތިލުމުަގއި އިންތިޚ ބަށްާ އެާ ނަމަާ މީހެއްާ ހުރިާ މަޤ މެްއަގއިާ ަމސ6ާާާްރވިސްެގާ

 3700 ެއވެ.ާާާވަސްކުރިންާއެާމަޤ މަކުންާެއމީހަކުާއިސްތިއުފ ާދޭންވ ނެދު

ާ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ3705 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

 މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 3710ާމީހުމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒުާފަާއީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ތ 

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

25ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

38ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 3715ާ-ާާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވި 63ާާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ63ާު.ާޖުމްލަ

ާާ އޮތީ ދެންާ ނުވި.ާ ތަޅުަމށ12ާާާްފ ހެއްާ މަޖިލީހުެގާ އިޞްލ ޙުާ މިާ އިތުރުކުރުމަށް.ާ އަކުރެއްާ އަށްާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ  3720ވަނަާ

 ވ ލަދެއްވުންާއެދެންާ.ވައިއްާ

ާ

ާ

 ާާ:އިދ ރީމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުން

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހިތަދޫމެދުާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ރަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ  3725މައްޗަންޮގޅިާ

ާާ ިއޞްލ ޙު. ކުރައްވ ފަިއވ ާ ތ އީދުާ ރަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ އަކުރެްއ12ާާާމެންބަރުާ ފަހަތަށްާ ެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ނަމަާއެފަދަާާާރވިސްެގާމަޤ މެއްަގއިާހުރިާމީހަކުާޢަމަލުކޮށްފިޚިލ ފަށްާސިވިލްާސައިތުރުކުރުމަށް.ާމިާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއ އި

 އެވެ.ާާާއެއްާނުދެޭވނެާާރވިސްާއިންާވަޒީފ މީހަކަށްާއަލުންާސިވިލްާސަ

ާ

ާ3730 
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ3735 

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

 މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާާާށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ހު

ާހިތަދޫމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 66ާ3740ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

26ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

36ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާާށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަ

ާ

ާ3745 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 62ާާވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުިވ.62ާ.ާޖުމްލަ

ާާ ޅުމަށްާއިއްވ ލަދެްއުވންާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއިތުރުކުރުމަށްާއޮތްާއިޞްލ ޙެއް.ާމިާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތ14ާާަދެންާއޮތީ

 އެދެން.

ާ3750 

ާ

 ާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއިދ ރީ

ތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާހުށަހަޅުއްވ ާަމއްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ވަނަާމ އްދ ެގ14ާާާާއަށްާ)ނ(ާިއތުރުކުރުމަށް.ާާާާދ ވަނަާމ އ14ާާްމުޙައްމަދުާރަޝީދުާތ އީދުާކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުެގާާ

ާާާާ.)ނ( ދ އިރ ަގއި އިންތިޚ ބީާ މަދުވެެގންާ ނަމަާ މީހަކުާ ވ ދަކުރ ާ ނުލ ާ ޓިކެޓަކ ާ ޕ ޓީެގާ ސޮިއ50ާާާސިޔ ސީާ  3755މީހުންެގާ

 އެވެ.ާާާހުށަހަޅަންވ ނެ

ާ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

 3760 ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

 3765 ތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

64ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

 01ާ3770ާާާާާާާާްއވ ާ:ވޯޓުާނުދެ

ާ-ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 65ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު  3775.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ65ާު.ާޖުމްލަ

ދ ެގާފަހަތަށްާމ އްދ އެއްާއިތުރުކުރުމަށްާމ ވަށުާދ އިރ ެގާާަވނަާމ އ26ާާްފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއަޅުަގނޑުެމންާކުރިމަތީަގއިާމިވަނީާާ

ހުށަހެޅުއްވިާާ ވަނީާ މިާއިޞްލ ޙުާ އޮތްާއިޞްލ ޙު.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްއަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ އަޅުަގނޑު އިޞްލ ޙަކަށްާ އެާ އެހެންކަމުންާ ެގންދަވ ފައި.ާ އަނބުރ ާ މެންބަރުާ ދެންާޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދަންނަވ ނަން.ާ ވޯޓަކަށްާ

މަ ބިލުާ އިންތިޚ ބުެގާ ކައުންސިލުތަކުެގާ ލޯކަލްާ މިދަންނަވަނީާ ވޯޓަށްާ އިޞްލ ޙުތަކ އަޅުަގނޑުާ ެގންނެވިާ އެކުާާާާޖިލީހުންާ

 3780 ފ ސްކުރެްއވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާނަތީޖ ާ:ވޯޓުެގާ

 3785 67ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

38ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:
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21ާާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ3790 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 59ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުަމށްާ ާ.30ާާ ޖުމްލަ އ50ެ.ާ ލޯކަލްާ.ާ ހެންކަމުންާ

ނިޒ މ ބެހޭާ ފ ސްކުރަްއވައިފި.ާ މަޖިލީހުންާ އިޞްލ ޙުތަކ އިެއކުާ ެގންނެވިާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ އިންތިޚ ބުެގާ ކައުންސިލުތަކުެގާ

 މައްސަލަެއއްާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު.ާ

ާ3795 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާސްާލަބީބުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްޔ 

ާާ އ ބ ދީ ރ އްޖޭެގާ އެނިގލަްއވ ނެާ މަނިކުފ ނަށްާ ރައީސް.ާ ރައްޔިތުާާއަށްވުރެާާ½ޢިއްޒަތްތެރިާ މ ލޭަގއިާިގނަާ ދިރިއުޅެނީާ ންާ

ާާވޯޓުލު  3800އަށްާވުރެާިގނަާރަްއޔިތުންާމ ލޭަގއ900ާާާިމުެގާޙައްޤުާލިބިެގންވ .ާއަޅުަގނޑުާދ އިރ ަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑަށްާވޯޓުލި

ރަްއޔިތުންެގާދި ވެސްާ މަނިކުފ ނަށްާ ނިުގޅަިއަގތީ.ާ ތިާ ަމނިކުފ ނުާ ޙައްޤުާ ވޯޓުލުމުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެާ އެބައުޅޭ.ާ ރިާ

ާ.....ާާލިބިެގންވ ާމަޖިލީހަކަށްާވެސްާދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާވޯޓުާލެވުމުެގާޙައްޤު

ާ

ާ

 3805ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިށީނދެވަޑައިަގން މެންބަރުާ ރިޔ ސަތުންާޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަވ .ާ

ކޮށްފަ ކަމެއްާ ކަހަލަާ ޤ ނޫނަކީ.ާާާއެްއވެސްާ ޤ ނޫނެއްާ ފ ސްކުރެްއވިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހެުގާ ނޯންނ ނެ.ާ އެއްާ

ެއއްާކަމަށް.ާމަޖިލީހުނާްާާާބެހޭާނުކުތ ާާނިޒ މ ާާޮގތުންާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުންާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާާއެހެންކަމުންާތިކަމ ާބެހޭ

ާާ 1ާާާާާ/2010ފ ސްކުރަްއވ ފަިއވ  ހިސ ބުންާާާވަނަާއަހަރުެގާފުރަތަމަާދައުރުާމ2010ާާިޤަރ ރުަގިއވ ާޮގތުެގާމަތިންާމަޖިލީހުެގ

 3810ާނިމުނީ.ާާ

ާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

 _______________ 
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