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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /93 

 

 2010 އަހަރު: 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 29 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ދުވަސް(  ައންާގރަ، ) 2010 ޑިސެމްބަރ 28 : ތާރީޚު 

 1432މުޙައްރަމް  22 

  ގައި 9:03ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 އަށް   11:07ން  10:30 ޓަވަލް: އިން 

 ަގއި   13:06ން  12:00 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 އަށް  13:55ން    13:40 މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް މެދުކަނޑާލުން: 

 އަށް  15:53ން    15:47 މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް މެދުކަނޑާލުން: 

 ަގއި  15:56މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 29 ަގޑިއިރާއި 5 ޖުމްލަ ގަޑި: 

 މިނެޓް   21 މުޅިމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ގަޑި: 

  
 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

  މުޙަންމަދު ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 ،މެންބަރުން 56އިންޓަވަލަށްފަހު ، މެންބަރުން 50އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 ،މެންބަރުން 77ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ޢަލީ ޢާޒިމް  މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  



 III 

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޖްތާޒް ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މު 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ސައިންކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙު 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 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  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ ޢަލީ 

 ބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު 



 IV 

 ެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާ

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް 

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު   

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ޠަފާ ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސް 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 



 V 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެން 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުޅުމީދޫ 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ލަޠީފް  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން 

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 - ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 

 - : މެންބަރު ހުންނެވި    ޗުއްޓީގައި 

   

 - : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 - : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 



 VI 

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ޙުސައިން   * ނިހާން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިމާފަންނު  ރަޝީދު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މާފަންނު  ކަނޑިީތމު  އިންޓަވަލަށްފަހު،  މަނިކު،   

ވަޙީދު ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކޮމަންޑޫ  ޙުސައިން،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  ސަލީމް،  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފުނަދޫ   ،

ދާއިރާގެ ކާިށދޫ  މުޙަންމަދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނައިފަރު  ސަލީމް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އޭދަފުިށ  ނާޝިޒް،  އިސްމާޢީލް  މުޙަންމަދު  މެންބަރު   

ޔާމީން، ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ، ދާންދޫ  هللا  ރޮޒައިނާ އާދަމް، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުޢަބްދުލްޙަމީދު، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އިރާގެ މެންބަރު  ހިަތދޫ މެދު ދާ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް، އަދި

މަނިކު، މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅުހެންވޭރު  އިންޓަވަލަށްފަހު،  އަދި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޖަލްސާގައި  ރަޝީދު  ދާއިރާގެ   މުޙަންމަދު  ދެކުނު  ހެންވޭރު 

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ  هللا، ދީ، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީ

ނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް  މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްާތޒް، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ގެމަ 

 .  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ އަޙްމަދު، ފުވައްމުލަކު އުތުރު

ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު   ލޮޅުހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ގަ

ޢަބްދުއްރަޙީމް، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ  هللا އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ބާهللا، މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ޙަމީދު، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، هللا މުޖްާތޒް، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

މެން ދާއިރާގެ  އިކެންދޫ  މުޙަންމަދު،  އަޙްމަދު ސިޔާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މީދޫ  ޙަމްޒާ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލަްތދޫ  ަތސްމީން ޢަލީ،  އަޙްމަދު  ސްދޫ  ބަރު 

އިލް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުިށ  މުޙަންމަދު ރާމިޒް،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  އިބްރާހީމް،  އަޙްމަދު ރަޝީދު  މެންބަރު  ފުވައްމުލަކު ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު،  ހާމް 

 މުޙަންމަދު އަސްލަމް ޖަލްސާގައި  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ އަދި ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  
 
 



 1 

ވަނަާޖަލްސ .2ާވަަނާދައުރުގެާތިންވަނަާއަހަރުގާާެާާންބަރު:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާއަންގ ރާަާބަރޑިސެމ2ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާ
ާ

. ާ. ދުޢ 



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.وااله

ާ

. .ީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.42ާއަށްާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެންާިތއްބެވީާާމިވަގުތުާޖަލްސ 

 

. .ްދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.;4232/5/4އެޖެންޑ ގެާނަންބަރަކީާއޖ/މިއަދުގެާާ-5.3

ާޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާމިާއައިޓަްމގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަެތއްާނެތް.ާ-5.4އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާާ-5.4

ާ

އެންގުން..6ާ ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމް ާއެްނގުން.ާރިާ.6އެޖެންޑ  ާއަންގ  ާވެލ ނ ޭގ37ާ>33ޔ ަސތުން ާކޮމިޓީެގާބައްދަލުވުމެއް ާަގވ އިދު ާމިއަދު ަގއި

ާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއިާއޮންނ ނެ.ާ
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6.4-ާާ ާއައިޓަމް ާކޮމިޓީތަކުނ6.4ާްއެޖެންޑ  ާމިހ ތަނަށް ާކުރުމުަގއި ާއިންިތޒ މް ާއަުޅަގނޑު ާމަސަްއކަތް ާމިއަދުގެ .

މިއަުދވަނީާއެޖެންޑ ކޮށްފައި.ާއަދިާިމާާރިޕޯޓެއްާާ:ރިޕޯޓެްއ،ާކޮމިޓީާިރޕޯޓުގެާާ:ންާނިންމަވ ފައިވ ާބިލުާަތުކގެާެތރެއި

ާއިސްާ ާޕ ޓީަތކުެގ ާސިޔ ސީ ާގޮތުްނ ާކުރުމުގެ ާމަސައްކަތް ާނިންމުމަށް ާމިއަދު ައޅުަގނުޑާާބޭފުޅުންނ އިާރިޕޯޓްތައް

ާނިންމުމުގައި ާބިލުތައް ާހުރި ާމި ާމަސައްކަްތތައް ާމިއަދުގެ ާމިގެންދަނީ.ާމިގޮތުން ާޕ ޓީއަކަށްާާމަޝްވަރ ކުރަމުން ާކޮންމެ

ކޮންމެާޕ ޓީއަކަށްާއެއްާފުރުަޞުތާާަގއިާފަހުާބަހުސްގެާމަރުޙަލ ގައިާބެހޭގޮތުންާބަހުސްާކުރުމުގެާމަރުޙަލ ާމިާބިލުތަކ 

ާމިހ ރު ާހުށަހެޅުން ާއެ ާހުށަހަޅ  ާައޅުަގނޑު ާމަސަްއކަްތާާއެރުވުމަށް ާކުރަްއވ ފައި. ާޤަބޫލުފުޅު ާޕ ޓީތަކުން ވަނީ

ާއެބޭފުޅުން ާގޮތުން ާިޢއްޒަތްާ،ނިންމުމުގެ ާމެންބަރުންއެ ާެދއްވަމުްނާާ،ތެރި ާމެންބަރުްނާރިޔ ސަތަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ތިޔަ

ާމިމަ ާމިއަދު ާއަިދ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަުޅަގނޑު ާެއއްބ ރުލުމަށް ާމަޤުޞަގެންދަވ  ާިނންމ ލުމުގެ ދުގައިާސައްކަތްތައް

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ ގެ ާވޯޓަށ34ާްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަންކަމަށް ާއެހުމަށްހުރި ާވޯޓަށް ަގިއ52ާ>3ާއެހުން،ާެއއީ

ާޢ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  34ާާއްމުކޮށް ާޢަމަލު ާއަށް ާއަޅުަގނޫޑާގަސްދުކުރަނީ ަގިއ52ާ>4ކުރަނީ.ާމިއަދު

ާ ާުކރިމަތީގަިއވ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ތަނަށް ާއެއީ ާދިއުމަށް. ާފެންނ ތީ.ާާ:މިއައިޓަމަށް ާކަމަށް ާނިންމިދ ނެ ރިޕޯޓް

ާއެރުވުމު ާފުރުޞަތު ާޕ ޓީައކަްށާޕ ޓީތަކަށް ާވަކި ާބޭނުންފުޅުވ  ާދައްަކވަން ާވ ހަކަފުޅު ާރިޕޯޓްތަކަށް ާއިތުރަށް ގެ

ާވ ހަކަ ާއަރުވ ނެ ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާއެ ާތެރެއިން ާމެންބަރުންގެ ާދަންނަވަން.ާާނިސްބަތްނުވ  ވެސް

ާައޅު ާމެންބަރުންނަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާނިސްބަތްުނވ  ާއަރުޕ ޓީއަކަށް ާފުރުޞަތު ނޑު ާގަ ާވަގުުތ.ާމިނެޓ5ާާުވ ީނ ގެ

ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިސްބަތްނުވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާވަިކ ާޤަބޫލުކުރަން ާާއަޅުަގނޑު ާތިޔަ ާނިންމަވ ާވެސް ބޭފުޅުން

ާކޮންމެހެންާ ާނިންމަވަން ާކުރިން ާނިމުމުގެ ާދައުރު ާމި ާމަޖިލީހުެގ ާރިޕޯޓްތައް ާފޮނުއްވ ފަިއވ  ާރިޔ ސަތަށް ާމަޖިލީހުގެ

ާއެ ާބޭނުންވ ކަން. ާދެއްވ ާވެސް ާތިޔަ ާރިޔ ސަތަށް ާގުޅިގެން ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާޕ ޓީތަކ އި ާހުރިހ  ހެންީވމ ،

ާއަދި ާޝުކުރުދަްނނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާެއއްަފހަރު ާއަިދވެސް ާާއެއްބ ރުލުމަށް ާމިއަދުގެ ާމުޅ22ާި>34ހަމައެއ އިެއކު ަގއި

ާކޮމިޓީއަކަްށާގެންދިއުމަށް ނޑުާގަސްުދކުރަންާމަޖިލިސްާއެކުަގއި ާއަުޅގަ ާމަޖިލިސްާއެކުަގއިާމިައުދާވެސް .ާެއއީާމުޅި

ާފައިދ 22>34 ާވިޔަފ ރި ާގެންދ ނީ ާކުރިއަށް ާޮގސް ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމަސަްއކަތް.ާާގައި ާބިލުގެ ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް އިން

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާތިޔަ ާައޅުަގނޑ ިއއެކު ާގެންދިއުމުގައި ާކުރިއަްށ މިމަސައްކަތްތައް

ާޚ އްޞަޑަިއގަންަނވ ބައިވެިރެވވަ ާކޯރަމަށް ާވީހ ާއިރު ާަވގުތު ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާދެއްަވިއގެން ވެްސާާސަމ ލުކަމެއް

ާބޭނުން ާގޮތެްއގައި ާދެްއވުާބޭނުންތެރި ާއަހަމިއްޔަުތކަން ާއޮްތާކުރުމަށް ާދެން ާދަންނަވަމުން ާކަމ އެކު ާއިޚުލ ސްތެރި މަށް

ނުޑާމިދަނީ. ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާ.ާސުވ ލު.7

ާ
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ާދެްއެކވުން:ވ ހަކަރިޔ ސަތުންާ

 ުސވ ލު.ާމިއައިޓަމްގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާ.7އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ކަންކަން.8 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

 ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެާރައީްސގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާމިއަދަކުާއިތުރުާކަމެއްާހުށަހަޅ ކަށްާނެތް.ާާާ.8އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ާކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.ފުާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރ9ަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިއަދަކުާކަމެއްާނެތް.ާރަފުާކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު.ާމިއައިޓަމްގެާދަށުންމަޖިލީހަށްާތަޢ 9ާޖެންޑ ާައއިޓަމްާ.އެ

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާކުށެއްާބިލެއްގެާާފްކުރެވިފައިވ ާތަޢ ރުާާ.ާކުރިންާ:

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާައއިޓަމްާ ާިމއަަދކުާާ.:އެޖެންޑ  ާކުރުން.ާިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ  ާބިެލއްެގާކުށެއްާިއޞްލ ޙު ާކުރެވިަފއިވ  ާތައ ރަފް ާކުރިން

ާވެސްާއެފަދަާކަެމއްާނެތް.

ާ

ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.ާ.;

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.ާމިއައިޓަމްާމިއަދުާއެޖެންޑ ައކުާމަސައްކަެތއްާނެްތ.ާ.;އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ާހުރިާމަސައްކަތް.ާ.ާނުނިމ32ާި

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވެސްާމިއަދަކުާމަސަްއކަތެއްާނެތް.ާދަށުންާނުނިމިހުރިާމަސައްކަތް.ާމިއައިޓަްމގ32ާެ.އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ކަންކަން.33 ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކޮމިީޓތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން.ާ.33އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާދ އިރ ގ33.3ާާެާ-33.3 ާޢަބްދުއްާފޮނަދޫ ާމެންބަރު ާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ާނަންބަރުާهللاާރަޙީމް ާޤ ނޫނު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 

ނޑިޔ ރުންިދވެހިރ އްޭޖގ4232/35ާާެ މުައއްސަސ ތަުކެގާާިމނިވަންާ..ާވަނަާއިޞްލ ޙުާގެނައުމުެގާބިލުެގާޤ ނޫނަށްާފަ

ާފަހު(ާނިޒ މާ ހުށަހެޅުން.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްާފުރިހަމަާކުރެއްިވާގޮތުގެާރިޕޯޓުާބެހޭާކޮމިޓީންާދިރ ސ ކުރަްއވ ާކަންތައްތަކ 

ާއެއް.ާހުޅުހެންޭވރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާބެހޭާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާުޗއްީޓއ ާޝުކުރިއްޔ  ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގަިއާާމިމަޖިލީހުގެ ާދ އިރުަގއި ހަމައަްށ

ނުނިމިހުރިާގިނަާމަސައްކަތްތަކެއްާނިންމުމަށްާމަނިކުފ ނުާކުރައްވަމުންާގެންދަވ ާމަސަްއކަަތށްާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަްށާ

ާިމއަދުާ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއެކަަމށް ާއަދި ާދެން. ާެއއްބ ރުލުން ާކަމ ެއީކގައި އިޚުލ ސްތެރި

ާތިމަނިކު ާކަންތައްތަކ ާފ ނު ާބައެއް ާނެތުމ ިއާާނިންމެވި ާިޚޔ ލުތަފ ތުވުމެއް ާބޭފުޅެްއގެ ާއެްއވެސް ާމަޖިލީހުގެ ގުިޅގެން

ާއިއްެޔގަ ާފަރ ތްތައް ާހުށަހަަޅންޖެހޭ ާރިޕޯޓްަތއް ާމަސަްއކަްތާާއިާއެީކގައި ާައވަދިނެތިކޮށް ާވަރަށް ނޑުމެން އަުޅގަ

ާގަޑިާ ާފަހަރުގައި ާވަަޑއިާކޮށްފައިވ ީތވެ ާއެކޮމިޓީެއްއގަިއާނުގަތުއަށް ާއެހެންެވއްޖިއްޔ  ާކަމެއް. ާވެދ ނެ ާހަމަ ާެއއީ މަކީ

ނޑުމެްނެގާ ާއަުޅގަ ާގެންދިއުމަކީ ާކުިރއަށް ާއެކަން ާދެްއަވއިގެން ާއެފުރުޞަތު ާބޭފުޅަކަށް ާއެހެން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާަމއްސަލަ ާއެްއވެސް ާފަރ ތުން ާއަުޅގަާޕ ޓީގެ ާދަންނަވ ލަން ާމަނިކުފ ނަށް ާކަމަށް ާނެތް ާފުރުޞަުތެގާެއއް ާމި ނޑު

ާބޭނުންކުރީ.ާ

 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާޝުކުިރއްޔ  ާމިހ ތަނަށްއ ދެ، ާމަޖިލީހުގައި ާމަސަްއކަތް ާއެގޮތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާހުންނ ނީ.ާާ. ާގެންގޮްއސަ ވެސް

ކުރަްއވަީނާާއެާވެސްާއްމުާމިހ ރުދަނީ.ާއަމީންޢ ާއްކަތްާކުރަމުންާމިމަތިންާގެންދިއުމަށްާމަސަާގޮުތގެާއެހެންވީމ ،ާއެ

ާރަޝީދު.ާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުެއއް.ާވިލިފުށީާދ އިާބެހޭާމައްސަލަާމަސައްކަތް.ާިނޒ މ ާއެ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާމެންބަރުާރިޔ ޟުވިލުފުށީާދ އިރ ގެާ

ާރައީސަޢިއްޒަތްތެ ާޢިްއަޒތްތެރި ާރައީްސ، ާލަފަރި ާިސޔ ާށް ާއަރުވަން ާގޮތަކަްށާއެްއ ާކޮންމެ ާޕ ޓީަތކުން ސީ

ގޮތަށްާމަނިކުފ ނުާކަންތައްާކުރިައްށާާވިޔަސްާމަޖިީލހުގެާަގވ އިދ ާެއއްާވިސްނުންފުޅުާބަހައްަޓއިގެންާދެއްވިާކަމުަގއި

ާކަންތައް ާމަޖިލީހުގެ ާތަފ ތުާތައްގެންދިއުމަކީ ާއަދި ާކަމެއް. ާެވގެންދ ނެ ާފަސޭހަތަކެއް ާއިތުރު ާގެންދިއުމަށް ާކުިރއަށް

ާރަީއސަާ ާމަޖިލީހުގެ ާމުޚ ގޮތްގޮތަށް ާމަޖިލީހުގެާށް ާގޮތަށް ާނޯންނަ ާޖ ގަ ާދެކުމުގެ ާމީހުން ާޮގތަކަށް ާވަކި ާއަދި ތަބުކޮށް

ބޭނުންތެރިާކަމެއް.ާމަަސއްކަތްާއަވަްސކުރުމަކީާއަުޅަގނޑުމެްނާާ،މުށްާކަންތަްއާުކރުމަކީާހަމަާމުހިއްގަވ އިދ ާެއްއގޮތަ

ާޖަހަންދެނ34ާްވެސްާނޫނީާާޖަހަންދެނ32ާްަވންޏ ާމިރޭާާނިންމަވައިފިާކަމަށްާނޫން.ާމަނިކުފ ނުާދެކޮޅުާހަދ ާކަމެއް

ހުގެާަގވ އިދ ާއެްއގޮަތްށާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާމިތ ާމަސައްކަތްާކުރެވިދ ނެ.ާއެކަމަކުާކަންތައްތައްާކުރަްއވ އިރުާމަޖިލީ

ާބޮޑަށްާއެދޭާކަމެއް.ާާމަކީާައޅުަގނޑުާވަރަށްާގެންދިޔު

ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާނިޒ މ  ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމައްސަލަާާޝުކުރިއްޔ  ާާބެހޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. ާތިާާމެންބަރުނ4ާާްއެއް ވެސް

ާމަޖިލީހުގެ ާެއކަމަކު ާގެންދިޔުާނެންގެވީ. ާކުިރއަށް ާއަޅުަގނުޑާމަސައްކަތްަތއް ާހިތްވަރަށް ާދެއްވ  ާތިޔަ މަށް

ާތިޔަ ާބައިާޝުކުރުދަންނަވަން. ާތިޔަބޭފުޅުންގެ ާނުދެްއވާ ާވެިރވުމ އި ާހިތްވަރު ާމިހ ކަންހ ވަރުާދެއްވ  ެވްސާާނަމަ

ާ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ނޑު. ާއަުޅގަ ާދ އިރ ގ33.3ެނުވ ނޭ ާފޮނަދޫ ާޢަބްދުއްާ. ާމެންބަރު ރަޙީމްާޢިްއޒަތްތެިރ

ނިޑޔ ރުންދިެވހިރ އްޖޭގ4232/35ާާެހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާهللاާޢަބްދު ވަނަާއިޞްލ ުޙާ..ާގެާޤ ޫނނަށްާފަ

ާބިލު،ާމިނިވަން ާކަންތައްަތކ ާގެނައުުމގެ ާގޮތުެގާާުމއައްަސސ ތަުކގެ ާކުރެއްވި ާފުރިހަމަ ާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާކޮމިޓީން ބެހޭ

ާހުށަ ާރިޕޯޓް ާމި ާހުށަހެޅުން. ާރިޕޯޓް ާދެްއވ ނީ ާކަްނތައްތަކ ހަޅުއްވ  ާބެހޭ ާމުއައްސަސ ތަކ  ާމިނިވަންާާމިނިަވން ާބެހޭ،

ާކަންތައްަތކާ  ާޢިްއޒަތްާމުއައްސަސ ަތކުެގ ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާމެންބަރު ާކޮމިޓީެގ ާޙ މިދުާބެހޭ ާމެންބަރު ތެރި

ާފޫރު.ޣަޢަބްދުލް
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ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ފޫރުާޣަެމންބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާާ

ާ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ނިޑޔ ރުންޝުކުރިއްޔ  ާފަ ާޤ ޫނނަށް ާގެ ާމިނިވަން.. ާބިލު ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާވަނަ

ާކަންތައްަތކާ  ާނަންބަރުާާމުއައްސަސ ަތކުގެ ާޤ ނޫނު ާރިޕޯޓް. ާގޮތުގެ ާކުރެއްވި ާފުރިހަމަ ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމިޓީން ބެހޭ

ނޑިޔ ރުނ4232/35ާާް ވަނަާިއޞްލ ޙުާެގނައުމުގެާބިލު،ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީްމާާ..ގެާޤ ނޫނަށްާފަ

ާهللاާޢަބްދު ާހުށަހެޅުއްވީ ާމަޖިލީހަށް 32ާާރައްޔިތުންގެ 4232ާޯއގަްސޓް ާމަޖިލީހުގެ ާއޮތް ާއަށ48ާާްގައި ާޖަލްސ  ވަނަ

ާމުައްއސަާހުށަހަޅުއްވ  ާކަންތަްއތަކ މިނިވަން ާކޮމިޓީގެ ާކޮމިޓީާސ ތަކުގެ ާާބެހޭ ާފޮނުްއވުމަށް ގަިއާޯއގަސްޓ32ާާުއަށް

ބެހޭާކޮމިޓީންާިމާާމުއަްއސަސ ތަުކގެާކަންަތއްތަކ ާެއވެ.ާމިނިވަންާއިންާނިންމެވިާވަނަާޖަލްސ 48ާއޮތްާމަޖިލީހުގެާ

ާ ާފެއްެޓވީ ާމަސައްކަތް 7ާާބިލުގެ 4232ާއޮކްޓޫބަރ ާކޮމިޓީގެ ާބޭްއވުނު ާމިނިވަނ48ާާްަގއި ާަބއްދަލުވުމުަގއި. ާވަނަ

ާކަންތައްތަކާ މުއައްސަސ ަތކު ާދ އިރ ާގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާމެންބަރުންނަކީ ާހިމެނިަވޑަިއގަންނަވ  ާކޮމިޓީގައި ިއްނާާބެހޭ

ދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާސަމީރު،ާހަނިމ ދޫާ،ާهللاއަޅުަގނުޑ،ާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުާ

ާކުޅުދުއްފުށީ ާމުޖުތ ޒު، ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ނޑިތީމުާާދ އިރ ގެ ާކަ ާނަޝީދު، ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ދެކުނު

ާމެ ާޙުދ އިރ ގެ ާމުޙައްމަދު ާދ އިރ ެގާމެންސަންބަރު ާރޮޒައިން،ާތުލުސްދޫ ާއ ބަރު ާމެންބަުރާއިނ  ާދ އިރ ގެ ދަމް،ާތޮއްޑޫ

ާވަޙީ ާބިލެތްޢަލީ ާޙަާދު، ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާދ ިއރ ގެ ާމެދޫ ާދ ިއރ ގެ ާފޮނަދޫ ާ ާއަދި ާޢަބްމްޒ . هللاާދުންބަރު

ާއިލިާއިޢަބްދުއްރަޙީމ  ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާލަހުޅުމީދޫ ާޔ ސް ާފެށުމ  ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާބީބު. ާކޮމިޓީގެ 5ާއެކު

ާ ާމަޝްވަރ ާބިލ ބައްދަލުވުމެްއގަިއ ާތެޭރަގިއާމެދު ާމުއްދަތެްއގެ ާއަަވސް ާމަސަްއކަތް ާބިލުގެ ާމި ކުެރއްވުމަށްފަހު

ާކު ާފުރިހަމަ ާބިލު ާިމ ާބޭނުމުަގއި ާރެްއވުނިންމ ލެއްވުމުގެ ާކޮމިޓ5ާީމަށް ާކުޑަ ާާއަކ ާމެންބަރުންގެ ާ;4ަހވ ލުކުަރއްވ 

ާ 4232ާނޮވެމްބަރ ާމިކޮމިޓީގެ ާއޮތް ާުދވަހު ާހޯމަ ާނިންމެވ53ާިވީ ާކޮމިީޓން ާބައްދަލުވުުމގައި ާކުޑަާވަނަ ާއެވެ.

ާދ  ާދިއްދޫ ާހިމެނިަވޑަިއގަންނަަވނީ ާސަމީރ އިކޮމިޓީގައި ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ނިޑތީމުާއިރ ގެ މެންބަުރާާދ އިރ ގެާކަ

4232ާނޮވެމްބަރ52ާާކޮމިޓީްނާާކުޑަާهللا.ާއިންާއަދިާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަބްދުްއރަޙީމްާޢަބްދުސަމުޙައްމަދުާޙު

ާ ާދުވަހު ާބިލ4ާާުވަނަ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމުޅި ާފުރިހަމަކުރައްވ  ާމަސައްކަތް ާބައްދަލުކުރައްވ  ާމަތިން ފަހަރެއްެގ

ާ 52ާާހުށަހެޅުއްވުމުން ާއަނ4232ާްޮނވެމްބަރ ާބިލަްށާވީ ާއިތުރަށް ާބައްދަލުުވމުގައި ާމިކޮމިޓީގެ ާއޮތް ާދުވަުހ ގ ރަ

ާމެ ާނިންމެވިާގެންނަން ާކޮމިޓީން ާހުށަހެޅުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާބިލު ާއެކު ާއިޞްލ ޙުތަކ  ާފެނިވަަޑއިގެންެނވި ންބަރުންނަށް

ށ ިއާޚިޔ ލުތަކަާފ ޅުކުރެްއވިއެވެ.ާުކޑަާކޮމިޓީންާމަސައްަކތްާފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައިާމަިޖލީހުގެާތަޅުމުގައިާމެންބަރުންާ

ާގުޅޭ ާކަންތައްަތކ  ާފ ހަގަކުެރވިފަިއވ  ާބިލުގައި ާާމި ާގޮތުްނ ނޑިޔ ުރގެ ާފަ ަގިއ4232ާާއޮގަސްޓ37ާުއުއްތަމަ

ާފ ހަގަކުރަްއވ ފައި ާސިޓީފުުޅަގއި ާފ ޅުކުރައްވ ފައިާފޮނުވ ފައިވ  ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީަގއި ާކަންަތއްތަކ އި ވ ާާވ 

ނިޑޔ ރުންއެުކާާރަްއވ ފައިވެާެއވެ.ާމިކަންކަންާފ ަހަގކުރުމ ޚިޔ ލުފުޅުތައްާރިޢ ޔަްތކު ވަނަާއިޞްލ ުޙާ..ާޤ ނޫނަށްާާފަ
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ާނިސްބަްތާ ާވަަޑއިގެންެނވި ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީ ާބައްދަލުވުންަތކަށް ާބޭއްވި ާދިރ ސ ކުރަން ާބިލު ގެނައުުމގެ

ާލިޔުމ  ާިމ ާގޮތް ާއަދިާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ  ާވ ނެ. ާާއެކު ާުއއްތަމަ ނޑިޔ ުރގެ ާކޮޕީފަ ާެވސްާސިޓީފުުޅގެ މިާާެއއް

ާޓ އެކުާވ ނެ.ާޝުކުރިްއޔ .ާރިޕޯ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކޮމިޓީގެާ ާބެހޭ ާކަްނތައްތަކ  ާމުއައްސަސ ތަުކގެ ާމިނިަވން ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ކުރުދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާއެކުާޝުާމުޤައްރިރަށ އިާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންނަށްާވަރަށްާއިޚްލ ސްތެރިކަމ 

މިާރިޕޯޓަށް،ާބިލަށްާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުގެާފުރުޞަތުަގއިާެމންބަރުންާފޮނުއްވ ފަިއާއޮތްާިއޞްލ ޙުތަކަށްާފުރުޞަުތާ

ާ ާަގވ އިުދގެ ާ)ހ(5ާ:އެރުވުުމގައި ާމ އްދ ގެ ާފުރުޞަތުވަނަ ާފުރަތަމަ ާއިޞްލ ޙުތަަކށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ާގެ

ާިޢއްއަރުވ  ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާލަޠީފުނަން. ާޙަސަން ާމެންބަރު ާާޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙު. ވަަނ46ާާހުށަހަޅުއްވ 

ާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށް.

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

45ާހ(.ާމިާޤ ނޫނުގެާވަނަާމައްދ ެގާ)46ާގޮތަށްާިއްޞލ ޙުކުރުން.ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަންނަނިވ46ާި`.ާ

ާމ އްދ ގެ ާޝަރަފުވެިރކަމ )ށ(ާވަނަ ނޑިޔ ަރކީ ާފަ ާކޮންމެ ާވަިކވ  ާމަޤ މުން ނޑިޔ ރުކަުމގެ ާފަ ާދަުށން ެއުކާާގެ

ނޑިޔ ރުކަމުން ާވެ.ވަިކވ ާމީހެކެާފަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ިޢއްޒަތްތެރިާާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާ،ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް

ާ

ާ:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުުކރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާ)ށ(46ާޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާއ4ާަގެ ާގުރައިޫދ ާޢިށް ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ާރިޟ ބްއިްއޒަތްތެރި ާރ ހީމް

ާއަރުވަން.ާާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތު

ާ
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ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާިއބްރ ހީމްާރިޟ ގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމ އްދ ގ46ާެޝުކުރިއްޔ  ާާވަނަ ާއިޞްލ ޙުކުރަްނާއ4ާަ)ށ(ގެ ާގޮތަށް ާއަންނަނިިވ ށް

ާހުށަހަޅަން.ާ ާމ އްދ ގެާ)ށ(46ާާއަޅުަގނޑު ނޑިޔ ަރކީާާ)ހ(.ާއ4ާާެަވނަ ުމއްދަތެްއަގިއާކުރުާާއަހަރަށްާވުރ42ާެފަ

ނިޑޔ ރަަކްށާހެއްާނަމަާކޮންމެާމަހަކުާެވސްާސުވ ާމީާލަތަށްާޚިދުމަތްކޮށްފައިދައު ޕްރީމްާކޯުޓގެާމަޤ މުަގއިާހުންނަާފަ

ާއެްއވަރުާ ާދެަބއިކުަޅާެއއްބަޔ  ާމުސ ރައިގެ ނޑިޔ ރަީކާލިބޭ ާފަ ާއިނ ަޔތެއް.ާ)ށ(ާއެ ާމ ލީ އަހަރ 47ާާާއިާއަހަރ 42ާގެ

ާަދއު ާމުއްދަތުގައި ާމަހަކުާސުދެމެދު ާކޮންމެ ާމީހެްއާނަމަ ާޚިދުމަތްކޮށްފައިވ  ާހުންަނވ ާލަތަށް ާމަޤ މުަގއި ާޯކޓުގެ ޕްރީމް

ާމުސ  ާލިބޭ ނޑިޔ ރަކަްށ ާދެާތިންބައިާާރަިއގެފަ ާއެާކުަޅ ާ)ނ( ާއިނ ޔަެތއް. ާމ ލީ ާެއއްވަުރ ާާބަޔ  ނޑިޔ ަރކީ 47ާފަ

ާަދއު ާުމއްދަތެއްަގއި ާިދގު ާވުރެ ާއަހަރަށް ާމީހެްއ ާޚިދުމަތްކޮށްފައިވ  ާސުލަތަށް ާމަހަކު ާކޮންމެ ާކޯުޓެގާނަމަ ޕްރީމް

ާއިނ ޔަެތއް.ާ ާމ ލީ ާެއއްވަުރ ާބަޔ  ާތިން ާބައިުކޅަ ާހަަތރު ާމުސ ރަިއގެން ާލިބޭ ާފަޑިޔ ަރަކށް ާހުންނަ މަޤ މުގައި

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާމްާއަޙްމަދު.ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ ގެމަނަފުށިާދ އިާ،ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް

ާ

ާމްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:މަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ ގެ

ނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާއިބްރ ހީމްާރިޟ ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާގުރައިދޫާ ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

46ާާ ާ)ށ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ާއ5ާަވަނަ ާޢަލީ ާއަފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުނގޫފ ރު ށް

ާއަރުަވން.ާާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތު

ާ

ާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމް

ާަވނަާނަންބަރުާއަންނަނިވ5ާިގެާ)ށ(ވަނަާމ އްދ ގ46ާާެޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާލިވިންގެާއެަލވަންްސގެާ

ާލިިވން ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާސުާގޮތަށް ާގޮތުަގއި ާހުއެލަވަންސްގެ ާމަޤ މުގައި ާކޯޓުގެ ާލިބޭާޕްރީމް ނޑިޔ ރަކަށް ާފަ ންނަ

ނިޑޔ ރަކަށްާލިބޭާއެެހނިހެންާއިނ ޔަތްތައް.ވަުރގެާމ ލީާއިނ ޔަތަކ އިާސުެއއްާއެލަވަންސ ާލިވިން ާޕްރީމްާޯކޓުގެާފަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާފުރުޞަތު ާެމންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާާތ އީދުކުރަްއވ  ާގުރައިދޫ ާއަރުވަން. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި އިބްރ ހީމްާދ އިރ ގެ

ާ.ރިޟ 

ާ

ާމްާރިޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުާިއބްރ ހީރައިދޫާދ އިރ ގެާގު

ާތ އީދުކުރަން.ާ ާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއަފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ އުނގޫފ ރު

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ)ށ(46ާ ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާއ7ާަގެ ާދ އިރ ގެ ާގުރައިދޫ ާށް ާމެންބަރު ާރިޟ ާޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވ ާާއިބްރ ހީމް

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާިއބްރ ހީމްާރިޟ ގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާަރީއސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރި 46ާާޝުކުރިއްޔ  ާ)ށ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާއިޞްލ ެޙްއާއ7ާަވަނަ ނޑު ާގޮތަްށާއަުޅގަ ާއަންނަނިވި ށް

ާހުށަހަ 46ާާޅަން. ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއަދ ކޮށްފައިާސުާ.7ވަނަ ނޑިޔ ރުކަން ާފަ ާކޯޓުެގ ާއެކަށިގެްނވ ާާޕްރީމް ާމީހަކ  ވ 

ާމ ޔަތ އިާރަްއކ ތެރިަކން.ާހިގޮތުންާާރަނގަޅުާފެންވަުރގެާސަލ މަތީ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރ ގެާއަރުވަން.ާގެމަނަފުށިާދ އިާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަކަށްާއަޅުގަ

ާމްާއަޙްމަދު.އިލްހ 
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ާމްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:މަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ ގެ

ާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަުޅަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާއިބްރ ހީމްާރިޟ ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާގުރައިދޫާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

46ާގެާދަށުންާހުށަހެޅިފަިއވ ާއިޞްލ ޙުަތކަށް.ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(5ާ:ގަވ އިދުގެާދަނީާާދެންާމިހ ރުާމިއަޅުަގނޑުާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް.ާާ،ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާނަންބަރެއްާއިތުރުކުރުމަށް

ާ

ާކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަ

46ާާ ާއިތުރުކުރުމަށް. ާނަންބަރެއް ާއަްށ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާރަުށަގިއ46ާާވަނަ ާދިރިއުޅޭ ާެއމީހަކު ާ)ށ(. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެްއގަމުާދަތުރުާފަތުރުކުރުމުެގާޚިދުމަތް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާފުރުޞަތު .ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަރުވަންާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަކަށްާއަޅުގަ

ާމްާއަޙްމަދު.އިލްހ 

ާ

ާ:މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވންމަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ ގެ

ާހިތަދޫާދެކުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާއަފްރ ޝީމ46ާާް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާުއނގޫފ ރު ާއިތުރުކުރުން. ާނަންބަރެއް ާއަްށ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޢަލީ.ާ

ާ

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކުވން:

46ާާ ާއިތުުރކުރުން. ާނަންބަރެއް ާައށް ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ 46ާާވަނަ ާ)ށ(ވަނަ ާލިބެްނވ ާާއެާ.މ އްދ ގެ މީހަކަށް

ާ ާއިނ ޔަތްަތކ އި ާއެހިޝަރަފުވެރިކަމ އި ާސުާމ ޔަތްތައް ާކަންތައް ާދިނުމުގެ ާހަމަޖައްސައިދޭްނާމީހަކަށް ާކޯޓުން ޕްރީމް

މީހަކަށްާލިބެންވ ެނާާންާފެށިގެްނާއެއ4232ާިާގަްސޓުއ9ާޮާވ ނެާެއވެ.ާއަދިާމިާމ އްދ ަގިއާމިބުނ ާމ ލީާއިނ ޔަތްތައް

ާއެވެ.
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުަޞތު ާއަޅުަގނޑު ާެމންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާާތ އީދުކުރަްއވ  ާގުަރއިދޫ ާމެންބަރުާދ އިރ އަރުވަން. ާޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ާ.އިބްރ ހީމްާރިޟ 

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާިއބްރ ހީމްާރިޟ ގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަނިކު.ާއެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާބެހޭާމައްސަލަާޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 

ާމިާ ާއެއީ ާކަމަކަށް. ާހުށަހެޅޭނެ ާނުދެކެން ނޑު ާއަޅުގަ ާއިޞްލ ޙު ާއެދިޔަ ާހުށަހެޅިގެން ާދެންމެ ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ންޖެހޭނެާކަމެްއާންާކުރައަިދާމިނިސްޓްރީާއޮފްާޑިފެންސްާއިާއި،އާ ާފިޭނންސްާމިނިސްޓްރީާއި،ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހ 

ާސު ާކޯޓަށް ާއެހުަމީކާހަޕްރީމް ާވޯޓަށް ާހުށަހަޅައިގެން ާފ ްސކުރަން ާބައެއް ާޤ ނޫނުގަިއ ާމިތަނުން ާގޮތަކަށް ވ ލުކުރ 

ނޑު.ާވ ނެާކަެމއްާކަމަަކށްާނުފެންނ ތީާއެާކުރެިވގެން ާވ ހަކަާދަންނަވ ލީާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާާބެހޭ ނުޑާމިހިސ ބުންއެްއ ާއަުޅގަ ާބަހުާނޫން. ާފަހު ާމެދު ާރިޕޯޓ  ާމި ާމަރުޙަލާ މިދަނީ ާސްކުރުމުގެ

ާދެންނެިވާ ާކުރިން ނޑު ާއަޅުގަ ާޕ ޓީތަކަށް ާބޭފުޅުންނަށް، ާއެދިވަަޑއިގެންަފއިވ  ާފުރުޞަތަށް ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ އަށް.

ާފުރުޞަ ާގޮތުގެމަތިން ާއަޅުގަތު ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާގެންދ ނަން. ާމިާނޑުއަރުަވމުން ާފުރުޞަތު އަރުވަނީާާމިހ ރު

ާދެއްކެވުމަށްާއުނގޫފ ރުާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާައފްރ ޝީމްާޢަލީާއަށް.ާާޑީ.އ ރު.ީޕގެާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާ

ާ

 ާކަދެއްެކުވން:ވ ހައުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާ
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ާސުޝު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުރިއްޔ  ނިޑޔ ރަކަށް ާފަ ާވަކިވެފަިއވ  ާކޯޓުން ާދިނުމަށްޓަކަިއާއިާޕްރީމް ނ ޔަތެއް

ާމެންބަރުންާ ާމަޖިލީހުގެ ާޙަޤީޤަުތަގއި ާއިޞްލ ޙުަތއް ާހުށަހެޅި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލަްށ ާމިދިޔަ ހުށަހެޅިގެން

ާވެ ާގޮެތްއގަިއ ާކޮންމެ ާކަމެއް. ާމުހިްއމު ާވަރަށް ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާިމާބަލައިގަތުމަކީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ސް

ާ ާއެންމެ ާހަމަ ާހިނގ ެނ ާތ ރީޚުަގއި ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާވިސްނުުމގައި ާހ ާވިސްނޭ ާކަހަލަ ާއެއް ާމިާހ ދިސ  ާއެއް ދިސ 

ާ ާމިއޮތީ. ނޑިޔ ރުންހިނގ ފައި ާމަޤ މުްނާފަ ާއެ ާއަދި ާެވސް ާތިއްަބވ އިރު ާމަޤ މުގައި ނޑިޔ ުރކަމުގެ ާފަ ނަކީ

ާހު ާރިޓަޔަރކުަރއްަވއިގެން ާއަބުރުވެރިދުރުވެަވޑަިއގެން ާވަރަށް ާެވސް ާުއޅުްއވަންާންަނވ އިރު ޖެހޭާޮގތެއްަގއި

ާއެހެންވީމާ  ާިތްއބަވ އިރުާާއެ ، ބޭފުޅުންކޮޅެއް. ާަވޒީފ ގެ ާއެކަީށގެްނވ ާާބޭފުޅުންނަށް ާމުސ ރައަކ  ާެއކަށީގެްނވ  ވެްސ

ާދޫކުރައްވ ާލިވިން ާވަޒީފ  ާއެހެންމެ ާހަމަ ާސަބަބަށްޓަކައި. ާއެ ާހަމަޖައްސަންޖެހެނީ ާޭގަގިއާއެލަވަންެސއް ފައި

ާއެ ާވެސް ާވަޒީފ ާހުންނަވ އިރު ާއުުޅނުމީހުންނަކީ ާާއަދ ކުރަން ާލޯތްބ  ާއިހުތިރ މ އި ާއުުޅްއވި އެކުަގިއާއިރުގައި

ނަމަާާކަމުގައިާވަނީާއުޅެންޖެހޭާބަޔަކަށްާވ ތީާަވޒީފ ާނެތްާދުވަސްކޮޅުާއަތްގ ޑިޔ ާދަމަންާމަގުމަތީގައިާއުޅެންޖެހިއްޖެ

ާ ާހައިބަތ އި ާދ އިރ ގެ ާގެޝަރުޢީ ާކުރިމަތީަގއި ާރައްޔިތުްނގެ ާޙަޤީޤަތުަގިއ ާޤަދަރު ާހިނަގއިދ ނެ.ާކަރ މަތ އި އްިލގެން

ާސު ނއެހެންވީމ ، ާައޅުގަ ާމުޖުތ ޒަށް ާއަލްފ ޟިލް ނިޑޔ ރު ާފަ ާމިދިޔަ ާވަިކެވގެން ާކޯޓުްނ ާހުށަހަޅ ާޕްރީމް ާމި ޑުމެން

ނޑުާއިޞްލ ޙުތަކ  ާއަުޅގަ ާއެީއ ާހަމަޖައްަސއިދިނުމަކީ ާއިނ ޔަތްތައް ާިދވެހިރ އްޭޖެގާާޤަބޫލުކުރާ ާއެްއގޮތަށް ގޮުތގައި

ާވަރުާ ާވަރަށް ާލިިބގެްނދ ނެ ާއަށް ާދ އިރ  ާއެހެންވީމ ޝަރުޢީ ާކަމެއް. ާހަރުަދނ  ާހުރިހ ާާައުޅަގނުޑ އެ ، ގަދަ ގޮތަށް

ާއަިދާކިތަންެމާ ާދިގުކޮްށާވ ހަކަެދއްކިަޔސް ނޑުެގާވ ހަަކާނިންމ ލަން.ާކިތަންމެ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަމުން މެންބަރުންނަށް

ާދަންަނވ ލިާކުރުކު ާއެްއޗެއް ާަމއްޗަާރު ާގޮތެްއގެ ާނިންމަވ  ާމެންބަރުން ާމީގައި ާވެސް ާިވޔަސް ާބިުލާކަމުަގއި ށް

ާައުޅަގނުޑ ުއްއީމުދުކަރްނ ައުޅަގނުޑެމްނ ިމ ުހަށެހިޅ ިއްޞާލުޙަތްއ ެއ ުހަށެހުޅނު ، ނިމިގެންދ ނީ.ާއެހެންވީމ 

ާއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާކަމަށް.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ ާޢިާގޮތަށްާފ ސްެވގެންާދ ނެ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބު

ާ ާނަންބަރު؛ ާޤ ނޫނު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ނޑިޔ ރުނ4232/35ާް`. ާފަ ާޤ ނޫނަށް 3ާގެ

ާމިހ  ާިބލަށް ާގެނައުމުެގ ާިއޞްލ ޙު ާއިޞްލ ޙ ވަނަ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާާބެހޭާރު ާދެތިންާގޮތުން ނުޑާފ ހަގަކުރ  އަުޅގަ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއޮތީ ާައިއސްފައި ާނިމިގެން ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީ ާމި ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ަހކަ ޕޮއިންޓެްއގެ

ާޤަބޫލުކުރ ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާިމއީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާފ ހަަގކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާކޮމިޓީއަކުންަކން ާހިމެނޭ ވެސް

ާމި ާއަދި ާނޫން. ާފެނިގެްނާއިޞްލ ޙެއް ާއިްއޔެަގއި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާނޫން. ާއިްޞލ ޙެއް ާތ އީދުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ީއ

ާތަަރއްޤީ ާރ އްޖޭގެ ާމަަސއްކަތްކުރ ާދިޔައީ ާބަޔަކު ާބުނަމުންދ ާައށް ާއެހެން ާިއްއެޔާާަތން. ާބޭފުޅުން ާއިްއޔެ ތަން.

ާައއްޑު ާބޭނުންވަނީ ާތިމަންނަމެން ާސ ްކސަާވިދ ޅުިވ ާތަަރއްީޤއަށްޓަަކއި ާކަންކަމަްށާއަތޮޅު ާއެހެން ާަފއިސ  މިޓްގެ
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ާމިއަދު ާހިޚަރަދުކުރަންށޭ. ާމ ލިއްޔަުތގައި ާދަުއލަތުގެ ާފައިސ ގެ ާސުާމެނޭ ާބުނަނީ ާމި ާވަިކވެެގްނާއިން ާކޯޓުން ޕްރީމް

ާއެ ާބޭފުޅަކަށްޓަކަިއ، ާއެންމެ ާބޭފުޅަކަށްާޅުންނ ބޭފުާދިޔަ ާއޮތް ާއެާގުޅުން ާދޭންާާވ ތީ ާފައިސ  ބޭފުޅަކަށް

ްސާފ ހަގަކޮށްަލްނާއިނގޭތޯ.ާމިއީާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާކަމެއްާނޫން.ާދެންާައޅުަގނުޑާއަދިވެާތަންާމަސައްކަތްކުރ 

ާޤ ނޫބޭނުންވަނީާސު ާކޯޓަކީ ާޤ އިމުކުރެވިފަިއވ ާސުޕްރީމް ާމިހ ރު ާދަށުން ާއެނުއަސ ސީގެ ާކޯޓު.ާކުރީގައި ވަީނާާޕްރީމް

ާސުާޕްރީމްސު ާއިންތިޤ ލީ ާއެީއ ާނޫން. ާކޯޓު.ކޯޓެއް ާމިހ ރުާޕްރީމްސުާޕްރީމް ާއުފެދިފަިއވ ާާކޯޓަކީ ާދަށުން ޤ ނޫނުގެ

ނޑުާފުރަތަމަާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާާިމީއ ޭބާކުރ ިއްޞާލެޙއް ، ސުޕްރީމްާކޯޓު.ާއެހެންވީމ  ކަމުަގއިާވެސްާއަުޅގަ

ާމިފެންނަ ާޤ ނޫނުންާސުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމި ާކޯޓުނީ ާއެޕްރީމް ާާން ާ)ށ(45ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ގެ ާދަށުންނ ިއާވަނަ ގެ

ާހުށަހަޅާ 46ާ ާއިނ ޔަތްތަެކއް ާދޭ ާމި ނޑިޔ ަރކަށް ާފަ ާކޮންމެ ާަވކިވ  ާމަޤ މުން ާަފނޑިޔ ުރކަމުގެ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާބަލ އިރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއަށް ާސުާތަން. ާމިފެންނަނީ ާކޯޓުައޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަަސއްކަްތުކރ ާޕްރީމް ގެ

ނޑިޔ ރުން ބޭފުޅުންނަކީާާތަން.ާއެާއިާސަލ މަތީާކަންތައްތައްާދޭންާުއޅޭދ ދިާހަމަހަމަާމުސ ރައަކ އިާއިނ ޔަތްތަކާ ާނ ފަ

ާސުާޕްރީމްސު ާމަަސއްަކތްކުރަްއވ  ާކޯޓުަގއި ާޢިއްޒަތްތެރި ާޯކޓުެގ ާއެަފނޑިޔ ރުންޕްރީމް ާކުރަްއވ ާާ. ބޭފުޅުން

ާެއއް ާެއއީާާމަސައްކަތ އި ާބޭފުޅަކަށް. ާހުންނަ ާގޭގައި ާދޭންޖެހެނީ ާމި ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާއިނ ޔަތްތައް ާފެންވަރުެގ

ާަފއިސާ  ާގޮެތއްާނޫން.ާރަްއޔިތުންގެ ާޤަބޫލުކުރ  ާމިާއަޅުަގނޑުމެން ާދެކޮޅުާއިން ާޚަރަދު ާޤައުުމގައި ނުޖެހިގެން.ާުއޅެނީ

ެއއް.ާއެހެންކަމުްނާާޤައުމަށްާލިބޭާއ މްދަނީއަކުންާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުލިބޭާޤައުމަށްާޚަރަދުކުރ ާވަރަކަށްާަފއިސ 

ާއެްއޗަ ާލިބޭ ާއެބަޖެހޭ ާމިފެންނައަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑުެމންނަށް ާބަދަލުަގއި ާޭއގެ ާެދކޮޅުޖައްސަން. ާބައެްއާކުން ނީ

ާމަޞް ާއަމިއްލަ ާަބޔަކަްށާބޭފުޅުން ާގ ތް ާބަޔަކ ިއ ާއެ ާއެހީތެރިވުމަށްޓަަކއި ާަބޔަަކށް ާކޮންމެވެސް ލަަޙތަށްޓަކައި

ތަން.ާާޔަކަށްާދޭންާމަސައްކަތްކުރ އިން،ާބައިތުލްމ ލުންާބައެއްާނަގ ފައިާބަާއެހީތެރިވުމަށްޓަަކއިާރައްޔިތުްނގެާފައިސ 

ނޑިޔ ރަކަށްާލިބޭާމުސ ރައިގެާކުރ ާގޮތެއްާނޫން.ާމިއޮންނަނީާސުާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލު ާއ5/4ާާެޕްރީމްާކޯޓުގެާފަ

ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާދޭން ާމުާާބަޔަކަށް ާހަމައެކަނި ާމަްއޗަށް ާމަހެއްގެ ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާނޫނީާތަން. ާގޮތުން ސ ރައިގެ

ާފަންސ ާގެާއެލަވަންެސއް ާދޭންޖެހޭ ާއެބަ ާވެްސ ާގޮތުްނ ާރ82ާުހަކަްށ، ާކިހިނެއްހ ްސ ާއަޅުަގނޑުމެން ާިމއީ ޯތާފިޔ .

ާއެާޤަބޫލުކުރ ނީ.ާއެ ާއަދި ާވިޔަސް ާބޭފުޅަކަށް ާދިރިުއޅުްއވ  ާމ ލޭގައި ާހުރިާބޭފުޅަކީ ާގެ ާައމިއްލަ ކަމުަގިއާާބޭފުޅެްއގެ

ާވިޔަސްާއެ ނޑިޔ ަރކަށްާލިބިދޭާބަާދޭންޖެހޭާސުބޭފުޅަކަްށާއެާވިޔަސްާދިރިއުޅޭނެާތަންާހުރިކަމުގައި ޕްރީމްާކޯޓުގެާފަ

ާއެ ާހަމަ ާެވސް ާއެަލވަންސް ާއަޅުާލިވިންގ ާމިއީ ާދޭންޖެހޭ. ާއެބަ ާކިހިނެބޭފުޅަކަށް ނޑުމެން ާމިއްގަ ތަްއާކަންތައްާތޯ

ކެއިްއޔ ާފަހަރުާާއެއްާނެތިަފއި.ާެއއްާމުާރައްޔިތުންާއެތިބީާނިދ ނެާތަނެއްާނެތިފައި،ާވަންނ ނެާގެޤަބޫލުކުރ ނީ.ާޢ އް

ާމިާއަނެއް ާރަްއިޔތުން ާނުކައި ާގ ްތާާފަހަރު ާބޭފުޅުންގެ ާބައެއް ާއަޅުަގނޑުެމން ާތިއްބ  ާއެހެން ާއެބަތިބި. ރ އްޖޭގައި

ާއެ ާވ ތީ ާއެުކވެރިައކަށް ާވ ތީ، ާބޭފުަޅކަށް ާތިމ ގެ ާވ ތީ، ާބޭފުޅަކަށް ާަރއްޓެހި ާވ ތީ، ާަވކިާާބޭފުޅަކަށް ާބޭފުޅަކަށް

ކަމީާމިއަުދާާއިނ ޔަތްތަެކއްާދޭންެވގެންާވަިކާޤ ނޫނެއްާހަދައިގެންާއެާޤ ޫނނުތަކަށްާބަދަލުގެނެސްގެންާަމސައްކަތްކުރާ 
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ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ސްވިޔަްސ ާމިތަނުން ާޤ ނޫނު ާމި ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރ  ާޢިްއޒަތްތެިރާާއަޅުަގނުޑ ާރ އްޖޭެގ ެވސް

ާތަރައީސުލްޖުމްހޫރި ާމީތި ާޮގވ ލަން ާއަށް ާއެްއގޮތަކަށްާސްދީޤުއްޔ  ާއަޅުަގނޑު ާމިީއ ާފޮނުވ ލ ށޭ. ާއަނބުރ  ާނުކުރަްއވ 

ާޤަބޫލުކުރ  ާއެާާވެސް ާޤަބޫލުކުރަން ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ާއެާާކަމެއް ާުދވަހ ިއާާބޭފުޅަކަށް ާހުރި ާވަޒީފ ގައި ާއެ ބޭފުޅަކު

ާޕެކެޖެްއާ ާއެކަީށގެންވ  ާެއކަަމށް ާބަލ ަފއި ާމުއްދަތަށް ާޚިދުމަތްކުެރްއވި ާއެ ާއަުޅަގނޑުާާއެާއަޅ ބަލ ފައި ާދޭން ބޭފުޅަކަށް

ާެއލަވަންސެތ އީދު ާގުޅޭ ާެއކަމ  ާކުރަން. ާއެއަްށވުރެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާދޭންެވސް މަތިންާއް

ނޑަށްާޤަބޫލުނުކުރެވެނީާިއނގޭތޯާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާފ ހަގަކޮށްލަްނާހައްދުންނައްޓ ފައިާދިޔައި މަާައޅުގަ

ާމި ާާބޭނުންވޭ ާމުއަާނޫނަސް ާމިނިވަން ާއެބަހުރި ާޤ ނޫނަްށާރ އްޖޭަގއި ާބޭފުޅުން ާކޮމިޝަްނސްތަކުގެ ާއަދި ްއސަސ ތަކ އި

ާކޮިމޓީާ ާމ ލިއްޔަތު ާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ ާމި ާވެސް ާވަކިވެަފއި.ާމިހ ރު ާމަޤ މުތަކުން ާއެ ާބަދަލެްއގެާސަބަބުން ާއައި

ބޭފުޅ ގެާެއއްވެްސާޙައްެޤއްާނެތިާެއާާއިާުހންނެވިާބޭފުޅެްއާއެާކަރަޕްޝަންާކޮމިޝަންގަާ-އަށްާއެަބއޮތްާކުރީަގއިާއެންޓިާ

ާއެހެންގޮަތކުން ާޫނންނަމަވެސް ާބަދަލަކުން ާއައި ާއެާޤ ނޫނަށް ާގޮަތކުން ާއައި ާވަޒީފ ާެވސް ާަވކިެވގެްނާާބޭފުޅ  އިން

ާއެ ާަވީޒފ ާދިޔައީ. ާއަށް ާއެާބޭފުޅ  ާނެްތ. ާގޮތެއް ާލިބޭނެ ާކޮމިާއެއް ާމ ލިއްޔަތު ާސިޓީފުޅު ާއެ އަްށާާޓީބޭފުޅ 

ވެސްާއޮތީާަހމަާބ އްވ ފައި.ާއެކޮމިޝަންަގިއާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާވެްސާާވ ފައިާއޮންނަތ ާކިތަންމެާދުވަހެއް.ާއޭތިއްފޮނު

ާ ާއެ ާހ ހަމަ ާކުރީ ާއޮތީ. ާދިމ ވެފައި ާމެންބަރުންެގ38ާާލަތު ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިއްެބވި ާމަޖިލީހުގައި ާރަްއޔިުތންގެ ވަނަ

ބޭފުުޅންގެާދައުރުގެާއެާއަހަުރާާވަނަާމަޖިލީހަށްާނައިސްާއެާވަޑަިއގެންނެވީ.ާއ39ާެތެރެއިންާވެސްާބައެއްާބޭފުޅުންާ

ާއެ ާމުސ ރަާމަދުކޮށް. ާމަޖިލީހުެގ ާރައްޔިތުްނގެ ާެވސް ާާބޭފުޅުންނަށް ނޑުމެްނެގާދޭންީވނ5/4ާޫއިން ާއަުޅގަ ންތޯ.

ާއެ ާނެތް ާއެހެްނވީމ މ ލިއްޔަތަކު ާޤ ބިލުކަމެއް. ާދޭންޖެހޭނީާައުޅަގނުޑެމްނ ިޚުދަމާތިއ ، ހ ވަުރ އިނ ޔަތްތަްއ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާނެްތވަރަކުން ާޤައުމުގައި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާވަރަށް. ާކެރިފޯރިގެންވ  ނޑުމެންަނށް ާއަޅުގަ ހަމަހަމަކޮށް.

ާޤަބޫެލއް ާއަޅުަގނޑު ާކަމަކަްށ ާދޭންޖެހޭނެ ާއެާއެްއޗެއް ާޔަޤީްނ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެާނުކުަރން. ާވެސް، ާބޭފުޅަކު

ާޤަ ާެއކަން ާވެސް ާތިއްެބިވާބޭފުޅުން ާކޮިމޝަންސްތަކުަގއި ާއެަތއް ާދިޔަ ާފެނިގެން ާއަޅުަގނޑުމެން ބޫލުކުރަްއވ ކަން.

ާއެ ާހަމަ ާބޭފުޅުންާވެސް ާޚިދުމަތްތަކެްއާކުރެއްވި ާއެތައް ާއެާޤައުމަށް ާކަހަލަ ާއެްއވެސް ާޒިންމ ާބޭފުޅުންގެ ާބޭފުޅުންގެ

ާތަން.ާއެާާފުޅުންާމަޤ މުތަކުންާވަިކވެގެންާދިޔަބޭާގޮތްގޮތުންާއެާނޫންާއެއްާނެތިާއެބޭފުޅުންގެާސަބަަބކުންާނޫން،ާއެ

ކަމަށްާާދޭންޖެހޭނެާށުންާމިާއިނ ޔަތްަތއްާދެންޏ މިާޤ ނޫނުގެާދަާައޅުަގނުޑމެންާގޮތެއްާހަދަންޏ ބޭފުޅުންނަށްާވެސްާ

ާ ާޤަބޫލުނުކުރ  ާައޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާމިއަދު ާއެހެންކަމުން ާޤަބޫލުކުރަން. ާއިޞްލ ޙެއްާއަޅުަގނޑު

ނޑުާދަންނަވަމުންާމިާއިޞްލ ޙަށްާވޯޓުާނުދިނުމަށް ާވެސްާޮގވ ....ާކަމުގައިާއަުޅގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ 
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ާރަީއސް ާއިޞްލ ޙުާާوبركاتهާهللاާورحوتާعليكنާاسالم.ާ`.ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނަށް ނޑިޔ ތުންގެ އ ދެ،ާފަ

ާރިޕޯޓ ާ ާނިމި ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާހުށަހެޅި ާބިލު ާބަހުާގެނައުުމގެ ާދަންނަވ ލަްނާމެދު ާއަޅުަގނޑު ސްކުރަމުންދ އިރު

ާދިވެ ާޤ އިމުބޭނުންވަނީ ާޢަދުލްއިންޞ ފު ާހިރ އްޖޭގެ ާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި ާނިޒ މު ނޑިޔ ރުންކުރުމުގެ ާޤަދަރ ިއާފަ ގެ

ާހިފެހެހައިބަ ާމަސްއޫތު ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާތ އީދުުކރ ާާިލއްޔަެތއްާއްޓުމަކީ ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލަކީ ާމި ާއެހެންކަމުން ކަމަށް.

އެުކގައިާައޅުަގނުޑާށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއިޞްލ ުޙތަކ ާކަމަށްާދަންނަވަން.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާބައެއްާމެންބަރުންާހުާބިލެއް

ާދަންނަވ ލަ ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާބިލަށް ާކުރަްއވ ފަިއވ ާއެ ާަފނޑިޔ ުރކަން ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑު

ާގެންަދވ  ާކުރައްވަމުން ނޑިޔ ުރަކން ާފަ ާނުވަތަ ާޕ ޓީތަކާ ާބޭފުޅަކު ާސިޔ ސީ ާދޭހަވ ާގުޅުންހުރިާބޭފުޅުންނ އި ާކަމަށް

ާކަ ާކުޑަ ާޒިންމ ދ ރުކަން ާަވރަށް ާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުަމކީ ާޤ ނޫނުއަސ ގޮތަށް ާޫރހ މެކޭ.ާއެއީ ާޚިލ ފުާީސގެ ކަމެއް.ާާވެސް

ާއޮންނަ ާއެހެްނ ާައޅުަގނޑުމެން ާއ ދެ،ާާއެކަން ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވަރަށް ާެއީއ ާވ ނަމަ ކަމަށް

ާވ ހަކަފުޅު ާހުރިކަމަށް ާމަސްލަހަތު ާސ ކްާއަމިއްލަ ާބޭފުުޅންނަށް ާބައެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ސަމިޓަށްާާދައްަކވ އިުރަގިއ

ާވ  ާއެާާހަކަޚަރަދުކުރ  ާުއޅުްއވަނީ ާއެ ާކެިރަވޑައިުނގެން ާަވޑަިއގަންނަވަން ާއެކަެހރިވެ ާމަޞްލަޙަުތާާއިން ބޭފުޅެއްގެ

ާނޫންބ  ާއޮތީމަ ާގުޅިަފއި ާމަޞްލަަޙތަވައެކަމ  ާއެހެންވީމ ، ާހިތަށްއަރ . ާައޅުަގނޑު ާވެސް ާެއއްެޗްއ.ާއޭ ާއެކަހަލަ ކީ

ބައެްއގެާހިތްޕުުޅގަިއާާމަންފ ާހުރިާކަމެއްގެާމައްޗަްށާއެާމީހަކަށްާާަމްޞަލަޙުތެގ ާވަހަކ ަދްއާކިއުރަގިއ އެ ، އެހެންވީމ 

ާހިނގަާއަބަދު ާޝުޫޢރުތައް ާެއކަމުގެ ާކޮންމެވެސް ާއ ދެ، ާދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ާއޮންނ ެނކަން ވިޔަްސާާގޮތެއްާހިނގ 

ާ ނޑިޔ ރުންާއަޅުަގނޑުމެން ާފަ ާބިލަކީ ާމި ާހުށަހެޅިފަިއވ  ާެގނައުމަށްޓަކައި ާއިޞްލ ޙު ާޤ ނޫނަށް ާދައުލަތުގެާގެ

ާޤ އިމު ާޢަދްލުއިންޞ ފު ާކަރ މަތ އި ާބ ރުގެ ާހުށަހެޅުމެއްހަކުރުމުެގ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަމަްށާާއިބަތު

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްަރޙީމް ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާވ ތީެވ، ާެއާهللا ާމެންބަރުން ާބިލު ާއެ ހުށަހެޅުްއވި

ާފ ސްކުރަންާއަޅުަގނޑުާތ އީުދކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާވަަރށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ެއުކާާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުަތކ 

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުވިލު

ގެާޤ ނޫނަށްާއިޞްލ ޙެއްާމިތަނުންާހުށަހެޅުނީމަާަފނޑިޔ ރުންާުޝކުރިްއޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާއ ދެ،ާ. عليكنާاسالم

ާ ާމީހަކަށް ާވަކި ާދޭހަވިއިމިއީ ާމިއަދު ާކަމަށް ާދިނުމަށް ާމުސްތަޤުބަލުކަމުގަާނ ޔަެތއް ާމިއީ ާވީނަމަެވސް ގަިއާއި

ާދަންނަވ ނީ.ާއ ދެ،ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާކަެމކޭ ާކުރަންޖެހޭ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަްނާއަޅުަގނޑުމެން ާތިބީ ާމި ނޑުމެން އަުޅގަ

ާ ާއިމްތިޔ ޒުަތކަކ އި ާވެސް ާމީހަކަށް ާހުރި ާމިާއިކޮށްފައި ާހުރީ.ާމިއަދު ާބޭފުޅެއް ާނިންމ ފައި.ާއެންމެ ާދޭން ނ ޔަތްަތެކއް

ާކޮށްލީމަާއޭނަާޕްރީމްާކޯޓުންާަވޒީފ ާނުދީާބޭރުާމަގުމަތިބޭފުޅުންާސުާބޭފުޅުންާވެރިކަންކުރ ާޕ ޓީންާކަމުނުދ ާމީހަކުާއެ

ގޮތްާވީމަ،ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކަހަލަާބޭބޭފުޅުންާާއަށްާޤ ނޫނެއްގެާތެރެއިންާފުރުޞަތެއްާލިބޭނެ

ާދެންމެާ ާނޫން. ާެއއެއް ާޙަޤީޤަަތކީ ާމިކަުމގެ ާެދއްެކވިޔަސް ާވ ހަކަ ާގޮތަކަށް ާއޮޅޭކަހަލަ ާޙަޤީޤަތް ާއަރުއްވ  މިތަނަށް
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ާިޢއް ާދެްއކެވި ާފ ހަގަކުރެްއވިާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރަކު ާޭބކ ރުާޒަތްެތރި ާއަޅުަގނޑުމެން ާކޮންާފަދައިން ާކުރަނީ ގޮުތގައި

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަަލއިާޚަރަދެއްތޯ ާބަޖެޓަށް ާޚަރަދަީކާިވސްނ ލ އިރުަގއި ާބޭކ ރު ާެއނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ލީމަ

ާމި ާޭބކ ރު ާއެްއޗެާާކޮބައިކަން. ާމީހަކަށް ާހިތްހަމަނުޖެހޭ ާބޭފުޅުން ާމި ާކަމަވަނީ ާދީފި ާއަިމއްަލާއް ާބޭކ ުރވީ. ާވަންޏ  ށް

ާޔުޓިލިއިޢ  ާލ ގެ 7ާާޓީޒް ާއެަކކުެގ ާއިޢ ކުންފުނީގައި ާކަމަކަށް. ާބޮޑު ާނުވޭ ާމި ާދިނީމަ ާވަޒީފ  ާއެްނމެންނަށް 92ާލ ެގ

ާދ އި ާހުޅުމީދޫ ާވ ހަކަ ާމި ާދިނީމަ ާއެއްޗެއް ާމީހަކަށް ާކުރި ާޚިދުމަތް ާވަންދެން ާމެންބަުރާއަހަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ރ ގެ

ާޮގވ އިލި ާމިތ ނގަިއ ާލަބީުބ ާހިތ މަކުޔ ސް ާެއކަމ  ާައޅުަގނޑު ާަރއްޔިތުންނަްށ،ާލީތީ ާރައްޔިަތކަށް، ރަން.

ނޑިޔ ރުން ނަށްާމިާޤައުމަށްާދިގުާމުއްދަތަކަށްާޚިދުމަތްކޮށްފައިާތިބިާބަޔަކަށްާޚިދުމަތުގެާައގުާަވޒަންކުރުމަށްޓަަކިއާފަ

ނޑުމެންނަށްާކޮށްދެވޭާެހޔޮާމިތަނުންާމިފަދަާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅިގެންާދިއުމަކީާ ާމިއީާަދުއލަތަށްާރައްޔިތުންނަށްާއަުޅގަ

.ާއ ދެ،ާިމަފަދ ަކްނަކަމްށ ުހަރްސެއުޅަމީކ ިމީއ ައުޅަގނުޑެމްނ ިހާތަމުކަރްނެޖޭހ ަކެމއް ، ކަމެއްާމިއީ.ާއެހެްނވީމ 

ނޑިޔ ރުންއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ މުންާގެންދ ާމަސައްކަތުެގާބޭފުޅުންާކުރަާއެކުާއެގެާމުސްތަޤިްއލުކަމ ާފަ

ާފެނިގެންާ ާމިސ ލު ާރީތި ާޑިމޮކްރަީސެގ ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުެމންނަށް ާވަޒަންކުރަންޖެހޭ. ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ އަގު

ާވެގެންާ ާކިހިނެއްތޯ ާނޫންނަމަ ާއެހެން ާމިންވަރުން. ާއޮތް ާމިނިވަންވެފަިއ ާމިއަދު ާނިޒ މު ާޝަރުޢީ ާމިދެންނެވި މިދަނީ

ާ ާޤ ދިޔައީހީ. ާފ ސްނުކުރުމ މ ލިއްޔަތު ާނުާނޫނު ާމަޖިލީހުން ާނުދިން، ާރުހުން ާަވޒީރުންނަށް ާމީހުންާއެުކގައި ދިން

ާސު ާގުިޅގެން ާތިބުމ  ާނެރުނީ.ާއެީއާމަޤ މްގައި ާޖަޖުމަންޓެއް ާވަުރގެ ާއުފ ކުރ  ާއެކަމަށް ާދުނިޔެ ާނެރުނީ ާކޯޓުން ޕްރީމް

ާލިިބގެންާޑިމްކޮރަސީ ާއުފ ވެރިާއަށް ާމުާދިޔަ ނޑުމެްނެގާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެފަދަ ާއަުޅގަ ާބަޔަުކާމިއަދު ސްތަޤިއްލު

ާއުފ ކުރަންޖެހޭ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެީއ ާތިބިކަން ާާޖުޑީޝަރީގަިއ ާމ ތް ާކަމެއް. ާރަހުهللا ާހެޔޮ މަތެްއާއެފަދަ

ާއަމިއްލަާ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ާޝުކުރުކުރަން. ާޙަމްދ އި ނޑު ާއަުޅގަ ާމެދުވެރިުކރިކަމަށްޓަކައި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާކޯ ާއުޭޅާއަށް ާމިހެން ާވިދ ޅުވެ، ނޑިޔ ޭރ ާފަ ާކޯޓުގެ ާބޮޑު ާމިއީ ާތިމަންނަ ާނުކުމެ ާބަޔަކު ާހައްދަަވއިގެްނ، ޓު

ނޑުމެްނނަށްާފެނިގެންާމި ދަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުދެވޭނެާއަިމއްލަާކޯޓުާހަދަިއގެންާުއޭޅާާމަންޒަރުތަކެއްާއަުޅގަ

ާ ާބިލަކުންނެއް ާމި ނޑުމެންަނކައިމީހަކަށް ާއަުޅގަ ާނުދެވޭނެނ ޔަތެއް. ާމިށް ާދައުލަތުގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ފަދަާ.

ާދޭންޖެހޭނެ.ާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާރައްކ ތެރިކަން ާހިމ ޔަތ އި ާދޭންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަޔަކަށް ާތިބޭ މުއައްސަސ އެްއަގއި

ނޑިޔ ަރކަ ާފަ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާުނވ ނެ. ާހަދައިގެނެއް ާމީހަކު ާެއްއވެސް ާދެކޮޅު ްށާއެކަމަށް

ާ ާމިފަދަ ާމިއިއަޅުަގނޑުމެން ާދޭން ާއޭނަާނ ޔަތް ާމަސައްކަތްާޖެހެނީ ާމުއްދަތެއްަގއި ާއޭަނާދިގު ކުރުމަށްފަހު

ާ ާއުމުރު ާއޭނަ ާނޫންނަމަ ާީވމ92ާައިސްތިޢުފ ދިނީމަ، ާދިޔައިާއަހަރު ާހިސ ބަށް ާރިޓަޔަރކުރ  ާއޭނައޭނަ އަށްާާމަ

ާ ާމިއިދޭންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަަކ ާާނ ޔަތެއްގެ ާހުރިދަްއކަނީ. ާހަމަ ާމިދަްއކަނީ ާމިާާއަޅުަގނޑު ާހުއްޓ  ގޮތަށް

ގެާއައިޓަމްތަކަށްާވަކިާކަމަަކްށާގޮތަށް،ާބަޖެޓުާ.ޕީާސަރުކ ރުންާމިާދޭގޮތަށްާޔުޓިލިޓީޒްާކުންފުނިތައްާބަހ ލ …އެމް.ޑީ

ާބަހ ލ  ާފައިސ  ާވ ހަކަާހުންނަ ާދައްކަނީކީާގޮތަށް،ާބަހ  ާމި ާނޫން ާމިާއެއް ާޤ ނޫނަކުން ާދައްކަނީ ާކުރާ ެއއް.ާމި ކަން
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ާއެްއޗެއް ާހުންނަ ާއައިޓަމެްއަގއި ާަވިކ ާހުރި ާތަނެްއގައި ާައއިޓަެމއްާވ ހަކަ. ާއެހެން ާަލއިގެންާނަަގއި ާތެރެއަށް ގެ

ާވ ހަކަ ާދޭ ާތެރޭަގއި ާމިކަްނާާއޮޅުވ ލުުމގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުން ާވ ހަކަ. ާދޭ ާޤ ނޫނަކުން ާމިދައްކަނީ. ާނޫން އެއް

ާކު ާމަޖިލީހުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއްވެސްކުރ ނީ. ނޑުމެްނާާރ  ާއަުޅގަ ާނުސީދ ކޮށް. ާނުކުރަން ާއަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް

ހުރިހ ާކަމެއްާވެސްާކުރަނީާޤ ނޫނުގެާތެރެއިން.ާައޅުަގނޑުާމަޖިލީހުގެާރައީސަށްާވެސްާަދންނަވަންާއޮތީާމަނިކުފ ުނާ

ާހިމެނޭ ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާވެްސ ާއަޅުަގނުޑ ާއަދި ނާވެސް ާއަުޅގަ ާވެސްާޮގތަށް ާއެންމެން ކުަރްނާމަސައްކަތްާާޑުމެން

ާބޭރުކޮށްލ ާ ާމިތަނުން ާނަގ  ާއޭތި ާހުށަހެޅީމަ ާހުށަހެޅުމެއް ާމީހަކު ާހިތ ނުވ  ާތިމ  ާތެެރއިްނނޭ. ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ވ ނީ

ާފުރުޞަތުާނުދޭ ާމިތަނުން ާމީހަކަށް ާހިތ ާނުވ  ާއެްއވެްސާާއުސޫލުން،ާތިމ  ާމިތ ނގައި ާމީހަކަށް ާހިތ ނުވ  ގޮތް،ާތިމ 

ާނުލިބޭ ާއެާާޚިދުމަތެއް ާގަބޫލުކުރަނީާގޮތަށް، ނޑުމެން ާައުޅގަ ާނޫން. ާއުސޫލެއް ާގަޫބލުކުރ  ާމިއަދު ާައޅުަގނޑު އީކީ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާނަގަިއގެން ާމިސ ލު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތެރެއިންނޭ ާމިސ ލުގެ ާރީތި ާޑިމޮކްރަސީގެ ާމިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން

ާހުރިާކުރިއަށް ާސިޔ ސީ ާކުރުމަށްޓަކައި ާއެގޮަތށް ާއެކަން ާވެދ ނީ. ާޕ ޓީތަކަކުން ާމަސައްކަތްހ  ާއަިދާސް ކުރަންޖެހޭނެ.

ާދ ތީެވާ ާކަމެއް ާއަތޮޅަކަށް ާއެއްވެސް ާއެހެން. ާކުރައްަވންޖެހޭނީ ާއެކަން ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި މިތަނުގައި

ާ ާމި ާހަސަދަވެިރެވގެން ާއުިނކުރުމަށްޓަކަިއ4233ާާއެކަމަށް ާެއއްޗެިހތައް ާހުރި ާބަޖެޓްގަިއ ާއަހަުރެގ ވަނަ

ާކުރުމަާ ާއަުޅގަާމަސައްކަތްތަެކއް ާބިލަކުން ާމިފަދަ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާކަމެއް ާކޮްށގެންވ ނެ ާހ ސިލުކުރަްނާކީ ނޑުމެން

ާމަޤު ާމިއުޅޭ ާދައުލަތުގެ ާމިދ  ާފެނިގެން ާމިއަދު ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ 5ާާޞަދަކީ ާހުރިހ 5ާާބ ރު، ާތެރެއިން ބ ރުގެ

ާމުސްތަޤިއްލުކުރަން ާއުޅެނީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމުސްތަޤިާބ ރުތަކެއް ާއެވެގެން. ާކުެރޭވނީ ާމަޤ މ ާާއްލު ާބޭފުޅުންގެ

ާގަބޫލުކުރަންޖެޭހާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާއ ދެ، ާކުރަން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއކަން ާދީގެން. ާެވސް ާއުޖޫރަ ާވަރުގެ އެކަީށގެންވ 

ާބ ރުބޮުޑެވެގންާޙަޤީޤަތެއް ާބަޖެޓަށް ާަދއުލަތުގެ ާއެަބއޮތް. ާމަޤ މުާދ ާވެްސ ާއަުޅަގނޑުމެްނ ާެއއްޗެހިާގޮތަށް ތަކ އި

އިާމިހެންާކަންތައްތަްއާކުރުމުގައިާއަުޅަގނޑުމެންާިވސްނަންޖެހޭ.ާއެކަމަކުާމިކަންާފެށީާކޮންބައެއްތޯ.ާމިކަްނާއުފައްދަ

ާއަިމއްލަާ ާެއގޮތަށް ާއެހެންވީމ ، ާސަރުކ ރުން. ާމިއަދުގެ ާފޭހުނުާާފެށީ ާތިމ މެން ާޮކށްފައި ާއެކަން ާތިމ މެން އަށް

ާަރއްޔިތު ާއެކަން ާވަނީމަ ާލޮލަށް ާތިމ މެން ނޑު ާަހއްދަވ ނެއިލޮށިގަ ާއުޅުއްވަން ާޖަހަން ާބޮލަށް ާމަޖިލީހުގެ ކަެމްއާާްނގެ

ާނެތް....ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޫމސ ާ

ާމަނިކު.ާ

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަ(
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 ދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުާ

47ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާމިއަދުާމިާވ ހަކަާދައްކަނީާެއސް.ޓީ.ޯއާއިންާކުރީގެާސަުރކ ރުންާުކރެޑިޓަށްާދީފައިާއޮތްާ

ާކުރީ ާއެއް ާއޭރިއ  ާސިންގ ހ  ާބޮޑު ާއިން ާމ ލެ ާދަތި ާބިން ާދަތި، ާމިއޮތް ާނޫނީ ާވ ހަަކތޯ. ާބެހޭ ާރުފިޔ އ  ެގާމިލިއަން

ނޑިޔ ރުންސަރުކ ރުންާނަޙައްޤުާގޮުތގައިާއަމިއްލަާއަށްާދީފައިާއޮތްާވ ަހކަތޯ؟ާނޫނީާ ާ...ފަ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޫނން ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާމެންބަރު، ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއިބްރ ހީތެރިާމެންބަރުާޤ ިސމްާޝުކުރިއްޔ .ާމ މިނގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތް ާމަށްާއަޅުގަ

ާ

 މްާވ ހަކަދެއްެކުވން:އިބްރ ހީމ މިގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާ

ާ ާދަށުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަިކކުރެިވގެންދ 5ާާ`. ބ ރު

ާ ާބިނ ުކރެވިގެންާހަާޑިމޮކްރެޓިކް ާބަލައިާޔ ތެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޑިމޮކްރަީސާދ އިރު ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ ލަން

ާމު ާހަމަޖެހިފައިވ  ާއުސޫލުން ާޑިމޮކްރަީސ ާހަރުދަނ ކަމ މުއައްސަސ ަތއް، ާހިނގ ނެާއައްަސސ ތައް ެގާގޮތުާާއެީކގައި

ާބަލައި ާެއގޮތުން ާއ ދެ، ާމައްޗަށް. ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު 35/4232ާާލ އިރު ނޑިޔ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިާރުންފަ ާޤ ނޫނަށް ގެ

ާވަރަށްާ ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު ާކަންތަކަށް ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅިފައި ާގެނައުމަށް އިޞްލ ޙު

ާަރއްޔިތުްނެގާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިތިބީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާކަމަށް. ާއިޞްލ ޙުތަކެްއ ާމުހިއްމު ާވަރަށް އެކަީށގެންވ 

ާރައީާ ާފ ސްކޮށްގެން ާމަޖިލީހުން ާދޭންވީ ާމީހަކަށް ާކޮށްފަިއވ  ާދޭތެރޭާއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ާމީހަކ  ާއެ ާއަދި ނ ޔަތ ިއ

ާކޮންމެާ ާވެސް.ާއެ ާގޮތް ާކުރަންވީ ާބޭފުޅަކަށ7ާްކަންތައް ާހޮވ  ާބައިވެިރެވގެން ާއިންތިޚ ބެއްަގއި 5ާވީއިރުާާއަހަރަކުން

ާ ާސުބ ރުގެ ާބ ރުަގިއާމިދަނީ ާެއއް ާތެރެއިން ާއ ދެ،ާޝަރުޢީ ާކޯޓު. ާމަަސއްކަތްނިޕްރީމް ާދ އިރ ގައި ާއެ ކުަރްއވ ާޒ މު.

ާއެ ާވީިހނދު ާބަޔަކަށް ާހޮވިގެންދ  ާދުވަހަށް ާއުމުރު ާމުޅި ާކުށެއްާބޭފުޅުންނަކީ ާމަޤ މުްނާާބޭފުޅުން ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ނެތި

ާދިޔަކަމަށް ާބަދަލުވެގެން ާތަފ ތުެވގެން ާއަާވީާވަިކވެގެން ާމައްސަލައަކ ނަމަވެސް ާދިމ ވި ާފަހުން، ހެދި،ާާދި

ާސުއަޅުަގނ ާއެނގޭ ާޑުމެންނަށް ާކޯޓުގެ ނިޑޔ ުރންޕްރީމް ާމިފަ ާބޭފުޅަކު ާެދ ާިތއްބެވި ާގޮުތގައި ާެއާާގެ ވަނީ

ާދެާ ާދެވުނު ާރުހުން ާބޭފުޅުންނަށް ާދެ ާޢައްޔަންކުެރވުނު ާމަޖިލީހުން ާމި ާފަހުން ާމިއަދު ާއިްނ ާދ އިރ  ނޑިޔ ރުކަުމގެ ފަ

ާހިނގ ިދޔަ ާކަން ާއެ ާއ ދެ، ާނުހިމެނިފައި. ާތެރޭަގއި ާނެތީުމ.ާގޮތުާާބޭފުޅުންގެ ާދ ކަށެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާތަފުޞީލަކަށް ގެ

ާަބޔ ންެވގެން ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ާިމާާއެކަން ާތެރެއިން ާނަންފުުޅތަކެްއގެ ާފޮނުއްވ  ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ވަނީ

ާއެހ  ާބޭފުޅަކު ާއެްއވެސް ާގޮތަށް ާދެންނެވި ާމި ާއެހެންވީމ ، ާކަމަށް. ާހޮވަންޖެހޭ ާނަންތަކެއް ާދުވަހުާާމަޖިލީހުން ގިނަ
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ާމަަސއްކަތްކުަރއްވ ަފއިޢަދުލު ާނިޒ މުގައި ާއިހ ނެތިާއިންޞ ފުކުރުމުގެ ާބޭފުޅަކަށް ާނިކަމެތިކަމެްއާާވ  ާނުވަތަ ކަމެްއ

ާެވގެންާލިބޭނެ ާކަމެއް ާޢަދުލުގޮތަކަށް ާއަުޅަގނޑުމެންެގ ާދިއުމަކީ ާދުސްތޫރީ ާއަދި ާނިޒ މު ާހަޔ ތްާއިންޞ ފުގެ

ާއަުޅަގނޑުމެން ާބިނ ކޮށްިދނުމަށްޓަކައި ާނިކަމެތިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާލިބޭ ާމިއަުދާާނަށް ާވެގެންދ ނެ. ާަކމަށް ކަމެއް

މިހެންާފެންނައިރުާމިއަދުާއޮޕޮޒިޝަންަގއިާތިބިާމީހުންާމ ދަމ ާތިބޭނީާސަރުކ ރުގައިާނޫންާކަމެއްާކ ކަށްތޯާއެނގެނީ.ާ

ާވ ނެ ާކަންތައްތައް ާމ ދަމ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޔަޤީން ާނޭނާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމީހަކަށް ާެއްއވެސް ގެ.ާގޮތް

ާސަުރކ ުރގަިއާ ާިއއްޔެ ާއެުދަވހު، ާތިބެފަިއ ާސަރުކ ރުަގއި ާމިއަދު ާމީހުން ާތިިބ ާއޮޕޮޒިަޝންގައި ާިއއްޔެ އެހެންކަމުން

ާކަމަށް ާތިބީ ާއޮޮޕޒިޝަންަގއި ާމިއަދު ާބޭފުޅުން ާައީކާާތިއްބެވި ާނ ކ މިޔ ބީ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަްނ ާއަޅުަގނޑު ވެދ ނެ.

ނިޑއޭ.ާއަުޅަގނޑުމެންާބުނަ ނޑުެމންާޤަބޫލުކުކ މިޔ ބީގެާަތޅުދަ ކުރ ށޭ.ާކޮންމެާރަނީާހިތްމަތ ާއެކުާމަސައްކަތްނީާއަުޅގަ

ާމ  ާެވސް ާކ މިޔ ބުهللاާތްކަމަކީ ނޑުމެންނަށް ާޤަބޫުލކުރަްނާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑު ާމަރުޙަލ ތަކުގައި ާމިފަދަ ކުރަްއވ ނެަކމަށޭ.

ާވިސްނަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫޭނ. ާމީހަކަށް ާވިސްނަންވީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ނޑުމެްނާބޭނުންވަނީ، ާއަުޅގަ ާކަމަށޭ. ީވ

ާ ާދުސްތޫރީ ާައޅުަގނޑުމެންެގ ާޤ ނޫނުތަކ އި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާބިނ ކުރެިވގެންދ ެނާހަބަލަންވީ ާރަނަގޅަށް ޔ ތެއް

ާވިސްނަންީވާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާނުބ ްއވ ،ާމިއަދު ާތަޢައްސުބެއް ާޒ ތީ ާދޭތެރޭ ާމަްއޗަށޭ.ާަވިކާފަރުދަކ އި އުސޫލުތަެކއްގެ

ނުޑގެާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާއަޅުަގނޑުާމިާއިޞްލ ީޙާމިހ ާހިސ ބަށް،ާހަމަާގައިމުހަޔ ތްާމުޅިާދުސްތޫރީާ ވެސްާއަުޅގަ

ާވިދ ޅުވ  ާތިބޭފުޅުން ާުނވަަތ ާތެރޭގައި ާވިދ ޅުވ ާމަސައްކަުތގެ ާމަސައްކަތްާވަންޏ ާކަމަށްާގޮތަްށ ަތކުެގާސިޔ ސީ

ާމ ޙަާ ާހަލަބޮލި ާމި ާމަސަތެރޭގައި ާއައި ާކުރަމުން ާައޅުަގނުޑ ާތެޭރގައި ާމިައުދާއުލުގެ ާއަޅުަގނޑަށް އްކަުތން

ާ ާދުސްތޫރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަާހަޔ ތްޔަޤީންކޮށްދިނީ ާމިހ ތަނަށް ާއޮަގސްޓުާ:422މަހައްޓަން ާއަަހރުގެ ާާވަނަ 9ާމަހުގެ

ާސު ާއުފެދުނު ާފަހުން ާދުވަހުގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެވަނަ ާކޯޓުން ނޑުމެންނ ާޕްރީމް ާއަޅުގަ ާނިޒ މު ދޭތެރޭގަިއާާޝަރުޢީ

ާކުެރވި ާޤ ނޫނުތައްކަންތައްތައް ާއިޞްލ ޙުކުރުމ ިއ، ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާދުސްތޫރީ ާމި ދަމަހައްޓައިާާފަިއވ 

ހުރިހ ާތަޢުރީފެއްާކުރަންާޙައްޤުާާއިާމިވ ،ާައދިާހުރިހ ާސ ބަހަކ އި،ނެގެހެއްޓުމުގެާއެންމެާބޮޑުާިޒންމ ާއެއްާއުފުލ ފަ

ާނިޒ މުާއެންމެ ާޝަރުޢީ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާފަރ ތަކީ ާެއއް ާއަޅުާާބޮޑު ާސ ބިތުކަމ ގަކަމަށް ާެކރިހުރެ ާވަރަށް އެުކާާނުޑ

ާއެްއާ ާޑިމޮކްރަސީ ާިއޞްލ ޙީ ާމި ާދުނިޔޭގެ ާއޮތީހީ ާައޅުަގނޑުެމން ާމިއަދު ާވ ނަމަ ާއެހެންނޫންކަމަށް ދަންނަވަން.

ާހަލ ުކެވގެން ާސަބަބުން ާހަލ ުކެވގެާގެނައުުމގެ ާމިއަދު ާތެޭރަގއި ާަޤއުމުތަުކގެ ާެއއ ދިޔަ ާއެހެންނަމަވެސް ާޮގްއސަ. ާން

ާ ާބަލައިގަންނަންޖެހޭ،ާޚިލ ފަށް ާއެ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާނިޔ ތަކަކީ ާއިވެުމންދ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޯކުޓތަކުން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ާއިހުތިރ މުއަޅުަގނ ާވަރަްށ ާެއއަށް ާއެހެންވީމ ،ާޑުމެން ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުަގއި ާޙުކުމްތަކެއް ކުރެވެންޖެހޭ

ޅުންނަކަށްާވީއިރުާއެފަދަާޢިއްޒަތ އިާަޝރަފުާދެވިފައިވ ާބަޔަކަްށާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާއުމުރަށްާހޮވޭާބޭފު

ާބަލައިގަންނަްނާ ާހެޔޮހިތުން ާވެސް ާހަމަގައިމު ނޑު ާައޅުގަ ާއިޞްލ ޙުތަަކކީ ާބަެއއް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާމިހ ރު ވީއިރު

ާއެ ާއިޞްލ ޙުތަކެއް. ާއެއްާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާދޭންޖެހޭ ާމިފަބޭފުޅުންނަށް ާރައްކ ތެރިކަެމއް ާމ ޙަެވސް ާއަިދާއުލެދަ އްގައި
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ާނުދ ކަމ  ާހިތ މަކުރަން.ާއެާދެވެމުން ނޑު ާއަޅުގަ ާއެާމެދު ާގެދޮރަށް،ާއަދި ާނަފުސ އި ާއަމިއްލަ ބޭފުޅުްނެގާާބޭފުޅުންގެ

ބޮޑުާޒިންމ ާެއްއާާކަމެއްާއަޅުަގނޑުމެްނާފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ާއެއީާވަރަށްާސެކިއުރިޓީާއަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެހުރިހ 

ާާއުފުލަންޖެހޭ ާދުސްތޫރީ ާބަލ ނުލައި ާކަނދުރ އަކަށް ާމޫނަކަށް ާމީހެއްގެ ާޭއގެާހަވަކި ާއ ދެ، ާބިނ ކުރުމަށްޓަކައި. ޔ ތެއް

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާދ ނީ. ާބިނ ވެގެން ާމުސްތަޤުބަލު ާމ ދަމ ގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމައްޗަށް

ާމަރުޙަލ  ާމި ާެއއްގޮަތކަށްވަނީ، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާާވެސްގައި ާހިނގ ށޭ ާއެގޮތުްނ9ާާނުވިސްނަމ  ާނުވަތަ ބޭފުޅަކަށް

ާމ  ާއަދި ާބޭފުޅުންނަށް ާއަދަދެއްާގިނަާވިއްަސކަށް ާކޮންމެ ާއަދި ާވެްސ. ާދ ނެހެންނެއް ާނުވޭ ާިހއެއް ާއެހ ވަރަކަށް ާއިން

ާާކަމަށް ާދޭންޖެހޭ ާއެ ާއިހަށްއިވިޔަސް ާއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދޭންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ުހާދުވަާނ ޔަތްތަެކއް

ާބޭފުޅަކަށް ާދެ ާނޫޅެން. ާދަންނަވ ކަށެއް ާނަން ާކޮންމެހެން ނޑު ާއަޅުގަ ާސުާހަމަ ާދެާމީގެ ާތިއްެބވި ާކޯޓުގެ ޕްރީމް

ނޑިޔ ރުން ނޑުމެންނަށްާއެާމިާފަ ޕްރީމްާކޯޓަށްާފަހުންާއައިާބެްނޗުގެާތެެރއަްށާބޭފުޅުންނަށްާދޭންާމިާސުާވަނީާއަުޅގަ

ބޭފުޅުންާދައުލަަތށްާޤައުމަށްާކިހ ވަރެްއގެާާްނގެާކޮބައިޯތޭއާކުށަކީ.ާއެބޭފުޅުާނުގެނެވިފައި.ާއ ދެ،ާއެހެންނަަމވެސްާއެ

ާކޮށްދީފައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ.ާާޚިދުމަތްތަކެއްތޯ ާހިންގ ލަން ާނަަޒރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެްއޗެއްސަށް ވަނީ.ާއެ

ާބޭފުޅުން....ާއެ

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކުވން:މަދުާއ މިރުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ާހިތ މަ ާވަރަްށ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާފ ސްާާޔ ޝުކުރިއްޔ  ާމިތަނުގައި ާދަންނަވަން ވެގެްނދ ާއެކު

އަށްާގޮވ ލުމަީކާމިާާތައްާތިމ މެންާހިތްހަމަނުޖެހޭާބިލެއްާވީމ ާއެާބިލުާތަްޞދީޤުނުކުރުމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ބިލު

ާމިފަހަކަށް ާޢ އްމުާާައއިްސާވަރަށްާމަޖިލީހުގައި ާާވެފައިޮބޑަށް ާބިލ  ާއ ދެ،ާމި ާކަެމއް. ާވ ހަކަދެއްެކިވާާބެހޭވ  ގޮތުން

ާމެންބަރަކު ާމަސައްކަތްާާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޞްަލޙަތުކުރިއެުރވުމަށް ާއަމިއްލަ ާނުޖެހޭނެފ ހަަގކުރަްއވައިފި ކަމަށް.ާާކުރަން

ކަމަށް.ާއެކަމަކުާއަުޅަގނޑުމެްނނަށްާމިއަދުާބަޖެޓަކުންާާޤަބޫލުކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާެއގޮތަށްާއެހެންާކުރަންނުޖެހޭނެ

ާ ާނިކަމެިތ ާކަންކޮޅުތަުކަގއި ާދިވެހިރ އްޭޖެގ ާމި ާނުދޭ. ާފ ހަގަެވގެެނއް ާއެކަމެްއ ާއެތަްއާހ ވެސް ާތިބި ލުގައި

ާކަމެ ާެއްއެވސް ާެއއިން ާެވސް ާެއކަމަކު ާއެބަތިބި. ާރިޢ ޔަތްކުރެވިފަރައްޔިތުންތަެކއް ާމަްއޗަށް ާނެތް.ާްއގެ ާއެްއ

ާނ ޔަތެއްާދޭށެޭކާނޫން.ާއިޚިލ ފަށްާމީހަކަށްާާުއެޅނީކީާކޮންމެހެންާގަވ އިދ ާމިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދައްަކވަމުން ާާވ ހަކަފުޅު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަތިފުޅުގެންދަވ  ާޢަމަލުތައްާާނުވ ނެާމެންބަރަށް ާބޭފުޅުންގެ ާއެހެން ގޮތަށް

ާބެހެއްޓުމަށްާދަންނަވަން.ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުގެާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާެގންދެވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ
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 މަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ނޑުާކުިރންާވެސްާދަންނަވ ފަިއވ ާބިލެއްާހަމަާަގއިމުަވްއޗޭ.ާއ ދެ،ާއެާެގއްލުނުާވަގުުތކޮޅުާދެއްާ ެވސްާމިތަނަށްާއަޅުގަ

ާފިކުރުާ ާމެންބަރެއްގެ ާއެ ާހުށަހަޅ ނީ ާހުރިާ،ފަދައިން ާޖެހޭނެާގޮތަކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޚިޔ ލ ތު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ކަަމށް

ާދެންނެވިއިހުތިރ މު ާމި ާއެހެން ާކަމަާކުރަން. ާމަޖިލީހަށް ާމި ނޑިޔ ރުންކީ ާާނ ފަ ާހުށަހެޅިގެންާބެހޭ ޤ ނޫނެއް

ނޑިޔ ރު އަށްާބައެއްާމ އްދ ތަކަްށާާރެާއިންާއެާރެާއަށްާއިޞްލ ޙުކޮށް،ާއެާރެާއިންާއެާރެާބެހޭާޤ ނޫނުާއެާނ ންފަ

ނޑުމެންނަށްާއެބަާފެނޭ.ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާޢަމަލުކޮށްާއެާތަޞްދީޤުކޮށްގެްނާދިޔަ ައކީާެދާާތަންާވެސްާއަުޅގަ

ަނމަާމިއަށްވުރެާރަނަގޅަށްާެވސްާމިކަންާކުެރވުމަކީާެއކަށީެގންވ ާކަމެކޭ.ާއެާފުރުޞަުތާާދައްަކއިފިޕ ޓީއިންާވ ހަަކާ

ާކުރަންޖެހޭނެ ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަދެްއކުމަކީ ާއެހެންގޮތަކަށް ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާމިއަދު ކަމެްއާާއޮްއވ 

ާއެ ާއިޙުތިރ މްކުރަން ާހަމަ ާޤަބޫލުކުަރން ނޑު ާއަޅުގަ ާނޫނޭ. ާނުޖެހޭ ާދޭން ާމީހަކަށް ާހިއްވެސް ނ ޔަތ އިާއިމ ޔަތ އި،

ާދީގެންާ ާެއއީ ާނޫންާރައްކ ތެރިކަން ާއެއްެޗއް ާބަލަންޖެހޭާާވ ނެ ާއެބަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާވެސް ާއެކަމަކު ކަމަށް.

ާ ާއަޅުަގނުޑމެން ާމީހުންނަކީ ާކޮށްފައިވ  ާޚިދުމަތް ާަވޒަންުކރަންޖެހޭ.ާޤައުމަށް ާއަގު ޖެހޭާކުރަންހިމ ޔަތްޚިދުމަތްތެރިންގެ

ެއއްާނޫން.ާާބައެއް.ާއެާއޮންނަާއުސޫލުތަކ އިާހަމަތަކުގެާމަތިން.ާފަހަރެްއގައިާވެސްާަޙއްޤުާނޫންާެއްއެޗއްާދޭާވ ަހކަ

ާނޫންކަމަށްވ  ާއެދޭކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިގޮތުެގާާޙައްޤު ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާގެނައުން ާއަނބުރ  ާވެސް ާމިކަން ނަމަ

ާދެ ާކުރަންޖެހޭނެ. ާމިކަންކަން ާނެތްމަތިން ާފަިއސ  ާމ ލިއްަޔތުގައި ާދައުލަތުގެ ނޑަްށާާން ާއަޅުގަ ާބުނުން ާބުނ  ކަމަށް

ާކައުންސިުލާ ާލޯކަލް ާމިތަނުގައި ާކަމަކީ ާމިދެންނެވި ާއެހެްނ ާއުނދަގޫ. ާަޤބޫލުކުރަން ާވެސް ާހަމަގައިމު މިއަދު

ާ ާއުމުރު ާހުށަހެޅުމެއ7ާްއިންތިޚ ބުގެ ާހުށަހެޅި ނޑު ާއަޅުގަ ާހެދުމަށްޓަކައި ާވަަރްށާާއަހަުރާދުވަހަށް ާނުވި.ާއެއީ ފ ހެއް

ާވ ނެ ާހެާކަމެއްާޚަރަދުކުޑަ ާއިދިކޮޅު ާބިލަށް ާއެ ާނުވަތަ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދު ާހަމަާކަަމށް ާބޭފުޅުންނަށް އްދެވި

ާއެގައިމުާ ާަރއްޔިުތންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤަބޫލުކުެރވޭނެަކން ާމ ލިއްޔަތ ވެސް ާއެހެންީވމ ، މެުދާާނގޭނެ.

ނޑުމެންނަކަށްާނުފެނޭ.ާާސްާދައްކަވ ާވ ަހކަާއ އިާކަންކަންާވެގެންދ ވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވ ާމިންވަުރާވެ ގޮތ އިާއަުޅގަ

ާައްށާ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާތަޞްދީޤުނުކުރުމަށް ާބިލެއް ާވިސްނ ަވޑަިއގެން ާމައްޗަށް ާކަންކަމުގެ ާމިފަދަ އެހެންވީމ ،

 ޔ .ހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާގޮވ ލުމަކީާެއއީާއެހ ާޒިންމ ދ ރުާކަމެއްާޫނނޭ.ާޝުކުރިއް

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާއެްނމެފަހު ނޑު އިބްރ ހީމްާމެންބަރުާާޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާށް.މުއްޠަލިބަ

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ
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ާ .هللاާرسول علىާوالسالمާوالصالة هلل لحمد ا`.ާ ާރައީސް ނިޑޔ ރުންޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ނޫނުާފަ ާޤ ނޫނު ގެ

ާ ާވަރަށްއ35/4232ާަނަންބަރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަވގުުތގައި ާމި ާގެނައުުމގެ ާިއޞްލ ޙު ާއުފ ކުރަން.ާސަބަަބކީާާށް ޮބޑަށް

ާމައިާ ާސިޔ ސީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަނިކޮށް ާތެރެއަށް ާހަލ ކުގެ ާނިޒ މު ާދުސްތޫރީ ާޤައުމުގެ ާޕ ޓީމި ާދެ އެީކަގިއާާއ ަގނޑު

ާަނތީޖ ާކުރެވުނު ާނިޒ މްާާމަސަްއކަތްތަުކގެ ާސިޔ ސީ ާޝަރުޢީާާ،އިން ާހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާނިޒ ުމގެ ާދުސްތޫރީ ޤައުމުގެ

ާ ާމިައދު ާއިރ ދަކުރެްއވީތީ ާހަރުދަނ ނިޒ މް ާވަރަށް ާއިެވފަވަނީ ާއެ ާހަރުދަނ ާހ . ާނިޒ މް ާއެ ާއިތުަރށް ލަތުަގއި

ާމަަސއް ާކުރެވޭ ނޑުމެންެގާކުރުމަށްޓަކައި ާއަުޅގަ ާމިއަދު ާަރއީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާެދކެނީ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ަކތެއްކަމުަގއި

ާ ާޤައުހ ޤައުމީ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާގޮތަކީ ާހުރި ާމުއަލަތު ާއެއް ާޝަރަފުވެރި ާެއންމެ ވ ާާކަމަށްާެއއްާއްސަސ މުގެ

ާއަޅުގަ ާނުހުންނަކަން ާހަމަހޭގައި ާތަރުޖަމ ނުގެ ާއޮފީުހގެ ާމިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާފެންނަމުން.ާާނޑުމެންނަށް ދަނީ

ާިމާ ާމީހުންނޭ. ާކޮރު ާރަްއޔިތުންނަކީ ާިދވެހި ާތިބި ާޞިއްޙަތުގައި ާފުރިހަމަ ާދިވެހި ާިތބި ާހަމަހޭގައި ާވިދ ުޅވީ ރޭގައި

ފެންވަރަށްާމިކަންާބަދަލުވެގެްނާދ އިރުާޝަރްޢީާނިޒ މުެގާހަރުދަނ ކަމަކީާމުހިއްމުާކަމެއް.ާއެކަންާއިތުރަށްާހަރުދަނ ާ

ާކުރުމަކީކުރުމަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާމަސައްކަތް ާޖެހޭ ާކުރެވެން ާމުހިއްމުާށް ާއެހެންކަމ ާވެސް އެކީަގިއާާކަމެއް.

ާުއއްމީދު ާއިޞްލ ޙުތަކ އަޅުަގނޑު ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާބިލު ާމި ާގޮތެއްގަިއާާކުރަނީ ާފުރިހަމަ ާއެީކަގއި ވެސް

ާޤައުމުެގާޝަރްޢީާނިޒ  ާމި ާގޮސް ާއެމުގައިާފ ސްވެގެން ާރަޙްމަތ هللاބޭފުޅުންނަށްާާތިއްބެިވާބޭފުޅުންނަކީ އެީކަގިއާާގެ

ާއަނބުރުވެރިކަމ  ާޝަރަފްވެރިކަމ ިއ ާުއޅެވޭނެާމ ދަމ ވެސް ާއަދި ާއުޅެވި ާގޮތުގައި ާރީތި ާޔަޤީންކަްނާާއެީކގައި ކަމުގެ

ާއިޞްލ ޙުތަކ  ާމި ާުކރަނީ ާއުއްމީދު ނޑު ާއަުޅގަ ާވުން. ާކަމުަގއި ާބައެއް ާބިާލިބިގެންދ ނެ ާމި ާފ ސްވެ،ާމިާއެކީަގއި ލު

ާ ާދިޔަ ނޑިޔ ުރންވަިކވެގެން ާފަ ާތިއްެބވި ާމަޤ މުގައި ާމިހ ރު ާއަދި ނޑިޔ ުރންނަށ އި ާފުރިހަމަާާނަށްފަ ވެސް

ން.ާޢިއްޒަތްތެިރާޓަކައިާޔަޤީންކަެމއްާލިބިގެންާދިޔުބޭފުޅުންގެާރައްކ ތެިރކަމަށްާއެާާން.މަޖެހުމެއްާލިބިގެންާދިޔުހިތްހަ

ާކަންތަ ާމި ނޑުމެން ާދެކޮޅަށްާރައީސް،ާއަުޅގަ ާކަމަކ  ާކޮންމެ ާހިނގ  ާތެރެއިން ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާކަންބޮުޑވަނީ އްތަކަށް

ާބަޔަކު ާއަަބދުާވ ހަކަދަްއކ  ާވ ހަަކއިެގާާެވސް ާދައްކ  ާފަރ ތްތަކުން ާއިިދކޮޅު ާއެކަންތައްަތކަކީ ާމިއަދު ާތިބޭ.ާއަދި ވެސް

ާހިމެ ާނިޒ މުގެ ާުދސްތޫރީ ާއޮތް ާޤައުުމގައި ާބަދަލުގައި ާަކންތައްތަކ އި ާކަންަތއްނޭ ާދީނީ ާގޮންޖައްަސވ  ބަޔަީކާތަަކށް

ާއެ ާސަރުކ ުރގެ ާވ މިއަދުގެ ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްެބވި ާައޅުަގނޑުތެރޭަގއި ާކުރިން ާމީގެ ާދިޔައީީކާީތ. ާފެނިގެން މެްނނަށް

ާއޮތްާއެހެ ާސަުރކ ރު ާކުރީ ާނޫން. ާނެއް ާއޮތްއިރު ާކަންތައްތަްއ ާދީނީ ާއިހުމ ލުން ާއިިދކޮުޅާސަރުކ ުރގެ އިުރަގއި

ާފަރ ތްތަކު ާކަންތައްތަކ އި ާދީނީ ާދިޔައީ ާކުރުމަށްާމަސައްަކތްކަންތައްތަާަޤއުމީން ާމިދަނީާްއާރަނގަޅު ކުރަމުން.ާމިއަދު

ކުރަމުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާކަތްާދީނީާކަންތައްތަކ އިާަޤއުމީާަކންތައްތަކ ާހަލ ކުާކުރުމަށްާަސރުކ ރުންާމަސައް

ާރައީސް.ާ

ާ
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ާމި ާއަާޝުކުރިއްޔ . ާހިސ ބުން ާަގވ އިުދގެ ނޑު ާ)ށ(5ާގެވަަނާ)ހ(97ާޅުގަ ާމ ްއދ ގެ ާއެ ާދަށުން ާގޮުތެގާާަގއިގެ ވ 

ާ ނިޑޔ ރުންާދިވެހިރ އްޖޭގ4232/35ާެާނަންބަރުާޤ ނޫނުމަތީން ާ..ާާށްޤ ނޫނަާގެފަ ާބިލުވަނަ ާގެނައުމުގެ ެގާއިޞްލ ޙު

ާވަނަާިކޔުންާިއއްވަން.5ާާ

ނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާާ-33.4 މެންބަރުާާޢިއްޒަތްތެރިާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެއަށް.33.4ާާއެޖެންޑ ާނަންބަރުާާއަޅުގަ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ  ާމަޚްލޫފް ާާ،އަޙްމަދު ާނަންބަރު ާލ މަރުކ4232/9ާަޤ ނޫނު ާދ އިރ ތަްއ ާއިދ ީރ ީޒާިދވެހިރ އްޖޭެގ

ދިރ ސ ކުރައްަވިއާޤައުމީާސަލ މަތުގެާކޮމިޓީންާގެނައުމުގެާބިލު،ާއިޞްލ ޙުާވަނަާ..ާށްާއުސޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނަ

ާގޮތުގެާ ާާރިޯޕޓްާފުރިހަމަކުރެއްވި ާހުށަހަޅުއްވ ެދއްވ ީނ ާރިޕޯޓް ާމި ެގާކޮމިޓީާާސަލ މަތުގެާޤަުއމީހުށަހެޅުއްވުން.

ާނަ ާދ އިރ މުޤައްރިރުގެ ާތޮްއޑޫ ާޢައިބު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެގެ ނުޑ ާއަޅުގަ ާވަޙީދު. ާމެންބަރަށްާލީ ރި

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ
ާލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ

ާމި ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާާއީޝުކުރިއްޔ  ާނަންބަރު ާދ އިރ ަތްއ4232/9ާާޤ ނޫނު ާއިދ ރީ ދިވެހިރ ްއޖޭގެ

ާޤ ނޫނަާލ މަރުކަޒީ ާހިންގުމުގެ ާދ އިރ ގެއުސޫލުން ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާމަޚްލޫފުާޢިއްޒަތްތެރިާށް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު

ާާ،ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާނަމުަގއި ާސުރުޚީގެ ާއަރިމަތީ ާމި ާވަކިވުން. ާމެންބަރުަކމުން ާއިޞްލ ޙަކީ ާމި ާ;33އިޞްލ ެޙްއ.

ާމ  ާއެއްވަނަ ާމ އްދ  ާގޮުތަގއި ާތިރީަގިއާއިތުރުާާއްދ އެްއގެ ާވަކިވ ނީ ާމަޤ މުން ާމެންބަރުން ާކައުންސިލުގެ ާއެީއ ކުރުން.

ޚ ބުވ ާފަރ ތްަތްއާ.ާސިޔ ސީާޕ ޓީެއއްގެާިޓކެުޓގައިާކުރިމަތިލައިެގންާއިންތި(ބ)ވ ާގޮުތގެާމަތީންނެވެ.ާމިާމޭރުމުން.ާމި

ިއްނާދަާޕ ޓީންާވަިކވުންާނުވަތަާއެާމީހަކުާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީައކުންާަވކިކުރުން.ާމިާބީާނިސްބަތްވިާއިރުާއިންތިޚ ބުވި

ާ ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާމި ާއިޞްލ ޙެއް. ާއިއްވ ފައިކިޔުއޮތް ާާން 43ާާަވނީ ާއޮްތ4232ާޖޫން ާަރއްޔިތުންެގ39ާާަގއި ވަނަ

ާ 4ާާމަޖިލީހުގެ ާަދއުރުެގ ާޖަލްސ ގ9ާާަވަނަ ާބަހުސްާ.އިވަނަ ާއިބްތިދ ޢީ ާބިލުގެ ާިމ ާއަދި ާވަނީ ޖޫްނާާ;4ުކރެވިފައި

4232ާ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާއޮތް 4ާާަގއި ާދައުރުގެ ާޖަލްސ ގ33ާަވަނަ ާބިލ ވަނަ ާމި ާއެްއާމަާާމެދުާއި. ޖިލީހުގެ

ކުރެްއވުމަށްފަހުާނިންމެވީާމަޖިލީހުގައިާމެންބަރުންާފ ޅުކުރެއްިވާޚިޔ ލުުފޅުތަކުެގާއަީލގައިާމިާިބުލާސްާޖަލްސ ގައިާބަހު

ާކޮމިޓީ ާސަލ މ ތުގެ ާޤަުއމީ ާސަލ މ ތުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްޓަކަިއ ާޤައުމީ ާފޮނުވުމަށް. ާބިުލާއަްށ ާމި ާކޮމިޓީން ގެ

ާމަސަދިރ ސ  ާާްއކަތްކުރުމުގެ ާާގައ4232ިާޮއގަސްޓ36ާުފެއްޓީ ާކޮމިޓީގެ ާބައްދަލުވުމުގ59ާާައެ ާޤަުއީމާއިވަަނ .

ާމެސަލ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާހިމެނެނެނީ ާއަުޅަގނޑުެގާއިތުރުން ާކޮމިޓީަގއި ާޢަބްދުމަތުގެ ޔ މީންާهللاާންބަރު

ާޢިއްާޢަބްދުލް ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއަދި ާމުޤައްރިރު. ާކޮމިީޓގެ ާއެއީ ާމަނިކު،ާޤައްޔޫމް، ާމޫސ  ާމެންބަރު ޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާމަނަދޫ ާމޫސ ، ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމެންބަރުާކުޅުދުއްފުށީ ތެރި

ާޠ ރިޤު ުދާވަފުރ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ުމަޙްއަމުދ ުޒަބިއުރ، ިހްނަނަވުރ ާދިއާރެގ ، މުޙައްމަދު

ާމެ ާއިބްރ ހީާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ންބަރު ާޞ ލިޙް،ާގުރަިއދޫ ާމުޙައްމަދު ާރިޟ މް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ،ާގެ
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ާދ އި ާޙުސަމަތިވެރި ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާޔޫސުފްާރ ގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ ާމުޙައްމަދު، އިން

ދިވެހިރ އްޖޭެގ4232/9ާާޤ ނޫނުާނަންބަރުާްލހ މްާއަޙްމަދު.ާނަޢީމްާއަދިާގެމެނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއި

މެންބަރުާއަޙްމަދުާާޢިްއޒަތްތެރިާްށާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެޒީާއުސޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނައިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަާ

ގައިާފުރަތަމަާސަލ ަމތުގެާކޮމިޓީާޤައުމީާކުރެްއވުމަށްާއުުމގެާބިލު،ާދިރ ސ ިއޞްލ ޙުާގެނަާ،މަޚްލޫފްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ 

.ާއިާއެއްާވަނީާއެކުަލވ ލެވިފަާާމެންބަރުންގެާކުޑަާކޮމިޓ6ާީބޭއްވުނުާބައްދަުލވުމުަގއިާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްޓަަކއިާ

،ާުކޅުދުއްފުށީާއުތުުރާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންަބރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ އެާުކޑަާކޮމިީޓގައިާހިމެނިަވޑަިއގަންނަވަނީާ

ާދ  ާމަތިވެރި ާޒުބައިރު، ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާޙުސަދުވ ފަރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި އިންާއިރ ގެ

ާޢިއްާ ާދ ިއރ ގެ ާގުރައިދޫ ާއަދި ާދިރ ސ މުޙައްމަދު ާބިލު ާމި ާރިޟ . ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާކުަޑާޒަތްތެރި ކުރެްއވުމަށްފަހު

ާކޮމިޓީ ާމި ާރިޕޯޓް ާލިބުއަާާކޮމިޓީގެ ާށް 45ާާމުން 4232ާނޮވެމްބަރު ާބައްދަލުވުމުަގއި ާކޮމިީޓގެ ާމި ާއޮތް ާޤ ނޫނުާަގއި

ާދެކުނުާާގަލޮޅުާށްޤ ނޫނަާހިންގުމުގެާާއުސޫލުންާލ ަމރުކަޒީާދ އިރ ތައްާއިދ ރީާިދވެހިރ ްއޖޭގ4232/9ާެާނަންބަރު

ާާ،ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާމަޚްލޫފްާއަޙްމަދުާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ގެ ާބެކޮމިޓީާއިޞްލ ޙު ާކޮމިޓީާގަިއ ާއްލެވުމަށްފަހު

ާމެ ާހ ޒިުރވެަވޑަިއގެން ާނިންއަށް ާއަޣްލަބިްއޔަތުން ާންބަރުންގެ ާބިލަށް ާމި ާޢިްއޒަތްެތރިާާދ އިރ ގެާދެުކނުާގަލޮޅުމެވީ

ާއިޞްލ ޙެއްާ،ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވާ ާމަޚްލޫފްާއަޙްމަދުާމެންބަރު ާރަނގަޅު ާކޮމިޓީްނާާއިޞްލ ޙަކީ ާބަލައިގަނެާސަބް ކަމަށް

ާހުށަހެޅުމަށެވެ.ާ ާރިޕޯޓ އެކު ާމި ާނިންމުމަށްޓަކައި ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާއިޞްލ ޙު ާމި ާޮގތަށް ާރިޕޯޓުަގިއވ  ހުށަހަޅ ފައިވ 

ާގަ ާބިލަށް ާމި ާެމންބަރުން ާބަެއއް ާކޮމިީޓގެ ާމަޚްލޫފްާއަޙްމަދުާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާާދެކުނުާލޮޅުނަމަވެސް

ާޤ ާ،ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާނޫއިޞްލ ަޙީކ ާޚިލ ފ48ާުނުއަސ ސީެގ ާމ އްދ އ  ާއެާާއިޞްލ ެޙއްާވަނަ ާދެކެަވޑަިއގެން ާކަމަށް

ާކޮމިޓީ ާެވސް ާޚިޔ ލުފުޅުތައް ާހުށަހަޅުްއވ ފައިާބޭފުޅުންގެ ާާއަށް ާފ ހަގަކުރަެމވެ. ާފުރުޞަުތަގއި ާމި ާކަން ާޤ ނޫނުވ 

ާދެކުނުާާގަލޮޅުާށްޤ ނޫނަާހިންގުމުގެާާއުސޫލުންާލ ަމރުކަޒީާދ އިރ ތައްާއިދ ރީާިދވެހިރ ްއޖޭގ4232/9ާެާނަންބަރު

ާދިރ ސ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާމަޚްލޫފްާާއަޙްމަދުާމެންބަރުާާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ގެ ާގެަނއުމުެގާބިލު ކުރެއްވުުމެގާއިޞްލ ޙު

ާތަފ ުތާ ާފ ޅުކުރެްއވި ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާެގންދިއުމުގަިއ ާކުރިއަްށ ާކޮމިޓީން ާމައި ާކޮމިޓީންނ ިއ ާކުޑަ މަސައްކަތް

ާކޮމިޓީޚި ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހު ާބިލު ާމި ާއަދި ާރިޢ ޔަތްކުރެުވނެވެ. ާހ ޒިރުވެވަަޑިއގެންނެިވާާޔ ލުފުޅުތަކަށް އަށް

ާނިންމަވ ފައި ާއަޣްލަބިއްޔަތުްނ ާރިޕޯޓްާާމެންބަރުންގެ ާމި ާނިްނމުމަށްޓަކަށް ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާެމދު ާބިލ  ވ 

ާހުށަހަޅަމެވެ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ
ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޕ ޓީތަކުްނާ ާރިޕޯޓަށް ާކުރީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދެްއކުމަށް ާވެސް ާރިޕޯޓަށް ާމި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާނިސްބަތްުނވ ާާހަމަޖައްސަވ ފައި ާޕ ޓީއަކަށް ާަވކި ނުޑ ާއަުޅގަ ާގެންދ ނަން. ާއަރުވަމުން ާފުރުޞަތު ާމަތީން ާގޮތުގެ ވ 

ާސަ ާދަންނަވ ލ ނަން.ާޕ ޓީމެންބަރުންގެ ާމަސައްކަތްާމ ލުކަމަށް ާމި ާދޫކޮށްލައްވަނީ ާއެ ާވަގުތުތަެކއް ާގިނަ ާވަރަށް ތަކުން
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ގަިއާޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާއެާރޫހުހަލުވިކުރުމުގެާމަޤުޞަދުގަިއ.ާއެހެންވީމ ،ާަވކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާޢިއް

ާއަާ ާބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންދެްއވުމަކީ ާމަސައްކަތުަގއި ާދަންނަވ ލަްނ.ާމި ާއެދުމެއްކަމުަގއި ާއިޚުލ ޞްތެރި ޅުަގނުޑެގާވަރަށް

ާމުޙައްމަދު.ާ ާޙުސައިން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާއަރުވަނީ، ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު އަޅުަގނޑު

ާޑީ.އ ރު.ީޕގެާފަރ ތުންާވ ހަކަފުުޅާދެއްކެވުމަށް.ާާ

ާ

ާދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަ

އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާއ ދެ،ާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނަށްާމިހ ރުާ

ާނިސްބަްތވ ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަދި ާތ އީދުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙަށް ާއިވިަވޑަިއގެންނެވި ާރިޕޯޓް ާދެންމެ ާހުށަހެޅި މި

ާތ އީދުކުރ  ާވެސް ާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެާޕ ޓީ ާ، ވ ހަކަ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާއަކުެރްއާާ;33ހުށަހެޅިަފއިވަނީ ާއަށް ާމ އްދ  ަވނަ

ާ ާފަދައިން ާވަިކވ ާ;33އިތުރުކުރުމަށް.ާއ ެދ،ާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާމެންބަރުަކމުން ާއަކީ ާމ އްދ  ާުނވަަތާާވަނަ ގޮތް

ާއެ ާމ އްދ .ާހުށަހެޅިފަިއވަނީ ާަބޔ ންކުެރވިެގންވ  ާގޮތް ާއިންތިޚ ބުެވވަަޑއިގެންަފއިާާވަކިކުެރވޭ ާަކއުންސިލަށް ާމެންބަރަކު

ާޓިކެެޓއްަގއި ާޕ ޓީގެ ާޕ ޓީައކަށްާނިސްބަތްވެ ާވަކި ާވަކިެވއްޖެާވަނީ ާއިން ާޕ ޓީ ާއިންާާނަމަ ާޕ ޓީ ާވަކިވުންާނުވަތަ ނަމަ

ާބަ ާޕ ީޓތަކުން ާބަެއއް ާފަަދއިން ާިއވިަވޑަިއގެންނެވި ާވަިކވުން.ާއ ދެ،ާދެންމެއަކު ާމެންބަރުްނާވަކިކޮށްިފާނަމަވެސް ެއއް

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާނުކުެރވެޭއ. ާތ އީދެއް ާތިމަންަނމެންނަށް ާތަޢ ރަޟްވ ެނއޭ. ާޤ ނޫނުއަސ ީސއ  ާވިދ ޅުޭވ އެބަ

ާމިހ ރުާ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާއެއް.ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާޑިމޮކްރަސީ ާމިއޮތީ ާޙަޤީޤަތްތަކަށް.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާކަމުގެ ވިސްނ ލަމ ތޯ

ާއަދި ާޑިމޮކްރަސީ ާެއއް.ާާމިއޮތް ާޑިމޮކްރަސީ ާޙައްޤު ާފަޚުރުވެރިވުން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއަކީ ާޑިމޮކްރަސީ އ ލ ވަމުންދ 

ނޑަކަްށާ ާއަުޅގަ ާހ ލެއްަގއި ާއެްއވެސް ާޑިމޮކްރަސީއެކޭ ާފުރ ފުރިހަމަވެގެންވ  ާމިއޮތީ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި އެހެންނަމަވެސް،

އެއް.ާމިާޑިމޮކްރަީސާއަށްާފެންދީާހައްދަންޖެޭހާާދ ާޑިމޮކްރަސީާވަމުން.ާމިއީާގ އިުމވަމުންދ ާއިންވޯލްާނުދެންނެވޭނެ

ާގޮަތކަށް ާމިއޮންނަ ާތަންތ ނގަިއ ާަބއެްއ ާއެހެންވީމ ،ާދުނިޔޭގެ ާއެއް. ާދ ާިޑމޮކްރަސީާޖީބުގެާޑިމޮކްރަސީ ަފަދާާއަށް

ނުޑމެންގެާމައްާއެކިާާޓެންޑެންސީއ  ލ ޒިުމވ ާޗަްށާކަހަލަާކަްނތައްތައްާފުރުޞަތުަތއްާވީވަަރކުންާބަންދުކުރުމަކީާއަުޅގަ

ާއެހެންވީމާ  ާގިަނާާައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވަލްނ ިމުއޭޅ ާވަހކަ ، ކަމެއް. ާއަށް ާޕ ޓީ ާނިސްަބތްވެގެން ާޕ ީޓއަކަށް އަކީ،

ާޤުރުބ ނީ ާމަސައްކަތ އި ާމެންބަރުންތަކެއްގެ ާވަކިާއ އަދަދެްއގެ ާހޮވިއްޖެާެއްއކޮށް ާއޭނަާކަމަކަށް ާއޮންނަާާނަމަ އަށް

ާއެ ާއޮެވއޭ، ާވެސް ާއެބޭާމަސްއޫލިއްޔަެތއް ާަޙއްޤުަތކ އި ާމަސައްކަްތކުރުމުަގިއާާފުޅުންގެ ާަޙއްޤުަގއި ބޭފުޅުންގެ

ާޒިންމ  ާެދންނެވިާވެސް.ާެއހެންކަމ ާދެމިހުރުމުގެ ާއ ދެ،ާމި ާއުސޫލުން ާމި ާއަޅުަގނޑުެމން ާިސޔ ީސާާއެކީަގއި ގޮތަށް

ާ ާތެރެއިން ާމިންަގނުޑގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާހަމަ ާވެސް ާމަޤުޞަޕ ޓީތަކަކީ ާއަވަކި ާޑިމޮކްރެިޓްކާދުތަކަްށޓަކައި ދި

އުސޫލުތައްާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއާއުފެއްދިފައިވ ާތަންތަނޭ.ާއެާޕ ޓީތަކުގެާފަރ ތުންާކުރެވޭާމަސައްކަތްަތއްާއެާޕ ޓީތަްއާ

ާމަ ާދިފ ޢުކުރުމުގެ ާއިޞްލ ޙެއްޤުޞަޙައްޤުތަކ އި ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާއ ދެ،ާާދުގައި ާޤަބޫލު، ާއަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް
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ާ ާނޭނގެ ާބިލަށްާވާ ާމިއަޅުަގނަޑކަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާވ ހަކަދެްއެކނީ ާމި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހީކުރަީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތެއް.

ާަދން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާއެހެންވީމ ،ކަމަށް. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެންނެވިާނަވަނީ ާެވްސާާމި ާޕ ޓީތަަކކީ ާސިޔ ސީ ގޮތަށް

ާއ ލ ކުރަ ާމިއީ ާެވސް ާޑިމޮކްރަސީ ާކަންކަމޭ. ާއ ލ ކުރަންޖެޭހ ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަންތައްތަކޭ. ންޖެހޭ

ާެއކިާ ާނުވަަތ ާބަދަލުވުމުގެ ާމެންބަރުންތައް ާއަށް ާޕ ޓީ ާއަެންއ ާއިން ާޕ ޓީ ާެއއް ާއިންތިޚ ބަށްފަހުގައި އަޅުަގނޑުމެން

ާހުއްޓުމެއް ާފުރުޞަތުތައް ާދިއުުމގެ ާހުރަހެއްާކޮޅުކޮޅުަމއްޗަށް ާއޮންނަާނެިތ ާހުޅުވ ލ ފައި ވ ނަަމާާކަމަށްާނެތި

ާފުރިހަމަާއަޅުަގނަޑކަށް ާއެންމެ ާޭއގެ ާޑިޮމކްރަސީ ާއެއީ ާނުކުރެވޭ ާއޮތްޮގްތާާޤަބޫލެއް ާއެ ާގ އިމުކުރުމަށް ގޮތުގައި

ނޑުާމިާދަންނަވަނީ،ާވަކިާގޮތެއްާަގސްދުކޮށްގެން،ާވަކިާޕ ޓީ ެއްއާއިޚުތިޔ ރުކޮްށގެން،ާަވިކާާކަމަކަށް.ާއެހެންާއަުޅގަ

، އޮންނަނީ.ާއެހެންވީމ ާފިކުރުތައްާހުންނ ތީާޕ ޓީތައްާމިާޕ ޓީއެްއގެާއުސޫލުަތއްާޤަބޫލުޮކށްގެންާއަދިާސިޔ ސީާތަފ ތު

ާޕ ީޓއަކ ައުޅަގނުޑެމްނ ެއ ިފުކުރތަ  ާއެ ާޤަބޫލުކޮްށގެން، ާމެންބަރުންނ ގުާއް ާޕ ީޓެގ ާއެ އެއްކޮްށާާިޅގެން،

ާކ މިޔ ބީ ާަވކި ާއެ ާޮގނޑިާމަސައްކަތްކޮްށގެން ާވަިކ ާހޯދުމަށްފަހުގަިއ ާކ މިޔ ުބކޮށްފިާެއއް ނޑުާާެއއް ާއަުޅގަ ެގާނަމަ

ާއެ ާލ ޒިްމވެޭއ ާވެސް ާގޮތުްނ ާއުސޫލެްއގެ ާމިކަްނާާދަންނަވ ނީ ާއެހެންވީމ ، ާދެމިހުރުން. ާޕ ީޓއެްއަގއި ާއެ ބޭފުަޅކަށް

ާޤ ނޫނީ ާއ ލ ކުރުމަށްޓަކައި ާއެްއވެްސާާހަރުދަނ ކޮށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާހުށަހެޅުމެއް. ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ގޮތުން

ާތ އީދުކުރަާހިފެހެއްޓުމެއް ާހުށަހެޅުމަށް ާމި ާޤަބޫލުކުރ ނެތި ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާހ ލެއްަގިއާާން. ާއެްއވެސް ާިމއީ ގޮުތގައި

ާޢިއްޒަތްތެާއ ޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާުއއްމީދުކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާކަމެއް ިރާތަޢ ރަޟްވ 

ާ ާއިްޞލ ޙ  ާމި ާވެސް ާވޯޓުދެްއވ ނެމެންބަރުން ާމިއަށް ާވިސްނެވުމަށްފަހުަގއި ާދެްއވިާާމެދު ާޝުކުރިްއޔ  ކަަމށް.

ާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ާރަީއސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާހިތ މަޔ ާޝުކުރިއްޔ  ާހަމަ ނޑު ާުއޅޭާ.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅިގެން ާމި ާދަންނަވ ީނ،ާިމއަދު އެކު

ވަނަާމ އްދ ގަިއާާ;33މަރުަކޒީާއުޫސލުންާހިންގުމުގެާބިލަށް،ާބިުލެގާއިޞްލ ޙަކީާިދވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާލ 

ާގޮތުގެ ާތިީރގަިއވ  ާވަކިވ ނީ ާމަޤ މުން ާމެންބަރުކަމުގެ ާާކައުންސިުލގެ ާބުނެފައި ާމިހެން ބުނަީނާާމިާ)ބ(ަގއިމަތިންނޭ

ާއިންތިޚ ުބވީ ާފަރ ތްތައް ާކުރިމަތިލައިގެްނާއިންތިޚ ބުވ  ާިޓކެޓުަގިއ ާޕ ީޓއެްއގެ ާިއްނާއިާސިޔ ސީ ާޕ ޓީ ާނިސްބަތްވި ރު

ާއެ ާނުވަތަ ާރަނގަުޅާާވަިކވުން ާއިޞްލ ޙަކީ ާމި ާދަންނަވ ީނ ާއަޅުަގނޑު ާވަކިުކރުން. ާޕ ޓީއަކުން ާނިސްބަތްވ  މީހަކު

ާއަޅުާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއިޞްލ ޙެކޭ. ާޕ ޓީތަކ  ާމިއަދު ނޑުމެންނަށް ާގަ ާނެތް. ާޤ ނޫނެއް ާހަރުދަނ  ާބެހޭ މެުދާޕ ޓީތަކ 

ާއު ާހަރުދަނ  ާއަމ ޒުކޮށްގެްނާޢަމަލުކުރ ނެ ާމެންބަރުންނަށް ާކައުންސިލު ާގަވ އިދެްއާހަމައެކަނި ާމިފަދަ ާނެތި ސޫލުތަކެއް

ާދެންނެވި ާމި ާނޫނޭ.ާއެހެން ާކަމެއް ާހެޮޔވ ަވރު ާމިއީ ާކުރުމަކީ ާމަޖިލީހުގައިާާމިކަން ާމި ާމިތިބީ ާައޅުަގނޑުެމން ކަމަކީ

ާބޭނުން ާއެމީހަކު ާތިއްބ ާވެސް ާކުރަން.ާއެހެން ާކަންތައް ާމަޤ މަށްާއަާގޮތަކަށް ާކައުންސިލުގެ ާމިއަދު ޅުަގނޑުމެންނަށް



 27 

މަޤ މަށްާއަންނަާބަޔަކަށްާއެާނިކަމެތިާގޮތްތަެކއްާހޯދައިދިުނމަށްޓަކައިާނުވަަތާނިކަމެިތާާކުރިމަތިލ ާބަޔަކުާުނވަތަާއެ

ާެވސްާ ާއެްއގޮތަކަްށ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާލުމަކީ ާއިޞްލ ޙުަތއް ާމިފަދަ ާމެުދވެރިކުރުމަށްޓަަކއި ާގޮތްތައް

ާޕ ޓީާ ނުޑާވެްސާޤަބޫލުކުރަން ާކަެމއްާނޫނޭ.ާއަުޅގަ ާފަރ ތަކުްނާކޮްށގެްނވ ނެ ާަރއްޔިތުންނަްށާހެޔޮއެދޭ ާއަޅުަގނޑުމެން

ާނި ާޓިކެޓުަގިއ ާޕ ޓީގެ ާބަދަލުކޮށް ާދޫކޮށްފައި ާޕ ޓީ ާމީހަކު ާކުންނަ ާއެމީހަކ  ާއެާގޮސްފިނަމަ ާއޭނަ މެދު

ާގެ ާހައިިސއްޔަތު ާމަަސއްކަތްކުރި ާއެ ާހަމަ.ާކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ާޤަބޫލުކުރ  ާެވސް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެ ްއލިގެންދޭ.

ާތަރުތީބުންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހިނގ ށޭ ާއެކަން ާއޮތީ ާދަންނަވ ަލން ާތަކުރ ރުކޮށް ާއަޅުަގނޑު ާހަމަ އެހެންނަމަވެސް،

ާކުެރވެްނާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާކަމަކީ ާކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ކުރަން.

ާބަދަލުކުރުންނެތް ާޤ ނޫުނއަސ ސީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމަށްވަްނޏ  ާކުރަންެވއްޖެ ާއެަކން ާނުކުރުން. .ާކަމެއް

ާ ާމ އްދ އ 48ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ނޑަާވަނަ ާއަުޅގަ ާނަމަވެސް ާވިދ ުޅވި ާބޭފުޅަކު ާޚިލ ފުނުވ ކަމަށް ާމި ވަަނ48ާާށް

ާއަާޚިލ ފުކަމެއްާމ އްދ އ  ާިނންމަންޖެހޭ. ާ ާިމއަދު ާައޅުަގނޑު ާތަމްސީލުކުރަމުންދ ާކަމުަގއި ާމި ާމިތ  ނުޑ ޅުގަ

ާެވްސާ ާފަހަރެްއގަިއ ާައޅުަގނޑު ާދެންނެވުން. ާމިވ ހަކަ ާލ ޒިްމކުޭރ ާކޮންމެހެން ާައޅުަގނޑަށް ާވެްސ ހައިސިއްޔަތުްނ

ނޑުާދަންނަވ ނީާައިދާ ބަޔަކުާކުރަްނއުޅޭާމަސަްއކަތަަކށްާހުރަސްއަޅ ކަެށއްާނޫން.ާމިއަދުާމިާކުރަންއުޅޭާކަމަކީާައޅުގަ

ާރަނގަޅުއަޅުަގނޑު ާެއހ  ާކުރަން ާކަާމެންނަށް ާމިކަމ  ާެއހެންވީމަ، ާނޫނޭ. ާެމއް ާޕ ޓީ ާދެ ާއަދިވެްސ ާހަމަ ިއްނާމެދު

ާ ާމިކަމ  ާހަމަާވ ހަކަދަްއކަިއގެން ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ސްނުކުރުމަށް ާހަމަ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާވިސްނައި ާވިސްނުމަކުން ާފުން މެދު

ާމިތަނު ާތަކުރ ރުކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއިނގޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއިންާގޮވ ލަން. ާޕ ޓީ ާދެ ާމި ާދެްއކިަޔސް ާމިވ ހަކަ ގައި

ާދެންނެވި ާމި ާއެހެން ާކުރ ނެކަން. ާމިތަނުން ާއިޞްލ ުޙަގިއާާބޭނުންކަމެއް ާގެނައި ާެވސް ާގަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ކަމަކީ

ާރަޙުމުކުޑަ ާކޮށްގެންާވަރަށް ާމިކަން ާއެހެާދިޔަާގޮަތކަށް ާހިނގައްޖެ. ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ިމ ، ްނވީމ ތަން

ާނޫޭނާއި  ާއިޞްލ ޙެއް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއެހ  ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހައިސިއްޔަތުން ާތަމްސީލުކުރަމުންދ  ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ޞްލ ޙަކީ

ނޑުާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވ ނީާއަދި.ާޝުކުިރއްޔ .ާ ާއަދި.ާއަުޅގަ

ާ

ާމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމައްޗަންޮގޅިާއުތު

ާޢިާ ާސަލ ޝުކުރިއްޔ  ާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޤައުމީ ާއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެިރާމަތ  ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާއިން ާކޮމިޓީ ބެހޭ

ާ ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާމަސައްކަތްޕުޅަާުހށަހެޅުއްވުމ އިާމެންބަރު ާކުރެްއވި ާެއކީަގިއާއެ ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ނުޑ ާއަުޅގަ ށް

ާައޅުަގނޑަކީޝުކުރު ާޕ ާދަންނަވަން. ާިސޔ ސީ ނޑުާސަނެާޗެއަރޕ ޓީެއްއގެ ާއަުޅގަ ާބޭނުންވ ނީ ާައޅުަގނުޑ އް.

ާއަުޅަގނޑުމެންގެާޕ ީޓގެާޓިެކޓު ނޑުމެންގެާޕ ީޓއ ާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީާއަށް ާއިންތިޚ ބުވ ާމީހުންާބަނދެލައި،ާއަުޅގަ ަގއި

ާއިންތިޚ ބު ާމީހަކު ާޕ ޓީައކަްށ ާކުރުވުން. ާނަމަވެސް ާމަޖުބޫރުން ާގޮތެއް ާމަސައްކަްތކުރ ނެ ާގ ތުން ނީާވަާވީހ ވެސް

ޕ ޓީއެްއގެާއެަތއްާމަސައްކަަތުކންާއަދިާއެތައްާގިަނގުނަާޚަރަދުތަކެއްާވެސްާކޮްށގެން.ާއެެހންވިޔަސްާައޅުަގނޑުމެންެގާ
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ާމީހުން ާނޫން ާއުސޫލެްއ ާބޭންުދމަކީ،ާޕ ޓީގެ ާބަނދެލ  ާމީހުންާާގަދަކަމުން ާނޫން ާއުސޫެލއް ާޕ ޓީެގ ައޅުަގނޑުމެންެގ

ާމަޖު ާއެހެން ާކޮންތ ކަށްތޯ ާފިއްތ ނީ ާޯވޓުލައްވ  ާވެސް ާވޯޓުދޭއިރު ާއެ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާގޮތ ބޫރުން ގޮތުންާާބެހޭާލ ނެ

ާނިޒ ުމާ ާޕ ޓީގެ ާއެ ާޤަބޫލުކުރުވ ، ާލައްވ  ާމީހުން ާނިޒ މު ާޕ ޓީގެ ާސިޔ ސީ ާއ ދެ، ާމަޖުބޫރުކުރުވުން. ާެއގޮތަށް ވެސް

ާބަނދެލ  ާމީހުން ާނުކުންނަ ާޓިެކުޓގައި ާޕ ޓީގެ ާމިގޮތަށް ާވަގުެތއްަގއި ާއުޅޭ ާގެންދަން ާއަޅުަގނޑުމެްނާާކުރިއަށް ގޮތަށް

ާކޮށްފި ާކަމެއް ާނުބަހައްޓ  ާދުރަށް ާމީހުންާކަމަށްާވިސްނުން ާކުިރމަތިލ ނެ ާތެރެއިން ާޕ ޓީގެ ވެސްާާަވންޏ 

ާޝައްެކއްާާމަދުވެގެންދ ނެ ާާނެތްކަމީ ާމިިނވަންަކމ  ާއެއީ ާއެކަމެއް. ާއަދިާާއެކު ާއެީކގައި ާފިކުރ  ާއަިމއްަލ މީހ ގެ

ާބަ ާފިކުރު، ާބަދަލުއިލެކްޓަރޭުޓގެ ާމިާްސ ާމިހ ރުވެސް ާއަށް. ާޕ ީޓ ާއަނެއް ާޕ ޓީައކުން ާއެއް ާހިނގައިދ ނެ ވެގެން

ާއިލެކްޓަރޭޓްާއޮތްާފެންނަމުންާ ާބަދަލުވ ާދަނީ ާތިބެފައި ާއިންތިޚ ބަށްާާގޮތަށް ާރިޔ ސީ ާމި ާޕ ޓީ ނޑުމެންގެ ތަން.ާއަޅުގަ

ާ ާއެބ222ާަ;3ފަށައިގަތްއިރު ާމިއަދު ާތިބިއިރު ާާމެްނބަރުން ާއޭގ67222ާެތިބި ާކިތަންމެާާމެންބަރުން. ތެރޭަގއި

ާބޭފުޅުންގެާއިލެކްޓަޭރޓާ ާއެާާއިލެކްޓަރޭެޓއްާތިބޭނެާބަދަލުެވފައި.ާގިަނާމެންބަރުންާއަދިާަބއެްއާމެންބަރުންާތިއްބަވ ނެާ

ާމީހުންގެާ ާވޯޓުދޭ ާމީހުން. ާވޯޓުދޭ ާމުހިއްމީ ާއެންމެ ާއެހެްނވީމަ، ާނުކެރިފައި. ާވަަޑިއގަންނަވަން ާވެސް ހިސ ބަށް

ާބަދަ ާފިކުރު ާއެާލުެވެގންވިސްނުމ އި ާވަީކލުންާދ އިރަށް ާމީހުންނަށްާމަޖުބޫރީާާމީހުންގެ ާތިބޭ ާއައިސް ާމިތަނަށް ގޮތަށް

ާއެހ  ާވެސް ާގޮތަށް ާއެނޫްނ ާއަދި ާވެސް ާއިލެކްޓަރޭޓުާާލަތުގައި ާކަމަށްާމީހުންގެ ާގެނެސްދޭންޖެހޭ ާމިތަނަށް ާފިކުރު ާގެ

ނޑުގެާއެީކގަިއާކިތަްނމެާވަހުންާއެބަާބަދަުލވ ންޖެހޭ.ާވުމ ާމީާވަންޏ ާއެާ ގޮތަށްާާއްޕ ީޓގެާޗެއަރޕ ސަނެާާރަކަށްާއަުޅގަ

ާބޭނުންވި ާބަނެދލ ން ާމިގޮތަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމީހުން ާނިކުންނަ ާިޓކެޓުަގއި ާޕ ީޓގެ ާއަޅުަގނުޑގެ ކަމުަގިއާާހުރެ

ާއަޅުަގނ ާވިސްނ  ާދުރަށް ާެއއަށްވުރެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާރައްޔިތުންނ ވިޔަސް ާރ އްޖޭގެ ދޭތެރޭަގިއާާޑުމެްނގެ

ާއަބަދުޕ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބޯލަނބ ޓީ ާވިސްނުމަށް ާގެންގުޅޭ ާރަްއޔިތުންނަްށާާ،ެވސް ާިދވެހިރ އްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ

ނޑުމެންާއަބަުދާޔ އެންމެާލ ބަ ނޑުމެންާމިގޮތަށްާބަނދެނުލ ާދޫކޮށްލުންކަންާއެއީާއަުޅގަ އިާމަންފ ާއޮތީާމިކަންާއަޅުގަ

ނުޑާއެކުާމިނިވަންާކަމަށްާސްާިވސްނަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާވުމ ާވެ އަޅުަގނޑުމެންާއަބަދުާވެސްާލޯބިކުރ ާހިނދުާއަޅުގަ

ނޑުމެންާމިާއިޞްލ ޙަށްާވޯޓެއްާނުދޭނަމޭ.ާ ނޑުމެންާމިާއިޞްލ ޙަކަށްާތ އީދެއްާނުކުރ ނަމޭ.ާއަޅުގަ ދަންނަވ ނީާއަޅުގަ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާ

ާރަީއސް ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ، ާއިޞްލ ޙެއ4232/9ާް. ާޤ ނޫނަށް ާމި ާހިންގުންމުގެ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ގެ

އިޞްލ ެޙއްާހުށަހެޅީތީާައޅުަގނުޑާާރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުގެނައުމަށްޓަަކއިާގަލޮޅުާެދކުނުާދ އި

ާޝު ާމެންބަރަށް ާއިޞްލ ޙ ުކރުދަންޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާގޮތުން، ާބެހޭ ާބިލ  ާމި ާއެހެންނަމަވެްސ ާގޮތުްނާާނަވަން. ބެހޭ

ާމ ރިޔާ  ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާަމއްޗަްނގޮޅި ާތެރޭގައި ާެމންބަރުންގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ވ ހަކަދެްއކެވި
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މަދުާއ މިރުާވެްސާތެރިާމެންބަރުާއަޙްޒަތްއަޙުމަދުާދީދީާއަދިާއެާފ ޅުކުެރއްވިާޝުޢޫރުާއަދިާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްާ

ނޑުމެންާިމއަދުާވިސްނަންޖެހޭާއެބަާިސޔ ސީާޕ ޓީަތއްާަހރަކ ތްތެރިވަމުންާ ދަީނާމިާއެާފ ޅުކުެރްއވިާޝުޢޫރަީކާއަުޅގަ

ާކިހާ  ާޤ ނޫނުން ާހިންގުމުަގއި ާޕ ޓީތައް ާސިޔ ސީ ާއަދި ާއ އި ާދ އިރ އެްއގައިތޯ ާފުޅ  ާކިހ  ާތެރޭ ާއިމެއްގެ ކޮން

ާޕ ޓީތަްއާާމިންވަރެއްގެ ާސިޔ ސީ ާޤ ނޫނެއް ާމިއޮތީ ާމިއަދު ާއަދި ާައޅުަގނޑުމެްނނަށް ާއ ދެ، ާއޮތްތޯ. ާދެވިފައި ބ ެރއް

ާިހފަހައްޓަމުން ާޕ ޓީަތއް ާިސޔ ސީ ާއަދި ާއޮތްިއރު ާެއކުލަވ ނުލެވިަފއި. ާޤ ނޫނެްއާެވސް ާގޮުތގެ ގެންދަީނާާމިާހިންގ ނެ

ާއެހެ ާމަސަްއކަތުން. ާއަމިއްލަ ާއެމީހުންގެ ާފަރުދުން ނޑިާވަިކވަކި ާދަ ާޕ ޓީތަކަންވީމަ،ާމިފަދަ ާެއ ާމިގޮތަށް ްށާވަެޅއްަގިއ

ާހިތްހަމަނުޖެހޭާ ާބަޔަކު ާަވކި ާުއޅޭ ާއޭގައި ާއިންތިޚ ބަކުން ާނިކުންނަ ާބަޔަކު ާތިބޭ ާމަސައްކަތްކޮށްދޭން ހެޔޮހިތުން

ަގިއާއިރުޅެްނއުޅޭާޅުަގނޑުމެންާުކރީގައިާކުއަށްާފޮނުވ ލެވޭާގޮތަށްާއޮތުމަކީާމިއީާވަރަްށާދެރަކަމެއް.ާއަާހިނދެއްގައިާގެ

ދ ށޭ.ާާއަށްާމިއަދުާނުލައްވ ނަމޭ.ާގެއޭާދެންާއިުރގައިާއެމީހުންާހިތްހަމަނުޖެހިގެންާބުނ ނެާއެުކގައިާމިހެންާކުޅެންއުޅޭާ

ާމީހުންާ ާބޮޑެތި ާމިއީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު. ާނުވ ނެ ާއޮެވގެންނެއް ާތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ާއަޅުގަ ާއުސޫލު .ާމިާމި

ާރަނގަޅުާައުޅަގނުޑެމްނ ، އެހެންވީމ  ާހެޔޮ ާކުރަންޖެހޭނީ ާބަޔަކު ާތިބި ާފުދިފައި ާތަަސއްރަފު ާގޮތުން ސިޔ ސީ

ާބަލައިކަންތައް ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާމިއަދު ާއެތ ާތައް. ާއެއްަބޔަކު ާކޯޅުން. ާއޮތް ާތެރޭގައި ާޕ ޓީތަކު ާެއބަ ލަންޖެހޭ

ާ ާބުނ ނެ ާމީހުން ނޑ ަލއިފީމޭ.ާެއާރައްދުވ  ާކަ ާތިނބެގެން ާތިހެނޫނޭ ނޑޭނޭ ާއަޅުަގނޑުމެންާނެއް.ާމިަކންނުކެ ެގާމިއީ

ާ ާގޮތަކީ. ާއޮތް ާމިކަން ާމ 48ާާައިދ ާޤޫނުނައާސީސގެ ، އެހެންވީމ ތެރޭގައި ާވަނަ ާމ އްދ ެގ48ާާއްދ ަގއި، ވަނަ

ާއެ)ނ( ާބުނަނީ ާމި ާއަމިއްލަާގައި ާމިނިވަންކަމ ާއަށްާީމހަކު ާއެމީހަކު ާމަންދޫބުންާާުނވަތަ ާއިޚުތިޔ ރުކުރ  ެއކު

ާބައިވެިރވުމުގެ ާހިންގުމުަގއި ާަކންތައްތައް ާރައްޔިތުން ާއެހެންވީމާ ާމެދުވެރިކޮށް ާވ ހަކަ. ާލިބޭ ، ަޙއްޤު

ާޤޫނުނައާސީސްނ ިލިބަފިއ ޮއްނަނ ަޙްއެޤްއ ައުޅަގނުޑެމްނ ާމަނުކަރްނ ޭބުންނާވ ޮގަތަކްށ ާމަނޮކްށެގްނ 

ާމިތިައުޅަގނުޑެމްނެގ ެމޖިޯރީޓ ޮއްތ ތ ނޑުމެން ާކުެރވިދ ޭނ.ާއަުޅގަ ާކަންތައްތައް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ީބާަަނެއްގައި

ާއިހަށް ާނޫންތޯ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގޮސް ާބަޖެޓ8ާާު;ދުވަހު ާމިތަނަށް ާނޫންތޯ ާއެބައޮތް ާ)ށ(ގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމިތި ާނޫންތޯ ާނިންމައިގެން ާައޅުަގނޑުމެން ާއެކަަމކު ާމިނިސްޓަރޭ. ާފިނޭންސް ާޭއގަިއާހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ާއަޅުަގނޑު ބީ

ާ ާމަޖިލީހުން ާމި ާގޮތަށް ާއެކަަމކ77ާާުޝ މިލުނުވ  ާކުރެވިދ ނެ. ާކަންތައް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާލިބިގެން. ވޯޓު

ާކުރ  ާކަންތައްަތްއ ާގޮތެއްަގއި ާޒިންމ ދ ރު ާމިއަދު ާކަންތައްަތްއާާއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާވަންޏ  ކަމަށް

ާއެ ާއަޅުާކުރަންވ ނީ ާހ ލަތަށް ނޑުމެންގެަވގުތަކު ާއެހެންވީމ ާގަ ީޓަތުކްނ ިމައުދ ، ވިސްނުަމށްފަހުގައި. ިސާޔީސ ޕާ

ައުޅަގނުޑެމްނ ަބަލާމ ިހނާގ ލަޯކްލ ިއްނިތާޚަބްށ ުކިރަމިތަލިއެގްނ ުއޭޅ ެކނިޑޑުޭޓްނ ިމައުދ ެއ 

ާބަޔަާިއްނިތާޚަބްށ ަޚަރުދުކަރީނ ެވްސ ިކިހެންއތޯ  ާއޮތް ާފައިސ  ާެއއްެޗއް. ާފޯރުކޮށެއްނުދެވޭ ާޕ ީޓައކުން ުކާ.

ާ ާއެކިެއކި ާޖީުބން ާއަމިއްލަ ާއެހެންނަމަވެސް ާދީފ ނެ. ާެއއްެޗއް ާއެްއޗެިހާރަހުކޮންމެވެސް ާލ ރިކޮޅު ާއަތުން މަތްތެރިން

ާަކމަ ާީޑ.އ ރު.ޕީ ާޕ ޓީައކީ ާެއކަމަކު ާމިގޮތުން ާވެސް. ާޕްރިންޓުކޮށްލަނީ ާެއްއޗެހި ާމި ާޕ ީޓާހޯދައިގެން ާަޤއުމީ ާވ ތީވެ ށް
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ާއެާކަމަށް ާމިއަާވ ތީވެ ާބޭފުޅުންނަށް ާވަރަށް ާމިތ ނގައި ާޕ ޓީން ާދެ ާމި ާޕ ޓީދު ާދެ ެއާާވެވ ތީާކަމަށްާޑިމޮކްެރޓިކް

ާގޮތް.ާ ާބޭފުުޅންގެާވިސްނުންހުރި ާބައެއް ާމިހ ރު ާބޭނުންވަނީ.ާއެީއާހަމައެކަނި ާިނކުންނަން ާއެމީހުން ާޓިކެުޓަގއި ޕ ޓީގެ

ާލ ރި ާޕ ޓީތަކުގެ ާމިދެންނެވި ާއެކަމަކު ާނިާދެން ާނަމުގައި ާއެ ާެއަކމަކު ާނެތް. ާެވއްޖިްއޔ ާއެއް ާކަމަށް ކުންނަްނވެއްޖެ

ާ ާއެބަޖެހޭތ  ާނަމަވެސް ާޚަރަދުކޮށްގެން ާއަށް ާބަެއްއާއަމިއްލަ ާއިންތިޚ ބުގައި ާލޯަކލް ާކ މިޔ ުބކުރެވޭތޯ ނޑި ާގޮ މި

ާ ާހަރުވަރު ާމަޒުވ ނުންނ ިއ ާމީހުންނ  ާދުވަްސވީ ާމިމީުހންނ އި ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާެއ ދަީނ.ާާސައްކަްތކުރަން.

ާބު ާއެހ  ނޑިާއެހެންވީމަ، ާގޮ ާހޯދައިގެން ާލ ރި ާމިޮގތުން ާއެގޮތް ާކޮށްގެން ާމަސައްކަތެއް ާކ މިޔ ުބކުރެވުީނަމާާރަ އެއް

ާމީހ  ާބޮޑު ާޒަޢީާ،އެްއކަލަ ާނޫނިއްޔ  ާހިތްމް ާޗެއަރޕ ސަން ާކިޔަނީ؟ާލީޑަުރާނޫނިއްޔ  ާގެާކީކޭތަ ާމިއަދު ާހަމަނުޖެހުނީމަ

ާ ާޤ ނޫނެއްަގިއ ާމިގޮތަށް ާއެހެންވީމަ، ާގޮތަށް. ާބުނ  ާދ ށޭ ާއަށް ނޑުލިމި ާއަޅުގަ ާޑިމޮކްރެިޓްކާޔުމަކީ ާމިނިވަން މެންގެ

ާކޮްށގެންވ މ ޙަ ާބަޔަުކ ާތިބި ާފުދިފައި ާތަސައްރަފު ާމިހ  ާައޅުަގނޑުމެން ާިމއަދު ާެދްނާއުލެއްަގއި ާނޫން. ާކަެމއް ނެ

ާފަހަރެްއގައިާާއަޅުަގނޑަެށއް ާކަމެްއ. ާކޮްނޮގތެއް ާެދކެނީ ާމިކަމުގައި ާމިހ ރު ާފަރ ތުން ާހުށަހެޅި ާިއޞްލ ޙު ާމި ާނޭނޭގ

ާދ އި ާއަޙްކުޑަހުވަދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާއެރ ގެ ާއޮތްގޮތް ާއެކަން ާއ މިރަށް ާނޭނޭގާމަދު ނޑަށް ާއަޅުގަ ނގިދ ނެ.

ކަމުގައިާމިހ ރުާދެކިވަަޑިއގަންނަވަނީާކޮްނގޮތެްއާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެްސާާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާމި، މަދުާމަޙުލޫފުއަޙް

ާގެން ާމިެއއް ާއަނބުރ  ާއަލުން ާހުށަހެޅިމިހ ރަކު ާމިހ ރު ާނޯންނ ނެ ާގޮެތއް ާަގވ އިުދާާ،ެދވޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހ ރު

ާއެމް.ޑީ.ީޕެގާ ާމިއަދު ާމިއީ ާއުފަލެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާދެން ާނިންމަންޖެހޭނީ. ާގޮތެއް ާމިއަްށ ާވޯޓުން ާގޮތުން އޮންނަ

ދީދީާވިދ ޅުވެއްޖެާތިމަންނަާާމަދުއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްޗެއަރޕ ސަންާއަދިާމައްޗަްނޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢި

ާތ އީދެއްާމި ާމިާއަށް ާތ އީދުކޮށްގެން ާފަހުން ާމިއަށް ާވަރަްށާާނުކުރަމޭ. ާވޯޓުލައިފިއްޔ  ާގަޑީގަިއ ާއަހ  ާވޯޓަށް އަށް

ާއ ނ ާެއްއޗަކަށް ާވިދ ޅުވ  ާކަމަނ  ާދުވަހަކު ާދެން ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއޭރުން ާވަރަްށާާ،ގޯްސވ ނެ. ާބުނަން އޭ

ާތ އީދުކުރަ ާއެހެްނވީމ އުނދަޫގވ ނެ. ާއުނދަގޫވ ނެ. ާެވސް ނުކުރަން.ާާައުޅަގނުޑ ެވްސ ިމޮގަތްށ ާތީއެދއް ، ން

ާ.ާ..މިގޮތަށް

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެްނބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  97ާާަގވ އިުދގެ ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާ)ށ(5ވަނަ ާމ އްދ ެގ ާެއ ާދަށުން ވ ާާަގއިގެ

ާދ އިރ  ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާމަތިން ާޢިްއޒަތްތެގޮތުގެ ާނަންބަރުާގެ ާޤ ނޫނު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމަޙުލޫފް ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ރި

ިދވެހިރ އްޭޖގެާއިދ ީރާދ އިރ ތައްާލ މަރުަކޒީާއުސޫުލންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނަށްާ..ާަވނަާއިޞްލ ޙުާގެަނއުުމެގ4232/9ާާ

ާވަނަާިކޔުންާއިްއވަން.5ާާރިޕޯޓުގެާބިލުާޤައުމީާސަލ މަތުގެާކޮމިޓީާދިރ ސ ކުރަްއވ ާފުރިހަމަކުރެްއވިާގޮުތގެާ

33.5-ާާ ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ނުޑ33.5ާާއަޅުގަ ާއޮނިގަ ާމުސ ރައިގެ ާމުއައްސަސ ަތކުެގ އަށް.

ާމިާ ާދަންނަވަން. ާހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް ާމަޖިލީހަށް ާރިޯޕޓް ާގޮތުެގ ާނިންމެވި ާދިރ ސ ުކރައްވ  ާކޮމިޓީން މ ލިއްޔަތު
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ާ ާދ އިރ ގެރިޕޯޓް ާދިއްގަރު ާމުޤައްރިުރ ާކޮމިީޓގެ ާމ ލިއްޔަތު ާއަޙްމަދުާާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވ ނީ ާމެންބަރު ިޢއްޒަްތތެރި

ާނ ޒިމް.

ާ

ާދިއްގަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ަގއ4232ާިާޮއގަސްޓ48ާުރިޕޯޓަކީާއަދުާމިާހުށަހަޅ ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއ ދެ،ާމ ލިްއޔަތުާކޮމިޓީްނާމި

އެންމެާފުރަތަމަާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުނުާރިޕޯޓެއް.ާއެާރިޕޯޓްާވަނީާމަޖިލީހުގެާފަރ ތުންާއަނބުރ ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިީޓާ

އިންާފެށިގެންާމިައދ ާހިސ ބަށްާމ ލިއްޔަތ4232ާާުއޮކްޓޯަބރ6ާާުގަިއ.ާއ ދެ،4232ާއޮކްޓޯބަުރ6ާާއަށްާފޮނުއްވ ފައިާ

ާދައުކޮށްފަާކޮމިޓީން ާިދވެހި ާމަސައްކަތަކީ ާމި ާމިނިވަްނާއިވ  ާމުއައްަސސ ތަކ އި ާމުސްތަޤިއްލު ާމިނިވަން ލަތުެގ

ާައޅުަގނުޑާ ާދިރ ސ ކަމުގައި ާއެއް ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާކުރެވިފައިވ  ާމިހ ތަނަށް ާމުސ ރަތަކުގެ ާމަޤ މުތަކުގެ މުސްތަޤިއްލު

ާވެސްާ ާބައްލަވ ެލްއވީމަ ާިރޕޯޓް ާމި ާބޭފުޅުންނަާދަންނަވަންޖެހޭ.ާއެކަން ާއެންމެ ާއެނިގވަަޑއިގެންަނވ ނެ.ާއ ދެ،ާިތޔަ ށް

ާ ާތަޅުމަށް ާމި ާފުރަތަމަ ާދައުއެންމެ ާރިޕޯޓުގައި ާދިޔަ ާކޮމިޓީްނާހުށަހެޅިގެން ާމ ލިއްޔަތު ާއޮިނަގނޑު ާމަޤ މުތަކުގެ ލަތުގެ

ާ ާެއއީ ާގޮުތަގއި. ާތ ވަެލްއގެ ާެއއް ާޢަދުލުއިންޞާ ހުށަހަޅ ފައިވ ނީ ާފަރ ތ އި ާހިންގ  ާޤ ވެރިކަން ާފަރ ތ އިާފު އިމުކުރ 

ނަޑކުންާފެންނަާ ރައްޔިތުންާމަޖިލީހ އިާލޯކަލްާކައުންސިލ ާމިހުރިހ ާމަޤ މުތަކެއްާއަދިާމުައއްސަސ ަތކެއްާެއއްާއޮިނގަ

ާމިއަ ާމިހ ރު ާފަރ ތުން ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާއެހެންނަމަވެސް ާގޮތަށް. ާމި ާރިޕޯޓުގައި ާހުށަހަޅ  ާމި ާބައިތަކަްށާދު ވަނީ

ާއެގޮތު ާމިބަހ ލެވިފައި. ާފަރ ތަށް ާހިންގ  ާވެރިަކން ާޢަދުލުއިންޞ ން ާތ ަލވެްއ. ާވަކި ާއަިދާއޮތީ ާފަރ ތް ާޤ އިމުކުރ  ުފ

ޖުޑިޝަރީާއަށްާމިއޮތީާވަކިާތ ލަވަލެއް.ާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހަށްާވަކިާތ ވަލެއް.ާލޯކަލްާކަުއންސިލ އިާއަިދާމިނިވަްނާ

ާމި ާމަޤ މުތަކަށް ާމުއަްއސަސ ތަކ އި ާާމުސްތަޤިއްލު ާަވކި ާއަުޅަގނުޑާވަނީ ާހުށަހެޅިފައި. ާމުސ ރަތަްއ ާމި ތ ވަަލކަށް

ާޚުލ ޞ  ާމިާާވަރަށް ާބައިތަކަށް ާމި ާޮގތުން ާހަމަޖެހިފައިވ  ާމުސ ރަތައް ާމި ާމިހ ރު ާމި ާަދންނަވ ލ ނަން ގޮެތއްަގއި

ާދިވެހި ާސަބަބުން ާރިޕޯޓުގެ ާހުށަހަޅ  ާމި ާމިއަދު ާދަންނަވ ލ ނަން ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑު ާވަރު. ާހިނގ ނެ

ާމި ާމިއަދު ާއ ެދ، ާވ ހަކަ. ާތަފ ތުގެ ާއަންނ ނެ ާބިލަށް ާވޭޖު ާމި ާދައުާދަޢުލަތަށް ާސަބަބުން ާރިޕޯޓުގެ ލަުތެގާހުށަހަޅ 

ރުިފޔ ާއިތުަރށްާމިދަންނަވ ާމަޤ މުތަކަށްާޚަރަދުވެގެންދ ނެ.ާއ ދެާިމާާ:7ހ ސ854ާާްމިިލއަންާާ;46މ ލިއްޔ ާއިންާ

ާވެާާ;46 ާގޮތް ާޚަަރދުވެގެންދ ނެ ާރުިފޔ  ާހިންގ ާމިލިއަން ާވެިރކަން ާއ ދެ ާދަންަނވ ލ ނަން. ާއަޅުަގނޑު ސް

ާމެންބަރުންނަށްާ ާަމޖިލީހުގެ ާަވޒީރުންގެ ާނައިބ އި ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއ އި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފަރ ތްކަމުގަިއވ 

ާހަ ާހ ސް ާހަތަރު ާދެމިލިއަން ާކޮމިާއިތުރަށް ާމ ލިއްޔަތު ާޚަރަދުކުރުމަށް ާރުފިޔ  ާހަތަރު ާހަތްދިހަ ޓީންާސަތޭކަ

ާއެހެނިހެންާ ާމުއަްއސަސ ތަކ އި ާއެހެނިހެން ާހުށަހަޅުއްވަނީ ާމި ާއަދަދު ާމި ާކޮިމޓީން ާމ ލިއްޔަތު ހުށަހަޅުއްވ .

ާމެންބަރުންނަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާވަޒީރުްނގެ ާއިނ ޔަތްތައް ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ  ާބޭުފޅުންނަށް ާތިއްެބވި މަޤ މުތަކުގައި

ާނިންމަވ ފައި ާކޮމިީޓން ާމ ލިއްޔަތު ާނިންމަވ ފައިާއެރުވުމަށް ާމިހ ރު ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާަވޒީރުންެގާާވ ތީ. ވަނީ
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ާ ާމަހަކު ާގޮުތަގއި ާޚަރަުދގެ ާޑްރަިއވަރުންގެ ާކ ރުޮކޅުތަކުގެ ާމެންބަރުންގެ ާވަޒީަރކަްށ9722ާާމަޖިލީހުގެ ާކޮންމެ ުރފިޔ 

ާޖުޑިޝަރީ ާމެންބަރުންނަށ އި ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުންެގ ާެއއ ެއއްކޮށް ާހަމަ ާއަދި ާބޭފުޅުންނަްށާދެއްވުމަށް. ގެ

ާމެންބަރުންނަށ ިއާ ާމަޖިލީހުގެ ާަވޒީރުން ާހަމަޖެއްސުމަށްޓަަކއި ާއިންުޝއަރެންސް ާމެިޑކަލް ާއިން ާބީދަ ހަމަޖެހިފައިވ 

ާ ާއަދި ާިފރިކަލުންނ އި ާއަނބިކަބަލުންނ އި ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާބޭފުޅުންނަށްާާ:3ވަޒީރުްނގެ ާނުފުރޭ އަަހރު

ށްޓަކައިާޚަރަދުކުރުމަށްާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާހުށަހަޅުއްވ .ާއެހެންކަމުން.ާމިދެންނެވިާމެޑިކަލްާއިންޝުއަރެންސްާިދނުމަ

ާހަތަރ4ާު ާދެމިލިައން ާމަހަކު ާހަާކަންތަކަށް ާޚަރަދުވ ނެާހ ސް ާރުފިޔ  ާހަތަރު ާހަތްދިހަ ާައޅުަގނުޑާާސަތޭކަ ކަމުަގއި

ާވ ހަާ ާޖުޑިޝަރީގެ ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާއ ދެ، ާމުސ ރަތަަކީކާދަންނަވަން. ާުޖޑިޝަރީގެ ާއ ދެ، ކަ.

ނުޑމެންާމިާޢަމަލުކުރަންާފެށިާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށިާ:422 ފަހުންާއެއްވެްސާާވަނަާއަހަރުާއަުޅގަ

މިއަދުާމިާހުށަހަޅުއްވ ާިމާެއއްކޮށްާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާާބަދަލެއްާގެނެވިަފއިވ ާމުސ ރަަތކެއްާނޫން.ާއެހެންކަމަްށވުމ 

އިތުުރެވެގންދ ނެާކަމުގައިާދަންަނވަން.ާމުސ ރަާއިންާހަމައެކަިނ9ާާ:ގެާސަބަބުންާޖުޑިޝަީރެގާމުސ ރަތައްާ%ރިޕޯޓު

ާނުވަދިހަާސ ޅީސް ާލައްކަ ާހަތަރު ާމިލިއަން ާނުވަާެއއް ާހ ސް ާއިތުރުެވގެންދ ެނ.ާާފަސް ާރުފިޔ  ާއަށ ވީސް ސަތޭކަ

ާ ާގޮތުަގއި ާއިންޝުއަރެންްސެގ ާޚަރަދުކުރ މެޑިކަލް ާާއަދަދަށްވުރެާމިހ ރު ނޑަަކށް ާރުފިޔ 6ާާގ ްތގަ މިލިއަން

ާ ާއައީ ާމި ާމިގޮތަށް ާބަދަލުތައް ނޑިޔ ރުންއިތުރުެވގެންދ ނެ.ާއ ދެ،ާމި ާގުިޅގެންާފަ ާޤ ނޫނުާތަސްދީޤުކުރެްއވުމ  ާބެހޭ ނ 

ާއިނ ޔަތްތަކާ  ާބަޔ ންކުެރވިފަިއވ  ާޤ ނޫނުގައި ާާއިއެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ 323ާމުސ ރަތަކ  ާާވަނަ ަނާވ373ާައިން

ާލޯކަލްާާމ އްދ  ާއޮތީ ާދެން ާއ ދެ، ާގުޅިގެން. ާނިންމެވުމ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާއިތުރުކުރުމަށް ާރިޢ ޔަތްކޮށް އަށް

ާތަޢ ރަފުކުރެޭވާ ާދަށުން ާޤ ނޫުނގެ ާލ މަރުކަޒީ ާއަލަށް ާަކއުންސިލުތަކަީކ ާލޯކަލް ާއ ދެ، ާވ ހަކަ. ކައުންސިލުތަުކގެ

ސަތޭކަާފަސްދޮޅަސްާއަށްާާފަސްާމިލިއަންާތިންާގައިާސަތޭކަާހަތްދިހަމަޤ މުތަކެއް.ާމިާމަޤ މުތަކުގެާމުސ ރައިގެާގޮތުާ

ާދަޢުލަތުެގާމ ލިއްޔ  ާދިވެހި ާރުފިޔ  ާދަންަނަވން.ާއެީއާމުސ ރަާހ ސް ާކަމުގައި ާޚަަރދުކުރަންޖެހޭ ާއެތަނަށް ާއިާއާ ާއިން

ާާލިވިން ާގޮުތގައި ާއިންޝުއަރެންްސގެ ާމެިޑކަލް ާއިތުރަށް ާއޭގެ ާއަދި ާގޮުތގަިއ. ާމިލިއަްނާއެލަވަންްސގެ ފަނަރަ

ާަހތަރު ާފަސްދޮޅަސް ާާތިންސަތޭކަ ާރުފިޔ  ާކޮމިޓީްނ8ާާ;32ހ ސް ާމ ލިއްޔަުތ ާގޮތަށް ާޚަރަދުކުރ  ބޭފުޅުންނަށް

ހުށަހަޅުއްވ .ާއ ދެ،ާރަްއޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގެާމުސ ރަތަކުެގާތެރެއިންާހަމައެކަނިާމިާކޮމިޓީެގާފަރ ތުންާއިތުރުކުރުމަްށާ

ާރަްއޔިތުންގެާނިންމަވ ފައި ާނަިއުބާާވަީނ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއިޔތުންގެ ާއ ދެ، ާމުސ ރަ. ާރަީއސްގެ ާަނއިބު މަޖިލީހުގެ

ާމުސ ރަ ާމިާރައީސްގެ ާއިުތރު ާކޯއަށް ާސުޕްރީމް ާތެރޭގައި ާގިންތިކުރުމުގެ ާވަނީ ނޑިޔ ރުންޓުގެ ާއެްއވަުރެގާފަ ނ 

ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާމަޤ މު ާަރއީްސގެ ާނައިބު ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުްނގެ ާގޮތުަގއި ާހަމަޖައްސަވ ފައިމަޤ މެއްގެ ވ ތީ.ާާން

ާމަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުްނގެ ާގޮތް. ާހަމަޖެހިފައިވ  ާއެކަން ާވެްސ ާއެމެިރކ ަގއި ާހިންގ  ާނިޒ ުމ ާރިޔ ީސ ާއެީއ އ ދެ،

ކަުމގަިއާހަމަޖައްސަަވއިާަނއިބުާރަީއސްެގާމުސ ރަ،ާާއެްއާފެންވަުރގެާމަޤ މެއްާމަާަފޑިޔ ރ ރައީސްެގާމަޤ މަކީާުއއްތަ

ނިޑޔ ރުންޕްރީމްާކޯޓުެގާވަނީާސުާރައީްސގެާުމސ ރަާހަމަޖައްސަވ ފައިާމަޖިލީހުގެާނައިބުާ ނ ާއެްއާފެންވަރުަގއި.ާެއާފަ
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އިންާއިތުރުވެގެންދ ނެާކަމުގައިާދަންނަވަން.ާާލަތުެގާމ ލިއްޔ ރުފިޔ ާދައ73222ާުބަބުންާއަހަރަކުާގެނައިާބަދަލުގެާސަ

ނޑުާޚުލ ޞ ާއ ދެ، ބުންާމިާއަންނ ނެާބަދަލުތައްާހުށަހަޅ ާރިޕޯޓުގެާސަބަާގޮެތއްަގއިާމިާދަންނަވ ލީާމިއަދުާމިާއަުޅގަ

ާމ ލިއްޔ ދައު ާާލަތުގެ ާޖުމްއިން ާވަރ އި ާޚަރަދުވ ނެ ާޖުމްލަ ާއަދަދުަތްއާާލައެ ާވަކިަވކި ާމި ާގޮތް. ާވ ސިލުެވވުނު އަށް

ޓީގެާފަރ ތުންާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ލީ.ާއ ދެ،ާމިާމަސައްކަތްކުރުމުގައިާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ އެްއގައިާމ ލިއްޔަތުާކޮމި

ާކޮމިޝަ ާސަރވިސް ާޖުޑިޝަލް ާބޭފުޅުންނަށް ާޖުޑިޝަރީެގ ާމިގޮތުން ާމަޝްވަރ ކުަރްއވ ފައި. ނ ާވަނީ

ެރވެިނއުާއޮތޯރިީޓގެާބޭފުޅުންނ ާާކުރަްއވ ަފއިވޭ.ާއަދިާއިންލެންޑުކައުންސިލ ާބައްދަލުާާމަޝްވަރ ކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާމީިޑޔާ 

ާމި ާމިއަދު ާއ ދެ، ާދައުހުށަާބައްދަލުކުރަްއވ ފަިއވޭ. ާމިހ ރު ާރިޕޯޓުގައި ާއުފެދިފަިއވ ާހެޅޭ ާއަލަށް ލަުތގަިއ

ާގ އިމުުކރެއްވުމަށް ާއަލަްށ ާެއގޮތުން ނޑައެޅިަފިއ. ާކަ ާވ ނީ ާވެްސ ާމުސ ރަތަްއ ހަމަޖެހިފައިވ ާާމުއައްސަސ ަތކުެގ

ާ ާމުއަބްރޯޑްކ ސްޓިން ާމިނިވަން ާގ އިމުކުރެވިފަިއވ  ާމިހ ރު ާެވސް ާއިނ ޔަތްަތއް ާމުސ ތަރަކ އި އްސަސ ތަކ ާކޮމިޝަނުގެ

ާއެ ާއ ދެ، ާހުށަހެޅިފައި. ާވ ނީ ާބެހެއްުޓމަށް ާފެންވަެރއްަގއި ާއެއް ާވ ނީ، ާފެންވަެރއްަގއި ާމިނިވަންާއީާއެއް ވެސް

ާމުއައްސަސ އަކަްށާވ ތީ.ާހަމަާ ާޯބޑުގެާމުސްތަޤިއްލު ާއޮތޯރިޓީގެ ާރެވެނިއު ާއިްނލެންޑް ާވެްސާާއެއ ެއއްކޮށް މުސ ރަތައް

ާއެއާ  ާހަމަ ާަކނަޑއަޅައިެދވިފައި. ާވ ނީ ާއެޕީލް ާޓެކްސް ނަޑއަަޅއިޓްރައިބިއުއެކު ާކަ ާވެސް ާމުސ ރަތަްއ ާދެވިަފއިާނަްލގެ

ާޓްރައިިބއުނަވ  ާވަޒީފ ގެ ާގ އިމުކުރެވިފަިއވ  ާމިހ ރު ާމަތިާގޮތްާއެއްާާލ ނީ ާގޮތުގެ ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެއަްށވުރެާވ  ާން.

ާވ ނީާ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާއެލަވަންެސއް ާއިތުރި ާބެލުަމށްފަހު ާޓްަރއިބިއުނަްލެގާމަސައްކަތ ިއާބ ވަތަށް ާއެޕީލް ޓެކްސް

ނުޑާވަ ާޚުލ ޞ ހުށަހަޅ ފައި.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާފަާރަށް ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާދަންނަވ ލީ ާމި ާމިާގޮތެއްަގއި ާމިއަދު ރ ތުން

ާރިޕޯޓު ާަބއިާގައިާހުށަހަޅ  ާމަިއަގނޑު ނޑުާވ  ާއޮިނގަ ާމި ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނުޑ ާމިކަުމަގއި ާއަދި ތައް.

ާފަރ ތުން ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާއެންޑުާއެކުަލވ ޅުމަށްފަހު ާފިނޭންސް ާއޮފް ާކޮމެންޓަަކްށާާމިނިސްޓްރީ ޓްރެޜަރީގެ

ާމިނިސްޓްރީ ާއެ ނަޑކީ ާއޮިނގަ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމިހ ރު ާއެާގަބޫލުކުރެާއަށްާާފޮނުއްވީމ  ާެއކަމ  ާވޭ

ނެޑއް ާއޮނިގަ ާއިޢުތިރ ޟުނުކުރައްވ  ާކުރެްއިވާާބޭފުޅުން ާފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީންާއޭރު ކަމުަގއި

ާމެ ާއަތޮޅުތަުކގެ ާހައެކަނި ާފަރަގ ކޮމެންޓަކީ ާހުރި ާކޯޓުަތކުަގއި ާމ ލޭ ާފަަރގ އި ާމުސ ަރއިގެ ބޮޑުަކްނާާޖިސްޓްރޭޓުންގެ

ާމެޖިސްޓްފ ހަގަކުރެވިފަާ ާއިޞްލ ުޙކޮށްފައި. ާވ ނީ ާމިހ ރު ާފަރ ތުން ާކޮމިީޓގެ ާމ ލިއްޔަތު ާއެަކން ާވ ކަން. ރޭޓުްނެގާއި

ާގޮުތގަާއެލަާލިވިން ާލިިވންވަންެސްއގެ ާވަކި ާރަށަކަށް ާކޮންމެ ާލިވިންާއެލަވަންސެއްާއި ާއެ އެލަވަންްސާާަކނަޑއެިޅެގން

ބޭފުޅުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ނެ.ާއ ދެ،ާާެގާރިޕޯޓުންާތިާވ ާސަބްާކޮމިޓީާކޮށްފައިެއޓޭޗުާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީގެާރިޕޯޓ 

ައުޅަގނުޑ ިމ ިރޕޯްޓ ިމ ިންނާމަލީނ ިމައުދ ިމ ިރޕޯުޓެގ ަކްނަތްއ ިނިމެގްނ ިދުއަމީކ ަވަރްށ ، އެހެންވީމ 

ާސަބަބަާުމިހްއުމ ަކެމއް  ާަދންނަވ ލަމުން. ާކަުމގައި ނޑިޔ ރުންކީ ާތަސްދީޤުާފަ ާޤ ނޫނު ާއެަތއްާގެ ާފަހުން ާކުރެވުނު

ާ ާައދި ާވެފަިއވ އިރު ނޑިޔ ރުމަސްދުވަހެއް ާމުސ ރަންފަ ނޑައެޅިަފއިާާގެ ާކަ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ އެ

ާއިންލެންޑުާއިނުވުމ  ާއުފެއްދިފައިވ  ާވެްސާާމިހ ރު ާމުސ ރަ ާމެންބަރުންގެ ާބޯުޑގެ ާއޮތޯރިޓީގެ ެރވެނިުއ
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ވ ާޓެްކްސާމ އިާއަލަށްާޤ އިމުކުރެްއވުަމށްާހަމަޖެހިފައިމަހެއްހ ާދުވަސްާވެަފއިާވ6ާުއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނުދެވިާވ ތ ާ

އަްށާދިއުުމގެާކުރިްނާާކޮމިޝަުނގެާމުސ ަރތައްާެވސްާައޅުަގނޑުމެންާުޗއްޓީާއިާބްޯރްޑކ ސްޓިންއެޕީލްާޓްރައިިބއުނަލ 

ާތެރިާރައީސް.ާވ ހަކަތަްއާދަންނަވ ލަމުން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްާނިންމުމަކީާހަމަާއެހ މެާމުހިއްމުާކަމަކަށްާވ ތީާއެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުރައްވ ފަިއވ ާ ާމި ާމެންބަރުންނަށް ާކޮމިޓީގެ ާމުޤައްިރރަށ އި ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާއަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާުޝކުރުދަންނަވަން. ާ)ހ(5ާ:މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްަޓކައި ާމ އްދ ގެ ެގާވަނަ

ާ ާމުޙައްމަދުާދަށުން ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ާއިޞްލ ުޙ ާފުރަތަމަ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް. ހުށަހެޅިފައިވ 

ާއަރުވަން.ާާމުޖުތ ޒަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުަޞތު

ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒްާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާހުށަހަޅ  ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާރައީްސެގާާޝުކުރިއްޔ  ާނައިބު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ އިޞްލ ޙަކީ

ާ ާިލޭބާާރުފިޔ 88972ާމުސ ރަ ާރައީސަްށ ާނައިބު ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާވެސް ާމިހ ރު ާެއއީ ާބަދަލުކުރަން. އަށް

ނ ނޑުާއެްއވެސްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންަބރެއްގެާމުސ ރަާޮބޑުކުރަންާުނފެންނ ތީވެާއަުޅގަ ޑުާިމާމުސ ރަ.ާއަުޅގަ

ާތެރިާރަީއސް.އިޞްލ ޙުާހުށަހެޅީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތް

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާތ އީދުާކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާފުަވއްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާ

ޞަތުާދޫކޮށްލައްވައިފި.ާއ ދެ،ާހުށަހެޅުއްވުމަށްާތ އީދެްއާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަން.ާއ ދެ،ާފުރުާ

ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާާނުލިބުނު. ާ 4ާާދަނީ ާތ ވަލު ާިއޞްލ ޙު. ާދ އިރ ެގ5ާާވަނަ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާ)ހ(ގެ ގެ

ނޑުާުފރުޞަތުާއަރުވަން. ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙެއް.ާިޢއްަޒތްރިާމެންބަރަށްާއަޅުގަ

ާ

ާލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ބްރ ހިމްާމުއްޠައިއިރ ގެާމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ 

ނ ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާތ ވަލު ާިއޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ާމ ލިްއޔަުތ5ާޑު ާއަށް ާޖުޑިޝަރީ ާ)ހ(. ގެ

އިޞްލ ޙެއް.ާއިޞްލ ޙަކީާޭޖާާއަށްާހުށަހަޅ 35ާޖޭާއ އިާއިނ ޔަތްަތކުގެާތަްފސީލު.ާކޮމިޓީންާމަހަކަށްާހުށަހަޅ ާމުސ ރަ

ނޑަށްާހީވަނީާައޅުަގނޑުާފޮނުވިާއިޞްލ ޙުަގއިާުކޑަާތަފ ތެއްާއެބައިންހެން.35ާ .ާއިސްާމެޖިސްޓްރޭޓްާމީގައިާއަުޅގަ

ހ ސްާރުފިޔ ާކަމަށ52ާާްއަކީާާގެާމުސ ރަނޫނީާދ އިރ ގެާިއސްާމެޖިސްޓްރޭޓުާއަޅުަގނޑުާލިޔެފައިާއިންނ ނީާއަތޮޅުގެ
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ާމ ލިއްޔަ ާުހރިހަމަޖައްސ  ާއިނ ޔަތްތައް ާހުށަހެޅުއްވި ާކޮމިޓީން ާބ އްވަން.ާއެހެންވީމާ ާތު ައުޅަގނަޑްށ ހީަވީނ ، ގޮތަށް

ައުޅަގނުޑ ެއ ، .ާއެހެންވީމ އިންނ ނީާދ ިއރ ގެާއިސްާމެޖިސްޓްރޭޓްާނގައިއެތ ާޅު.ާއަތޮެއީއ ިލުޔުމެގ ުކެށްއެހން 

ާ.ިއްޞާލުޙ ުހަށަހަޅން 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާކުިރފުޅުމަތީގައި ާމެންބަރުން ާއެާާޢިއްޒަތްތެރި ާލިޔުުމގައި ާޭމޒުންާވ  ާއިދ ރީ ާޞަާވަނީ ާއޭގެ ާކުެށއް. ާއްޙަާޖެހިފައިވ 

މެޖިސްޓްރޭޓް.ާާގޮތަކަށްާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފޮނުްއވ ފަިއވ ާލިޔުުމގައިާވަނީާދ ިއރ ގެާިއސް

ާރަ ނޑު ާައޅުގަ ާކުށް ާލިޔުމުގެ ާއެ ާއެގޮތަށް ާދަންނަވަން. ާކަަމށް ާޢިްއޒަތްތެރިާނގަުޅކޮށްފި ާއެްއވެސް ތ އީދުކުރަްއވ 

ާ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެްނވީމ ،ާމެންބަރަކަށް ާނުކުރައްވ . ާތ އީދެްއ ާމެންބަރަކު ާިޢއްޒަތްތެރި ެއއްވެސް

ާއޮތްާ ާދެން ާމިދަނީ ާާއަޅުަގނޑު ާޖޭ 36ާއިޞްލ ޙަށް. ާތ ަވލުގެ ާދ 5. ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާ)ހ(ގެ ާޢިއްޒަގެ ތްެތިރާއިރ ގެ

ާލިބުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތުާއަރުވަން.ާމްާމުއްޠައިބްރ ހީމެންބަރުާ

ާ

ާލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މްާމުއްޠައިބްރ ހީމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާ

ާ ާޖޭ ާއޮިނަގނޑުގެ ާމުސ ރައިގެ ާމި ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި 36ާާޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހަޅ  ާއަުޅަގނޑު އިޞްލ ޙަީކާއަށް

ާިއސް ާާކޯޓުގެ ާމަހަކު ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 48ާާމެޖިސްޓްރޭޓަށް ާޮކމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާއިތުރަށް ާއ ިއާއޭގެ ާރުފިޔ  ހ ސް

ނޑުާހުށަހަޅ ާިއޞްލ ޙު.ާމިާއިޞްލ ޙުާއަުޅަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާއިނ ޔަތްތައްާއެއް ާގޮތަކަށްާޭބްއވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާެއްއވެސްތ އީދު ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރަުކާާކުރަްއވ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާބޭނުންތ އީދު ާކުރަްއވަން ާއިޞްލ ޙަފުޅެއް ާއޮތް ާމިނުވި.ާއެހެންވީމ ،ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާާށް ާ)ހ(ެގ5ާާދަނީ.ާތ ވަލު ގެ

ާށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމްާމުއްޠަލިބަބްރ ހީއިތްތެރިާމެންބަރުާ.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒ37ަޖޭާ

ާ

ާލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މްާމުއްޠައިބްރ ހީމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާ

ގެާމެޖިސްޓްޭރޓުންގެާމުސ ރަ.ާމިހ ރުާަތކުކޯޓު،37ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާައޅުަގނޑުާދެންާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީާޖޭާ

ާ ާާ:3އޮތީ ާރުފިޔ . 3:822ާާހ ސް ާރުފިޔ  ާއިޞްލ ަޙކީ ާހުށަހަޅ  ނުޑ ާުރފިޔ 46ާއަުޅގަ ާމުސ ަރާާހ ސް ާއެ އަށް

ާބޮޑުކޮށްާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާުހށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާއެހެނިހެންާއިނ ޔަތްތައްާދިނުމަށް.ާޝުކުރިްއޔ .

ާ
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތ އީދު ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރަުކާާެއްއވެސްކުރަްއވ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާކަމަށްތ އީދު ާތ އީުދާނެތް ާއެދިަވޑައިުނގަންނަވ .ާއެހެންކަމުން ާއަޅުގަާކުރަްއވ ކަށް ާބަލައި ާާނަންބަރު ާމިދަނީ 7ާނޑު

ލިބުާމްާމުއްޠައިބްރ ހީތްތެރިާމެންބަރުާމިާނަންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަާ.9ގެާ)ހ(ގެާާއެލް.ސ6ާީތ ވަލުާ

ާއްވ ާއިޞްލ ޙު.ހުށަހަޅު

ާ

ާލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މްާމުއްޠައިބްރ ހީމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާ

ާ ާއެލް.ސީ ނޑުގެ ާއޮނިގަ ާމި ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ރަުށާާ.9ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާމިހ ރު ާމުސ ރަ ާަރއީސުންެގ ާމުސ ރ34ާަކައުންސިލްތަުކގެ ާމަޤ މުގެ ާެއ ާބަދަުލަގއި ާރުފިޔ ގެ ާހ ސް

ާ ާހ38ާައަކީ ާަކމަށް ާރުފިޔ  ާހ ސް ާއިނ ޔަތްތަކ  ާއެހެްނ ާކޮމިޓީންާމަޖައްސައި، ާމ ލިއްޔަތު ާުޖމްލަ އެީކގައި

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާޖުާިއނ ޔަތްތަކ އެހެން ާއެީކގައި ާަބދަލުހ ާ;3މްލަ ާއަށް ާރުފިޔ  ޝުކުރިއްޔ ާާކުރުމަށް.ސް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާެއއްވެސްާ ާއަރުވަން. ާުފރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާކުރަްއވ  ާމެންބަރަކުާާތ އީދު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެހެންތ އީދު ާއެދިަވޑައިުނގަންނަވ . ާނެތްކުރަްއވ ކަށް ާތ އީދު ާާކަމަށްާކަމުން ާނަންބަރު ާމިދަނީ ާއަޅުަގނޑު 8ާބަލައި

ާލިބު.މްާމުއްޠަިއބްރ ހީތްތެރިާމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަ،ާ:ގެާ)ހ(ގެާާެއލް.ސ6ާީއަށް.ާާތ ވަލުާ

ާ

ާލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މްާމުއްޠައިބްރ ހީމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާ

ާ ާަކުއންޝުކުރިއްޔ . ާރަުށ ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުަށހަޅ  ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާަރއީސް. ާަރއީސުންެގާޢިްއޒަތްތެރި ސިލްތަކުގެ

ާމިހ  ާހަމަޖައްސ ފައމުސ ރަ ާމިހ ރު ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމުސ ރަ ާރައީސުންގެ ާނައިބު ާާރު ރުފިޔ .722ާާ;ަިވަނީ

ވ ާާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާހުށަހަޅުއްވ ފައިާހ ސްާރުފިޔ ާއަށްާބޮޑުކޮށްާއިތުރަށ36ާްއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަނީާއެާމުސ ރަާ

ާުމސ ރަާއިނ ޔަތްތަކ  ާއެ ާާއެީކގައި ާޖުމްލަ ާިޢއްޒަތްތެިރ38722ާާއަކީ ާޝުކުރިއްޔ  ާހަމަޖައްސަން. ާކަމުަގއި ރުފިޔ 

ާރައީސް.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާެއއްވެްސ ާއަރުވަން. ާުފރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެިރ ާކުރަްއވ  ާމެންބަރަކުާތ އީދު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުާމިދަނީާބަލައިާއަާކުރަްއވ ކަްށާއެިދވަަޑއިނުގަންނަވ .ާއެހެންކަމުންާތ އީުދާނެތްާކަމަށްތ އީދު އަށް.ާތ ވަުލ9ާާުޅގަ

ާލިބު.ާމްާމުއްޠައިބްރ ހީތްތެިރާމެންބަރުާގެާޢިްއޒަފަެރސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ،ާ;ގެާ)ހ(ގެާއެލް.ސ6ާީ

ާ

ާލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މްާމުއްޠައިބްރ ހީމެންބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާ

ާކައުންސި ާރަށު ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުްނެގާޝުކުރިއްޔ . ލްތަކުގެ

ރުފިޔ 34222ާާމުސ ރަާާވ ތީ،ާއެާރުފިޔ ާކަމަށ222ާް;ވަނީާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާރުާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންމުސ ރަާމިހ 

ާރުފިޔ ާކަމުަގއިާހަމަޖައްސަން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.36722ާާއެީކގައިާާށްާއިނ ޔަތްތަކ އަށްާބޮޑުކޮ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތ އީދު ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާެއްއވެސްކުރަްއވ  ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާމެންބަރަުކާާއަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ާދަން.ާނިޒ މ ތ އީދު ާުކރިއަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމަށްބަލައި ާެނތް ާމައްސަލަާނުކުރަްއވ ތީ،ާތ އީދު ެއއް.ާުކޅުދުއްފުީށާާބެހޭ

ާފޫރު.ިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަާާއުތުރުާދ އިރ ގެ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށީާއު

ނޑުމެންާމި ނޑުާނުަބއިކޮްށާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީންާފ ސްކޮށްފައިާއޮތްާމުސ ރައިާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަުޅގަ ގެާއޮިނގަ

ާމި ާއިޞްލ ޙުތަުކގަިއ. ާތި ާނޯންނ ާއިނގޭތޯ ނޑުމެން ާއަޅުގަ 222ާާ;ނެ ާރަށު ާގޮތަކަށްާކައުންސިލަރުފިޔ  ާދޭ ށް

ާހުށަހަޅ ފަ ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެންވީމ ާއެއްާކައުންސިލް ާއިނޭގތޯ. ާ، ވެސް ާއިޞްލ ޙުާާައރ އޮޅުންާއެ ާމި ގޮތަށް

ާކަާދަންނަވ ލީާިއނގޭތޯ.ާވ ހަާތަނުަގިއާދ ތީާއެާއްވަިއގެންާމިހުށަހަޅު

ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާނޫން.ާބެހޭ ާމިާއެއް ާމިހ ރު ނޑު ާާއަޅުގަ ާނަންބަރު ާާ:ދަނީ ާތ ވަލު ާފޮނަދ5ާޫއަށް. ާ)ހ(، ގެ

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހެޅުްއވުންާهللا ާއެ ާހުށަހެޅުްއުވމެއް. ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 
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ާބޭނުންފުޅުާ ާހުށަހަޅުއްަވން ާފަރ ތުން ާއަރުވ ަނންާޕީ.އޭގެ ާއެފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާގަވ އިުދާާވ ނަމަ މަޖިލީހުގެ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާވަުށާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަާވ ާގޮތުން.ާމ ާހަމަޖެހިފައި

ާ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ 

ާ ާތ ވަލު ާއިޞްލ ޙަކީ ާމިހުށަހަޅ  ާައޅުަގނޑު 5ާާއ ދެ، ާހުށަހަޅ  ާއަށް ާމ ލިްއޔަުތާ)ހ( ާއަށް ާޖުޑީޝަރީ އިޞްލ ޙެއް.

ާތިީރގައި ާއެެލވެންސް ާރިްސކު ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާާކޮމިޓީން ާހައިޯކުޓގެ ާހަމަޖެއްސުން. ާގޮތަށް ނިޑޔ ރުންވ  ާމ ޭލާފަ ނ އި

ނޑިޔ ރުންކޯޓުގެާ ާރުފިޔ ާލިބިދިނުމަށް.8222ާާނަށްާރިްސކުާއެލެވެންެސްއގެާގޮުތގައިާަމހަކުާފަ

ާާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ.. ާއަދިާދެވަނަާނަންބަރެއްާވެސްާއޮތީމ ާއަުޅގަ

ާ

ާާކަދެއްެކވުން:ވ ހަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާޢަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމ ވަ

އެަލވަންސްގެާގޮުތގަިއާާއ ދެ،ާދެވަނަާނަންބަރުާއަުޅަގނޑުާހަނދ ންނެތިާދަންނަވ ލަން.ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށްާރިސްކު

ާރުފިޔ ާލިބިދިުނމަށް.3722ާާމަހަކުާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުަޞތުާއަރުވަން.ާއުނގޫފ ރުާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާ

ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ.ާ

ާ

ާާެކުވން:ވ ހަކަދެއްލީާޢަާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާއުނގޫފ ރު

ާކުރަން.ާއީދުމ ވަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާދ އިރ ގ5ެޠ ވަލު ާގުރަިއދޫ ާއަށް ާ)ހ( ާރިޟ ާގެ ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާއިޞްލ ަޙްށާާޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ 

ާޞަތުާއަރުވަން.ާފުރު
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ާ

ާާދެއްެކުވން:ވ ހަކަާއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ ގުރަ

ާ ާރަީއސް.ާޠ ވަލު ާިޢއްޒަތްތެރި ާކޯުޓެގ5ާޝުކުރިއްޔ  ާމ ލެ ާހައިކޯޓ އި ާއިޞްލ ަޙކީ ާހުށަހަޅ  ާއަޅުަގނޑު ާ)ހ(ާއަށް ގެ

ނޑިޔ ރުން ާފަ ާއެހެނިހެން ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ާއަިދ ާއިާނަށް ާތެޭރގަިއ ާއިންޝުއަރެންްސެގާނ ޔަތުގެ ާމެޑިކަލް ހިމެނޭ

ާކުރުމަށް.ާހ ސްާރުފިޔ ާއަށްާބޮޑ32ާުމިއަމްާއަހަރީާޕްރި

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ އިރ ގެ ާފުރުޞަތުާއަރުވަްނ.ާމ ވަށު ާެމންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާޢަބްދުލްޢަާތ އީދުކުރަްއވ  ާމެންބަރު ޒީޒުާޢިްއޒަތްތެރި

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.

ާ

ާކަދެއްެކވުން:ވ ހަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާރުާޢަބްދުލްޢަދ އިރ ގެާމެންބަާމ ވަށު

ނޑުާތ އީދުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާހު ާކުރަން.ާށަހެޅުްއވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާޤ ޟ5ީޠ ވަލު ާއިސް ާ)ހ(ގެ ާދ އިރ ގެާގެ ާގުރައިޫދ ާކ ުރކޮޅު. ާމެްނބަާންގެ ާރިޟާ ޢިއްޒަތްތެރި ާއިބްރ ހީމް ާރު

ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާާދެއްެކުވން:ވ ހަކަާބްރ ހީމްާރިޟ ގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިާ

ާ ާޠ ވަލު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަށ5ާްޝުކުރިއްޔ  ާޖުޑީޝަރީ ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ނޑު ާއަޅުގަ ާއަށް ާ)ހ( ގެ

ާ ާހުށަހަޅުްއވ  ާކޮމިޓީން ާހަިއކޯއިމ ލިއްޔަތު ާއިތުރުން ާޤ ޟީނ ޔަުތގެ ާިއސް ާކޯޓުތަުކގެ ާމ ލޭގެ ާކ ރުކޮުޅާޓ އި ންނަށް

ާހަމަޖައްސައިާދިނުމަށް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަރުވަން.ާހަނިމ ދޫ ާފުރުަޞތު ނޑު ާއަުޅގަ ާެމންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާމުޙައްމަދުާމުޖްތ ޒް.

ާ

ާާުވން:ވ ހަކަދެއްކެާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖްތ ޒްާ



 40 

ާދ އިރ ގެ ާގުަރއިދޫ ާއިބްރ ީހމްާއ ދެ، ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުއްވިާާރިޟ ާިޢއްޒަތްތެރި ނުޑާާއެ ާއަޅުގަ ހުށަހެޅުމަށް

ާކުރަން.ާތ އީދު

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާދަށުނ5ާް:އަޅުަގނޑު ާ)ނ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާިއޞްލ ޙުތައް.ާތ ާވަނަ ާހުށަހެޅިފައިވ  ގ5ާެވަލު

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާޢަބްދުލްޢަާ)ހ(ާއަށް ާމެންބަރު ާއަބޫބަކުއްޒަތްތެރި ާޖަމ ލު ާ)ނ(ާއަްށ5ާާ:ރު.ާޒީޒު ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޒީޒުާޖަމ ލު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަާގެާ)ހ(ާމ ވަށުާދ އިރ ގ5ެވަލުާތ 

ާ

ާކަދެއްެކވުން:ވ ހަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ ވަ

ާ 5ާޠ ވަލު ާއިޞްލ ޙު. ާހުށަހަޅ  ާައޅުަގނޑު ާއަށް ާ)ހ( ާމ ގެ ާއަށް ާމުސ ަރާޖުީޑޝަރީ ާހުށަހަޅުއްވ  ާކޮމިީޓން ލިއްޔަތު

ާ ާތިީރގައިއިއ އި ާއިޞްލ ޙުާވާ ާނ ޔަތްަތއް ާކުގޮތަށް ާިލވިން ާމެިޖސްޓްރޭޓުންގެ ާކޮމިޓީެގާރުން. ާމ ލިއްޔަތު އެަލވަްނސް

ާކުަރއްވ ަފިއވ ާގޮތަށްާފ ސްކުރުމަށް.ާލިއްޔަތުާކޮިމޓީާއަށްާރިކޮމެންޑުސަބްާކޮމިޓީންާމ 

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާމެންބަުރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާނައިރ ގެ ާއަރުވަން.ާނައިފަރު ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާއަޙްމަދުާމުޙައްމަދު.

ާ

ާާެކުވން:ވ ހަކަދެއްނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާ

ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުލްޢަާމ ވަށު ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުްއވިޢިްއޒަތްތެިރ ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާައޅުަގނޑަްށާާޒީޒު އިޞްލ ޙަށް

ާކުރަން.ތ އީދު

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާައޅު ާމިހ ރު ާބަހުސްޝުކުރިއްޔ . ާމެދު ާރިޕޯޓ  ާމި ާމިދަނީ ާމެންބަރުންާަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަްށ. ާމަރުޙަލ  ކުރުމުގެ

ާއެދި ާކުރިންސުރެާާވަަޑިއގަންނަވާ ފުރުޞަތަށް ާާގޮތަށް ާއަޅުަގނުޑ ާމިޢަމިއަދު ާމަތިްނާާމަލުކުރަމުން ާގޮތުގެ ގެންދ 

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ެގ ާބިލެތްދޫ ނުޑ ާއަުޅގަ ާބޭުފޅުންނަށް. ާފޮނުއްވ ފަިއވ  ާނަން ާޕ ޓީަތުކން ާއަރުވ ނަން ފުރުޞަތު

ާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްެކވުމަށް.ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާއެމް.ީޑ.ޕީގެާ

ާ



 41 

ާާދެއްެކވުން:ވ ހަކަބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާ

ާކޮމިޓީްނާ ާމ ލިއްޔަތު ާދިރ ސަކުަރއްވ  ާއޮނިަގނޑުަތއް ާމުސ ރަިއެގ ާދައުލަތުެގ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި .`

ދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނުޑާޝުކުރުނުޑާކުރެްއވިާމަސައްކަތަށްާއެާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންނަށްާއަޅުގަ

ާސަރުކ ުރެގާ ާއޮންނ ނެއޭ.ާޚ އްޞަކޮށް ާކޮށްަފއި ާމަސައްކަތެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާކޮމިޓީގައި ާމި ާވަނީ ާބޭނުން ދަންނަވ ލަން

ތަުކެގާދ އިރ ާފަރ ތުންާވަރަށްާގިނަާއިންާސަރުކ ރ ާމެދުާތުހުމަތުކޮށްާއިނގިލިާދިއްކުރަމުންދޭ.ާސަރުކ ރުގެާސިޔ ސީ

ާއިތުރު ާއިިވވަަޑިއގަންނަވ ެނާމުސ ރަތައް ާރިޕޯޓުަގއި ާމުޤައްރިރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާދެންމެ ކުރުމަށް.

46;ާާ ާއެްނމެ ާމަޤ މުތަކަށް ާކިޔ  ާމި ާމަޤ މުތަޭކ ާސިޔ ސީ ާހަމައެކަނި ާތެެރއިން ާރުފިޔ 4ާާމިލިއަން މިލިއަން

ާދަން ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ ާދިޔަ ނަޑއެިޅގެން ާހަމައެއ ކަ ާައޅުާަނވަން. ާއެހެންނަމަވެސް ާވެްސާއެކު ާކުީރގަިއ ނޑު ގަ

ާނިންމުމަކީާއިހުތިޖ ޖު ާމި ާކަމަކީ ާވިސްނ ވަަޑއިގަންަނވަންީވ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއައި ކުރަމުން

ތުާރަނގަޅުާވ ާވަރަކުްނާލަާހ މިއީާއެންމެާފަހުގެާނިންމުންާނޫންާކަމަށް.ާއަދިެވސްާރ އްޭޖގެާމ ލިްއޔ ާއ އިާރ އްޖޭގެާ

ާއިތުރުާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމުސ ރަތައް ާމިދ އިރ ތަުކެގ ާިއިވގެން ާއަޑު ާއަޅުަގނޑަްށ ާމިއަދު ާދ ނެ. ދަނީާާކުެރވިގެްނ

ާައޑު.ާ ާހުށަހަޅުއްވަމުންދ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރުަމށް ާބޮުޑ ާއިތުރަށް ާއަދިވެސް ާމުސ ރަަތއް ޖުޑީޝަރީގެ

ނޑުާދަާ މިލިއަންާރުފިޔ 322ާާންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާމިާައހަރުާހަމައެކަނިާއެާދ އިރ ާައށްާއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާކުިރއަްށާ ާވަނީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ަލން ނޑު ާއަުޅގަ ާކަން.ާއ ދެ،ާއެހެންކަމުން ާޮގސްފައިވ  ާއިްނާއިތުުރވެގެން މ ލިއްޔ 

ާމު ާމި ާހަމަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާއަހަރު ާފުރުޞަތުާއޮތް ާވިސްނުމަށް ާމެދު ސ ރަތަކ 

ާ ާމ ލީ ާރ އްޖޭގެ ާއަުޅގަހ ލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެއޭ. ާވިސްނަވ  ާގެންދިޔުލަތަށް ާކުިރއަށް ާމިކަން ާމިހ ުރާނޑުމެން ން.

ާމ ލިއްޔަުތާ ާއަުޅގަނމެން ާނަމަ ާކޮށްފި ާެއކަން ާގޮތަށް ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާއެ ާބޭފުޅުން ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ  އިޞްލ ޙު

ާ ާވިދ ޅުިވާކޮމިޓީން ާވެސް ާއިއްވަމުން ާރިޕޯޓު ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާވެސް ާނިންމުމުން ާނިންމ ފައިވ  އެ

ާދ އިރ ެގާމުސ ރަތައްާ% ާމި ާޖުީޑޝަރީ ާއެހުށަހަޅުއްވ ާާ;:ޚ އްޞަކޮށް ާަކމަށް.ާމިހ ރު ާއިތުުރެވގެންދ ނެ ިއންސައްތަ

ާޖުޑީ ާޕްރީމިއަމަށް ާިއންޝުއަރެންސް ާޚ އްަޞކޮށް ާފޮނުއްވ ފައިއިޞްލ ޙުތައް ާކޮމިޝަނުން ާސަރވިސް ވ ާާޝަލް

6222ާާ ާއިތުރަށް ާބޮޑުކޮްށފ32ާިރުފިޔ ގެ ާއަށް ާރުފިޔ  ާދަންނަވ ީނާާހ ސް ާއަޅުަގނޑު ާއިތުރުވުން ާމިދެންނެވި ނަމަ

ާއެބަޖެޭހ322ާާ ާވިސްނ ލަން ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާވީއިުރ ާއަށް. ާދެުގނަ ާމަިތވެގެންދ ނެޭއ. ާވުރެ ާއަްށ ާއިންސައްތަ އިން

ާބެ ނޑުމިކަންކަމ  ާއަުޅގަ ާކެރިފޯރުންތެރިކަމ އި ާުހރި ާމ ލިއްޔ ގައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާގޮތުން. ާދ އިރ ތަްއާހޭ މެްނގެ

ާހަމަާމުސްތަޤިއްލު ާއަދި ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްނ ލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިކަންކަން ާވަރ އި ާބޭނުންވ  އެއ ެއއްކޮްށާާކުރަން

ާބޭނުންވޭ ާއެބަ ާދަންނަވ ލަން ާފ ހަަގކޮށް ާޚ އްޞައަުޅަގނޑުމެާއަޅުަގނޑު ާމި ާރައްޔިތުންން ާމިާކޮށް ާމަޖިލީހުން ގެ

ނޑުމެްނާދިމ އަާމުއައްސަސ އ  ށްާގިނަާބަޔަކުާއިނގިލިތަްއާދިއްކުރަުމންާދ އިރުަގއިާމިާބަޖެޓުަގއިާޚ އްޞަކޮށްާއަުޅގަ

ންނ ިއާމިޓީކަމުަގއިާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާކޮާއަށްާބޮޑެތިާމުސ ަރތަކެއްާއިތުުރކޮށްފައިާވ އިރުާވެސްާމިާޖުޑީޝަރީ
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ާ ާމިކަމ  ާމަސަްއކަތްކޮށްފައިމަޖިލީހުން ާގޮތެްއގަިއ ާޒިއްމ ދ ރު ާޢިއްޒަތްެތިރާާމެދު ާޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ވ ކަން

ާނަާ ާއިތުރުކުެރވިފައިރައީސް، ާމުސ ރަ ާރައީްސގެ ާގެނަިއާާއިބު ާއޮނިަގނޑަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާނިޒ މަށް ާއެ ވަީނ

ާއެހެންވީމ  ނޑުާާ،ބަދަލަކުން. ާއަުޅގަ ާއެބަާެއކަމަށް ާތ އީދު ާމަޖިލީހުގެ ާފެނިގެްނާާހިތުން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމަްށ އޮތް

ާ ާއެ ާމަޖިލީހުގައި ާދަންަނވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާހިނދު ާނުލިބުނު ާތ އީދު ާިއޞްލ ޙަށް ާއެ ާސަބަބަީކ ާއެ ހުށަހެޅުުނާދިޔައީ.

ާ ާކޮމިޓީން ާއަދި ާކަމ އި ާނެތް ާތ އީދު ާއޮތްއިޞްލ ޙަށް ާތ އީދު ާގޮތަށް ާޢިއްޒަތްހުށަހެޅުއްވި ާރައީސް،ާކަން. ތެރި

ާވިސްނ ފަޭއާ ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާކަމަކީ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާމެންބަރުންނަށް ާވިސްނ ލަން ާފުންކޮށް އަޅުަގނޑު

ާކޮ ާބަހުމ ލިއްޔަތު ާގިނަ ާވަރަށް ާމިހ ރު ާމިާސްމިޓީން ާބަދަލުތައް ާގެނެވިފަިއވ  ާމި ާމިހ ރު ާކުރެއްވުމަށްފަހުަގއޭ ތަކެއް

ާއެހެންވީމ  ާވަނީ. ާހުށަހެޅިފައިމަާ،ގެނެވިަފއި ާއިޞްލ ޙުަތއް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާތެރޭގައި ާބަޖެޓަށްާާޖިލީހުގެ ވ ނަމަ

ާއަންނ ނެ ާބަދަލުތަކެއް ާބޮޑެތި ާމުހިއްމުކަމެކޭ.ާާވަރަށް ާވިސްނުމަކީ ާކުރިން ާދެްއވުމުގެ ާވޯޓު ާމެންބަރުން ކަމަށް

ާބަޖެޓަށް ާސަބަބުން ާބިލުގެ ާމި ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާފަރ ތުން ާއިދ ަރގެ ާއަންނ ީތާާއަޅުަގނުޑ ާބަދަލުތަކެއް ބޮެޑތި

ާވުމ  ާހުށަހެޅިފައި ާމިހ ރު ާރިޕޯޓެއް ާމިހ ރު ާފ ސްެވއްޖެާބަޖެޓަށް ާއިްޞލ ޙުތައް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާިމހ ރު ނަމަާާެއކު

ާމެންބަރުން ނުޑާވޯޓުާލުމުގެާކުރިްނާލިބިގެންާދިޔުާބަޖެޓަށްާއަންނ ނެާބަދަލުތައް ާއަުޅގަ މަކީާމުހިއްުމަކމެއްާކަމުަގއި

ާއެގޮދަންނަ ާޕްރީމިއަމަވަން. ާއިންުޝއަރެންސް ާއެަލވަންސަްށާތުން ާލިވިން ާޚ އްޞަޮކށް ާއިޞްލ ޙ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ށް

ާރިސްކުހުށަހެ ާއަދި ާއިޞްލ ޙ އި ާބަޖެޓަށްާާޅިފައިވ  ާއިޞްލ ޙުތަްއާހުށަހެޅުމުން ާހުށަހެޅިފައިވ  ާގޮުތަގއި އެަލވަންްސގެ

ާ ާލިބުމުން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބަދަލުތައް ާމުހިއްމުާއަންނ ނެ ާކަމީ ާފަސޭހަެވގެންދ ނެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވޯޓުލ ން

ާޢިއް ާދަންނަވަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަުމގައި ާވ ހަާކަމެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާކުރިްނާޒަތްތެރި ާނިންމ ލުމުގެ ކަޮކޅު

ޚ އްޞަޮކްށާކުރުމަށްާކުރަމުންދ ާމަސައްކަތަށް،ާރަނިާކުޑަރ އްޖޭގެާދަާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާދިވެހިާސަރުކ ރުން

ާވަރަށްާ ާފަރ ތުން ާމަސައްކަތްާާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ާއެންމެބުރަކޮށް ާމިާާކުރ ކަުމެގ ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާހެްއކެޭކ ާެއއް ބޮުޑ

ާ ާރިޕޯުޓގައި ާސިޔ ީސާާ;46ގެނައި ާހުށަހަޅ ފައިވ އިރު ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާއިތުރުުކރުމަށް ާބަޖެޓަށް ާރުފިޔ  މިލިއަން

ކަުމގަިއާާބޮޑުާހެއްެކއްާނ ޔަތްތައްާއިުތރުވެގެންާިދއުމަކީާމިކަމުގެާަވރަށްއިރުފިޔ ގެާާމިލިައނ4ާްމަޤ މުތަކަށްާއެންމެާ

 ދަންނަވަމުންާއަޅުަގނުޑގެާވ ަހކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

 

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ނޑުޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތް ނުލިބުނީތީާވަރަށްާހިތ މަކުރަން.ާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙުތަކަށްާތ އީދުާތެރިާަރީއސް.ާމިއަދުާއަުޅގަ

ާމީހުން ާމަދު ާފަްސކުޅަނުދ ާަރއްޔިތުންނަކީ ާރ އްޖެތެރޭެގ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ކަމަށްާާޢިއްޒަތްތެރި

ާވ  ާނިކަމެތި ާރައްޔިތުން ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާކަންތައްާހީކުރައްަވިއގެން ާޤަބޫލުުކރ ާގޮތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރުަމކީ ތައް

ނޑުާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙުތައް.ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް،ާމިއަދު.... ާއުސޫލަކަށްާނުވ ތީާއަުޅގަ

ާ
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 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއްާުހޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާނިޒ މ  ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާއިންނެވީމަ ާބައްލަވަން ާމަނިކުފ ނު ާރައީްސ، ާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރި ާނެގީ.ާާބެހޭ ާމި އެއް

ާަބއެއް ާހަމަހަމަވެގެންވ  ާރަްއޔިތުންނަކީ ާޤ ނޫނުައސ ސީަގއި ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބުނ ާދިވެހި ާރ އްޖެތެރޭެގާހިާކަމަށް ނދު

ާބަޔެާރައްޔިތުންނަށް ާމަދު ާފަސްކުޅަނދު ާވ ހަކަާއަމ ޒުކޮށް ާމިތަނުގައި ާބުނެ ާނުދެއްާކޭ ާއެީއާއެއް ކޭނެ.

ާޚިލ ފުަކމެއްާކަމަށްާދަންނަވަން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާރޫހ 
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަާއ ދެ،ާނިޒ މާ  ާާބެހޭ ާަގވ އިދުގެ ާނޫން.ާމަޖިލީހުގެ ާމ އްދ ަގއ68ާިއެއް ާމަޖިލީހުެގާާވ ާވަނަ ގޮތުެގާމަތިން

ާވ ހަކަފުޅު ާބަހުރުވައިްނ ާރީތި ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާދައްަކވ އިރު ދެއްެކވުމަްށާާވ ހަކަފުޅު

ާފުރުޞަތު ާމުއްޠަލިބަށް ާއިބްރ ހީްމ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ނޑު ާއަޅުގަ ާހަނދުމަފުޅުކޮށްދެމުން

ާއަރުވަން.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ާމޫސ ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާއޮުޅވ ީލތީ ާވ ހަކަ ާދެއްކި ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާދެންނެވީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއޮުޅވ ނުލުމަށް. ާވ ހަަކ ާަދއްކ  ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަަވން ާއަޅުަގނޑު މަނިކަށް

ާއެ ާކުރަާމެންބަރުން ާކަންތައްތައް ާވިސްނ ފައި ާމ ޭލާގޮތަށް ާރައީްސ،ާިވސްނ ވަަޑއިގަންަނވ  ާވ ހަކަ.ާޢިއްޒަތްތެރި ްއވ 

ާ ާއަްށ ާޤ ޟީ ާއިސް ާލިބ69872ާޭކޯޓެްއގެ ާއަޮތޅުާާރުފިޔ  ާރ އްޖެތެރޭަގއި ާއޮތްިއރު ނޑު ާއޮނިގަ ާމި ޮގތަށް

ާށްބަޔަާކުޅަާއެއްާރުފިޔ .ާމިއީާދެބައ72ާި;49ކައުންސިުލގެާނޫނީާދ އިރ ގެާއިސްާމެޖިސްޓްރޭޓަރުންނަށްާމިާލިބެނީާ

ާލިބޭ ާމި ާމިހ ރު ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ާރަުށާކޯޓެްއގެ ާރައީސް،ާހަމައެހެންމެ ާތަފ ތެއް.ާިޢއްޒަތްެތރި ާބޮޑު ގޮތަށްާާވުރެ

ާމި ާާހުށަހަޅުއްވ ފައި 45822ާާއިންނަީނ 69872ާާރުފިޔ . ާއަށް ާހަމ45822ާާަރުފިޔ  ާބައްލަވ . ާތަފ ތު ާރުފިޔ ގެ

ާަކއުންސިލުތަ ާސިޓީ ާރ އްޖޭގެ ާމ ލެާނޫނީ ާއެހެންމެ ާމެންބަރުންނަށް ާއ ިއ222ާާ;3ުކގެ ާރުިފޔާ 822ާާއިނ ޔަތްރުިފޔ 

ާ ާޖުމްލަ ާޖުމްލ47ާާައަކީ، ާލިބެނީ ާމި ާމެންބަރުންނަށް ާކައުންސިލުތަުކގެ ާރަުށ ާރަށްރަށުގެ ާލިބޭއިރު ާރުފިޔ  ހ ސް
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ހެްނާނ ޔަތް.ާކުރިންާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިއިރުފިޔ ގ4722ާާެހ ސްާރުފިޔ ގެާމުސ ރައަކ އިާާ;ރުފިޔ .ާެއއ33722ާާީ

ާނ ޔަތ ިއ...އިރުފިޔ ގ8222ާާެސިޓީާކައުންސިުލގެާމެންބަރަަކށްާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއްާުހޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާ

ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާހަމަ ާއަދިެވސް ާރައީްސ، ާޖުޑީޝަްލާާޢިއްޒަތްތެރި ާމުސ ރަތަކަކީ ާދ އިރ ެގ ާމި ާނަގަނީ ާމި އެއް

ާއަުޅވަްނާ ާެއކަން ާޮބލުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާެއްއޗެްއ. ާއޮތް ާގެނެއްސަ ާމިތަނަށް ާކޮމިޝަނުން ސަރވިސް

ނޑަެއޅިގެްނާާއެކަމ ތީާައޅުަގނޑުާކުރ ޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާމަސަްއކަތްޢިއް ހިތ މަކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއެއީާހަމަާކަ

ާސީދ ާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާޮކމިޝަނުންާމިތަނަށްާއައިސްާވ ހަކަދައްަކއިގެންާނިންމ ފައިާޮއތްާއުސޫލެއްާއެއީ.ާ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނިޒ މ ާ ާމެންބަރު ާމައްސަލަާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫާބެހޭ ާދ އިރ ެގާއެއް ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ން.

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ާކައުންސިލުަތކު ާސިޓީ ާނޫނީ ާމ ލޭގެ ާމިދައްކަނީ ާމިހ ރު ާއަުޅަގނޑު ާރައީްސ، ާވ ހަކަ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުންގެ ގެ

ާސިޓީާކައުންސިލުތަކަށްާމެންަބރަކު....

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.އެއްާިވލުާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ
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 ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނޫން.ާމިއީާ ާވ ހަކަފުޅެއް ާރަނގަޅު ާވިދ ޅުވީ ާއެ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާރައީސް،ާހުޅުހެްނވޭރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއިންާނިންމ ފައިާއޮތްާނިންމުމެއްާމިއީ.ާ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއެއްބަްސެވފައި ާމިއަދު ާއަުޅަގނޑުމެން ާމެންބަރު، ާލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތު ާޕ ޓީތަކަށް ާމިވަނީ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާިނސްބަތްނުވ . ާޕ ޓިއަކަށް ާވަކި ާލިބެނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާއެ ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާަވިކވަކި ާއަދި ގޮތަށް.

ބޭނުންާާގެންަދވ ާވ ހަކަފުޅަށްާޖަވ ުބާދެްއވ ާނުވަތަާެއއަށްާތ އީދުކުރެްއވުަމށްާމިާފުރުޞަތުާމެންބަރަކުާދައްަކވަމުން

ާވަރަށްާނުކުރެއްވުން ނޑު ާގޮުތގެާމަތިންާމަޖިލީހުގެާަގވ އިުދގައިާބޮޑަށްާއެދެންާއަުޅގަ އަޅުަގނޑުާފަރެސްމ ޮތޑ ާާ.ވ 

ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމުއްޠަލިބުާދ އިރ ގެ ާއިބްރ ހީމް ނޑު ާފުރުޞަތުާާއަޅުގަ ާގެންދެވުމަށް ާކުރިއަްށ ވ ހަކަފުޅު

ާއަރުވަން.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެ

ާަކއުންސިލު ާސިީޓ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާރައީސަޝުކުރިއްޔ  ާެގ ާމޭޔަރަށް ާނުވަަތ ާލިބޭއިުރ67222ާާށް ރުފިޔ 

ާއަތޮޅުާކައުންސިުލގެާރައީސައަޅުަގނޑުމެންާރ އްޖޭަގއިާއަޮތޅެއް ބޮުޑާާރުފިޔ .ާމިއީާވަރަށ48222ާްށްާމިާލިބެނީާގެ

ާތިބޭއިރުާ ާމަޤ މެއްަގއި ާކަމެއް. ާަޤބޫލުނުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއީ ާރޭްނކުތަފ ތެއް. ާވަރަކަށް ާކޮންެމވެސް ކުރުުމެގާަގއި

ާޖެ ާރައީސަތަފ ތުވ ން ާކައުންސިލުގެ ާހަމަހޭނެ.ާސިޓީ ާރައީްސ. ާދ އިރ ގެ ާއެ ާނޫނީ ާއަތޮުޅގެ ާއެ ާއަތޮޅުާއެހެންާކީ މެ

ވ ީތާާބޮޑުާތަނަކަށްާއަކީާަޚރަދުާަރިއގެާެއއްވަުރވ ންޖެހޭނެ.ާމ ލެކީާއެާދ އިރ ގެާަރއީސް.ާމުސ ކައުންސިުލގެާރައީސަާ

ނޑުެގާމައްސަލައި ބޮުޑާތަފ ތެއްާމިާޢިްއޒަތްތެިރާާެއކީާމިހ ާއެްއާެނތް.ާއެހެންކަމ ާނ ޔަތްތަްއާމަތިކުރުމަކުންާައޅުގަ

ާމެން ާތިބި ާޮހއްަވވ ފައި ާތަމްސީލުކުރައްވަން ާަރއްިޔތުން ާރ އްޖޭގެ ާމަޖިލީހުގައި ާއެކަމާ ބަރުްނ ާތަފ ތުކުރެއްވީތީ

ާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނުޑގެާވ ަހކަާނިންމ ލ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންާ ާނޑުމެންާިމނިޓުގެާހުސްަވގުތުކޮެޅއްާބޭނުންކުރ ނީ.ާއަޅުގ52ާާަޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރި.ާމިހިސ ބުންާއަޅުގަ

ާ ާފަށ ނީ ާއަލުން ާފ33.22ަމަސައްކަތް ާަމސައްކަތް ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތުގައި. ާފުރަތަމަ ާއެންމެ އަރުވ ީނާށ އިރު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެން ވ ާގޮުތެގާާށް.ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގައިޙަސަނަާބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެ

ާޖަލްސ  ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުާމަތިން ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުކުންނަންދެން ާއިށީނދެވަަޑއިގެްނާނިންމ ލ ފައި ން
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ނޑުާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްާއެތިއްބަވަންާ 52ާހިސ ބުންާާވ ހަކަާގެންނަމުންާމިއަދުާމިާވ ނީ.ާއަުޅގަ

ާމިނިޓުގެާހުސްަވގުތުކޮެޅއްާބޭނުންކުރ ނީ.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ

 ]އަށ22ާާް>33އިނ52ާާް>32ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ނޑ ލިއިރު ާމެދުކަ ާމަސަްއަކތް ާކުރިން ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދަން. ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ .`52ާ

ާޑީ.އ ރު ާވ ީނ ާދަންަނވ ލ ފައި ނޑ ލިއިރު ާމެދުކަ ާހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް ާވ ހަކަމިނެޓުގެ ާފަރ ތުން ާެދއްެކވުމަްށާ.ޕީެގ ފުޅު

ާޢިއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާރަފީޤުފުވައްމުލަކު ާމުޙައްަމދު ާމެންބަރު ާކަމަށްާތެރި ާމިހ ުރާޙަސަން ާއެހެންނަމަވެސް، .

ާައންގަވ ަފއިޑީ.އ ރު ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާޑީ.އ ރުާ.ޕީން ާދ އިރ ެގާވަީނ ާފެލިދޫ ާދަްއކަވ ނީ ާވ ހަކަފުޅު ާފަރ ތުން .ޕީެގ

ނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާފްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުޢިއްޒަތް ާނަޢީމްާކަމަށް.ާއަޅުގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާފްާނަޢީމްފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސު

ނޑުާމ ލިްއޔަތުާ `.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިނިަވންާމުއައްސަސ ަތކުެގާމުސ ަރއިެގާއޮިނގަ

ާ ާރިޕޯކޮމިޓީން ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމަޖިލީހަށް ާމިއަދު ާދަންނަވ ލުުމެގާާބެހޭާޓ ތައްޔ ރުކުަރްއވަިއގެްނ ާއެްއޗެއް ގޮތުން

ާފ ހަގަކޮށްލަްނާ ނޑު ާައޅުގަ ާމެންބަރުންގެާސަމ ލުކަމަށްޓަކައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވޭ ާފ ަހގަކޮށްަލން ނޑު ާއަުޅގަ ކުރިން

ާބިލެ ާފަންނީ ާވެސް ާވަރަށް ާބިލަކީ ާމި ާމިާ،ކޭބޭނުންވޭ ާކުރައްވ ަފއި ާކޮމިޓީން ާމ ލިްއޔަތު ާއޮތީ.ާފަންނީާމަސައްކަތެކޭ

ާމިކަމ  ާމުައއްސަސ ތައްާއެހެންވީމ ، ާއިތުރު ާގިނަ ާވަރަށް ާަދއުާގުިޅގެްނ ާއެޖެންސީތަކުގެ ާއިތުރު ވަުތާނޫނީ

ާއެ ާގަޫބލުކުރ ާދެއްަވއިގެން ާއަޅުަގނޑު ާަމޢުލޫމ ތުތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާޯހއްދަވަންޖެހޭ ާިމކަންާގޮތުާާބޭފުޅުން ގައި

ާއެ ާކޮމިޓީާާކުރުމުގައި ާމ ލިްއޔަތު ާހޯއްދަވައިަފއި.ާއެހެްނވީމ ،ާެއކަމަށްޓަކައި ާވަނީ ާވަރަށްާާބޭފުޅުން ާއަުޅަގނޑު އަށް

ާއެއް ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާކަމެއް ާދެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއިތުރަށް ާދެން ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ކަމަކީާާބޮޑަށް

ާމިއަ ާފ އަޅުަގނޑުމެން ާބިލު ާމި ާމުހިއްދު ނޑުެމްނާހަގަކުރުމުގެ ާއަޅުގަ ާބިލު ާމި ާކިހ ވަަރކަށްތޯ. ާއޮތީ މުކަން

ާެއާ ާއެްއކޮށްގެން ާއިޞްލ ޙުތައް ާތަފ ތު ާހުށަހެޅިގެންދ  ާމި ާމިއަދު ާނޫންނަމަ ާކިހިނެއްތޯ. ާވ ނީ ފ ސްނުކޮށްފިނަމަ

ާ ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާފ ްސކޮށްފިއްޔ  ާބިލު ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާގަބޫލުކޮްށގެން ާކިހިެނއްތޯ.ާއިޞްލ ޙުތައް ވެގެންދ ނީ

ނޑުމެންާމިއަދުާ މިސ ލަކަށްާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާފ ހަގަކުރެއްވިާފަދަިއންާއަޅުގަ

ާބަޖެޓަްށާ ާސަރުކ ުރގެ ާަވގުތު ާމި ާފ ސްކޮށްފިއްޔ  ާބިލު ާމި ާގަބޫލުކޮްށގެން ާއިޞްލ ޙުތައް ާބަދަލުގެނަސްގެން ާބިލަށް މި

ާކި ާމިއ ވެގެންދ ނީ ާފެންވަރު ާބަޖެޓްގެ ާއެ ާައޅުަގނޑުމެްނާާހިނެއްތޯ. ާއެހެންނަމަވެސް، ާހިފަހައްޓ ލެވިދ ނޭ. ެއކުަގިއ
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ާމިކަްނާ ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީގެތެރެއިން ާދަންނަވ ލަން. ާައޅުަގނޑު ާކަމުގައި ާކަމެްއ ާކޮށްލަންޖެހޭ މިއ އެކު

ާދި ާިމކަން ާފ ސްނުކޮށް ާވަންޏ  ާަކމަށް ާލަްސކޮށްފި ާއަޅުަގނޑުމެްނާއަޅުަގނޑުމެން ާވަންޏ  ާކަމަްށ ގުަދއްމ ލައިފި

ާމިާ ާދޭން ާާކައުންސިލަރުންނަށް ާމުސ ރަ ާއ4233ެއުޅޭ ާނޫނީ ާހިމެނިގެންދ ނެތޯ. ާބަޖެޓުގައި ާއެބޭފުާގެ ާޅުންނަށް

ާއިންތިޚ ބ  ާއެާބޭފުޅުންގެ ާއެާގުިޅެގން ާމުސ ރަ ާލިބެންޖެހޭ ާއެ ާދިޔުާބޭފުޅުންނަށް ާލިބިގެން މުގަިއާބޭފުޅުންނަށް

ާކަމެއް.ާ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާވެސް ާކަންކަމަކީ ާމިހިރަ ާކުިރމަތިވެދ ނެތޯ. ާދަތިތަކެއް ފަހަރެއްގައި

ާތި ާމިކަންކަން ާބޭނުމަކީާާއެހެންވީމ ، ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލުމަށްފަހު ާސަމ ލުކަމަށްޓަކަިއ ބޭފުޅުންގެ

ާއަޅު ާފ ސްކުރުމަކީ ާވަރަމިއަދު ާދެކޭގޮތުަގއި ނޑު ާމުހިއްާގަ ާކޮމިޓީންާާމުށް ާމ ލިއްޔަތު ާމި ާމިއަދު ާއެހެންވީމ ، ކަމެކޭ.

ާދަންނަވ ލަްނާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމީގެއިތުރުްނ ާއަދި ާުހށަހަޅަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ސްކުރެްއވުމަށް ާގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ނޑުމެންާމިާޤ ނޫނުތައްާމިތަނުންާހަދަމުންާދ އިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާިވސްނ ާބޭނުން ލަންޖެހޭާދެާކަމެއްާވަނީާއަުޅގަ

ާއެބަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީާވެސް ާއޮންނ ނޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެީއ ާކުރިމަީތަގިއާާއޮތޭ. ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާހަދައިފައި. އެްއ

ާއެބަާޤ ނޫނުއަސ ސީ ނޑުމެްނާާއެއް ާއަޅުގަ ާއަްނނ ނެކަން ާވެސް ާަގވ އިދުތައް ާފަހަތުގައި ާޤ ނޫނުތަކުގެ ާއަދި ޮއތޭ.

ާހިން ާޤ ނޫނު ާމި ާގޮުތގެގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ާއެްއގޮތްވ  ާޤ ނޫނ އި ާއޮފީސްަތކުން ާސަރުކ ރުގެ ާތިބި މަތިންާާގަން

ާޤ ނޫނުަތްއާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާގަޫބލުކުރަންޖެހޭ. ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާހަދ ނެކަން ާހަދަންޖެހޭ. ގަވ އިދުތަެކއް

ާވެ ާދެކަމަށް ާދެންނެވި ާމި ާމުހިއްބައްޓަންކުރުމުަގއި ާވަރަށް ާއެއީ ާވިސްނ ުލން ާކަާސް ނުޑާމު ާއަުޅގަ ާކަމުަގއި މެއް

ާހެދީމާ  ާޤ ނޫނުތައް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާހަމަ ާއަދި ދަންނަވަން.

ާެކނޑޭާ ާބ ރު ާޭއގެ ާހެދުމަީކާއެީއވެާސަރުކ ރުން ާގަވ އިދުތައް ާއެކަމ ގޮތަށް ާަވރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދެރަވ ންޖެޭހާާސް

ާމިސ ލެްއގެ ާބެހޭާގޮތުންާކަމެކޭ. ާޤ ނޫނ އި ާޫޓރިޒަމް ާހުންނ ނެ ާއިޞްލ ެޙްއާާ،ގޮތުންާއަޅުަގނޑުމެން ޤ ނޫނަށް

ާބުނެފަިއާ ާގޮތަކަށޭ ާމިވެނި ާދަްއކަންޖެހޭނީ ާފައިސ  ާނަގ  ާއެ ާއިތުރުކޮށްފައި ާރިޒޯޓުތަުކެގާމުއްދަތު ާމިހ ރު ގެނައްސަ.

ނޭޑގޮތަށްާޓޫރިޒަްމާާއަޅުަގނޑުމެންާއޮންނ ނެާއެަތނުންާޤ ނޫނެއްާހަދައިފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެ ޤ ނޫނުގެާބ ރުާކެ

ާހިންގ ާމިނިސްޓްރީން ާހަދައިގެން ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ ،ާގަވ އިެދއް ާގަބޫލުކުރަން. ާއެބަޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ކަން

ާއެދެމުންާ ާވިސްނ ލަން ާސަމ ލުވެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކަންކަމ އިމެދު މިހިރަ

ާ.عليكنާوسالمވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާާއަޅުަގނުޑގެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާސްާމިާނިމުނީ.ާގެާބަހ33.5ާުރު.ާމިހިސ ބުންާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަ

33.6-ާާ ނޑު ާވިލުއ33.6ާައަޅުގަ ާދަނީ. ާމި ާރަޝީދުާށް ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފުށީ

ާަރއްޔިތުންގެާ ާކޮމިޓީާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާަވގުތީ ާހޮއްެވވި ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްޓަކައި ާިބލު ާއިމްތިޔ ުޒގެ ާންާމަޖިލީހުގެ
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ާބިލުާ ާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ ނީ ާރިޕޯޓު ާމި ާހުަށހެޅުއްވުން. ާރިޕޯޓު ާގޮތުގެ ާފުރިހަމަކުރެއްވި ދިރ ސ ކުރަްއވ 

ާހޮ ާވިލުދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާމުޤައްރިރު، ާކޮމިޓީގެ ާޢިއްޒަތްތެއްވެވި ާދ އިރ ގެ ާރަޝީދު.ާފުީށ ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ރި

ާއަޅުަގނޑުާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރާރިޔ ޟްާރަޝީދު

ާކޮމިޓީން،ާ. عليكنާاسالم ާދިރ ސ ކުރ  ާިބލު ާއިމްތިޔ ޒުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރަީއސް.ާރަްއޔިތުންގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ުޝކުރިްއޔ 

ާއިމްތިޔ ުޒގެާބިލުާދިރ ސ ކުރުމަށްޓަަކއިާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާހޮއްެވވިާ މެންބަރުންެގ33ާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ

ާުހށަހަޅައިފިން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާކޮމިޓީގެާރިޕޯޓުާައޅުަގނޑު

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަ ާބިލަށްާޝުކުރިއްޔ .ާަގވ އިުދގެ،ާރަްއޔިތުންގެ ާއިމްތިޔ ުޒގެ ާޖިލީހުގެ ާ)ހ(5ާ:ގަވ އިދުގެ ާމ އްދ ގެ ާދަށުްނާވަނަ ގެ

ާއި ާފުރުޞަތުހުށަހެޅިފައިވ  ާއަޅުަގނޑު ާއެންމެޞްލ ޙުތަކަްށ ާދ އިރ ެގާާއަުރވ ނަން. ާކުޑަހުވަދޫ ާމިއޮތީ ފުރަތަމަ

ާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތ6ާެޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙެއް. ާހުަށހަޅުއްވ  ާއަށް ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާވަގުުތާަވނަ ާމި ާމެންބަރު ރި

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާކުޑަުހވަދޫާދ އިރ ެގ9ާާވަނަާމ ްއދ ގެާ)ރ(ާއ އިާ)ބ(،ާ)ށ(.ާއަދ6ާާިވަަޑއިގެންާނެތް.ާ

ާއެބައޮތް. ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހަޅުްއވ  ާއ މިރު ާއަޙްމަުދ ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު(ާޢިއްޒަތްތެރި ކުޑަހުވަދޫ

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.6ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާއަށްާހުށަހަޅުްއވ ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު

ލ ޙުކުރުްނ.ާގޮތަށްާއިޞްާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަންނަނިވ6ާި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާ

ާ)ރ(.6ާ ާމ އްދ ގެ ާދ އިރ ާވަނަ ާއިންތިޚ ބުވެފަިއވ  ާމެންބަރަކު ާެއ ާމެންބަރަކު، ާކުރ ާާ"މަޖިލީހުގައި އަށް

ާއަދިޔާ ދަތުރުތަކުގަ ާުގޅޭޮގތުންނ އިާއި ާމަސަްއކަތ  ާކުރ  ާއެހެނިހެންާާމަޖިލީހުގައި ާމެންބަރުން ާކަންކަމުަގިއ އެިކއެކި

ާއަތޮ ާއެ ާދަތުރުތަކުގައި ާކުރ  ާރަށްރަށަށް ާއިދ ރ ތަކ އިާއަތޮޅުތަކ އި ާހުންނަާސަރުކ ރުގެ ާއެާރަށެއްަގއި ޅެްއަގިއާނުވަތަ

ާ."ރިކަމ އިާއެއްބ ރުލުްނާދޭންވ ނެާއެވެއެހެނިހެންާމުއައްސަސ ތަކުންާއެާމެންބަރަކުާއެދޭާކަންކަުމަގއިާއެހީތެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާފުުރޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާެމންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަުރާތ އީދުކުރަްއވ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާކ ށިޫދ އަުރވަން.

ާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.
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ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާއ މިރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަުހވަދޫ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާހުށަހެޅު ާމަށްާއަޅުގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުޞަތ6ާާު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ަޙށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަުހަވދޫ ާއަްށ ާ)ބ( ވަނަ

ާއަރުވަން.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު

6ާާ ާމ އްދ ގެ ާއަންނަނިވިވަނަ ާއިޞްާ)ބ( ާގޮތަށް ާ)ބ(.6ާލ ޙުކުުރން. ާމ އްދ ގެ ާމަޖިލީހުގެާާވަނަ "ރައްޔިތުންގެ

ާޒިޔ ރަްތކުރ  ާމުައްއސަސ އަކަށް ާދައުލަުތގެ ާނުވަތަ ާއޮފީހަކަށް ާސަރުކ ރުގެ ާއެާާމެންބަރަކު ާތަންތަނުން ާއެފަދަ ނަމަ

ާއިޙުތިރ މ  ާމެހްާމެންބަރަކަށް ާއަދ ކުރަންވ ނެއެކު ާއައެވެާމ ންދ ރި ާފަސޭހަކަމ . ާމަޢުލޫމ ތު ާެއދޭ ާމެންބަރަކު ާއެ ާދި

ާ."ާޝުުކރިއްޔ .އެވެާާއެކުާލިބޭނެާއިންތިޒ ެމއްާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަުރާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާކ ށިޫދ ާއަުރވަން. ާފުުރޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާެމންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.އިސްމ ޢީ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާއ މިރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަުހވަދޫ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑުާތ އީުދކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ . ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

 ާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާމެންބަރ7ާު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުޑަުހވަޫދާދ އިރ ގެ ާ)ށ(ާއަށް ާއ މިރުއަޙްާވަނަ ާފުރުޞަތުާާމަދު ާއިޞްލ ޙަށް ހުށަހަޅުއްވ 

ާއަރުވަން.

ާ
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 ާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު

"މަޖިލީހުގެާމެންބަރަކުާދައްކ ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(.6ާލ ޙުކުރުން.ާގޮތަށްާއިޞްާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަންަނނިވ7ާި

ާޢަމަ ާނުވަތަ ާކިޔުވ ހަކަައކުން ާއެްއޗެތި ާހުތުރު ާދިމ އަށް ާމެންބަރަކ  ާއެ ާގޮތަކުން ާމެންބަލުކުރ  ާެއިކާމ ިއ،ާއެ ރަކަށް

ާ."މަލެއްާހިންގުންޢަފަދަާއެްއވެސްާާފ ޑުގެާބިރުދެއްކުމ އިާފިއްތުްނތައްާކުރިމަތިކުރުން

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާމެންބަުރާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާކ ށިޫދ ާއަުރވަން. ާފުުރޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާެމންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ

ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވިާާޝުކުރިއްޔ  ާއ މިރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ކުޑަުހވަދޫ

ނޑުާތ އީުދކުރަން. ާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

9ާާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުޑަުހވަޫދާދ އިރ ގެ ާ)ށ(ާއަށް ާއ މިރުވަނަ ާފުރުޞަތުާހުާއަޙްމަދު ާއިޞްލ ޙަށް ށަހަޅުއްވ 

ާއަރުވަން.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު

ާއަްނނަނިވ9ާި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއިޞްާވަނަ ާގޮތަށް ާ)ށ(.9ާލ ޙުކުުރން. ާމ އްދ ގެ ާމަޖިލީހުެގާާވަނަ "ރައްޔިތުްނގެ

ާއަނބިމީހ  ާމެންބަރެއްގެ ާެއ ާމެންބަރަކަށ އި ާާ،ކޮންމެ ާއުމުރުން ާއަދި ާދަރިންނ ިއާާ:3ފިރިމީހ  ާނުފުރޭ އަަހރު

ާސ މަ ާއ އި ާރ އްޖެ ާފަދަާއިންބަފައިންނަށް ާލިބޭނެ ާފަރުވ  ާިޞއްޙީ ާޤައުމުތަކުން ާއ ޝިޔ ްނގެ ާއަދި ާޤައުމުތަކ އި ކް

ާ."ކީމެްއގައިާަބއިވެިރކޮށްދޭންވ ނެާއެވެމެޑިކަލްާއިންޝުއަރރެންސްާސް

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަުރާތ އީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާކ ށިޫދ ާއަުރވަން. ާފުުރޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާެމންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ދުކުރަްއވ 

ާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.

ާ
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 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު

ާ ާދ އިރ ގެ ާކުޑަުހވަދޫ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަޙްާޢިއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔ  ާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު ާއ މިރު މަދު

ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ 9ާާޝުކުރިއްޔ . ާއަށް ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާމުޞްޢިްއޒަތްތެރި ާމުޙައްމަދު ާޠަފ މެންބަރު

ާވ ނަމަާއެާާތުންާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރަކުާހުށަހަޅުއްަވންާބޭނުންފުޅުހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ުޙ.ާއެމް.ޑީ.ީޕގެާފަރ 

ާހުށަހަޅުއްވ ކަްށާ ާިއޞްލ ޙު ާއެ ާފަރ ތުން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާ)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއަުރވ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ފުރުޞަތު

ާ ާެވސް ާއޮތީ ާދެން ާފުރުޞަތު ާއެ ާއެހެްނކަމުން ާއަށ9ާްއެދިަވޑަެއއްނުގަންަނވ . ާ)ބ( ާމ އްދ ެގ ތިމަރަފުށީާާވަނަ

ާޢިއްާ ާމުޙައްމަދުާމުޞްދ އިރ ގެ ާމެންބަރު ާއެާއިޞްލ ޙުާާޠަފ ޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙެއް.ާއެމް.ޑީ.ީޕެގާފަރ ތުން ހުށަހަޅުއްވ 

ާބޭނުންފުޅު ާފުރުޞަތަށްާާހުށަހަޅުއްވަން ާއެ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަރުވ ނަން. ާއެފުރުޞަުތ ނޑު ާއަޅުގަ ވ ނަމަ

ާ 38ާާއެދިަވޑަެއއްނުގަނަްނވ . ާއަށް ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ާޢިއްާވަނަ ާދ އިރ ގެ ާމުޙައްމަދުާތިމަރަފުށީ ާމެންބަރު ޒަްތތެރި

ާއަދިާޠަފ މުޞް ާއިޞްލ ޙު. ާޮއތް ާސުރ39ާުާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާއަރިމަތީ ާމ އްދ ގެ ާާޚީވަަނ ތިމަރަފުށީާބަދަލުކުރުމަށް

ާޢިއްާ ާމުޞްދ އިރ ގެ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރާާޠަފ ޒަތްތެރި ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއިޞްލ ޙު. ާއޮތް ހުށަހަޅުއްވ ަފއި

ާއެދިވަަޑއިގަންަނވ  ާފުރުޞަތަށް ާއެ ާފުރުޞަތަށްާާމެންބަރަކު ާއެފަދަ ާއަުރވ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ނަމަ

ނޑުާދެްނާެއ ިއްޞާލުޙަތްއ ުހަށެހުޅަމަކްށ ުފުރަޞެތްއ ިމާހުރ ެނތް ، ްނވީމ ދިަވޑަެއއްނުގަންަނވ .ާއެހެއެ .ާއަުޅގަ

ާ ާމިދަނީ ާ)ށ(5ާ:ގަވ އިދުގެ ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ާ)ރ(ާާ:ގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއްވ ާއިްޞލ ޙު.ާމަދުާއ މިރުާހުށަހަޅުރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްާއުނިކުރުމަށްާކުޑަުހވަދޫާދ އި

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާމަދުާއ މިރުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ނުޑާހުށަހަޅަން.ާާ:އ ދެ،ާބިލުގެާ ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއުނިކުރުމަށްާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާ

ާ

 ާހަކަދެއްކެވުން:ވ ކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް...
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު،ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާއަދިާއިރުކޮެޅއްާދެްއވ ތި.ާެދންމެާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާާޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާވިދ ޅުވެވުނީ ާމެންބަރު ާކަމަށް.ާ:ޢިއްޒަތްތެރި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއެހެންވީމ ާވަނަ ާ)ރ(. ާއޮީތ ެއ ، ލިޔުމުގައި

ާ.ާިއްޞާލުޙޮކްށެލްއުވްނ ެއެދން 

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާމަދުާއ މިރުބަރުާއަޙްޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންކު

ާއިްޞލ ޙުކޮށްލ ނަން.ާރަނގަޅު ނޑުެގާކުށް ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާާ:ގޮަތކީާާޝުކުރިއްޔ 

ާއުނިކުރުމަށް.ާޝުކުިރއްޔ .

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާކ ށިދޫާ

ާ

 ާހަކަދެއްކެވުން:ވ ކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ

ާއަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަުހވަދޫ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވިާޙްޝުކުރިއްޔ  ާއ މިރު މަދު

ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާ)ނ(5ާ:ގަވ އިުދގެ ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާއިޞްލ ޙުތައް. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ވަަނ5ާާގެ

ާމަދުާއ މިރު.ާތެރިާމެންބަރުާައޙްޒަތްމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާނަންބަރެްއާއިތުރުކުރުމަށްާކުޑަުހވަދޫާދ ިއރ ގެާޢިއް

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާމަދުާއ މިރުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(.5ާރުކުރުމަްށ.ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާނަންބަރެއްާއިތ5ާުޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާއިބުާމުޤައްރިރު.ާާކޮމިޓީގެާނަ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ



 53 

ާޢަބްދުލްޙަމީދަށްާ ާއިސްމ ޢީލް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާކ ށިދޫ ާމެންބަރަކަށް، ާޢިްއޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާއަުރވަން.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތު

ާ

 ާހަކަދެއްކެވުން:ވ ކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ

ާމަދުާއ މިރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމ އްދ ެގާ)ރ(9ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާކުޑަހުވަޫދާދ އިރ ެގާވަނަ ާއިތުރުކުުރމަށް ާއިބ ރ ތެއް ާފަހަތަށް ާޖުމްލައިގެ ެގާފުރަތަމަ

ާއަރުވަން.ާާހުށަހަޅުއްވ ާިއޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާމަދުާއ މިރުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(.9ާއިތުރުން.ާާެގާފުރަތަމަާޖުމްލައިގެާފަހަތަށްާއަންނަނިވިާއިބ ރ ތްވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(9ާއ ދެ،ާ

ާޚިދުމަތެްއާ ާއެ ާތަނަކުންމެ ާކޮންމެ ާޚިދުމަތްދޭ ާދަތުރުފަތުރުގެ ާލިބެންހުރި ާޚިދުމަތް ާވީ.އައި.ީޕެގ ާމިނޫންވެސް އަދި

ާއެެވ.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާފޯރުކޮށްދޭންވ ނެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފުރުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާެމންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަުރާާޞަތުތ އީދުކުރަްއވ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާކ ށިޫދ އަުރވަން.

ާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.

ާ

 ާހަކަދެއްކެވުން:ވ ކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ

ާދ އި ާކުޑަުހވަދޫ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޙްޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާރ ގެ ާއ މިރު ާމަދު ާހުށަހެޅުްއވިާއެ

ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ގެާފަހަތަށްާދެާއަކުރުާއިތުރުކުރުމަށްާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(9ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާއަރުވަން.ާާއަޙުމަދުާއ މިރުާހުށަހަޅުއްވ ާިއޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތު

ާ
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 ާވ ހަކަދެްއެކުވން:ާމަދުާއ މިރުރުާއަޙްޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަކު

ާރަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއ ދެ، ާ)ބ(9ާީއސް. ާމ އްދ ެގ ާއިތުރުކޮށްާވަނަ ާއަކުރު ާދެ ާއަންނަނިވި ާފަހަތަށް ގެ

އަހަރުެގ7ާާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާކޮންމެާމެންބަރަކަށްާާވަނަާމ އްދ ާ)ޅ(.9ާރުތީބުކުރުން.ާދެންހުރިާއަކުރުތައްާތަ

ންާގެންަނާއެވެ.ާމިގޮތުާކ ރުާިޑއުޓީާފްރީކޮށްާރ އްޖެާގެނައުުމގެާފުރުޞަތުާދައުލަތުންާދޭވ ނ3ާެދައުރުގެާތެރޭަގއިާ

ާޑިއުޓީާދައްކަންވ ނެނަމަާއެާކ ރެއްާގެނައުމަށްާދައުލަތަށްާދައްކަްނޖެހޭާާނަމަާނުވަތަާމީހަކަށްާދީފިާާކ ރެއްާިވއްކ ލ 

ާ)ޅ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާ)ކ(. ާވީނައެވެ. ާބަޔ ންވެގެްނ ާއެހެން ާސަބަބަކ ަގއި ާޤުދުރަތީ ާދިމ ވ  ާއަިދާާމަވެސް ހުރެ

އަހަރުގެާދައުރެްއގެާތެރޭގައިާއިުތުރ7ާާލަތުާދިމ ވެއްޖެާނަމަާހ އެނޫންވެސްާގޮެތއްާދިމ ެވގެންާކ ރުާބޭނުންނުކުރެވޭާ

ާއެވެ.ާާހުރަހެއްނ ޅަާމ އްދ ާކ ރެއްާގެނައުމަކަށްާމި

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.

ާ

 ާހަކަދެއްކެވުން:ވ ކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ

ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިޝުކުރިއްޔ  ާކުޑަުހވަދޫ ާއަޙްަރއީސް. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވިާރ ގެ ާއ މިރު މަދު

ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ)ބ(39ާކުރިއްޔ .ާޝު ާފަހަތަށް ާ)ރ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާދ އިވަނަ ާތިމަރަފުށީ ާއިތުރުކުުރމަށް ާއަކުެރއް ރ ެގާއެްއެގާގޮތުަގއި

ާމުޞްާާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތުމުޙައްމަދު ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާވަޑަިއގެްނާާޠަފ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި އަރުވަން.

ާބޭނުންފުޅު ާހުށަހަޅުްއވަން ާއިޞްލ ޙު ާމި ާފަރ ުތން ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއަޅުަގނުޑާާނެތުމުން ާފުރުޞަތު ާެއ ވ ނަމަ

ާމުންާއެާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވަންާބޭނުންފުޅުާނޫންއަރުވ ނަން.ާއެފަދަާފުރުޞަތަްށާއެދިވަަޑެއއްނުގަންނަވ .ާއެެހންކަ

ނޑުާމިހ ރުާމިދަނީާމިާރިޕޯޓ ކަމަށްާނިންމ ާއަޅު އަށް.ާއަޅުަގނޑުާިމއަުދެގާާސްކުރުމުގެާމަރުޙަލ ގޮތުންާބަހުާބެހޭާގަ

ފުރުޞަތުާާއަރުވަމުންާގެންދ ނަން.ާއެންމެާފުރަތަމަާމަތީންާފުރުޞަތުާގޮުތގެާމަސައްކަތްާއިންިތޒ މުކުރަމުންާގެންދ 

ާމިއަރުވަނީ،ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުުނާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.

ާ

 ާހަކަދެއްެކވުން:ވ ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާ
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ާބިލ ާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާަރީއސް. ާާބެހޭާިޢއްޒަތްތެރި ާކަންބޮުޑވުންތަެކްއ ާއަޅުަގނުޑގެ ާބިލަކީާގޮތުން ާމި އެބަހުރި.

ާބިަލކަށް ާހުށަހެޅޭ ާފ ސްކުރުމަށް ާބިެލއް ާގޮުތަގއި ާޤ ނޫނުެގ ާއިމްތިޔ ުޒގެ ާމަޖިލީހުގެ ާއިމްތިޔ ުޒެގާާރައްޔިތުންެގ ވ ތީ.

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާގޮތް ާޤަބޫލުކުރ  ާވެސް ާނިޒ މުތަކެްއގައި ާހުރިހ  ާދުނިޔޭގެ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ މ ނަ

ާަރއްޔިތު ާެއއީ ާމަސްއޫާންގެާބަލައިގަންނަންޖެހޭ. ާއަދ ުކރަންޖެހޭ ާހުރަސްއެޭޅާމަޖިލީހުން ާއަދ ކުރުމަށް ލިއްޔަތެްއ

ާމަޖިލީހުެގާ ާރައްޔިތުްނގެ ާއެހެންެމ ާހަމަ ާއަދި ާުނވުން. ާމަނ ވެގެން ާއެކަންކަން ާމިންޖުވެގެްނވުން. ކަންކަމުން

ާމި ާމެންބަރަކު ާއެ ާއެކަމުން ާނެތުން. ާހުރަހެއް ާއަދ ކުރުމަށް ާވ ޖިުބ ާޤ ނޫނީ ންޖުވެގެްނވުން.ާމެންބަރެއްގެ

އެހެންނަމަވެސް،ާމިާބިލުގައިާއެއަްށވުރެާމ ާދުރަށްގޮސްފައިޭވ.ާމެންބަރަކަށްާލިބެންވ ާފަސޭހަތަކ އި،ާއިނ ޔަތްަތކ ިއ،ާ

ާޖަލްސ ގަިއާއިށީންނަފައިދ ތަކ ިއ،ާމަންފ ތަކ އި،ާޕެން ާޓްރ ންސްޕޯޓ ިއ،ާޝަނ އި،ާއެމީހ  ާތަރުތީބ އި،ާއެމީހ ގެ ންޖެހޭ

ާއ އި،ާ ާދަވީ.ައއި.ޕީ ާޕ ސްޕޯޓ އި،ާއަންހެނުންނ އި ާއިންޝުއަެރންސ ޑިޕޮލޮމެޓިކް ާމެޑިކަލް ނޑަްށާާރިންގެ ާއަޅުގަ މިއީ

ާއެހެނެއް ާލިޔަން. ާޤ ނޫނެްއގަިއ ާއިމްތިޔ ުޒގެ ާބޮުޑވަރުހެން ާތަންކޮޅެްއ ާމަޖިލީހުެގާނޫާހީވަނީ ާރައްޔިތުންެގ ްނ،

ާވަުރގަދަކުރުމަްށޓަމުއަ ާހައިސިއްސަސ  ާޤ ނޫނީ ާމަޖިލީހުގެ ާއެ ާހުރަސްތައްާއްކައި ާހުރި ާއަދ ކުރުަމށްޓަކައި ޔަތު

ާމަޖިލީހުެގާ ާކަެމއް.ާރަްއޔިތުންގެ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާބ ރުވެިރކުރުވުަމކީ ާއިތުރަށް ާމަޖިލިސް ާމި ނައްތ ލުމަށްޓަކައި

ާޤަބޫލުކުރ  ާައޅުަގނޑު ާނައްތ ލުމަކީ ާދަތިތައް ާހުރި ާއަދ ކުރުމަށްޓަަކއި ާވ ޖިބު ާޤ ނޫނީ ާއަާމެންބަރުންގެ ިދާކަމެއް.

ވ މީާހަމައަށްާވެސްާފެތޭނެާކަމެއް.ާއެކަމަކުާއިމްތިޔ ޒުެގާބިލެކޭާކިޔ ފައިާމިާބިލުާމްތިޔ ުޒގެާމ ނައިގަާބައިނަްލއަޤުއި

ާއެކިއެ ާޖިނ ޢީ ާއެބަހުރި ާބިލުގައި ާމި ާހަމައެހެންމެ ާކަމެއް. ާލަދުގަންނަޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ިކާފ ސްކުރުމަކީ

ނޑުާެވސްާޤަބޫލުކުރަންާރ އްޖޭގައިާމިއަދުގެާހ ލަތުގައިާޖިނ ޢީާއެޅޭނެާކަޤ ނޫނުތައްާހިންގުމުގެާހުރަސް ންތައް.ާއަުޅގަ

ާނޫންކަންާ ާނުބަލ  ާއަށް ާކަނދުރ  ާމޫނަށް ާއެކު ާއިޚުލ ޞްެތރިކަމ  ާތެދުވެރިކަމ އި ާއެންމެ ާހިންގެނީ ޤ ނޫނުތައް

ާ ާޤަބޫލުކުރ  ާވެްސ ާރައްޔިހ އަޅުަގނޑު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެެހންނަމަވެސް ާއެބަހުރި. ާމަޖިލީހުގެާލަތްތައް ތުންެގ

މެންބަރެއްގެާމައްޗަށްާޖިނ ޢީާޤ ނޫނުާހިންގުންާފަސްކުރެވިދ ނެާނުވަތަާދަތިކުރެވިދ ނެާގޮތެއްާހޯދުމަކީާއެއީާކުރެވޭެނާ

ާނުކުެރވޭނެ.ާ ާތަފ ެތއް ާޭއގައި ާަބއެއް. ާހަމަހަމަވެގެންވ  ާއެންމެންނަީކ ާކުރިމަީތގައި ާޤ ނޫނުގެ ާޖިނ ޢީ ާނޫން. ކަމެއް

ާއެންމެ ާއަުޅގަާހަމައެކަނި ާވެސް ާމައްޗަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާޖިނ ޢީާުކޑަމިނުން ާބުނަނީ ާމި ނޑުެމން

ާމުއްަދުތާދަޢުވ  ާމަޤ މުގެ ާއޭނަގެ ާވ ނަމަ ާކަމަށް ާބޭނުންވ  ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާނޫން. ާއެްއ ާވ ަހކަ ނުކުރެވޭނެ

ާމައް ާމީހެއްގެ ާއެްއެވސް ާއެނޫން ާފަސްކޮށްލެވިދ ނެ. ާއެކަންކުރަން ާތުހުމަތުކުެރޭވާނިމުނީމަ ާކުށެއްގެ ާޖިނ ޢީ ޗަށް

ާތަނެްއަގިއާހ  ާޢ އްމު ާތުހުމަތުގައި ާކުެށްއގެ ާޖިނ ޢީ ާއެަބއޮވޭ ާމީަގއި ާނެތް. ާގޮތެއް ާފަސްކުެރޭވނެ ާއެކަން ލަތުގައި

ާމަޖިލީުހެގާ ާވެްސާރައްޔިތުްނގެ ާއެކަްނކުރަންވ ނީ ާޖެހުނަސް ާފ ސްކުރަން ާބަލ  ާއަތްލަންޖެހުނަސް ާގަިއގ  މެންބަރެއްގެ

ާއެންމެންެގާރައީސް ާހުރިހ  ާޤ ނޫނުތަކަކީ ާޖިނ ޢީ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާނުވ ނެ ާމިއީ ާހޯދައިގެންޭނ. ާުހއްދަ ގެ

ާހިން ާއެ ާއެްއޗެއް. ާހިންގަންޖެހޭނެ ާމެންބަރުންނ މައްޗަށް ާމަޖިލީސް ާސަބަބުތަކެްއާާގުުމގައި ާސިޔ ސީ ދޭތެރޭގަިއ
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ާއިންތިޒ މުތަކެ ާބެލޭނެ ާއެކަްނކަން ާވ ނަމަ ާހަމަޖެއްސިދ ނެ.ާގެންގުޭޅކަމަށް ާތެރެއިން ނުޑގެ ާއޮނިގަ ާމަޖިލީހުގެ ްއ

ާތަކުްނާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނ ާޤ ނޫނެއްގަިއާެވސްާެއކަންކަްނާކުރެވިދ ނެ.ާޖިނ ޢީާެއކިެއކިާޤ ނޫނުތައްާހިންގ ާފަރ ތް

ާހުއް ާއެކަންކަން ާވަންޏ  ާކަމަށް ާބޭނުންކުރ  ާސަބަބުތައް ާސިޔ ސީ ާބޭނުންކުރަންޏ  ާގޮތްތައް ާޒ ތީ ޓަްނާދޭތެރޭ

ކުރަންޖެހޭާކަންތައްާކުރެވިދ ެނ.ާއެކަމަކުާޖިނ ޢީާޤ ނޫނެއްާމަޖިލީހުގެާމެންބަރެއްގެާމައްޗަްށާހިންގުމަށްާހުރަސްއެޭޅާ

ނެޑއްާޤަބޫލެއްާނުކުރަން.ާމީގައިާއެބަާއޮތްާ ވަަނ47ާާގޮތަކަށްާއިމްތިޔ ޒުގެާބިލުާފ ސްކުރެިވގެންވ ނެާކަމަކަށްާައުޅގަ

ާޢަމަލު ާސަުރކ ރުން ާނޫން.ާމ އްދ ގައި ާކަެމއް ާކުރެވޭނެ ާެވސް ާެއއީ ާވ ހަކަ. ާފ ސްކުރެވޭނެ ާޤަރ ރު ާލ ޒިމުކުރ  ކުރުން

ާަވކިާގޮަތކަށްާކަންަތއްކުރުންާލ ޒިމުާޤަރ ރެއްާަރއްޔިތުްނގެާަމޖިލީހަކުންާފ ސްކުރެވޭނެާ ދިވެހިާސަރުކ ުރގެާމަްއޗަށް

ާރައް ާކަމެއްަގއި ާއެހެނެއްނޫން ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެްއ ނޑު ާއަުޅގަ ާވިސްނުކަމަކަށް ާމަޖިލީހުގެ ާގޮްތާޔިތުްނގެ ާހުރި ން

ާއެއ  ާހ މަުކރެވިދ ނެ. ާސިފަިއގައި ާއެާޤަރ ރެއްގެ ާނުކުރުމަކީ ާޢަމަލުކުރުމ އި ާސަރުކ ުރެގާާެއްއގޮތަށް ދުވަހެއްގެ

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާދެން ާކަމެއް. ާހިމެނޭނެ ާތެރޭަގއި ާދިނުމުގ48ާާެމަސްއޫލިއްޔަުތގެ ާރުހުން ާމަޖިލީހުން ާމ އްދ ، ވަނަ

ާރަނަގޅުާާކަންތަކުަގއި ާކުރުމަކީ ާެއްއގޮތް ާމުޅިން ާޙުކުމ  ާކޯޓުގެ ާސުޕްީރމު ާައއި ާއިހަކަށްދުވަހު ާޮގތް ޢަމަލުކުރަންވީ

ނޑުާދެެކން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާކަމެއްާކަމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާރަްއޔިތުން ާއ ެދ، ާރައީސް. ާިޢއްަޒތްތެރި ާދިރ ސ ކުަރްއވ ާ`ާޝުކުިރއްޔ  ާބިލު ާއިމްިތޔ ުޒގެ ާމަޖިލީހުގެ ގެ

ާުއސޫެލްއާ ނޑު ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ ގައި. ާނިންމުމުގެ ާމި ާބަހުސްކުރެވެމުންދަނީ ާމި ާމިއަދު ާހުށަހެޅި ާރިޕޯޓު ާމި ކޮމިޓީން

ާވ ހަކަފުޅަށް ާނަޝީދުގެ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާުކޅުދުއްުފށީ ާތ އީދުކުރަން ވެސް.ާާގޮތުން

ާހައިސިްއޔަތުންާ ާމީހެއްގެ ާބައިވެިރވި ާކޮމިޓީގައި ާމި ނުޑ ާއަޅުގަ ާގޮތުން ާކަންދިމ ކުރި ާނަސީބު ާވެސް ާކޮމިޓީ މި

ާފަރުވ ތެރިކަމ ާ ާވަރަށް ާބޭފުޅުން ާއެންމެހ  ާމަސަްއކަތްކުރެްއވި ާކޮމިޓީގެ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނޑު

ާއަޅުާ ާކުރެްއވިއޭ.ާއަދި ާމަސައްކަތް ާމި ާދެާއެީކގައި ާބޮޑު ާއެންމެ ާމަސައްަކތްކުރ  ާމިތަނުގެ ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުުކރ  ނޑު ގަ

ޕ ޓީާކަމަށްވ ާއެމް.ޑީ.ޕީާއ އިާޑީ.އ ރު.ޕީާއަދިާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްިވާފަރ ތަކީާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާޕ ޓީގެ ާޤައުމީ ާއެހެާއަދި ާމެ. ާވެްސ ާލީޑަރު ާހަމައެކަނިވެސް ާގުރޫޕު ިމ ، ންވީމ ޕ ލިމެންޓްރީ

ަމަސްއަކްތުކެރެވުމްނާދިއުރަގިއ ޮކިމީޓެގ ެއްނެމްނ ެއްއަބްސުފުޅެވެލްއިވ ޮގަތަކްށ ިމ ަމަސްއަކްތ ިނިމަފިއ 

ާމެންބަުރާިމޮއތީ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާެވސް ާފ ޅުކުރަްއވައިފި.ާދެންެމގައި ާކަންތައްަތކެއް ާީމގަިއާކަންބޮޑުވ  .ާއެހެންނަމަވެސް

ާމިާއިޞްލ ުޙތަކަށް ާހަމަ ާކަންބޮުޑވުންަތްއާާއަޅުަގނޑު ާއިތުރުވެާމީގެ ާއަދި ާމިއުޅޭާއިޞްލ ޙުަތއް ާހުށަހެޅިގެން މިހ ރު

ާފ ސްކުރެވިއްޖެ ާޢިޞްލ ޙުތައް ާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާގޮތަކ ާާއެބަހުރި ާދެންވ ނެ ާޤ ނޫނުގެ ާމުޅި ނަމަ

ާމ ނަކުރުމުގެ ާޤ ނޫނު ާ ާއެީއ ާއެބަޖެހޭ. ާވިސްނަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާޤ ނޫުނާާދޭތެރޭ ާމި ާއ ނދެ ާއެބަ ފަހަތަށް
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ާމ އްދ ތަކަްށާ ާމ ނަކުރުމުގެ ާއެ ާހިނގައްެޖއްޔ  ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވގެން ާގޮްތތަކަށޭ.ާދެން ާއެވެނިާމިވެނި މ ނަކުރަނީ

ާެވްސާ ާއަޅުަގނެޑއް ާހިނގަމުންދ ނީ.ާދެން ާމި ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާގޮތަަކށް ާކަހަލަ ާޮއޅިގެންދ  ވެސް

ާއެހެންވީމަ،ާނުާޤަބޫލެއް ާމެންބަރުންނަކީ. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެ ާބައެއް ާތިޭބ ާހޮވ ފައި ާރައްޔިތުން ާރ އްޖޭެގ ކުރަން

ާއެބަ ާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއި ާޢިނ ޔަތްތަެކއް ާޚ އްޞަ ާވަކި ާދޭންޖެހޭނީ ާއޮންަނާާއެބޭފުޅުންނަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ޮއވޭ.

ާ ާައޅުަގނޑު ާެވސް ާވެގެންދިޔުަމކީ ާކަންތައްަތއް ާބޭރުަގއި ާއިުމެގާއިމުން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާނޫން. ާގޮތެއް ޤަބޫލުކުރ 

ާފެންނަން.ާދެންާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއާވެްސާއެބަޮއވޭ ާއިމްތިޔ ޒުތަެކއް ާމެންބަރެްއގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން

ާމި ާއުފެދެމުން ާސުވ ލު ާދޭތެރޭގައި ާދަރަޖަތަކ އި ާމި ާމިންވަރަށް ާމިއޮތް ާގޮސްފައި ާފުޅ ވެގެން ާއިތުރަށް ާބިލު ދަނީ.ާމި

ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާއަދި ާވެސް ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ާކުރަންޖެހޭނެ ާޤަބޫލު ާއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ާޤ ނޫނުތަކުެގާ ާއަދި ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާތެރޭަގއި ާއިމުގެ ާޤ ނޫނީ ާޖެހޭނީ ާިތއްބަވަން ާވެސް ާރައްޔިތުން އެންމެހ 

ާ ާހަމަ ނޑަށް ާައޅުގަ ާގޮެތްއަގިއާބޭރުގަިއާކަމެްއާކުެރވޭކަށް ާޖުމްލަ ާހުރި ާމީަގއި ާނޭނދޭނަން.ާދެން ާވެސް ޔަޤީންނުން

ާހު ާފަރުމ މީގައި ާބިލު ާމި ާވ ހަކަތަަކކީ ާހަމަާރި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްަޒތްތެރި ާހުރިހ  ާިތއްބެވި ާކޮމިޓީގައި ާއޮތީ ކޮށްފައި

ާ ާމިއަށް ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާދެ ާއިޞްލ ޙުތައް ާމި ާޤަބޫލުކުރަނީ ާައޅުަގނޑު ާވީމ  ާނިންމައިއްތިފ ޤުން ދެްއވ ޭށ.ާއިގޮތެއް

ނޑަށްާހަމަާމިާއިޞްލ ޙުތަކ އަދިާމުޅިާބިލުާޖުމްލަާގޮތެއްަގއިާބިލުާފަރުމ ވެފައިާއަދިާއޮްތާގޮތުންާއަ ކީަގިއާއެާާުޅގަ

ާއިޞްލ ޙުތަކ  ާއަދި ާމިާާވެސް ާއެއީ ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފ ސްކޮށްދިނުމަކީ ާމި ާނަމަވެސް ަވކިން

ރެވިފައިވ ާމަސައްކަެތއް.ާކޮމިޓީންާމިަކންާމިއޮތީާިއއްތިފ ޤުންާނިމިފައި.ާއަދިާވަރަށްާގިނަާުފޅ ާމަޖިލީހުންާމިއަދުާކު

ާފޮނުވަިއގެންާޢިއްޒަ ާކުރީގަިއާމި ާމަުރޙަލ ާނިންމުމުގެ ާކޮމިޓީ ާމި ާަރއީސަށްާެވސް ާޢިްއޒަތްތެރި ތްތެިރާދ އިރ ެއއްަގއި

ާމަސައްކަތްާ ާއެ ާައޅުަގނޑަށްމުޤައްރިރު ާވެސް ނުޑާާކުރެއްިވކަން ާއަުޅގަ ާހައިސިއްޔަތުން ާމީހެއްގެ ާއިން ާކޮމިޓީަގއި އެ

ާކޮމި ާމި ާމަސައްކަތުަގއި ާމި ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާނިންމ ލަމުން ނޑު ާައޅުގަ ާއަދި ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާފަރ ތުންާވެސް ޓީގެ

ާއެންމެހައި ާގޮެތްއގައިާތިއްބެވި ާއަިދާޚ އްޞަ ާއެއްބ ރުެލއްވުމ އި ާދެއްވި ާމުޤައްރިރުާބޭފުޅުން ބުަރާާކުރެްއވިާކޮމިޓީގެ

ާއެ ނޑު ާައޅުގަ ާވެސް ާޝުކުރުާމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ާވަރަށް ާެވސް ާއަށް ާމިާބޭފުޅ  ާޖުމްލަކޮށް ާއަދި ދަންނަަވން.

ާއެންމެހައިކޮމިޓީގަ ާހިމެނިވަޑަިއގަންަނވ  ާދަންނަވަން.ާާިއ ާޝުކުރު ނުޑ ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ިޢއްޒަތްތެިރ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ރުާއަޙްޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަކު

ާމަޖިލީހު ާމި ާބިލެއް ާއިމްތިޔ ޒުެގ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ންާޝުކުރިއްޔ 

ާގައިމުާ ާހަމަ ާހަމަާފ ސްވެގެންދ ކަމީ ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާއުފ ކުރ  ާަހއިސިްއޔަތުން ާމެންބަރެއްގެ ާވެްސ ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެސް

ާއަުޅގައެއާ  ާެއްއވެްސާއެްއކޮށް ާވެސް ާެއްއގޮތަކަށް ާވެސް ާއިޞްލ ޙުތަކަކީ ާހުށަހެޅި ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވ ލ ނީ ނޑު
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ބ ރ ތްތަކ ާއޭގެާއިްޞލ ޙުތަކުގެާފުރިހަމަކަމަށްާއިބޭފުޅަކުާއެހ ާކަންޮބޑުވ ންޖެހޭާއިޞްލ ޙުތަކެްއާނޫނޭ.ާބަެއއްާކަހަލަާ

ާުހށަހެޅުއް ާއިޞްލ ޙުތައް ާއެ ާއެއީ. ާއިޞްލ ޙުތަެކްއ ާެވސްާާވިގެނެސްފަިއވ  ާމަޝްވަރ  ާމުޤައްރިރުގެ ާކޮމިީޓގެ އިރު

ީޓައުކްނ ެވްސ ، ނޑަށްާހޯދ ފައިާވ ނެ.ާެއހެންވީމ އަޅުގަާ ެއ ިއްޞާލުޙަތަކްށ ިމ ިޢްއަޒްތެތިރ ަމިޖީލުހެގ ުހިރާހ ޕާ

ާަނގ ފަިއވ ާާތީއުދުކަރްއާވެނ ަކަމްށ ައުޅަގނުޑ ުއްއީމުދުކަރން  ާއަށް ާައމިއްލަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަމައެކަނި ާެއއީ .

ނ ފަިއވ ާވިސްނުމެްއާނޫން.ާއެީއާމުސްތަޤުބަލުަގއިާިދވެހިރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީސްާއޮންނަންވ ނެާގޮަތީކާވިސް

ާހަމަ ާބިލެއް ާއިޞްލ ޙުތަެކއް.ާދެން ާހުށަހަޅ ފައިވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަޫބލުކުރެވޭީތވެ ާައޅުަގނޑަށް ާކަމަށް ވެްސާގައިމުާއެއީ

ާބައެއް ާހުށަހެޅީމަ ާމިތަނަށް ާވ ހަކަދެެކވޭާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތަށް ާނޫން ާގޮތެްއގައި ާޒިންމ ދ ރު ާހަމަ ތަްނާާބޭފުޅުން

ާއެ ާވެސް ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެ ާއެބައ ދޭ. ާއެންމެާާއަޅުަގނޑަށް ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާމޮޅު ާއެންމެ ާމަސައްކަތަކީ ބޭފުޅ ުކރ 

ާއަުޅގަާ ާއުުޅްއވ ކަން ާތެރޭގައި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާވެސް ާބޭފުޅުން ާދެކޭ ާކަމަށް ާބޭފުޅެއް ާއެނޭގާޤ ބިލު ާއެބަ ނޑުމެންނަށް

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާއިހުއިނގޭތޯ. ާބޭފުޅުންނަށް ާޤ ބިލު ާަހމަ ާނޫން.ާން ާެވސް ާުނކުރަނީކީ ާކުރަން. ާވެސް ތިރ މު

ާއެކަމ ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފެންނ ތީ ާނުދ ތަން ާއަދ ކުރަމުން ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއޭގެ ާވެސް ާޒިންމ  ާއެ އެހެންނަމަވެސް

މެދުާކަންބޮޑުވުްނާާމިާބިލަކީާފުރަތަމަާބިލުާހުށަހެޅިާއިރުަގއިާައޅުަގނޑުާިމާބިލ ، ހިތ މަކުރަންާއިނގޭތޯ.ާއެހެްނީވމ 

ާދަންނަވ ފައި ާއެދުވަުހާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާކަމަކީ ާމިދެންނެވި ާބިލެއް.ާއެހެން ާލިޔުެމއްެގާާހުރި ާނުވަތަ ާބިލެއްަގއި ވ ނެ

ާ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއިމްތިޔ ޒުތަކެއް ާވަރުަގދަ ާކިތަންމެ ާލިޔުނަސިފައިަގއި ާއޭގަިއ ާއެކަންކަްނާހޯދަން ސް

ހަމައަށްާފޯުރކޮށްދޭންާހުންނަާފަރ ތަކުންާއެކަންާފޯރުކޮށްނުދީފިއްޔ ާކުރ ެނާއެްއވެސްާކަމެއްާނެތޭ.ާާއަޅުަގނޑުމެންނ 

ާ ާބޮޑު ާކިތަންމެ ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދޭތެރޭގައި ާބިލ  ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާފަަލާއިމިއަދު ާނުވަތަ ބ ރ ތުން

ާއެހެންނަމަވެްސާސުރުޚީއަ ާިލބިގަންނަނީ. ާޚިދުމަތް ާމި ާބައެކޭ ާލިބިގަްނނ ނެ ާމި ާމިކަންކަން ާިލޔުަނސް ާީމގައި ކުން

ާހު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމަޖިލީހަކީ ާއިހުރައްޔިތުންގެ ާތަނެއް. ާތަނަކަށްާރުމަތްތެރިވެގެްނވ  ާލިބިގެންވ  ިތރ މު

ާއެހެންެވއްޖިްއޔ ވ ން ާއެބަ. ާއުޫސލުާޖެހޭ ާކަހަލަ ާރައްޔިކޮންމެވެސް ާމަތިްނ ާހަމަތަެކއްގެ ާމަޖިލީހުެގާތަކަކ އި ތުންެގ

ާިޚޔ ލުާާމެންބަރުންނ  ާއޭގެތެޭރގައި ާދެން ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭނެ ާކޮްނމެހެން ާއޮތުަމކީ ާޤ ނޫނެއް ާޢަމަލުކުރެވޭނެ މެދު

ޑު.ާއަދިާއެހެންާ.ާައޅުަގނޑަށްާވެްސާހަމަާބޮވަރަށްވުެރއްާބޮޑުާވެއްެޖއްޔ ތަފ ތުވުންތައްާއުޅޭނެާއެާއޮްނނަންވ ާމިން

ާއެ ާބޮޑު.ާއެކަމަކު ާހަމަ ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާމެޖޯރިޓީންާނިންމިާާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ާމިނަކީ ާބޮޑު ބޮޑުވ 

ިމ ީބަދ ިއްނ ައުޅަގނުޑ ަޤޫބުލުކާރެނ ިމ ިބުލ ުހަށެހިޅެގްނ ިމ ، ކަށްާވ ންާވެްސާވ ނެ.ާއެހެންވީމ ނިންމުމަ

ާމީހަކީާވެސްާހަމަާާިބުލ ފްާސެވެގްނާދިއުރަގިއ ެވސް  ާކޮންމެ ާބޭނުންނުކޮށް ާކަންކަންާނަހަމަާގޮތުގައި ާހުރި މީގައި

ާމީ ާހައްޔަރުކުެރވިދ ނެ ާތުހުމަތުަގިއ ާކުށެއްގެ ާމީހަކ ޖިނ ޢީ ާެއ ާކަން. ާިމާާހެްއ ާޢަމަލުކުރެވިދ ނެ. މެދު

ާހަމަ ާވެްސ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާވ ންެޖހޭނެ ާއެގޮތަށް ާއެކަންކަން ާބުނ ގޮތުްނ ާމިާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ޤަބޫލުކުރަން.

ާއަޅުަގނޑަްށާ ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެްއވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަނެއްކ  ާދެން ާވެސް. ާއޮތަްސ ާއެހެން ާއަދި ބިލުގައި
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ާޖެހުނީ.ާ ާވިދ ޅުވ ން ާެއހެން ާއެވ ހަކަ ާކަންނޭނގެ ާުގޅިގެން ާއިޞްލ ޙުތަކ  ާބައެއް ާހުރި ާހުށަހެޅިފައި ާބިލަށް ާމި ހީވަނީ

ެއަކާމ ، އަޅުަގނޑުާދަްނނަވ ލީ.ާއެހެންވީމ ެއާވަހަކ ެވްސ ، ހުށަހެޅިގެންނެއްނުދޭ.ާއެހެންވީމާ ާއެާއިޞްލ ޙުތަެކއްާވެސް

ބ ރ ތުްނާއި.ާއެާއިޞްލ ޙުތައްާަނސީބަކުންާމިއަކަށްާހުަށއެއްނޭެޅ.ާއެީއާހަމަާަކްނޮބުޑުނާވޭށ، ިބުރ ުނަގްނާނށޭ 

ެދްނެމައުކ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބަރުކ ، .ާއެހެންވީމ އިވޭނެާއެްއޗެއްާނޫންމިާއެއްެވސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރަކަށްާއަޑުާ

ާއިޞްލ ޙުތަކ ާާިމ ިބާލ ެބޭހ ޮގުތްނ ެއހާ  ާއެ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފ ޅުކުރެއްީވ ާނުރުހުން ބޮޑަށް

ާ.ާޝުކުރިއްޔ .ާެއާވަހަކ ަދްނަނާވލީ ، ކަށްާނުވަދޭ،ާއިނގޭތޯ.ާެއހެންވީމ މެދުހެން.ާއެާއިޞްލ ޙުތަކެއްާމިއަ

ާ

ާފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ވިލު

ާވަރަށްާ ާބޭނުންވ  ާމަޖިލީހަށް ާބިލެއް ާއިމްތިޔ ުޒގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޤަބޫލުކުރަްއވ .ާަބއެްއާޢިއްޒަ ާމެންބަރުންާވެސް ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމެންބަރުްނާގިނަާސަބަބު ތްތެރި

ާވަ ާޖިނ ޢީ ާދެއްެކވިއިުރަގއި ާހައްޔަރުވ ހަކަފުޅު ާމީހ  ާކުށްތަކެްއގައި ާއޮތްާާނުކުރެވޭނެކި ާބިލުގައި ާމި ާމިހެން ާކަމަށް

ކަމަށް.ާެއއީާރަނަގޅުާމަޢުލޫމ ތެއްާނޫން.ާމަަޑވެލިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްަމދުާނ ޒިމްާފ ހަގަކުެރއްިވާ

ާބިލަ ާމި ާތަޖުރިބ ކ ުރާފަދައިން ާހިމެނިަވޑަިއގަންނަވ  ާމަޖިލީހުގަިއ ާމި ާއަދި ާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުަގއި ާޮބޑަށް ާވަރަށް ކީ

ާވިސްނުމ  ާދެކުުނާާބޭބޭފުޅުންގެ ާކުޅުދުއްފުށި ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާބިލެއްކަްނ ާއެކުަލވ ލ ފަިއވ  އެުކަގއި

ވ ހަކަފުޅުގައިާޖިނ ޢީާވަކިާކަންތައްަތކެްއގައިާހައްޔަރުުނކުެރޭވާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުގެާ

ާމިާވ ހަކަ ާޢަމަލުކުރަމުންާއ އި ާއަޅުަގނުޑމެން ާމިހ ރު ާބިލުގައި ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެއްކިއިރު ާމި މިދާ ާވ ހަކަަތއް

ގޮތަށްާާެއމަނިކުފ ނުާލިޔުނުދީގެންާހަދ ފައިާއޮތްާއެއްޗެއް.ާާފ މުންާފައިސ އެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާލޯާގަވ އިދަކީ

ާކޮމިޓީައކުްނާ ާމި ާއެނިގވަަޑއިގަްނނަވ ނެ. ާމިކަން ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮްނނ ނީ. ާބިލުަގއި ާމި ާމ އްދ  އެ

ާމި ާެއއްެޗއް ާއިން ާގަވ އިދުަގިއ ާނުކުރޭ. ާއެއްާާމިކަމެއް ާއިތުރު ާއޮތީ. ާޕޭސްޓްކޮށްލ ފައި ާުނގެޭނ.ާއަްށ ާބަދަލެއް ވެސް

ނޑުެމންާއެއްެވސްާމީހަކަށް.ާމިާހެދީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާިމ ، އެހެންވީމ  ހެދީކީާފައިސ ާދީގެނެއްާނޫންާއަުޅގަ

ާވިސްނުމ  ާއެހެންީވމ ާއެްއކޮށްާއަމިއްލަ ާއަލީގަިއ. ުދިނޭޔެގ ޮކްނަތެންއަގިއޯތ ިއްނިޑާޔ، ެކެނޑާ، ، ތަޖުރިބ ގެ

ށްާދޭާއިމްތިޔ ޒުތައް.ާއަދިާމެންބަރުންނަާގެާޕ ލިމަންޓުއެބަހުރިާއެތަންަތނުެއެމިރާކ ިމެހްނޮގްސ ެއިކ ަޤުއުމަތުކަގިއ 

ތެރޭަގއިާއެބަހުރޭާއެާމެްނބަރަކުާއެާއަހަރެއްަގއިާކުރަްނާބޭނުންވ ާކަންތައްތަކަށްާވެްސާއެާއަހަރެްއގެާބަޖެުޓަގިއާމީގެ

ާއަދަދުތައް ާއެހެންވީމ ާވެސް ާއެބަހުރި. ާބައެއްާިދާރާސ މި ، ހިމެނިފައި ާދަށުން ާމޭުޒގެ ާއަނެްއާއެާކުރައްވަނީ ްއޗެހި

ނޑުން.ާެއހެންާހެއްދެވީމަާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާބައެއްބައިާއެާ ދޭތެޭރަގިއާާފަހަރުާބޭބޭފުޅުްނގެާޤ ބިލުކަމ ާއްޗެހިާހަުރގަ

ާފ ސްކުރުމ ާސުވ ލު ާބަަލިއ ާދެން ާއޮީތާާބެހޭާއުފެދޭ. ާީމގަިއ ާބަލައިލިއިުރގައި ނުޑ ާއަުޅގަ ާބިލުގައި ާމި ގޮތުން

ާ ާކުރަންޖެހިއްޖެ ާމެންބަރަުކާކޮންމެހެން ާދަނިކޮށް ާހިނގ ފަިއ ާއެކަމަުކ، ާކުރަްނޖެހެއޭ. ާއެކަން ހިނދެއްގައި
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ާމީ ާއެވ ހަކަ ާނުކުރެވޭނެ. ާޗެެކއް ާއޮރިޔ ންކޮށްފައި ާއިހުތިރ މ  ާއޮތީ. ާބުނެފައި ާކުރަންވ ީނ.ާަގއި ާއެކަން އެކު

ާއަތް ާމީހަކު ާަގއިަގއި ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާުނވ ނަން ާޤަބޫލެއް ާލ ކަާާއަޅުަގނޑުމެން ާއެކަމަުކ،ާކުރަންޖެހޭާވެސް ށް.

ާއުުޅއްވ ާ ާދިރިއުޅުމެއް ާއަބުުރވެިރ ާނުލ ހިކު ާަމނިކުފ ނަކީ ާލ ންވީ. ާއަތް ާކީްއވެތޯ ާކުރަންޖެހޭެނތ . ާއެކަން ހ ލަތުގައި

އޮތް.ާަބެއއްާތަންތަނަށްާގިިނކަންޏ ާހިންގަވ ަފއިާވަަޑއިގަންަނވ .ާާތިރ މ އިާލޯބިާއެބަންެގާއިހުާބޭފުޅެއް.ާައޅުަގނޑުމެ

ނޑަށް.ާއެހެންވީމ ފަހަރުފަހަާބައެއް ިމެހްނ ީރިތޮކްށ ުއޭޅ ަބަޔުކ ަހަމ ެފްނަނިއަރްށ ައިއްސ ، ރުާފެނޭާއަޅުގަ

ާއަޅުަގަޔްށ ައްތާލ ެއަކްނ ުކެރވެޭނތޯ  ާނުކުެރވޭނެއޭ ާއެކަން .ާ ާބަލައި ާމިުއެޅނީ. ާދަންނަވަން ފ ސްކުރަންާަގނޑު

ާޖިނ ޢީ ާއެފަދަ ާނުކުރެވެންވީ. ާކީްއވެޯތ ާކުެރވޭނެ. ާނުކުރެވޭާާވެއްިޖއްޔ  ާކުެރވޭނެ. ާވެސް ާހަްއޔަރު ާކޮށްފިއްޔ  ާކުށެއް

ާއެހެންވީމ ގޮތަކަ ާބިލުަގއި. ާމި ާނެތް ިބެލްއ ިމަތަންށ ައްނަނިއަރްށ ިތާމ ުހަށަހާޅަފިއ ޮއްތ ެއްއަޗަކްށ ، ށް

ާހިނގ ާާުނާވީތެވ ައިއްސ ިމާތނަގިއ ިބުލ ޯގްސުކުރުމެގ ަބަދުލަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނ ައިމްއލަ  ާގޯްސވަމ  އަށް

ނޑުމެންގެާއަތްމަތީަގއިާއޮތްއަޅު ކަމެްއ.ާގޯސްިވއްޔ ާފޮނުވ ލ ީނާާަގނޑުމެން.ާމިާބަލައިގަތުމ އިާނުގަތުންާެއއީާއަުޅގަ

ާއެީއކީ ާނޫން ާއުނދަގޫކަމެއް ާއެހ  ާދިމ ލަށް. ާއައި ާބަލައިލ އިރުަގިއާާއަޅުަގނޑުމެން ާމ އްދ ތަކަށް ާބިލުގެ ާމި އެއް.

ާމައްސަލަ ާރުހުންދިނުމުގެ ާސުާވަޒީރުންނަށް ާނިންމުމ ވެސް ާކޯޓުގެ ާއަޅުަގނޑުެމްނާާޕްރީމް ާއަދި އެއްގޮަތށް

ަފިއާޢަމަލުކުރަމުންާމިގެންދ ާޑިމޮްކރަސީާތެރެއިންާިރޔ ސީާިނޒ މެއްަގއިާއެކަންާއޮންނަާއުސޫލެްއާމިާބިލުަގއިާލިެޔވި

ަުހިއްމުާައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވީނ ިމ ިބަލްށ ުހަށެހުޅުނ ަބެއްއ ިއްޞާލުޙަތުކެގ ެތޭރަގިއ މ، އޮތީ.ާއެހެންވީމާ 

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު،ާތިމަރަފުށި ާިޢއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ާިމއަދު އިޞްލ ޙުތަކެއް

ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ާއިްޞލ ޙަކީ. ާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ ާކަންނޭނގެ ާެއއީ ާވަޑަެއއްނުގަތް. ާމުސްޠަފ  ާމުޙައްމަދު މެންބަރު

ާއަ ާެވސް ާމިހ ރު ާއެބަާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ނޑުމެން ާކުެރޭވާާުޅގަ ާދީފަިއާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަްއޗަށް އޮްތާބ ރެއް

ާއެމައްސަލަ ާވަްނދެން ާމުއްދަެތއް ާވަކި ާމުއްަދތު ާއޭަނގެ ާވެސް ާކުށެއް ާއެހެން ާއަދި ެއްއާާޖިނ ޢީ

ާގޮތެްއގެ ނަޑއަޅ  ާކަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާބޭްއިވދ ނެއޭ ާއެހެާތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހުގައި ާއޮޭވ.ާމަތިން. ން

ާކުށެއް ާޖިނ ޢީ ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާވެސް ާމިތަނުން ާނިންމިދ ނެ ާހަމަ ކުރިޔަސްާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

އުސޫުލންާވަކިާމުއްދަެތއްާވަންދެންާއޭނަގެާަދއުރުާނިމެންދެންާާއަދިާއެހެންާކަމެއްާކުރިކަުމގަިއާވީނަމަވެސްާހަމަާއެ

ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާކުެރވިދ ނެ ާކަމެްއާއެކަން ާކުރެވޭނެ ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާނިންމިދ ނެ. ނަށް

ާވ ހަކަ ާކުރ  ާެއކަން ާެއކަމަކު، ާލިޔެފަާއެއީ. ާބިލުގައެއް ާމި ާއޮުޅވ ަލއިެގްނާާއެއް ާކީއްކުރަން ާނެތް. އެއް

ާމަގުމައްޗަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާވ ހަކަދެްއކީމަ، ާޙަޤީޤަތަށް ާއުނދަގޫވ ނެ.ާވ ހަކަދަްއކަންީވކީ. ާނުކުތީމަ ްށ

ާވ ހަކަާ ާެއ ާނެތް ާމިހ ރުާމިއަކު ާހައްަދވ ފައި ާޮދެގއް ާމިތ ނގައި ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާހަމަ ާއެހެންާާެއއް. ާނެތް. ނުވެސް

ާ ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާހެއްދެވީމ  ާއަުޅަގނޑުމެން ާރައްޔިތުންނަށް ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިއުޅެނީ ކަމަކުނުދ ނެ.ާއަުޅަގނޑުމެން

އެކުާއެކަންާކުެރޭވނެާމ ޙައުލެއްާގ އިމުކުރަން.ާެއކަންާނޫންތޯާމިާބިލުގައިާދިނުމުގައިާމިނިވަންކަމ ާރުކޮށްޚިދުމަތްާފޯ
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ާއެ ާވެްސާާއޮތީ. ާމުސ ރަ ާނުކުރަން ާތ އީދެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާވ ހަަކ. ާއިމްތިޔ ޒުަތކުގެ ާއޮތީ. ާބިލުގަިއ ާމި ވ ަހކަ

ާދޭކަށް.ާ ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާވަޢުެދްއާއިރައްޔިތުންގެ ާކެމްޕޭނު ާދޭކަށް.ާެއކަމަކު،ާައޅުަގނޑުގެ ނ ޔަތެއްާވެސް

ާމުސ ރަ ާބޭނުންުނވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާޤަބޫލެްއާާފުއްދަން ނަޑކަށް ާއަުޅގަ ާއުސޫލެްއ ނޑ  ާކަ ާމުސ ރަ ާއެންމެްނގެ ާމި ެއއް

ާނުނަގަްނވީ ނޑު ާާނުކުރެވޭ.ާއަުޅގަ ާމިތިބަ ާމުސ ރަ.ާއެކަމަކު،ާމިތ  ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާމުސ ރަ،ާމެންބަރުނ99ާްނޫންތޯ ގެ

ނޑުމެްނ98ާާ ނޑަކަށްާހުށަހެޅުމެއްާމިތަނަކަށްާހުށައެއްނޭޭޅނެ.ާއެކަންާއަުޅގަ މެންބަރުންގެާމުސ ރަާނުނަގ ކަށްާއަުޅގަ

ާ ާއަްނނަ ާުނވ ނެ.ާއަދި ާހުށަހެޅުންތައް.ާމ7ާިކޮށްގެނެއް ާހުރީ ާެއއްެޗްއާާއަހަރުގައި ާކޮން ބޭފުޅުންާނޭނގެާވިދ ޅުވ ނީ

ާއެހެންނަމަެވސް ާވެްސ. ާއުޖޫރަާައުޅަގނުޑ ަޤޫބުލުކރާ ، ކަމެއް ާނެތިާގޮތުަގއި ާމަޖިލިސްެގާާެއްއ ވެސް

މެންބަރުންނަކަށްާމަސައްކަތެްއާނުވެސްާކުރެވޭނެ.ާވަރަށްާިގނަާވަގުތުަތއްާމިތ ާހޭދަކުަރްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ާ ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ާއެބަތިއްބެއެބަތިއްެބވި. ާބޭފުޅުން ާމަސައްކަތްކުރަްއވ  ާމިތ  ާއެތަންއެކު ާުދނިޔޭގެ މިތަނަށްާާވި.

ާޚ އްަޞކޮްށާ ާއެބަ. ާބަްއލަވ  ާގޮްތ ާހިނގ ނުހިނގ  ާކަންތައްަތްއ ާޤައުމުތަުކގެ ާދުނިޭޔގެ ާއެބަ. ދަތުރުކުރައްވ 

ާއަޅުަގނޑުމެްނގެާރައީސް.ާ

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއޮތްޝުކުރިއްޔ  ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާހަމަ ާވެްސ ނޑަށް ާެވއްޖިްއޔ ާއަުޅގަ މިާާގޮތުން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތެއް. ާކޮށްަފއިވ  ާދިރ ސ ކުރަްއވ ފައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާބުރަކޮށް ާވަަރށް ާކޮމިީޓަގއި މަސައްކަތަކީ

ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާވ ހަކަަދއްކ އިރުގަާާހަމަ ާހަމަހަމަކަމުގެ ނޑުމެން ާހަމަހަމަވަނީ،ާއަުޅގަ ކަމަކީ،ާޢިއްޒަތްެތިރާާއި

ނުޑާމި ާވަރުންާވ ހަކަދަްއކަނީ.ާރައީސް،ާކިހިެނއްތޯާއަުޅގަ

ާ

ާްއެކވުން:ސަތުންާވ ހަކަދެރިޔ 

ާގަވ އިދުަގއި ާގޮތުގެާާމަޖިލީހުގެ ާެއާާވ  ާގެންަދވ އިރު ާަދއްަކވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި މަތިން

ާގޮތަށްާމަޖިލީހުގެާއެހެންާމެންބަރުންާޢަމަލުތައްާބެހެއްޓެވުމަށްާއަުޅަގނޑުާދަންނަވަން.ާާމެންބަރަކަށްާދަތިނުވ 

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާހަމަާަދންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާހަމަހަމަކަމުގެާވ ހަކަދައްކ ިއރުާ

ާއެ ާމި ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާހަމަހަމަކަން ާއެަކމަކު، ާއެއްޗެކޭ. ާލިބިދޭ ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާގޮތްގޮތަްށާހަމަހަމަކަމަކީ ކި

ާ ާއެމ ނަކުރީމ  ާފުރިހަމަާއީާއަދި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާއެންެމ ާމިސ ލަަކށް، ާނުދެކެން. ނޑު ާައޅުގަ ާކަމަކަށް ގޮތެއް

ާކިޔ ފަ ާަހމަހަމަކަމޭ ާމުލިއ ގޭަގއި. ާމުލިއ ގެާހުންނަވަނީ ާގޮސް ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ާެއއީާާއި ާނުތިބެވޭނެ. ާއަކު
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާޮއންނަާޚ އްޞަާއިނ ޔަތެއް.ާެއީއާދައުލަތުންާދީފައިާހުންނަާަގނޑުވަެރްއގައިާުނވަތަާެއާ

ނަޑއަޅ ފައިާހުންނަާތަ ންާއެންމެންނަށްާގޮްސާަހަމަހަމ ަކމޭ ިކާޔަފިއ ައުޅަގނުޑމެ ، ނެއްަގއިާހުރުމަކީ.ާއެހެންވީމ ކަ

ާއަިއްސާާމުލިއ ގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާދެންތިބި ާރ އްޭޖގަިއ ާއެްއ ާިކޔ ަފ ާކަމެކޭ ާހަމަހަމަ ާނުތިބެވޭނެ. ާވެްސ އަުކ

ނިޑތަކަކު ާގޮ ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންވީމ ާރައްޔިތުންގެ ާނިއިށީނދެވޭނެ. ިމަކްނަތްއަތަކީކ ަކނަޑެއިޅަފިއ ޮއްނަނ ، ވެސް

ާއެްއާޮގެތްއެގ ަމިތްނ  ޮއްނ ަހަމހަ  ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާމިސ ލަކަށް ާދެކެނީ.ާއެއީ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް މަކަމެއް

ާމިނިސްޓަރަކ ިއާ ާއެއް ާތެޭރގަިއ ާމިނިސްޓަރުންގެ ާތަނެއްގެ ާނުކުރެވޭނެ. ާތަފ ތެއް ާމެންބަރަކ  ާއަނެއް މެންބަރަކ އި

ާ ާާމިނިސްޓަރަކ އަނެއް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއެހެންނަމަވެްސ ާނުކުރެވޭނެ. ާލިބޭާތަފ ތެްއ ާމިނިސްޓަރުންނަށް ތެޭރގައި

ާލިބޭާ ާއަށް ާރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަދި ާނުލިބޭނެ. ާމެންބަރުންނަކަށް ާމަޖިލިސް ާރަްއޔިުތންގެ ާއިނ ޔަތްތަކެއް ހުރިހ 

ާނުލިބޭ ާވެސް ާމިނިްސޓަރުންނަކަށް ާއިނ ޔަތްތަކެއް ާމ ނަހުރިހ  ާހަމަހަމަކަން ާއެހެންވީމ ، ާއެންމެނެ. ނަށްާންކުރުމުގައި

ާ ާނުވ އެްއގޮތް ާއަުޅަގނޑެއް ާކަމަކަށް ާއެނެ ާބޭނުންާެދކެން ާފ ހަގަކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަ ާަބލ އިރަކު.ާދެން ާގޮތުން

ާމެންބަރުންނާ  ާމަޖިލިސް ާރަްއޔިތުންެގ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާބަލ އިުރަގއި ާގޮތަށް ާވެފަހުރި ާކަންތައްތަްއ ާމިހ ތަނަށް ވަނީ

ާއިހ ނެތިކޮށްާކަންތައްކޮށްަފއިާއެބަުހރި.ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާސީދ ާ ދޭތެރޭގައިާސަލ މަތީާބ ރުތަުކންާވެސްާހަމަާވަރަށް

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެްސ ާކަންަތއްތަްއ ާނުކުރެވޭނެ ާޤ ސިމް ާމިސ ލަަކށް ާހިނގައްޖެ. ާފެނިގެން ާހަމަ ބްރ ހިމ ިއާއިނަށް

ޔ މިނ ާހައްޔަުރކުރިާމައްސަލަާެއއީާސިފައިންނަށްާކުރެވޭނެާކަެމއްާނޫންާޤ ނޫނުައސ ސީގެާދަށުންާވެސް.ާهللاާޢަބްދު

ާވެްސާކޮށްފައި ާެއކަން ާއެހެންވީމާ ާއެހެންނަމަވެސް ާތ އީެދްއާައުޅަގނެޑްއ ެވްސ ަހަމ ެއްއޮގަތަކްށ ވެ ، ވަނީ. ސް

ާކުރި ާމެންބަރެއް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާކުށެއް ާޖިނ ޢީ ާއެާނުކުރަން ާވިަޔސް ާއިސްތިސްނ ާާކަމުަގއި މީހަކަށް

ާކުެށއް ާމަްއޗަށް ާކުށެްއގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާނޯންނ ނެ. ާހަަމާާހ ލަތެއް ާވެސް. ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާބުނެވިދ ނެ ކޮށްފިޭޔ

ާބު ާކުށެއްކޮްށފިޔޭ ާމީހަކު ާއެާނ ހ އިރަކަށްފުލުހުންނަށް ާހުއްޓ  ާަމގުމަތީަގއި ާގެންޮގސްާާގޮސް ާދަމ ކޫއްތ ފައި މީހަުކ

ާއެާ ާނުކުރަން. ާޤަބޫެލއް ާއަުޅަގނޑެއް ާކަމަކަށް ާކުެރވޭނެ ާކަންަތއް ާމިއުސޫލަކުން ާހަަމާާމިގޮތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ގޮތުން

ާދ  ާވިލުފުށީ ާއަދި ާއ މިރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާކުޑަުހވަދޫ ާމެންބަރުާތ އީދުކުރަން ާޢިްއޒަތްތެރި އިރ ގެ

ާމެންބަރެއްާ ާރައްޔިތުްނެގާމަޖިލިސްގެ ާއަދަބެއް ާިލބެންޖެހޭ ާކުށަކަށް ާޖިނ ޢީ ާއަށް. ާވ ހަކަ ާދެއްެކވި ާރަޝީދު ރިޔ ޟު

ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ  ާފަހަރަކުާާކީއްކުރަން ާކޮންމެ ާތުހުމަުތާއަންނަ ާކުށެްއގެ ާއެެހންނަމަވެސް ާލިބެންޖެހޭނެ. ިވޔަސް

ާނުވެ ާމަންޒަރުތައްާާސ ބިތު ާމި ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާކުރީގައި ާހަމަ ާމިސ ލަކަށް ާމެންބަރެއް، ާަމޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ާމި ާގޮްއސަހުރީމަ ާކަންތައްތަކަށްާފެނިފައި ާހުރި ާހިނގ ަފއި ާމިއީ ާމިއޮތީ. ާައއިއްސަ ާމި ވ ީތެވ.ާާކަންތައްތައް

ާަތޅ ފޮޅައިާމީހ ާެއެއްއ ީމަހުކ ިމޮއްތަދީނ ަވެގޭކ ުބާނިއަރްށ އެ ، އެހެންވީމ  ާަގއިަގއި ާއެންމެްނާގެ ގަނެގެން

ާ ާކަްނތައްތައް ާެއއް ާމީކީ ާއެހެންވީމ ހިފައިގަނެގެން ާނޫން. ާގޮެތއް ައުޅަގނުޑ ެވްސ ަހަމ ަޤޫބުލުކަރީނ ، ކުެރވޭނެ

ިޢްއަޒާތިއ ަޤަދާރ ެއީއ ަޙީޤަޤުތަގިއ ެއީމަހުކ ިލިބަގީތަމ ައިމްއަލ ައްށ ިލިބަގްނަނ ެއްއެޗްއ ަކްނ ެވްސ ަހަމ 
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ާކަންަތއްތަކުްނާައުޅގ ާކުރެޭވ ާހަަމ ާވެސް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކަންނޭނގެ. ާއިނގޭ ާވެްސ ާއެންމެންނަށް ނޑުމެން ަަ

އ ދޭ.ާމިސ ލަކަށްާމީޑިޔ ަގއިާައޅުަގނޑުމެްނާާލަތްތައްާވެސްާއެބަހ އަޅުަގނޑުމެްނގެާޢިއްޒަތ އިާަޤދަރ ާވެއްިޓގެންދ ާ

ާޖޯކުޖަހ  ާމީހުން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަތަކުްނ ާެއހެންވީމ ާދައްކ  ާއަންނ ނެ. ާވެސް ެއަކަމުކ ެއީއ ، ފަހަރު

ެއަކްނަތްއ ެއްއިކާބޮކްށ ަރްއިޔުތްނެގ ަމިޖީލަހީކ ަދުއަލުތެގ ަވިކ ަދަރަޖެއްއ ެދިވަފިއ ޮއްނަނ 

ުމައްއަސާސައަކްށ ާވީތ ެއ ުމައްއަސާސެގ ެމްނަބުރްނަންށ ިލެބްނެޖޭހ ިއާނަޔްތަތާކިއ ެއެހްނަކްނަތްއަތްއ 

ނޑުެއީއ ެއޮގުތަގިއ ލ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާއެއްޗިހި ާދެކެނީ.ާއެހެންވީމ ާަިބެންޖެހޭނެ ެއަކްނަތްއ ައުޅަގނުޑ ަހަމ ، ހަމަ

ނުޑާެއކުަގއިާކަމަށްާާއޮތީާވަރަށްާބުރަާމަސައްކަތ ާފަާހަގޮކްށަލުމްނ ިމ ިބުލ ަހަމ ުހަށަހުޅްއާވަފިއ މި  ދެކިާއަުޅގަ

ާކުރ ާވ ަހކަާދަންނަވ ލަން.ާވެސްާހަމަާތ އީދު

ާ

 ާކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމެްނބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި 97ާާޝުކުރިއްޔ  ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާއ5ާެވަނަ ާދަށުން ާ)ށ(ަގއިާގެ ވ ާާމ އްދ ެގ

މަތިންާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުެގާާގޮތުގެ

ާވަނަާކިޔުންާިއއްވަން.5ާާއިމްތިޔ ްޒގެާބިލުާގެާ

33.7-ާާ ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު 33.7ާއަޅުަގނޑު ާދ އިރ ެގާ، ާތިމަރަފުށީ ާެއއް ާމައްސަލަ ިނޒ މީ

ާފ .މެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަާޒަތްތެރިޢިއް

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަތިމަރަފުށީާ

ާއި ާދެތިން ާލ ފަިއވ  ނޑު ާަރއީސް،ާއަުޅގަ ާަގސްތުޢިއްޒަތްތެރި ާމީގެތެޭރގައި.ާހަމަ ާިތާޞްލ ުޙާެވއްޖެ ގަިއާމަނިކުފ ނު

ާޙަްއޤެ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާޕ ޓީެގާނިގުޅަިއގަތީ ާއަޅުަގނުޑގެ ާތެރެއަށް. ާމީގެ ާލ ން ާއިޞްލ ޙު ާމި ާބޭނުން ނޑު ާއަުޅގަ އް.

.ާައުޅަގނުޑ ޭބުންނ ިމ ިއްޞާލުޙ ާލން ، ހުށަހަޅަންާނުކެރުނީ.ާއެހެންވީމ ާއެްއވެސްާމީހަކުާއަޅުަގނޑުާނެތީމ ާމިާ

ވެސްާހަަމާާއަޅުަގނުޑގެާނުވ ނެާާެވސްާނިގުޅަިއގަނެިވގެންާއެްއގޮތަކަށްާއޮތް.ާމިާމަޖިލީހުގައިާވަގުތުާއެބައަދިވެސްާ

ާ.ާައުޅަގނުޑ ިމ ުހަށަހަޅްނ ުފުރަޞުތ ެދްއާވޭށ ައުޅަގނުޑ ަދްނަނަވނީ ، ޙައްޤެްއވޭާމީގެތެޭރގައި.ާއެހެންވީމ 

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއިށީ ާމެންބަރު ާނިޒ މ ނޢިއްޒަތްތެރި ާއިށީާެދވަަޑއިގަންަނވ . ާިޢއްަޒތްތެރިނބެހޭ، ާނިޒ މ ާދެވަަޑިއގަންނަވ  ާމެންބަރު.

ާމައްސަލަ ާއެރުވިން.ާާބެހޭ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން. އެއް

ާ ާވަަޑއިގަތީ ާއަށް ާޖަލްސ  ާމިއަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިމުނުމި ާމަޖިލީހުގަިއާފަާމަސައްކަތް ާއަދި ހުން.

އްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަަޑއިގެންނެތީމ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކީާއެމް.ޑީ.ޕީާއަްށާމަތިންާޢިާގެންދ ާގޮތުގެާކުރަމުންޢަމަލު

ނޑުާއެފުރުޞަތުާއެރުިވންާާމެންބަރުންނަށްާތިއްބެވިާތަނުގައިާވ ތީ،ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާމިާނިސްބަތްވ ާމެންބަރަކަށް ާއަޅުގަ

ާއްވުމަށް.ާއެފުރުަޞތުގެާބޭނުމެއްާކުަރްއވ ފަދެާާމިާއިޞްލ ޙުތައްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާނަންފުޅުގައިާހުށަަހޅުއްަވއި

ާަަރަށްާއެާިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނބ، ވަނީާިއްއވ ާނިމިފައި.ާއެހެްނވީމ ާމިާވަނަާކިޔުނ5ާްއެއްާނެތް.ާމިހ ރުާމިާބިލުގެާ

ާފުރުޞަތުާލިބިވަޑައިުނގަތީާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިކަމަށްާއިސްކަންާނުދެްއވުމުގެާސަބަބުން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާ

ާ ާިދވެހިރ ްއޖޭގ33.7ާެދަނީ ާދިރ ސ ާއަށް. ާބިލު ާޔުނިވަރސިީޓ ާަވގުީތާޤައުމީ ާކޮމިޓީ. ާހޮއްެވވި ކުރެްއވުމަށްޓަކަިއ

ާހުށަާ ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓް ާމި ާއިްއވުން. ާރިޕޯޓް ާފުރިހަމަކުރެއްވި ާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާކޮމިީޓެގާކޮމިޓީން ހަޅައިދެްއވ ނީ

ާލިޙް.މްާމުޙައްމަދުާޞ އިބްރ ހީންބަރުާމެާރިރުާހިންނަވަރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިމުޤައް

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލިޙުންބަރުާޢިބްރ ހިމްާމުޙައްމަދުާޞ ހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާމެ

ނޑުާމިާފުރުޞަުތގެ ާ...ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާލިޙަމްާމުޙައްމަދުާޞ އިބްރ ހީންބަރުާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެ ާށްާއަޅުގަ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލިޙްޞ މްާމުޙައްމަދުާއިބްރ ހީހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާގެންދަްނވީތޯ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ،ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ ާކުރިއަށް ނޑު ާބޭނުންާާ،އަުޅގަ ާފުރުޞަތުގެ ާމި އަޅުަގނޑު

ާދިާމި ާޔުނިވަރސިީޓއ ކުރަނީ ާޤައުމީ ާދިރ ސ ާވެހިރ އްޖޭގެ ާބިލު ާހުށަހެޅުމަށް.ާބެޭހ ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީެގ ކުރި
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ާގޮތުންާއެކުަލވ ލެާބެހޭާާޓަކީާމިާބިލ އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާފަދަިއންާމިާރިޕޯ ފަހަރުާާަވނަާރިޕޯޓް.ާފުރަތަމ4ާަވުނު

މިާގައިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމުން،ާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުގައ4232ާިއޭޕްރީލ42ާާްކުރެއްވުމަށްފަހުާކޮމިޓީންާމިާބިލުާދިރ ސ 

ވަނަާމ އްދ ާައްށ4ާާތަުކގެާތެރެއިންާެއއްާއިޞްލ ުޙ،ާހުށަހެޅިފައިވ ާެއއްާއިޞްލ ޙުާއެއީާބިލަށްާގެނެވުނުާއިޞްލ ޙު

ާއިޞް ާޤ ނޫނުއަސ ސީއާ ހުށަހެޅުނު ާެއިއޞްލ ޙު ާބިލަށްާލ ޙެއް. ާމި ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާނިންމ  ާރިޔ ސަތުން ާކަމަށް ާޚިލ ފު

ާނ އްާ ާވޯޓަށް ާއަގެނައުމަށްޓަަކއި ާެމންބަރު ާހުށަހެޅުްއވި ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާވިދ ުޅވުމުން ާކަމަށް ާގެންިދއުމ ާނސަވ ނެ ބުރ 

ާ..ގުިޅގެން.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިށީހި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާޢިއްޒަތްތެިރާނންނަވަރު ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާއެދެން. ާދެއްވުން ދެވަޑަިއެގން

ާމި ާގެންދަވަނީ ާވިދ ޅުވަމުން ާތަކުރ ރުކޮށް ާމެންބަރަށްާާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމައިދިނުމަށް. ާގޮެތއް ކަމުަގއި

ާއައިޓަމްާިމހ ރުާމިކަުމގައިާިމވަނީާާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާމި ާއެޖެންޑ  ވަނީާނިމިފައި.ާާގޮތެއްާނިމިފައި.ާއެއީާމި

ާއެޖެ ާމި ާމެންބަރު ާމަސައްކަތްޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއައިޓަމުަގއި ާޢިއްޒަތްތެިރާާކުރިންޑ  ާނެތް. ާމިތ ކު ާަވޑަިއގެން އިރު

ނޑުާއެުރވިން.ާއެކަމެއްާ ނުހިނގ .ާއެހެންވީމ ،ާެއކަްނާމެންބަރުގެާޕ ޓީގެާފަރ ތުންާމިާހުށަހެޅުމުގެާފުރުޞަތުާއަޅުގަ

ާމެާއެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަރު ާައޅުަގނުޑާމިހ ރު ާނިމިފައި. ާއޮތީ ާޞ އިބްރ ހީންބަރު ާމުޙައްމަދު ލިޙަށްާމް

ާއިގެންާކުރިަޔށްާވަަޑއިގަތުމަށްާފުރުޞަތުާައރުވަން.ރިޕޯޓްާހުށަހެޅުމަ

ާ

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލިޙުޞ މްާމުޙައްމަދުާއިބްރ ހީންބަރުާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާމެ

ނޑުާކުރިން ާވެސްާދެންނެވިާފަދައިންާމިާބިލުގެާފުރަތަމަާރިޕޯޓް..ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާގަވ އިދަށް ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދަންނަވަން.ާރުމަތްތެހުތިމަރަފުށީ ާހިތްތެވުމަށް ރިކޮށް

ާ ާޢިއްޒަތްތެިރާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާނިންމިފައި. ާގޮތެއް ާމިވަނީ ާމިހ ރު ާމައްސަލަިއގައި ާތި ާމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ވަނީާފުރުޞަތުާއެުރވިފަިއ.ާާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުގެ،ާތިާމަސައްކަުތގައިާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށް

ާޢިއްޒަ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށްވަނީ ާޕ ޓީގެ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރާތްތެރި ާ)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އެރުވިފައި.

ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާމަޖިލީހުގެާގަޑިާާނިުގަޅއެއްާުނގަންނަން.މަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާާމެންބަރުގެާެއއްވެްސާޙައްެޤއް

ާވަަޑިއގެންނެވި ާއެާއަށް ާމަސައްކަތް ާެއ ާމަޖިލީހުގެގޮާނަމަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާކުެރއްވުނީސް. ގަވ އިދަްށާާތަށް
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ާހިތްހު ާއިބްރ ހީމްާރުމަތްތެރިކޮށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަރު ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަޅުގަ ތެވުމަށް

ނޑުާފުރުޞަތު ާއަރުވަން.ާާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙަށްާއަޅުގަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުރުާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާމެންބަ

ާރިޕޯްޓާ ާފުރަތަމަ ާބިލުގެ ާމި ާފަދައިން ާދެންނެވި ާެވސް ާކުރިން ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާއިޞްލ ޙުތަކުެގާތެރޭގައި ާހުށަހެޅުނު ާހުށަހެޅުމުން ާތަޅުމަށް ާމ އްދ 4ާމަޖިލީހުގެ ާއިޞްލ ޙެއްާާވަނަ ާހުށަހެޅުނު ައށް

ާތަޅުމުގަިއާޤ  ާމަޖިލީހުގެ ާނޭހުމުން ާވޯޓަށް ާއިޞްލ ޙަށް ާއެ ާނިންމ  ާރިޔ ސަތުން ާޚިލ ފުކަމަްށ ނޫނުއަސ ސީއ 

ާބިލަށްާޚިޔ ލުތަފ ތު ާގުިޅގެން ާދިަޔާދިުއމ  ާއަނެއްކާ ާެވގެން ާބިލު ާެއހުމުން ާކޮމިޓީވޯޓަށް ާައނބުރ  އަްށާވަީނާާވެސް

ެރްއވުމުން،ާދިރ ސ ކުރުުމގަިއާކޮިމޓީންާބަލަމުންާގެންދިޔަީއާވަނަާފަހަރަށްާކޮމިޓީގަިއާދިރ ސަކ4ާުފޮނުވ ލ ފައި.ާބިލުާ

ާއިޞް ާހުށަހެޅުނު ާހުށަހެޅުމުން ާރިޕޯޓް ާބިލުގެ ާފަހަރު ާފުރަތަމަ ާތަޅުމުގައި ާއަދިާމަޖިލީހުގެ ާމައްޗަށް. ލ ޙުތަކުގެ

ގޮތުންާބިލުގެާފުރަތަމަާއިތުރުންާބިލުގެާރިޕޯޓ ާމެދުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުގައިާފ ޅުކުރެވުނުާޚިޔ ލުތަުކގެާއަލީަގއި.ާމިއޭގެާ

ާ ާހުށަހެޅުނު ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޓ9ާީރިޕޯޓަށް ާވ ނެ.ާއޭގެއިޞްލ ހު ާނިންމ ފައި ާގެނެސް ާން ވަަނ4ާާއިތުރުން

ވެސްާކޮމިޓީެގާމަރުޙަލ ގައިާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރަކުާހުށަހެޅުމުންާެއާށަހެޅުނުާއިޞްލ ޙުާއެީއާއަެނއްކާ އަށްާހުާމ އްދ 

ނޑުމެންާބެލީމު.ާންާބެލުމުންާމަޖިލީހުގެާރައީސްާމެގެނެވިދ ނެތޯާޤ ނޫނީާގޮތުާއިޞްލ ޙުާބިލަށް ާއަޅުގަ ދުވެރިކުރަްއވ 

އެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަީނާާއެއަށްފަހުާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަުތންާމަޖިލީހުގެާރައީސްާއެާިއޞްލ ޙ ާމެދުާޤ ނޫނީާލަފަ

ާފޮނު ާެއއީ 3ާާވ ފައި. ާއަީލަގއ4232ިޑިސެްމބަރު ާޭއގެ ާާަގއި. ާމ އްދ 4ާއެ ާމެންބަރުާާވަނަ ާޢިއްޒަތްތެރި އަްށ

ހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާމިާޮކމިޓީގައިާވ ހަކަދެްއކެވުމަށްާފަހުާމިހ ރުާވަނީާކޮމިޓީގެާއަޣްަލބިއްޔަތުންާއެާއިޞްލ ުޙާ

ތަޅުމުގަިއާާއިތުރުންާައޅުަގނޑުމެްނާކުރިންާވެސްާދެންނެވިާފަަދއިންާމަޖިލީހުގެގެނައުމަށްާފ ސްކޮށްފަިއ.ާމީގެާބިލަށް

ާބިލަްށާ ާއިޞްލ ޙު ާުކދިކުދި ާގުިޅގެން ާކަންތައްަތކަކ  ާަބެއއް ާފ ުޅކުރެވުނު ާކުދިކުދި، ާބައެްއ ާފ ޅުކުރެވުނު މެންބަރުން

ާއެީއާާގެނެވިަފއި ާގޮތް. ާގެންެދވި ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާމި ާކޮމިޓީން ާހުށަހަޅަނީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާބިލ ެއުކ ާމި ވ ނެ.

ާހ ޒިރުާާކޮމިޓީ ާމެންބަރުން ާއެނގޭެނާއަށް ާގޮތް ާމަަސއްކަތްކުރި ާކޮމިީޓގެ ާގޮތ އި ާހޭދަކުރި ާަވގުތު ާކޮމިޓީގެ ާގޮތ އި ވި

ނުޑގެާުއއްީމދަކީާމިާބިލުާމިާމަޖިލީހުގެާމިާދައުރުާނިމުމުގެާކުރިންާާލިޔުމެއްާމިާރިޕޯޓ  އެކުާހިމެނިގެންވ ނެ.ާއަުޅގަ

ާޔުިނވަރސިޓީ ާަޤއުމީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފ ސްކޮށް ާއުފެދޭނެާމަޖިލީހުން ާތަަނވަސްާާއެއް ާެދްއިވާާމަގު ާދިއުން. ެވގެން

ާދަންނަވަން.ާާފުރުޞަތަށްާއަޅުަގނޑުާޝުުކރު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ  ާވަރަްށ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާކޮމިީޓގެ ާމުަޤއްރިރަށ އި ާކޮމިޓީގެ ެއުކާާޝުކުރިއްޔ .

ާ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާައޅުަގނުޑ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާ)ހ(5ާ:ގަވ އިުދގެ ާމ އްދ ގެ ާހުށަހެޅިފައިވަނަ ާދަށުން ވ ާާގެ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރ4ާާގެންދަނީާާއިޞްލ ޙުތަކަށް.ާއެންމެާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާމި

ނޑުާފުރު ާއަރުވަން.ާޞަތުމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަުޅގަ

ާ

ާ:ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ާ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤ ނޫނަށ4ާާްޝުކުރިއްޔ  ާމި ާިއޞްލ ޙަކީ ާހުށަހަޅ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާާޢަމަލުކުރަން ާގިަނވެގެން ާފެށިގެން ާދުވަހުން 52ާާފަށ  ާދިވެހިރ އްޭޖެގ ާތެޭރގަިއ ާޔުިނވަރސިޓީެގާުދވަހުގެ ޤައުމީ

ާޔުިނވަރސިޓީ ާފ ސްާނަމުގައި ާޤ ނޫނު ާމި ާެއވެ. ާގ އިމުކުެރވޭނެ ާއެިޑޔުެއއް ާއޮފް ާމިނިސްްޓރީ ކޭޝަްނެގާކުރެވޭއިރު

ާދަށުންާހިމެނޭ...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތެވުމަށްާދަންނަވަން.ާރުމަތްތެރިކޮށްާހިތްހުގަވ ިއދަށްާާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުގެ

ާ

ާ:ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން

ޑިވްސްާކޮލެޖްާއޮފްާހަޔަރާއެިޑއުކޭޝަންާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާޔުނިވަރސިީޓގެާބަަޔކަްށާވ ނެާެއވެ.ާުޝކުރިްއޔ ާމޯލް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު،ތިމަރަފުށީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގަވ އިދަްށާާދ އިރ ގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތިމަރަފުށީ

ާއެއްާޮތއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާބެހޭާމައްސަލަާރުމަތްތެރިކޮށް.ާނިޒ މ ހު

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(
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ާއްެކވުން:ތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެާ

ާ ާހީރައީސް ާއަޅުަގނޑަށް ާޢިއްޒަމި ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާސ ފުކޮށްދެއްަވްނާަވނީ ާއެބަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާމެންބަރަށް ތްތެރި

ާގަޑީަގިއާ ާނެތް ާވަޑަިއގެން ާމެންބަރަކު ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލެއްގައި ާއެހެން ާމަޖިލިހުގެ ާވެސް ާމިއަދު ޖެހޭހެން

ަޑިއެގްނ ެންތ ަގޑަީގިއ ެއ ، ހުށަހަޅަން.ާއެހެންވީމ ާދެިވއްޖެާޞަތުބަދަލުގައިާޕ ީޓާމެންބަރުންނަށްާފުރު ުމްސަޠފާ ަވ

ާެދވުނުާ.ޑީ.ޕީުފުރަޞުތ ެއމް  ާމުސްޠަފ އަށް ާޖެހޭހެން.ާއޭރުން ާނުވަަތާނޫންތޯާސ ފުޮކށްލަން ާއެނގިލަްއވ ާތޯ ާނެާއަށް

ނޫންތޯ.ާއޭރުންާރައީސްާމީތިާތަންކޮޅެްއާމަނިކުފ ނުގެާއެްއޗިިހާހުށަހެޅުއްވިތޯާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއެާޕ ޓީންާއެ

ާކަންނޭނގެ..ާސ ފުވ ނެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރު ާމައްސަލަާނިޒ މ ާ،ޢިއްޒަތްތެރި ާތަކުރ ރުކޮށްާބެހޭ ާއަޅުަގނޑު ާނޫން. ާމެންބަރަށްާާއެއް ާޢިއްޒަތްތެރި ެއ

ާ ާދެމުން ާއޮޅުންފިލުަވއި ާމި ާވަރަށް ާވަނީ ާފުރުޞަތު ާއެ ާބޭނުމެްއާގެންދަނީ ާފުރުޞަތުގެ ާއެ ާއެރުވިަފއޭ. ސ ފުކޮށް

ާއެހެންވީމާ ނުކުރައްވަާ ާމަތިން.ާާގޮތްާަމިޖީލުހެގ ަކްނަތްއ ައުޅަގނުޑ ިމެގްނަދީނ ަގާވިއާދ ެއއް ، އޭ. ާގޮުތގެ ވ 

ާވިލުަމިޖިލްސ ުހްއާޓުލުވަމްށ ަމސ، އެހެންވީމ  ާއެދެން. ާމެންބަުރާަައްކަތްުނކުރެްއވުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ފުށި

ާއެއް.ާބެހޭާމައްސަލަާާޔ ޟްާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާނިޒ މ ރި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވިލިފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއް ާދ އިރ ގެ ާިތމަރަފުށީ ާމި ާރައީސް. ާމުޞްޢިއްޒަތްތެރި ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުންތައްާޒަތްެތރި ޠަފ ގެ

ާ ާޕ ޓީހުށަހެޅުމަށް ާއަދި ާބެއްލެވި. ާވެސް ާކޮބައިތޯ ާމެންބަރު ާއެ ާދެއްވި. ާފުރުޞަތު ާގިނަ ާވަރަށް އަށްާާރިޔ ސަތުން

ާގިނަ ާވަރަްށ ާީއވާ ާއިޝ ރ ތްކުަރއްވ ަފއި ާހުރެ ާއެތ ނގައި ާއަދި ާބޭނުމޭ. ާހުށަހަޅަން ާވިދ ޅުވި ާމަތިން ާފަހަރު

ާހަނަޢި ާއަތުން ާމެންބަރު ާނިސްއްޒަތްތެރި ާރިޔ ސަތަށް ާވިދ ޅުވި ާބޭނުމެާއަޅ ފައި ާހުށަހަޅ ކަށް.ާބަތްކޮށް ާނޫނޭ އް

ނޑުާއަޚްާވަަޑިއގެންނެވީަމާމިއަދުާއެކަންާދިމ ވީ.ާެއ ުފުރަޞުތ ެދިވަފިއ ޮއތީ ، އެހެންވީމ  .ާދެންާމ ާލަހުންާއަޅުގަ

ާއަޅުަގނުޑާ ާހެޔޮެއދޭނަން.ާއެއީ ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާކޮށްދެްއިވއްޔ  ާއޮވެއްިޖއްޔ  ާކުރެެވން ާއެކަން ާރައީސަށް ދެން

ާއެާނުމެއްބޭ ާެއގޮަތށް ާބޭފުަޅކަށް ާގ ތް ާއަުޅަގނޑު ާއަނެއްކ  ާއަތޮުޅގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާވ ކަެށއް.ާާނުވޭ ކަންތައް

ާ...ައުޅަގނުޑ ެއެދްނ ެއ ުފުރަޞތު ، އެހެންވީމ 
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ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމެންބަ ާވަިކވަިކާފަރުދުންާނުވަތަ ާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުމެން ާިޢއްޒަތްތެރި ާކަންަތްއާޝުކުރިއްޔ  ާގޮތަށް ރުންާބޭނުންވ 

ާމި ާމަސަްއކަތްކުަރމުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމީކީ. ާނޫން ާތަެނއް ާމަޖިލީހުގެާކުރެވޭ ާތެރެއިން.ާާގެންދަނީ ގަވ އިުދގެ

ާާއެ ، އެހެންވީމ  ާތިމަރަފުށީ ާގެންދ ނީ. ާކުރިއަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާމަތިން ާމުޞްގޮުތގެ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ޠަފާ ދ އިރ ގެ

ާގަވ އިާމަޖިލީހުގެ ާހިތްހުދަށް ާޢިއްޒަތްތެިރާރުމަތްތެރިކޮށް ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއެދެން. ތެވުން

ާގަވ ިއދަ ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރު ާއަދިވެސް ާހިތްހުށް ާނަސޭހަރުމަތްތެރިކޮށް ާއަުޅަގނޑު ތްތެރިވަން.ާތެވުމަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު.ާއެއްާތޮްއޑޫާދ ިއރ ގެާެބހޭާމައްސަލަާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާރަނގަަޅށް ާއަދިވެްސާމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާމީގައި ާހަމަ ނޑަްށާހީވަނީ ާއަުޅގަ ާމިއޮތީ.ާާރައީސް ސ ފުނުވެހެން

ާއިޞްލ ޙުތަކެާަޙީޤަޤުތަގިއ ިތަމަރުފީށ ، އެހެންވީމ  ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާހަމަ ާެއަބާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރަކީ އް

ާހުށަނ ޅ ، ގެންގުުޅްއވ .ާއެހެންވީމާ  ާއިޞްލ ޙު ާއޭތި ާޕ ޓީން ާމެންބަރުގެާާއެ ާއެ ާހަމަ ާފެންނަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ އޮތިްއޔ 

ނޑުމެންާމިހަނަންާނީއްވ ާވ ހަކަދަްއކަިއގެްނާމިާ ލީހުގެާވަރަށްާގިނަާމަސައްކަްތާމަޖިާއްލުވ ނެާގޮތެއްާހޯދަން.ާއަޅުގަ

ނޑުާހަމަާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެންާއެމް.ީޑ.ޕީގެާިއސްާބޭފުޅުންނަްށާ އެބަހުރިާދައުރުާނިމުމުގެާކުިރންާނިންމަން.ާއަޅުގަ

ާއެއީާ ާދޭން. ާފުރުޞަތު ާގޮތަކަށް ާނުހުއްޓޭނެ ާމަޖިލިސް ާވ ހަކަދައްކަިއގެން ާމި ާދެއްވަިއގެްނ ާފުރުޞަތު ވެސް

ާމި ާަމއްސަަލާއަޅުަގނޑަށް ާދެރަ ާވަރަށް ާެއއީ ާނޭިޅކަން. ާއިޞްލ ޙުތައް ާމުސްޠަފ ެގ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާސ ފުވޭ ާއެބަ ހ ރު

ާއެއްާއިނގޭތޯ.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާލީޑަރޝިޕުޝުކުރިއްޔ  ާއެމް.ޑީ.ީޕެގ ނުޑ ާދ އިރ ެގާއަުޅގަ ާތިމަރަފުށީ ާއެެދން ާފަރ ތުން ގެ

ާޢިއް ާމުޞްޒަތްތެރި ާމުޙައްމަދު ާމިމެންބަރު ާސ ފުކޮށްެދއްވ  ާހިނގިގޮތް ާމިކަން ާއަށް ާގެންިދަޔާާޠަފ  ާމިކަން ކަމުގައި
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ާގަވ އިދު ާމަްއސަލަާތެރެއިންާެގާމަޖިލީހުގެ ާސ ފުކޮށްދެްއވުމަށް.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާނިޒ މީ އެްއ،ާމަްއޗަންޮގިޅާާކަން

ާޝީދު.ާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުން:ވ މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ

ާައީކާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދަންނަވ ލ ނަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާމ ނަ ާއޭެގ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާކިޔ  ާދިުގކޮށް ާއޭގެ ާޕ ޓީ، ާޑިމޮކްރެިޓކް ާާމޯލްޑިވިއަން ާއެްއވެސް ނޑުމެންނަކީ ާއަޅުގަ ާއެަކުކާހ ނަން. ލެއްަގއި

ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާުއސޫލުން ާދޭތެރެޖަްއސ  ާބައެއްާއަނެކަކަށް ާމުޞްާދ  ާނޫން. ާވެސް ާރަނަގޅަްށާޠަފ  ހަމަ

ާމުޞް ާއެދިއްޖެއެނގިަލއްވ ނެ ާަކމަކު ާވަނީާޠަފ  ާއެާކަމަށް ާހަމަ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާޕ ޓީގެ ކަމަށްާާނަމަ

ޠަފ ާވެސްާހަމަާރަނގަޅަށްާވިސްނ ަވޑަިއގެންާކުަޑކޮށްާރިޔ ސަތަށްާއެއްބ ރުުލްނާކަން.ާއެހެންވީމ ،ާމުޞްބުދޭނެތަރުހީ

ނޑުާނަސޭހަތްތެރިވަން.ާ ާދެއްަވއިގެންާކުިރއަށްާގެންދެުވމަށްާއަޅުގަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 هللا.ގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދު

ާ

 ާހަކަދެްއެކވުން:ވ هللاާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންަބރުާއީވ ާޢަބްދު

ާމިކަންާ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާފަދައިން ާއެދިވަަޑއިގެންެނވި ާތި ާމަނިކުފ ނު ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާސ ފުކޮށްލަންާދިޔަާހިނގ  ނޑު ާއަޅުގަ ާާގޮތް ނޑު ާއަުޅގަ ާވިލުފުށީާވެގެން.ާއެކަމަުކާއޭގެކުރިން ާބޭނުން ދަންނަވ ލަން

ާމިތަނަށްާ ާހަމަ ާވެްސ ނޑަީކ ާއަުޅގަ ާބޭނުން ާދަްނނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާމެންަބރަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާއެހެން ާމީހެއް. ާިއން ާައއިސް ާމުޚ އިންތިޚ ބުެވގެން ާނަން ނޑުެގ ާައޅުގަ ާހަަމާޠަބުވީމ ، ާވ ހަކަަދއްަކވ އިރު ކޮްށ

ާއެހެ ާމެންބަރު ާމައްސަލަޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާއެެހން ާީއވ  ާރަނގަޅުވ ނެ. ާވ ހަކަދަްއަކވ ލެްއވުން ާވިދ ޅުވެަފއި ާން

ނޑުގެާެއްއވެސްާމައްސަލަާ ނެތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާާއެއްާއެއްާނެތްާމިާމ ލަމުންާބޭރުގައިާއެހެންާވ ހަކަދެއްިކޔަސްާައޅުގަ

ާޕ ޓީާ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާމިއީ ާބޭނުމީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާދ އިރ ެގާރައީސް، ާތިމަރަފުށީ ާނިސްބަްތވ  ގެ

ާދިޔަާ ާހުށަހެޅިގެން ާއިޞްލ ުޙތައް ާއެހެންނަމަވެސް، ާއިޞްލ ޙެްއ. ާފޮނުވ ފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއިޝ ރ ތްކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާތެދުފުޅެއް ާނޫޅުއްވ ީތވެ ާވަޑަިއގެން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ވަގުުތަގއި
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ާމެންބަރަުކާާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެން ާޕ ޓީގެ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާއިޞްލ ޙު ާމި ާދެންނެވިން މަނިކުފ ނަށް

ާއެިދވަަޑިއގެންފަ ާބޭނުންފުޅުާހުށަހަޅުއްވަން ާހުށަހަޅުއްވަން ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެތޭ. ވަްނޏ ާާކަުމގައިާާވ ާއެްއ

ާގަޑި ާގެްނދެާމަޖިލީހަށް ާުއސޫލުން ާއެ ާއެކަން ާވަަޑިއެގން ާރައީސް،ާައޅުަގނުޑާއަށް ާރަނގަުޅވ ނެ.ާޢިއްޒަްތތެރި ވީމަ

ާމިާމި ާޕ ާވ ހަކަ ާޕ ޓީގެ ާއިންތިޚ ދަންނަވ ލަނީ ާފަރ ތުން ާގުރޫޕުގެ ާގްރޫޕުބުލިމެންޓްރީ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާހުރި ގެާވެފައި

ާ ާއިންތިޚ ބުވެފައިާހައިސިާވިޕްެގ ާވޯުޓން ާވެްސ ާމެންބަރުގެ ާދ ިއރ ގެ ާތިމަރަފުށި ާހަމަ ާއަުޅަގނޑަކީ ހުިރާާއްޔަތުން.

ާެދއްވ ަފއި ާއަޅުަގނޑަށް ާވިޕް. ާގްރޫޕްގެ ާތެާޕ ލިމެންޓްރީ ާމައްސޫިލއްޔަުތގެ ާއަދ ކުިރާވ  ާއަޅުަގނޑު ރެިއން

ާލިއްޔަެތއްާެއއީ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.މަސްއޫ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާމިއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާިޢއްޒަތްެތރި ާކުރިމަތީަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ވަީނާާއެދެން

ާގެންދެވޭެނާ ާކުރިއަށް ާނަިއސް ާުހއްޓުމަކަށް ާމަަސއްކަތްތައް ާމި ާމަސައްކަތް. ާނިްނމުމުގެ ާބިލުތަެކއް ާގިނަ ވަރަށް

ާނިޒ މ  ާއެދެން. ާައޅުަގނޑު ާއިންިތޒ މުކޮްށދެއްވުމަށް ާމިކަން ާމައްސަލަާގޮތަކަށް ާދ އިރ ެގާާބެހޭ ާހިންނަވަރު އެްއ،

ާ.ާޞ ލިޙުއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޢި

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާމެންބަ

ާމ ާއަޅުަގނޑަށް ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިާޝުކުރިއްޔ  ާފ ހަގަކުރެވެނީ ާކުރިއަކަށްާާަިވަުގތު ާމަޖިލިސް ގޮތަަކށް

ާދަތިފުޅުވ ނެ ާމިާގެންދިއުމަށް ާއެދެނީ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންކަމުން ާަރއީސަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުަޑާާަކމަށް ަވގުތު

ާފުރުޞަތުދެއްވުން.ާ ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާހޯދުމަށް ާހައްލެއް ާމިކަުމގަިއ ާނަންގަަވއިގެން ާނަމަވެސް ހުސްވަގުުތކޮޅެްއ

ާގްރޫ ާޕ ލިމެންޓްރީ ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާމިހިރީ ާހޯދޭތޯއަޅުަގނޑު ާހައްެލއް ާިމކަމުގައި ާވ ހަކަދައްކަިއގެން ާމެންބަރ  ާޕުގެ

ާކަމުގައިާވ ނަމަާވަަރށްާރަނގަޅު.ާާެއ ުފުރަޞުތ ައުޅަގނަޑްށ ެދްއަވިއފި ، މަސައްކަތްކުރުމަށް.ާއެހެްނވީމ 

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ްއ،ާތޮްއޑޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަީލާއެާބެހޭާމައްސަލަާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު.ާނިޒ މ 

ާވަޙީދު.ާ
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ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާއްެކވުން:ވ ހަކަދެާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާ

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާވެްސާހަމަ ނޑު ާާއ ދެ،ާއަުޅގަ ނޑަކަށް ާގ ްތގަ ާއެަބއޮތް ާމިއަދު ނޑުެމްނާާ:ވަނީ ާއަުޅގަ ރިޕޯޓް

ނޑުމެްނާވަރަށްާރަނގަޅުާމ ޙަނިންމަން.ާދެންާ އުޅެނީާއެާޕ ީޓގެާދ ޚިލީާާދަނީ.ާޙަޤީޤަތުގައިާމިާއުެލއްަގއިާމިއަޅުގަ

ގެާނަްނާައުޅަގނުޑެމްނ ޭބުނެމްއ ޫންނ ިތަމަރުފިށ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބރު ، އެްއ.ާއެހެންވީމާ ާމައްސަލަ

ާއެ ާއައިާއިްއވ  ާޙަޤީމަނިކުފ ނަށް ާވ ކަށް. ާކަެމއް ާއެްއވެސް ާބައެްއާުބވ  ާވެސް ާޕ ޓީތަކުން ާއެހެން ާމިއަދު ޤަތުގައި

ާއެހެން ާހުށަހަޅައިދީފި. ާޕ ޓީތަކުން ާހ ޒިރުނުވެވުނީމަ ާމުޞްބޭފުޅުންނަށް ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާވީމަާނަމަވެސް، ޠަފ 

ާޖ ގަާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާހުށަނޭޅިކަންާމިހ ރުާވަރަށްާސ ފުެވއްޖެ.ާެއހެންނަމަވެސް،ާެއކަންާހައްލުުކރަންާއެާޕ ޓީާވެސްާ

ާސުލްޙަވެރިކަމ  ާމިތ ގައި ާއެދެން. ާހަމަ ާވެސް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނިމޭނެާދޭން ާގެންަދްނާާެއކު ާރައީސް ގޮތަކަށް

ާރިޕޯޓްާމަޖިލީހުންާނިންމަންާމިއަދުާއެބައޮތް.ާާ:އަޅުަގނޑުމެންާތ އީުދކުރަން.ާއެއީާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއް،ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާކަދެްއެކވުން:ވ ހަވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާ

ާމި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނަން ާމެންބަރުގެ ާިޢއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާގަލޮުޅ ާރައީްސ، ާއޮްނަނާނތ ާޢިއްޒަތްތެރި ގައި

ނުޑާމަޢ ފަށްާއެދެން.ާާގޮތަށްާނޫން ނޑުާެއާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުގެާފަރ ތުންާއަުޅގަ ގޮތަކަށްާދެންެނުވނީތީވެާއަުޅގަ

ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން ާގޮަތކުންނެއް ާހިތުމުގެ ާނިކަމެތިކޮށް ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެާއެ ާދެންނެީވ.ާާގޮަތށް ވ ަހކަ

ނޑުާއެކަމަށްާމަޢ ފަށްާާެއ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރެގ ަފާރުތްނާނއި ، އެހެންވީމ  މަޖިލީހުގެާރައީްސގެާފަރ ތުންާއަުޅގަ

ވެސްާައޅުަގނޑުާއެދެން.ާދެންާއެކަމަކުާެއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާާއިންާރަނގަޅުކޮށްދެންާއެދެން.ާއެކަންާޔައުިމއްޔ 

ާއެ ާދަްއކަވަުމން ާވ ހަކަފުޅު ާއަޚްާނޫންާގޮތަކަށްާދެންމެ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއެޭބނުންކުރެއްީވ ާނަން ގޮތަްށާާެގ

ނޑުާިރޔ ަސތަށްާދަންނަވަން.ާާތަންކޮޅުާއެ ، އިރުަގއި.ާއެހެްނވީމ ާބޭނުންކުރެއްވި ާވެސްާރަނަގޅުކޮށްލަންާއަުޅގަ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ނުޑ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާމެންބަރުން. ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެންެގާގަސްތެާޝުކުރިއްޔ  ާއަުޅގަ ާއިތުރަށް ާމިކަން އްނުކުރަން

ާވ  ާފިތުނަވަމުންތެރޭގައި ާާދ ންާަހކަދެެކވި ާއޮންނ ނީ ާނިންމ ފައި ާކުރިންެވސް ާއަޅުަގނޑު ާއަރުވ ަކށް. 34ާފުރުޞަތު

ޖަހ އިރުާުމޅިާމަޖިލިސްާކޮމިޓީއަކަްށ34ާާައުޅަގނުޑ ، އަކަށްާގެންިދއުމަށް.ާއެހެންވީމާ ޖަހ އިރުާމުޅިާމަޖިލިސްާކޮމިޓީާ

ސްާިބލުގެާމަސަްއކަތްާކުިރއަށްާގެްނދިއުމަށް.ާއެާމަަސއްކަްތާވ ާޓެކްާގެންދ ނީ.ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެްނގެާކުރިމަީތގައި

ާމެންބަރު...ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހިންނަވަރު ާއެދެން ާައޅުަގނުޑ ާގެންދ އިރު ާުކރިއަށް ާމަަސއްކަތް ާއެ ކުރިއަށް...

ާވ ހަކަފުޅުާާމެންބަރ ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާއަޅުަގނޑުާއެދެންާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިމަރަފުށީ

ާތިަޔާޕ ޓީެގާެތރޭގަިއާނެރުްއވަިއާދެްއވަންާ ާތެޭރަގއިާއްަވއިއްލެއްާނެރުާހަާދައްކަަވިއގެން ާމަޖިލީހުގެ ދެްއވުމަށް.ާެއއީކީ

ާއި ާމަަސއްކަތްއަޅުަގނަޑކަށް ާމިަކމުގައި ާދ އިރ ެގާތުަރކަށް ާމެންބަރު،ާހިންނަވަރު ާގޮެތއްާނޫން.ާޢިްއޒަތްތެރި ކުެރވޭނެ

ކަމަްށާާކޮށްެދއްވ ނެއިސްނަންގަަވއިގެންާމަަސއްކަތްާއްެލއްާހޯއްދަަވއިާދެއްުވމަށްހަކަމުގައިާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމި

ާއަޅުާ ާުޝކުުރދަންނަވަން.ާނިޒ މ ވިދ ޅުވީތީ ނޑު ާމައްސަލަާގަ ާމެންބަުރާނއެއް،ާމ މިާބެހޭ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ގިލީ

ާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާ

ާ

ާލަ()ނިޒ މީާމައްސަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްނމ މި

ާދިމ ވެގެން ާމި ާމިހ ރު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަލަިއގަާއ ދެ، ާޢިއްޒަތްތެރިާއުޅޭ ާދަންނަވ ލ ނީ ާއަުޅަގނޑު އި

ާވ ާގޮުތގެާާމެންާގަވ އިދުަގއިމަނިކުފ ނަށްާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާހަިއސިްއޔަތުންާލިބިވަަޑއިގަންަނވ ާޤ ނޫނުާއަުޅަގނޑުާ

ާނިންމ ލެ ާގެންގޮސް ާގޮތަކަށް ާހުރި ާމަޞްލަޙަތު ާެއންމެ ާޢަމަލުކުރެއްވުމުަގއި ާމަސައްކަތްމަތިން ކުރަްއވ ަކްނާއްވޭޯތ

އެގޮތަށްާަވކިާމެންބަރެްއގެާޤ ނޫނީާވ ޖިބުާއަދ ކުެރްއވުމަށްާފުރުޞަތުާނުދެވޭާގޮތަކަްށާާއަޅުަގނުޑާގަބޫުލކުރަމޭ.ާހަމަ

ާނިންމަވ ނެ ާކަންތައްތައް ާޤަބޫލެއްާމަނިކުފ ނު ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަާކަމަކަށް ާދ އިރ ެގާ، އެހެންމެާނުކުރަމޭ. ހިންނަވަރު

ނޑަށްާހީވަީނާލިޙުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެއަކުާއެާހުށަހެުޅއްވިާހުށަހެޅުްއވުންާއަުޅގަ

ާހުށަހެޅުމަ ާވެިލއުބަލް ާދ ނެާކަށްވަރަށްާރަނގަޅު ާއަމ ންކަމ ާވެގެން ނޑުމެންެގާާކަަމށް.ާމަޞްލަޙަތ އި ާއަުޅގަ އެީކގައި

ާހުިރާ ާހުށަހެޅިފައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކުީރގައި ާއައުުމގެ ާދުަވސްތައް ާުޗއްޓީ ާއަންނަ ާބަންދުވެގެން ާމި ާމަޖިލީހުގެ މި

ާސުކަންތަ ާމަސްއޫލިއްޔަުތ ާނިންމަވ ެލްއވުމުެގ ާކަންތައްތަާއްތައް ާކޯޓުން ާބީަދއިްނާޕްރީމް ާއެ ާއުސޫލުން ާގެންެދިވ އް

ާހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބޭ ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާބައްޓަންކުރުމަކީ ާވިސްނުން ާގެންދިއުމަށް ާއަޅުަގނޑުމެން
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ާދ ނެ ާޤަބޫލުކުރ ތީ،ާއެާވެގެން ާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާާކަމަށް ާހަމަާއަރިސްކޮށްލީާއިނގޭތޯ.ާަވރަށް ާމަނިކުފ ނަށް ވ ހަކަ

ާރުޞަތަށް.ދެއްވިާފު

ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރިފް.ާޢ ާއެއްާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާާބެހޭާމައްސަލަާޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޢ ރިފުވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާ

ާިޢއްޒަތްތެ ާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާަރީއސް. ާމަސައްކަްތާރި ާހުރި ާކުރަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވިދ ުޅވަނީ ާވެސް ާބޭފުޅުން ހުރިހ 

ާހުރި ާަމޞްލަޙަތު ާއެންމެ ާމިކަން ާދ އިރ ެގާާގިނަކަމުން ާހިންނަވަރު ާއަުޅަގނޑު ާއެގޮތުްނ ާނިންމ ދެއްވ ށޭ. ގޮތަކަްށ

ާމެންބަ ާޞ ލިޙުޢިއްޒަތްތެރި ާމުޙައްމަދު ާއިބްރ ހީމް ާހުާރު ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާދެްއވަިއގެްނާއެ ސްަވގުތުކޮެޅއް

ާެދްއވުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުިރްއޔ .ހައްލުވޭތޯާބައްަލވައިމިކަންާ

ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިކަްނާ ާވ ހަކަ ާބޭނުންފުޅު ާހުްސވަގުުތކޮެޅއް ާގެންދަވަނީ ާވިދ ޅުވަމުން ާމެންބަރުން ާތަކުރ ުރޮކށް ާއ ެދ، ޝުކުރިއްޔ .

ާއަާހަ ާމިއްލުކުރެްއވުމަށް. ާއެހެންވީމ ، ާާޅުަގނުޑ ާެއީއާާއާ 22ާ>3ހިސ ބުން ާއަުރވަން. ާހުސްަވުގތުކޮޅެއް ހަމައަށް

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ 52ާާ>34ޢ އްމުކޮށް ާބޭނުންކުރަނީ ާހުސްަވުގތުކޮޅެއް ާފެށިގެން ާމ52ާާިއިން ާއެހެންވީމ ، ާމިނެޓުގެ.

ާމި ާހުސްވަގުުތކޮޅަކަްށ ނުޑ ާއަުޅގަ ާފެށިގެން ާއެދެންާހިސ ބުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަފުުޅާއެމް.ޑީ.ާދަނީ. ާތެރޭަގއި ޕީގެ

ާދައްކަ ާމިކަމަށް ާކުރިމަީތަގއިހަަވިއގެން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާދެްއވުމަށް. ާނެރުްއވަިއ ާމަސަްއކަތްތަުކެގާާްއލެއް ވ 

ާމި ާއެހެންވީމ ، ާގެންދ ނީ. ާބަލަމުން ާރަްއޔިތުން ާހުންނ ނީ، ާމަސައްކަތްަތއް ާހުރި ާނިންމަން ހިސ ބުންާާގިނަކަމ އި

ނޑ ލީ.ާމިާއަށްާައޅުަގނޑުާމަޖިލިސ22ާާް>3ފެށިގެންާ ާާ.عليكنާوسالمމެދުކަ

ާ

 ]އަށ28ާާް>35އިނ22ާާް>34ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނުގެންދެވުުނާ ާކުރިއަްށ ާމަސަްއަކތް ާތަފ ތުެވގެން ާޚިޔ ލު ާހިސ ބަކަށް ާދަންފަޅީގަިއ ާުކރީ ާައޅުަގނޑުމެން .`

ނޑަށްާ ނޑުާހަވަނީާާޤަޫބލުކުރެވޭާގޮތުަގއިާމިބައިާމިހ ރުާއަުޅގަ ކުރަނީާިމާަގސްތުއްލުކުެރވިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުގަ

ހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުމެންާކުިރންާކުރަމުންާގެންދިޔަާމަސަްއކަތްާނިންމ ލުމުގެާބައިާފުރަތަމަާގެންދަން.ާއެއީާަޤއުީމާ

ާބިލު ާތ އީދުޔުނިވަރސިީޓ ާހުށަހެޅި ާމަަސްއކަތް. ާއިާލިބިފައިާގެ ާުމިޅާހުރި ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމ ލުމަށްފަހު ޞްލ ޙުަތއް

ާފުރަތަމަާ ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދ ނަން. ާކުރިއަށް ާމަަސއްަކތް ާބިލުގެ ާޓެކްސް ާގެްނޮގސް ާކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލިސް

ާހުށަހަޅުއްވ ާ ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާތުޅ ޫދ ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާދެވަަނ ާއަރުވ ނަން ފުރުޞަތު

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއާއިޞްލ ޙު ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާވަނީ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާކުރިން ާއަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅުއްވުމަށް.

ާއެ ާެއކަމަކު ާއޮތްާކަންނޭނގެ. ާހަލަބޮލިވެފައި ާތެރެ ާމަޖިލިސް ާނީިވާާަވުގތު ާއަޑު ާމުޅިން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ގޮތުން

ނޑުާ (ާއަށްާއޮތްާފުރަތަމަާއިޞްލ ޙ ާހިސ ބުންާމަސައްކަްތާކުރަނީާދެވަނަާމ އްދ ގެާ)ހަގސްތުހިނގައިދ ނެތީާއަުޅގަ

ާފަށަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރަވން.

ާ

 ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާއަ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާެދވަނަ ާބިލުގެ ާޔުިނވަރސިޓީގެ ާޤައުމީ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަުޅަގނުޑާޝުކުރިއްޔ  ށް

ާގިނަވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(.4ާާއަންނަނިވިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަަޅން.ާ ާމިާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފަށ ާދުވަހުންާފެށިގެން

ާ ާެއްއ33ާާވެގެން ާޔުިނވަރސިޓީ ާނަމުގައި ާޔުނިވަރސިޓީ"ގެ ާޤައުމީ ާ"ިދވެހިރ އްޖޭގެ ާތެރޭގައި ާދުވަހުގެ )ތިރީސް(

ާ ާޤ ނޫނު ާމި ާެއވެ. ާހިގ އިމުކުެރވޭނެ ާދަށުން ާއެިޑއުކޭޝަްނގެ ާއޮފް ާމިނިްސޓްރީ ާއައިާފ ސްކުރެވޭއިރު ނގަމުން

ާކޮލެޖު ާެއެވ.ާާ"މޯލްޑިވްްސ ާބަަޔކަށްވ ެނ ާޔުިނވަރސިީޓގެ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާެއޑިުއކޭޝަން" ާހަޔަރ އޮފް

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުާތ އީދުކުރަްއވ  ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަރުވަން.ާމަޑަވެލި ާފުރުަޞތު ނޑު ާއަުޅގަ ންބަރަކަށް

ާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.

ާ

 މަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާހުށަހެޅުއް ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ވުމަށްާޝުކުރިއްޔ 

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ
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ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރ35ާުޝުކުރިއްޔ . ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާއުތުރު ާފުވައްމުަލކު ާމ އްދ އަށް ާރަފީޤުާވަނަ ޙަސަްނާާމުޙައްމަދު

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުުރޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާއްމަދުާރަފީޤުއިރ ގެާެމންބަރުާމުޙަފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ 

ވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއިންތިޚ ބުކުރ ާމެންބަރުނ35ާާްޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ޑެޕިއުޓީާަވއިްސާާ-)ހ(ާޔުނިވަރސިޓީާކައުންސިލަްށާއިންތިޚ ބުކުރ ާމެންބަރުންނެވެ.ާއަންނަނިވިާމެންބަރުންނަކީ.35ާ

ާތެރެ ާޗ ންސެލަރުންގެ ާވަިއސް ާޕްރޯ ާ)ށ(ޗ ންސެލަރުންނ އި ާމީހަކު. ާއިންތިޚ ބުކުރ  ާސެނެޓުްނާއެކަޑަާ-އިްނ މިކް

ާ ާ)ނ(1ާއިންތިޚ ބުކުރ  ާމެންބަރު. ާސެނެޓު ާހިްނގ ާާ-)އެކެްއ( ާމަރުކަޒުތައް ާތެރެިއންނ އި ާޑީނުންގެ ފެކަލްޓީތަކުގެ

ާއިން ާތެރެިއން، ާވެރިންގެ ާއިސް ާއެންމެ ާ)ރ()ދ2ާޭތިޚ ބުކުރ  ާމީހުން. ާާ-އް( ާޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ަގިއ12ާާމި ވަނަ

ާޕްރޯ ާޗ ންސެލަރުންނ ިއ ާވައިސް ާޑެޕިުއޓީ ާމީހުންނ އި، ާކޮލެޖުާބުނެފައިވ  ާޗ ންސެލަރުންނ އި ެފަކްލީޓ، ، ވައިސް

ކު.ާިއންާއިންތިޚ ބުކުރ ާއެކަފަދަާތަންތަނުގެާއިްސވެރިންާފިޔަަވއި،ާިކަޔވައިދޭާއެހެންާމީހުންގެާތެރެާެސްނަޓުރަތއް 

ާތެރެާ-)ބ( ާމުވަްއޒަފުންެގ ާއިދ ީރ ާ)ޅ(ޔުނިވަރސިޓީެގ ާއެަކކު. ާިއންތިޚ ބުކުރ  ާއެލަމްނަިއެގާާ-އިން ުޔނިވަރސިޓީެގ

ާ)ކ(ތެރެއި ާއެަކކު. ާއިންތިޚ ބުކުރ  ާކިަޔަވއިދިނުމުގަިއާާ-ން ާނުވަތަ ާމަސައްކަުތަގއި ާއިދ ރީ ޔުނިވަރސިީޓެގ

ާޝުކުރިއްޔ .ާރ ާެއކަކު.ބައިވެރިުނވ ާދަރިވަރުްނގެާތެރެއިންާއިންތިޚ ބުކު

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަުރާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމ ވަށު ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަުޅގަ ާެމންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖ މ ލު.

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢަބްދ53ާު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާމ އްދ އަށް ާވަނަ ާއިޞްލ ޙަށްާهللا ހުށަހަޅުއްވ 

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.
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 ހަކަދެްއކެވުން:ވ هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި 53ާާޝުކުރިއްޔ  ާޗ ންސެލަރ. ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ  ަވަނ53ާާވަނަ

ާ)ހ( ާޗ ންާ-މ އްދ ގެ ާވަކިކުރ ނީޔުނިވަރިސޓީގެ ާޢައްޔަންޮކށް ާ-)ށ(ާއެެވ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާސެލަރ

ލިްއޔަތަީކ،ާމިާއޫޗ ންސެލަރގެާމަސްާ-)ނ(ާހެއް(ާއަހަުރާދުވަހެވެ.)ފ5ާަންސެލަރގެާމަޤ މުގެާމުއްދަަތކީ،ާމީލ ދީާޗ 

ާާލިްއޔަތެވެ.އޫްލގެާރައީސްގެާމަސްާގައިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާކައުންސިވަނަާމ އްދާ 15ާޤ ނޫނުގެާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާދ އިރ ެގ ާމ ވަށު ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަރުާތ އީދުކުރަްއވ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖ މ ލު.

ާ

 މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާގެާހުށަހެޅުްއވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.هللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއޮތީ ާދެން ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާާ;6ޝުކުރިއްޔ . ާޔޫސުފް ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ހުށަހަޅުއްވ ާިއޞްލ ޙެއް.ާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަަޑއިގެންާނެތުމުންާޕީ.އޭގެާފަރ ތުންާެއާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުްއވަންާ

ާއަުރވ ާބޭނުންފުޅުވ  ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތު ާއެ ާޢަބްދުއްރަޙީމްާނަމަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ނަން.

ާهللا.ޢަބްދު

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަްނނަނިާ;6ޝުކުރިއްޔ  ާމ އްދ  ާކޮލެޖުވަނަ ާއިޞްލ ޙުކުުރން. ާގޮތަށް ާބިންތަކ ިއާވި ގެ

ާއި ާޮކލެޖުޤ ނޫނަާމިާ-;6މ ރ ތްތައް. ާފަށ އިރު، ާޢަމަލުކުރަން ާށް ާނަމުގަިއ ާުނވަަތާގެ ާކެމްޕަސް ާެފަކލްޓީ، ނުވަތަ

ާނަންނަމުގައި ާދޫކޮށްފައިާސެންޓަރުފަދަ ާކޮލެޖަށް ާސަރުކ ރުން ާބޭނުންކުރުމަށް ާނުވަަތ ވާ ާރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވ 

ާ ާބިންބިއިބިންބިމ އި ާޔުނިވަރސިޓީގެ ާނިސްބަތްވ  ާދައުލަތަށް ާމ ރ ތްތަކަކީ ާއިމ އި ާއެހެންނަމަވެްސ، 5ާމ ރ ތްތަކެވެ.

ާ ާކޮލެޖ2313ާުއޭޕްރީލް ާމޯލްޑިްވސް ާފެިށގެން ާބަދަލުކުރެވުުނާާއިން ާދަށަށް ާެއޑިުއކޭޝަންެގ ާހަޔަރ އޮފް

ާއިްސލ މިއްޔ ެގާއްކުއްލިްއޔަތު ާމ އިދިރ ސ ތުލް ާހުިރާއ 2313ާާއޭޕްރީލ5ާާްރ ތްތަކ އި ާދަށުަގއި ާކުއްލިްއޔ ގެ ހަމައަށް

ާތަކެްއޗ އިާތަންތަަނކީާޔުނިވަރިސޓީގެާތަންތަނ ިއާތަކެއްެޗއްާނޫނެވެ.އެންމެހައިާ
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ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށް،ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖ މ ލު.

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހެޅުްއވުމަްށާهللا ހުށަހެޅުއްވި

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢަބްދުއްރަޙީމ76ާް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާައށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާޢަބްދުާވަނަ ހުށަހަޅުްއވ ާهللا

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާރިޕޯްޓ.76ާާޝުކުރިއްޔ  ާއަހަރީ ާއިޞްލ ުޙކުރުން. ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ކުގެާމަްއޗަށްާއެކުަލަވއިލެވޭާއަހަރީާރިޕޯޓެްއ،ާކޮންމެާއަހަރެއްގެާމ ޗްާމަހުެގާޔުނިވަރސިީޓގެާޙަރަކ ތްތަގެާ)ހ(.76ާ

ާބެހ1ާާޭ ާތަޢުލީމ  ާމަތީ ާމަޖިލީހަށ އި ާރަްއޔިތުންގެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައށ އި، ާކުރިން ާދުވަުހގެ ާވަނަ )ެއކެއް(

ާކަންތައްތަކަށްާޒިންމ ވ ާަވޒީަރކަށްާކައުންސިލުންާފޮނުވަްނވ ނެާއެވެ.

ާ

 ންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތު

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަުކ ާއަުރވަްނ. ާފުރުޞަތު ާެމންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ތ އީދުކުރަްއވ 

ާޙަސަން.ާރަފީޤުމުޙައްމަދުާ

ާ

 ޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާއެާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމެންބަރުާާ;7 ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢަބްދުލްޣަފޫރު، ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަުމ ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާއެ ާފަރ ތުން ާޕީ.ޭއެގ ާނެތުމުން ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ވަަޑއިގެން ާފުރުޞަުތާާފުރުޞަތަށް ާއެ ާއަޅުަގނޑު ނަމަ

ާهللا.ާއަރުވ ނަން.ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާބިުލގެ ާބުނެފައިާވަނ55ާަބުނެވިދިޔަ ާ"ކޮލެޖް"ާކަމަށް ާއޮތް ވަނީ،ާާމ އްދ ަގއި

ާކޮލެޖު ާކެމްޕަސް،ާފެކަލްޓީ،ާސެންޓަރު،ާއޮފީސްާމޯލްޑިވްސް ާހުރިހ  ާހަޔަރާއެިޑއުކޭޝަނަށްާނިސްބަްތވ  ފަދަާާއޮފް

ާ ާއޮންނަ ާމިހެން ާއިތުރުކޮށް،އިތަންތަނަށެވެ." ާޖުމްލަ ާއަންނަނިވި ާފަހަތަށް ާޢިބ ރ ތުގެ ާެއ ާގުޅުަވިއގެން، ާބ ރ ތ 

އޮްފާާވަީނާމޯލްޑިވްސްާކޮލެޖުާގޮތަށްާޮކލެޖްގެާމ ނަާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާ"ކޮލެޖް"ާކަމަށްާބުނެފައިާތިރީގައިާމިދަންނަވ 

ާތަންތަނަށެވެ.ާ ާޮއފީސްފަދަ ާސެންޓަރު، ާފެކަލްޓީ، ާކެމްޕަސް، ާހުރިހ  ާނިސްބަތްވ  ާއެޑިުއކޭޝަނަށް ހަޔަރ

ާ ާޤ ނޫނުެގ ާމި ާަބޔ ންޮކށްފައ45ާިއެހެންނަމަވެސް ާމ އްދ ަގއި ާއިސްލ މިްއޔ "،ާާވަަނ ާ"ކުއްިލއްޔަުތއްދިރ ސ ތުލް ވ ،

ާ"ގެާމ ނަިއގެާތެރެައކުާނުހިމެނެާއެވެ.ާާާ"ކޮލެޖު

ާ

 ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީުދކުރަްއވ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަުޅަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާ

ާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލު.

ާ

 މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާދެންާމި ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ގެާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް.5ާާ:ދަނީާގަވ އިުދގެާާޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާއަރުވަން.ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާާ-ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(4ާ

ާ

 ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާހުށަހަޅަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާސަބަުބ4ާާޝުކުރިއްޔ  ާޭއގެ ާއުނިކުރަން. ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުާއެ ާވ ަހކަތައްާދަންނަވ ލ ަނން.ާލިޔެވިފަިއވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެްސާބަހުސްާމަރުޙަލ ގައިާއަުޅގަ
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ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމައްޗަންގޮޅީާދެކުނުާދ އިރ ެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.

ާ

 މައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީުދކުރަން.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާޢަބްދުލްޣަފޫރ53ާާުޝުކުރިއްޔ . ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާ)ށ(. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙު، ާޕީ.އޭހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާނެތުމުން ާވަޑައިގެން ާބޭނުންފުޅުާންބަރު ާހުށަހަޅުއްވަން ާއިން

ާމެންބަުރާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއަުރވ ނަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތު ާހުށަެހޅުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ާެއ ވ ނަމަ

ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލު.ާ

ާ

 އްެކވުން:މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެ

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ެގާދަށުންާއެހެންނޫންތޯ.5ާ:އެއީާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ގެާދަުށން.5ާާ:

ާ

 މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއުނިޮކށްާއަކުރުތައްާތަރުތީބުކުރުންާއ53ާަ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާއުުތރު ާފުވައްމުލަކު ާެމންބަރަކަށް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާރަފީޤުާތ އީދުކުރަްއވ  ާމުޙައްމަދު ާެމންބަރު ާތެރި

ާޙަސަން.

ާ
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 ޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

ނޑުާތ އީދުކުރަން. ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުގެާއެާހުށަހެޅުްއވުމަށްާައޅުގަ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާދެންާމި ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ގެާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް.5ާާ:ދަނީާގަވ އިުދގެާާޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

)ނ(ގެާފަހަތަށްާއަކުެރްއާއިތުރުކުރުމަށްާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަުރާވަަނާމ ްއދ ގ58ާާެފުރަތަމަާާއެންމެ

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާއިްނާهللا ާޕީ.އޭ ާނެތުމުން ާވަޑަިއގެން ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާއިޞްލ ޙު. ހުށަހަޅުއްވ 

ާބޭނުންފުޅު ާއަުރވ ާހުށަހަޅުއްވަން ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރަކަްށ ާޕ ޓީގެ ާއެ ާދ އިރ ގެާވ ނަމަ ާމ ވަށު ނަން.

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލު.ާ

ާ

 މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާއަންނަނިވ58ާި ާަފހަތަށް ާ)ނ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާާވަނަ ާމ ލިްއޔަތު ާޔުިނަވރސިޓީގެ ާއިތުުރކުރުން. ާއެްއ ާ)ރ( 58ާގޮތަށް

ާއަން ާމަތިންާާނަނިވި)ރ(. ާއުސޫލުގެ ާނިންމ  ާކައުންސިލުން ާފައިސ  ާިލބޭ ާޔުނިވަރސިޓީއަށް ާމަތިން ގޮުތގެ

އަށްާލިބިގެްނވެާެއވެ.ާމިާފައިސ ާޚަރަދުކުރަންވ ނީާހަމައެކަނިާޔުނިވަރސިީޓެގާާޚަރަދުކުރުމުގެާޙައްޤުާޔުިނވަރސިޓީ

ާ ާއަާ-3ބޭނުމަށެވެ. ާމުވައްޒަުފންގެ ާދަރިވަރުންނ އި ާގޮތްގޮުތން ާއެކި ާފައިސ . ާއ އި ާފީ ާނެގޭ ާޔުނިވަރިސޓީާާ-4ތުން

ާއަށްާއ މްދަނީާހޯދުމަށްާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާހިންގ ާމުޢ މަލ ތްތަކުންާލިބޭާފައިސ .

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާއުުތރު ާފުވައްމުލަކު ާމެންބަރަކަށް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާރަތ އީދުކުރަްއވ  ާމުޙައްމަދު ާެމންބަރު ާފީޤުާތެރި

ާޙަސަން.

ާ

 ޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

ާއެާހުށަހެޅުއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއޮތްާއިޞްލ ޙުާ ާތިރިއަށްާާ;7ދެން ާއިވަަނާމ އްދ ގެ ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާމެންބަުރާބ ރ ތެްއާއިތުރުކުރުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ



 82 

ާ

 މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

7;ާާ ާއަންނަނިވި ާތިރިއަށް ާއެންމެ ާއެބައިގެ ާމ ނަކުރުން. ާއެއީ ާމ އްދ  ނުޑާއިވަނަ ާއަޅުގަ ާއިތުރުކުރުމަށް ބ ރ ތް

ާ ާލަފުޒުހުށަހަޅަން. ާއިތަކ އި ާމ ނަ ާ";7ބ ރ ތްތަކުގެ ާޑީން. ާބުނެފައި" ާފެކަލްޓީާކަމަށް ާޔުނިވަރސިީޓގެ ެއްއާާވަނީ

ާންމެާއިސްާމުވަްއޒިފަށެވެ.ާުކރެވޭާެއކަޑަމިކްާއެޢަްއޔަންާހިންގުމަށްޓަކައިާަކނަޑއެޅިފަިއވ ާަވކިާމުއްދަތަކަށް

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ނުޑާކުރަްއވ ާޢިްއޒަތ އީދު ާއުުތރުާދ އިތްތެރިާެމންބަރަކަށްާއަުޅގަ ރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާުފވައްމުލަކު

ާޙަސަން.ާާމަދުާރަފީޤުމެންބަރުާމުޙައް

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމަދުާރަފީޤުއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްާފުވައްމުލަކު

ާކުރަން.އެާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅަގނޑުާތ އީދުގެާެމންބަރުިޢއްޒަތްތެރިާމ ވަށުާދ އިރ ގެާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިހިސ ބުން ާޝުކުރިއްޔ . ާފޮނުމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާރިޕޯޓަށް ާއިޞްލ ޙުތަށްާއްވ ފައިމި ާހުރިހ  ާވ 

ޙަލ .ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާހުރިހ ާމެންބަރުންާގެާމަރުއޮތީާބަހުސްާ.ާދެންާކުރުމުގެާމަސައްކަތްާނިމުނީތ އީދުހުށަހަޅ ާ

ނޑުާފުުރޞަތުާއަރުވަމުންާގެންދ ނަންާކޮންމެާޕ ޓީއަކުންާވެސްާާއެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފައިާ 3ާވ ާޮގތުގެާމަތީންާއަުޅގަ

ާ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާެއންމެ ާމެންބަރަކަށް. ާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރި ާއުތުރު މ ަފންނު

ާމީ.ތްތެރިާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުޢިއްޒަ

ާ

ާާެދއްެކވުން:ވ ހަކަމީާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާ

ާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާހުށަހެިޅާ. السالم عليكنއ ދެ، ާބިލެއް ާޔުނިވަރސިޓީގެ ާަޤއުމީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

އަކަްށާފެދޭާޔުނިވަރިސިޓީާިދވެިހރ އްޖޭަގއިާފުރަތަމަާފަހަރަށްާއުާއެއީމިގޮތަށްާކުރިއަށްާދ ތީވެާއަުޅަގނޑުާއުފ ކުރަން.ާ

ާސަރުކ ރަށް ާދަންނަވަން ާޝުކުރު ާައޅުަގނޑު ާއަދި ާތައްޔ ރުކުރަްއވ ާވ ތީވެ. ާބިލު ާމި ާމަޖިލީހަށްާވެސް

ާއަާެދްއވިފޮނުއްވައި ާޔުނިވަރިސިޓީކަމަށްޓަކަިއ. ާއުފެއްދެވުުމގެާދި ާކުރިައްށާާއެއް ާބ ރަށް ާވަރަށް މަސައްކަތްޕުޅުަތއް

ާެއކަމަށްޓަކައިާާގެންދަވ ތީ ާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުާވެސް ާބިލަކީާއެއްވެސް ާފްލޯާަދންނަވަން.ާމި ާމަޖިލީހުގެ އަށްާާފަހަރު

ާބަހު ާސްާއައިސް ާފަހަރަށްާމިޓީކޮާހެންނަމަވެސްއެކުރެވި ާދެވަނަ ާގޮސް، ާކޮިމޓީާއަށް ާހުށަހަޅަންާވެސް ާޖެހުނުއަށް
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ނޑުމެންާމިާބަހު ާޙަލ ަގއިާގައިާިދޔައީާކޮމިޓީާމަރުއެކުާާއިރުަގއިާވަރަށްާއޮމ ންކަމ ޔަާތައްާކުރަމުންާދިސްބިލެއް.ާއަުޅގަ

ނަޑކީާ ާއެކުާިދޔަާާށްާއޮމ ންކަމ ވަރަާށްާމިގޮތައެާކޮމިޓީގަިއާހިމެނުނުާމެންބަރެއް.ާއ ދެ،ާމިާބިލުާެވސްާވެސް.ާއަުޅގަ

ނީ.ާެއީއާނަމަވެސްާއެންމެާމައްސަަލއެްއގައިާޖުމްލަާގޮެތއްަގއިާބޮޑުާަތފ ތުވުމެއް،ާިޚޔ ލުާތަފ ތުވުމެްއާއައިސްަފއިާވަ

ާމައްސަލަާ ާފުރަތައިިއގަކުއްލިްއޔ ގެ ާމައްސަަލިއގައި ާކުއްލިްއޔ ގެ ާހުށަހެޅުނުއިރު. ާރިޕޯޓް ާމަޖިލީހަށް ާމި ްސާވެާާމަ

ާދިޔަބަހުސް ާޤ ނޫނުއަސ ކުރެވެމުން ާއެއީ ާޚިލ ފުއިރުަގިއ ާާމ އްދ ާސީއ  ާދެވަނަާއެއް ާބިލު ާއެ ާއަެނއްކ ވެސް ވ ތީވެ

ާކޮމިޓީ ާހުާފަހަރަށް ާހުށަހެޅުނީ. ާއިރުަގއިއަށް ާއައި ާމިހ ރުާށަހެޅިގެން ާއަެނއްކާ ާވެސް ާވެސް ާހަމަާވެސް މިއޮތީ

ާ ާކުއްލިްއޔ ގެާމައްސަލަ ާމ ނައިއެ ާއެ ާހަމަ ާއަިއއްސަ.ާއެހެންވީމާ އޮްތާގޮތަށް ާމ އްދ ާާ،ގައި ާއެ ާއަިދވެސް އަުޅަގނޑު

ާޤ ނޫނުައސ  ާެއއީ ނުޑާދެކޭގޮތުަގއި ާދަންނަވަން.ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާކަންބޮޑުވ  ާއޮތުމުން ކަމެއް.ާތަޢ ރުޟުވާ ާސީއ އެގޮތަށް

ާތެރޭގައި ާބ ރުެގ ާެއގްެޒކެޓިްވ ާުއފެއްދުމަކީ ާމަދަރުސ  ާްސކޫލް ާބ ާއ ދެ، ާެއގްެޒކެޓިވް ާކަމެއް. ާތެެރއިްނާވ  ުރގެ

ާކޮލެޖުޤަރ ރެއް ާުކއްލިއްޔ  ާވަނީ ާދަށުން ާހަާގެ ާއޮފް ާމީގެ ާދަށަށް ގެްނގޮއްސަ.ާމިހ ުރާާކުީރގައިޔަރާއެިޑއުކޭޝަްނގެ

ާކޮލެޖު ާއެހެންވީމ ާއެއީ ާނުހުރޭ. ާވަކިތަެނއް ާކިޔ  ާުކއްލިއްޔ  ާއ ދެ، ާބަެއއް. ާހަޔަރާއެިޑއުކޭޝަްނގެ ޖުމްަލާާ،އޮފް

ާޮކެލޖު ، އޮފްާހަޔަރާެއޑިުއކޭޝަންގެާަތނެއް.ާއެހެންވީމާ ާވެސްާކޮލެޖުާކުއްލިްއޔ ާއަކީގޮތެްއގަިއާެއއީާެއއްާތަނެއް.ާ

ާުޔނިވަރސިޓީ ާދ އިރުގައި ާހެދިގެން ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާދަށުން ާބިލުގެ ާމި ާހަޔަރާއެޑިުއކޭޝަން ާއަންަނާާއޮފް އަށް

ާހަޔަރާެއޑިއުޭކޝަން ާއޮފް ާކޮލެޖް ާަވކިކުރުާތަނަކީ ާުކއްލިއްޔ  ާވ ީތވެ ާިމާކަމަށް ާގޮުތގައި ާތަނެއްގެ ާަވކި މަށްޓަަކއި

ާގޮތަޔު ާނުދ ނެ ާދަށަށް ާދަށަށްނިވަރސިީޓގެ ާއެޑިުއކޭޝަންގެ ާހަޔަރ ާއޮތް ާމިހ ރު ާވަިކާާކަށް ާގޮތަށް ާނުދ ނެ ެވސް

ާުކއްލިްއޔ ެގާ ާއ ދެ، ާދަންނަަވން. ާވ ހަކަ ާކަންބޮޑުވ  ާއެކަމ  ާައޅުަގނޑު ާހުށަހެޅީތީވެ ާބިލަށް ާމި ކުރުމަށް

ާއެ ާޔުިނވަރސިޓީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގަިއ ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާމަދަރުސ ާނގޭ ާހުއްޓަސް، ެއްއާާއެްއ

ކަން.ާއްެވސްާއިސްލ މީާތަނެާހުއްޓަސް،ާްސކޫލެއްާހުއްަޓްސ،ާއެހެންާކޮލެޖެއްާހުްއޓަސްާއެއީާމިއިންާކޮންމެާތަނަކީ

ާތަނެއް.ާ ާއިސްލ މީ ާވެސް ާތަނަކީ ާކޮންމެ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޤައުމުގައި ާތަނެއްާމި ާއެހެން ާނޫން ާތަނެއް އިސްލ މީ

ާއެހެންނަމަވެ ާިކިއދ ނެ. ާނަމެއް ާފަދަ ާކޮންމެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތަނަކަށް.ާނުއުފެދޭނެ. ާއިސްލ މީ ާވ ނީ ާއެ ސް

ާކިއިއަ ާޅުަގނޑުމެން ާޔުިނވަރސިޓީ ާދ ނެ ާކިއިާޔުނިަވރސިޓީއުފައްދ ަފއޭ. ާވެސް ާމިހެން ާކުއްލިްއޔ  ާނޫނީއޮފް ާދ ނެ.

ާބިގެސް ާދަ ާޔުނިވަރސިޓީވިްއޔ  ާވޯލްުޑ،ޔުނިވަާމުސްލިމުާ،ޓް ާވައިލްޑު ާހޯލް ާއޮފް ާެވްސާާރިސޓީ ާނަމެއް މިކަހަލަ

ާެއކަމަކުކިއި ާޔުނިވަރސިޓީާާދ ނެ. ާއިސްލ މީ ާވ ނީ ާއެާހަމަ ާޤައުމުގައިައކަށް. ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ އިސްލ ީމާާއީ

ާތަނަކީ ާކޮންމެ ާނުުހންނ ނެ. ާތަނެއް ާނޫން ާމުސްާމަރުކަޒެއް ާއިސްލ މީ ާހަމަ ާމިާާލިމުވެްސ ާއ ެދ، ާވ ނީ. ތަނަކަށް

ާދީުނެގާ ާއިސްލ މް ާނެގެހެއްޓުމ އި ާއިސްލ މްދީން ާވަނީ ާކަމަކަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާވެސް ާތެރޭގައި ާމަޤްޞަދުގެ ބިލުގެ

ާއެ ާކުރިއެުރވުން.ާއެހެންވީމ  ާޚިލ ފުާތަރުބިއްޔަތުތައް ާނުހިނގ ނެމަޤްޞަދ  ާޔަޤީން.ާާކަމެއް ާހަމަ ނޑަށް ާައޅުގަ ކަމަށް

ާއ ދެ ާއަ، ާމަރުދެން ާކޮމިޓީ ާމި ނޑު ާމަސަްއަކތްުޅގަ ާމަދަރުސ ާކުރަމުޙަލ ގައި ާކޮލެޖު، ާެއިކއެކި ާދިޔައިރުަގއި ން
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ކުރީމު.ާހ ޒިުރާސްާހ ޒިރުވެާާޙަލ ގައިރުާބޭފުޅުންާކޮމިޓީާމަރުހިންގަވ ާިއސްާބޭފުޅުންނ އިާތަޖުރިބ ކ ާތަންތަން،ާކޮލެޖު

ާ ާބޭބޭފުޅުން ާއެ ާކުރެވި ާހަމަ ާބޭފުޅުންާޭއގެެތރެއިން ާވަނީާހުރިހ  ާލަފ ދެއްވ ަފއި ާގޮތަކަށް ާމިާާކަހަލަ ާހަމަ ެވސް

ާކޮލެޖު ާކޮކުއްލިްއޔ  ާކުއްލިއްޔ  ާހުރި، ާދަށުަގއި ާޔުނިވަރސިޓީާލެޖުގެ ާހަމަ ާމުހިއްމުކަން.ާެއްއކޮށް ާދިއުމުގެ އަކަްށ

ފަހަތަށްާއިތުރަށްާވެސްާދެކިވަަޑއިގަތީ.ާއެހެނީާއެއީާާޅުންާބޭފުާބޭކ ުރާކަމެއްގެާގޮުތގައިާއެކުއްލިްއޔ ާވަކިާކުރުުމގެާ

ާކަމެއް ާދ ނެ ާޤައުމު ާފުރުޞަތެއްާކަމަށް.ާޔުނިވަރސިޓީާމި ާއުފެދުަމށް ާބޭނުްނާާެއއް ާފުރުޞަތުގެ ާއެ ާފަހަރު ލިބުނު

ައކީާެވސްާހަމަާާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާމިާކުއްލިްއޔ ާ،ނުހިފުމަކީާއެއީާބުއްިދވެރިާަކމެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ 

ާވ ތީވެާ ާބަޔަކަށް ާޔުނިވަރސިީޓެގާާކޮލެޖުގެ ާހަމަ ާއެދަނީ ާވެސް ާުކއްލިްއޔ  ާދ އިުރގަިއ ާޔުނިވަރސިީޓއަކަްށ ކޮެލޖު

ާައޅު ާއ ދެ، ާއެހެންވީމ  ާއެދަށަށް. ާޔުނިވަރސިޓީ ާމި ނޑުމެންނަށް ާފެކަލްޓީގަ ާބޮޑު ާިމފަދަ ާއުފެދޭއިުރގައި އެްއާާއް

ާޔުނިވަރސީޓީ ާދިއުމަކީ ާބަަޔކަށް ާފުރިހަމަާޔުނިވަރސިީޓއެްއގެ ާވެސް ކަމަށްާާކަމެއްާލިބިގެންދ ނެާކަމެއްާއަްށ

ާ ާވަކިކޮށްލ ަފއި ާކުއްލިއްޔ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެކެން. ާނެތިއަޅުަގނޑު ާއަޅ ލުެމއް ާއެްއވެސް ާނުދީާާެއއަށް ކުރިއެރުވުމެއް

ާނަމަާާބ އްަވއިފި ާވަނީ ާިއސްާކަމަށް ާއެދިަޔއީ ާތަޢުއަނެއްކ ވެސް ާފަހަތަށްލ މީ ާދެކެނީ.ާާލީމު ާއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ާފު ާމިފަދަ ާފުރުއެހެންވީމ  ާއެ ނޑު ާައުޅގަ ނޑިވަުޅގައި ާދަ ާލިބުނު ާމުހިއްމުރުޞަތެއް ާހިފުމުގެ ާބޭުނން ކަންާޞަތުގެ

ާނައްތ ލ ާާއީދެކެން.ާމި ާތަފ ތުވުން ާބިލެއް.ާައޅުަގނޑުމެންެގާޚިޔ ލު ާގޮުތގަިއާވަރަްށާމުހިްއމު ނުޑާޤަބޫލުކުރ  އަުޅގަ

ނޑުމެންާމިާބިހަމަާއަޅުަގނޑުމެންާ ލުާބޭރުކޮށްލިާއިރުގައިާއެދުނުާގޮތަށްާއެކަންަކްނާމިާބިލުާމިހ ރުާކުރީގައިާއަުޅގަ

ާފ ްސވެގެްނާދިޔުވެގެ ާބިލު ާމި ނޑުްނާއަލުން ާއަުޅގަ ނޑުާމަކީ ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާއެދޭ ާދަންނަވ ލަންާާެވސް ާހިނދު މި

ާ ާބަެއއް ާގޮތުަގއިާހ ބޭނުންވޭ ާވ ހަކަތަެކްއގެ ާިސޔ ީސ ާވ ހަކަަތއް ާދީނީ ާަޤއުމުގައި ާމި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާލަތްތަކުަގިއ

ާކަމެއް.ާމުޒ ހަރ ތަކުގައި ާހިތ މަކުރ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެއީ ާދ ތީ ާގޮުތގަިއާާދެކެިވގެން ާހަތިޔ ރެއްގެ ާއިސްލ މްީދން ވެސް

ާމުޒ ހަ ާކޮށްގެން ނޑުާބޭނުން ާއަުޅގަ ާދޭ. ާކުރެވެމުން ާއެއްާާރ ތަްއ ާމަުއޟޫޢެނުދެކެން ާކުެރޭވާވެސް ާމަްއޗަށް އްގެ

ާކުއްލިއްާާމުޒ ހަރ ތަކެއް ާމިސ ލަކަށް ާކަމަށް. ާމިސ ލަކަށް ާމައްސަލަ. ާްސކޫލުާމ އިޔ ގެ ާއެ ާސްކޫލެއް. ާނެތް ެގާރ ތެއް

ާ ާއިމ ރ ތް ާތަން ާމަޢުޟޫހުންނަ ާއެއީ ާބަދަލުވ ތީ. ާތަނަކަށް ާއެހެންވީމ ޢެއެހެން ާނުދެކެން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމަކަށް ާ،އް

ާހަތިޔ ރަ ާމިފަދަ ާމަަސއްކަތްާއަޅުަގނޑު ާނަަގއިގެން ާދީން ާކަށް ނޑު ާފަރ ތްތަކަށްނުކުރެއްވުމަްށާއަުޅގަ ެވްސާާިސޔ ސީ

ާމިހެން ާދަރިވަރުންާވެއްޖެދަންނަވަން. ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާގޮތަކީ ާވ ނެ ާމެދުާާނަމަ ާދީނ  ާމެދުގައި ާކުދިންގެ އުފެދޭ

ާގޮތަކީ.ާއެހެްނވީ...ާާާއިސްލ މްދީނުގައިާމިކަންާއޮންނައީހޭާކުރ ާގޮތްާވ ނީ.ާމީޝައްކު

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމ މިނގިލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް

ާދެެކވެމުންދ ކަީމާ ނޑުމެން ާވ ހަަކާއަުޅގަ ާުޔނިވަރސިޓީެއްއގެ ާރައީްސާޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާޤައުމީ އ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރި

ާތަރައްީޤކޮށްގެްނާ ާވަސީލަތް ާއިންސ ނީ ާއަދި ާޞިއްޙަތ އި ާތަޢުލީމ އި، ާއ ެދ، ާކަމެއް. ާއުފ ކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން
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ާެއއްވެ ާދުނިޔޭަގއި ާކުރިއަރ ފަމެނުވީ ާބަޔަުކ ާެއްއވެސް ާއިރަކު ާައޅުަގނޑުެމްނާާްސ ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ެއއް

ާފެނިގެންދިއުމަކީ.ާ ާނިމިގެންދ ތަން ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހުން ާމި ާބިލު ާޔުނިވަރސިީޓއެްއގެ ާޤައުމީ ާކަމެއް އުފ ކުރަންޖެހޭ

ާއިންސ ނިާހަމަގައިމު ާއަދި ާވެސް ާރައްޔިތަކު ާކޮންމެ ާދިވެހި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާކޮންމެާވެސް ާލޯބިހުރި އްޔަތަށް

ާޒަމ ނަކުާ ާއެތައް ާވެސް ާސަުރކ ުރން ާވޭުތވެދިޔަ ާބިލަކީ ާިމ ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާލޯބިކުރ ނެ ާއެކަމަށް ާވެސް އިންސ ނަކު

ާޔުނިވަރސިޓީ ާއެކުަލވ ލ  ާއިޢުލ ނުާމަސައްކަތްކުަރއްވ  ާއުފައްދަވ ނެކަން ާކަެމްއ.ާާެއއް ާކުރައްވ ަފއިވ  ވެްސ

ާއެހެންނަމަވެ ާމިާއެކިާސަބަބުަތކ ސް،ާލަްސވަމުން ާހުށަހެޅި ާައއިްސާމިސަރުކ ރަށް ާމެދުވެިރވެގެްނާާހެދި ސަރުކ ރުން

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދެއްކެވި ާވ ހަކަުފޅު ާދެންމެއަކު ާއ ދެ، ާފޮނުއްވައިެގން ާބިލު ާމި ާވެސް ާމިސަރުކ ރުން ާމިހ ރު އައިސް

ާފްލޯރ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާފަދައިްނ ާވިދ ޅުވި ާއެއްާމެންބަރު ާާއިން ާމިފަހަރު ާދިމ ިވާާޮގސްފައި ވަނީ

ާސަބަބުން ާގޮތްތަެކްއާާ.ޚިޔ ލުތަފ ތުވުމެްއގެ ާހުށަހެޅުން ާއެ ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާހުށަހެޅުނު ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ އަދި

ާޤައުމެްއކަމ ިއާ ާއިސްލ މީ ާއ ދެ، ާއެބައޮތް. ާހިތް ާދަންނަވ ލ  ާއަޅުަގނޑު ާސަަބބުންނޭ އޮޅުންއަަރއިގެންިދއުމުގެ

ާދަމަހަ ާބަޔ ންކޮށްފައިއިސްލ މީވަންތަކަން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާނުވަތަާާއްަޓންޖެހޭނެކަން ާނިކަމެތިކަމެއް ވ ހިނުދ

ާ ާއަޅުަގނޑުމެންެގ ާއަދި ާއިސްލ މްދީނަށ ިއ ާމީގެފަސަގ ދެރަކަމެއް ާއުސޫލުތަެކއް ާއަންނ ނެ ތެރެއިްނާތަށް

ާކަމަށް ާާބިނ ކުރެވިގެންދ  ާވެްސ ާރައްޔިަތކު ާދިވެހި ާޮކންމެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާމައްސަލަާވަްނޏ  ާފިކުރުވެިރވ ނެ

ާއޮތް ާޚިލ ފުވ ން ާއަޅުަގނޑުމެން ާކޮންމެހެން ާޔުނިވަރސިޓީާއެއް.ާެއއީކީ ާނޫން.ާޤައުމީ ާއުފެދިގެންދ ިއުރާާކަމެއް އެއް

ާޔުނިވަރސިޓީ ާެއހެން ާނަމުަގއި ާކުއްލިްއޔ ެއްއގެ ާގޮުތަގއި ާތަނެްއގެ ާެވސްާާދެވަނަ ާުއފެއްދިގެންދިއުމަކީ ާއެްއ

ާޚިޔ ލުތަ ާކަމެއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަންނަންޖެހޭ ާބަދަލެއް ާކަހަލަ ާއެއްވެސް ާނުދެކެން.ާާފ ތުުވމަށް ނޑު ާއަޅުގަ ކަމަކަށް

ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާހަމަތަކަށްާަބލ އިރުާދިވެހިރ އްޭޖގެާރަްއޔިުތންގެާމަޖިލީހުންާކަމެއްާޤ ނޫނެއްާފ ސްކޮށްާނިންމީމ ާއެާ

ާޤ ނޫުނއަސ ސީާާކޮންމެ ާއެއީ ާަސރުކ ރަށްާއ ފަހަރަކު ާނުވަތަ ާއުފަްއދ ާާޚިލ ފު ާސަރުކ ރުން ާނުަވތަ ާބ ެރއް ދީފައިވ 

ކަމަށްާބުނެފަިއާާތަނެއްާއުފެއްދެވުމުންާމިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާވަކިާކަމެއްާވަކިާޤ ނޫނެްއގެާދަށުންާނުއުފެއްދޭނެ

ާމ އްދ  ާއޮތްާއޮތް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ާވެސް ާނުކުރަންާއެއް ާޤަބޫލެއް ާައޅުަގނޑު .ާކަމަކަށް

މަތިންާާގޮތުންާމިާމަޖިލީހުންާނިންމ ާނިންމުމަކީާޤ ނޫނީާއުސޫލުތަކުގެާނުވ ތަޢ ރަޟްާޤ ނޫނުއަސ ީސއ ާއެހެންވީމ ،

ާގެންދިއު ާކަމެއްގެންދެވޭ ާބަލައިގަންނަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެާމަކީ ާޤަބޫލުކުރ ތީ ނުޑ ާއަުޅގަ ވ ަހަކާާކަމަށް

ާމުހި ާބިލުާނިމިގެންދިއުމުގެ ާއެްއގޮތެްއަގިއާދަންނަވ ލީ.ާއ ދެ،ާމި ާޚިޔ ލުތަފ ތުނުވެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމައްޗަށް އްމުކަމުގެ

ާެވްސާ ާއަޅުަގނޑު ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެއްވި ާމެންބަރުާވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެއްކެވި ާވ ހަކަފުޅު ާކުރިން ނިމިގެންދިއުމަށް

ންާއިްޞލ ޙުތަކެއްާވެސްާއެބަހުރިާތ އީދުކުރަން.ާެއކަމަކު،ާެއއީާއެހެންާވެދ ނެާކަެމއްތޯާުސވ ަލކީ.ާެއާޚިޔ ލުތަފ ތުވު

ާފ ހަގަކުރެްއިވާ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާެއވިދ ުޅވި ާޚިޔ ލުތަފ ުތވުން ާެއ ާވެްސ ާލެަވލްގަިއ ާކޮމިީޓ ާއަދި އައިސްަފއި.

ާމެންބަރަކަށް ާކޮމިޓީގެ ާެއ ާވެސް ާއަޅުަގނަޑކީ ާފ ހަގަކުރެވިަފއިވޭ. ާއެކަން ާއަޅުަގނޑުާފަދައިން ާއެަކްނާާވ ތީ ވެސް
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އެއްބަްސވުމަކަށްައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވލީ ، ންވީމ ދުށީމު.ާއެހެ ނުޑމެންާމިާދެބަސްވުންާދޫކޮށްލާ  ައިއްސާާ.ާދެންާއަުޅގަ

ާމަސަްއކަތްކުރަންީވޭއާ ާވިސްނުމެްއަގއި ާއެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގެންގޮްސ ާކުރިއަށް ާމަސްލަޙަތު ާަޤއުމީ އަޅުަގނޑުމެން

ާމ  ާދަންނަވ ލަން. ާލަސްވެާއަޅުަގނޑު ާއިބޮޑަށް ާމިހ ރު. ާލޯންގުއްޖެ ާއަ ާއިޒް ާާޓް ާއެހެން ގޮަތކަްށާއޯަވރޑިުއއޭ

ާއެހެންވީމ  ާއަައުޅަގނޑ، ދަންނަވަންޏ . ާމިކަމަިއގެން ާބޭުނންވަނީ،ާައވަހަށް ާދަންނަވ ލަން ާކުިރއަށްާަު ާޅުަގނޑުމެން

ާކޮންމެާ ާހިނގ ށޭ. ާނިމުނުާާދަމ  ާއެ ާއަޅުަގނޑުެމން ާނިމުނަސް ނޑުމެްނާާގޮތެއްގައި ާއަުޅގަ ާބަލައިގަެނގެން ގޮތަކަށް

ާކުިރއަށް ާައޅުަގނޑުމެންގެާއެކަމަިއގެން ާއަދި ާޤައުމަށ ިއ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާފައިދ ހުރިާާދިއުޭމ ާއެންމެ ވަަޠނަށް

ާަވބަރަކ ތުހޫ.ާهللاާލަޙަތުާއޮތްގޮތަކީ.ާވަްއަސލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙުމަތުމަޞް

ާ

ާޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުާޢަބްދުލްޢަާމ ވަށުާދ އިރ ގެ

ާޢި ާބިުލާ`. ާގ އިމުކުރުމުގެ ާޔުނިވަރސިޓީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް. ާަރީއސް، އްޒަތްތެރި

ނޑުާއުފ ުކރަން.ާއ ދެ،ާއަހަރަކަށްވުރެާިގނަދުވަސްވަންދެންާކޮމިީޓާ މަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއައިސްާބަހުސްކުރެވޭތީާއަުޅގަ

ާމަސައްކަތްކުރި ާބިލު ާމި ާއެމަސަާާމަރުޙަލ ގައި ާެވްސާއިުރގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާގޮުތން ާމީހެއްގެ ާުއޅުނު އްަކތުގައި

ާބޭނުންޭވާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާކަމެއް. ާއުފ ކުރ  ާވަރަށް ާވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ ހިއްސ ެވވުނުކަމީ

ާޢިލްމީ ާވަރަށް ާގެންދިޔައީ ާފ ޅުކުރަްއވަމުން ާޚިޔ ލު ާމެންބަރުން ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ގޮތެްއަގިއާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާމަޝްވަރ ރ  ާބޭފުޅުންގެ ާޤ ބިލު ާތިއްެބވި ާމިދ އިރ ގައި ާބިުލާާއްޖޭަގއި ާއެހެންކަމުން، ާހޯދައިގެން. ާލަފ  ާފަންނީ އ އި

ނުޑާޤަބޫލުކުރ ނީާެއއީާއެންމެާފުރިހަމަާދެވަނަ ގޮތުަގއިާއޮންނ ނެާާފަހަރަށްާކޮމިޓީާއިންާއައިސްަފއިާއޮތްއިރުާއަުޅގަ

ާފަދައިްނާާވ ނެާބިލެއްކަމުަގއި ާފ ހަގަކުެރއްިވ ާމެންބަރަކު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދެްއކެވި ާވ ހަކަފުުޅ ާކުރިން ާއަދި ކަމަށް.

ާަބއިާޚިލ ުފވ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ާދެކެވަަޑިއގެންނެވި ާރަީއްސާާކަަމށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ެވސް

ާސިޓީ ާފަރ ތުން ާކޮމިީޓގެ ާގޮތުގެާާއަށް ާއެވިދ ުޅވި ާފޮނުަވއިގެން ާޚިލ ފުނުވ ާެއއް ާޤ ނޫނ  ގޮަތްށާާމަތިން

ާހ ލެއް ާއެްއވެސް ާއޮންނ ނީ. ާބިލުގަިއ ާމިހ ރު ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިޞްލ ޙުކޮށްފަިއ ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނ އި ޚިލ ުފާާގަިއ

ާމަފްހޫ ާއެްއވެްސާއެްއވެސް ާއިތުބ ރާ އިމެއް ާވަރަށް ނުޑ ާައުޅގަ ާވ ަހކަ ާނޯންނ ނެ ާވެސް ާެއއްވެްސާޚިޔ ލެްއ ާބ ރ ތެއް

ާދަންނަވ  ާބޭފުޅުްނެގާއެުކގަިއ ާއެހީތެރިވެދެްއވި ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިކަުމގަިއ ާއ ދެ، ާބޭނުންވޭ. ލަން

އޮފްާހަޔަރާއެިޑއުކޭޝަްނގެާފަންނީާބޭފުޅުން،ާޚ އްޞަކޮށްާއެާކޮލެޖުެގާާމިހ ރުާހިންގ ާމޯލްޑިވްސްާކޮލެޖުާތެރޭގައި

ާމި ާޙަމީދު ާޑރ.ޙަސަން ާއަހަރެކްޓަރ ާޚ ްއޞަ ާދެްއވި ާފުރުޞަތުަގިއާާއްމިްއޔަތުކަންކަމަށްޓަކައި ާމި އަުޅަގނޑު

ާފަންނީ ާއަިދ ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަގަކުރައްވ ާާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާވަިކަވކިން ާބައިތައް ާހިމަނަންޖެހޭނެ ާބިލުގައި ގޮތުން

ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބައޮތް. ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއ ާދެތިާއިޞްލ ޙުތައް ާބޭފުޅުންގެާހުށަހެޅި ާފަންނީ ާހަމަ ާވެްސ ާއިޞްލ ޙަކީ ން

ާެއކުަގއިޚި ާފުރިހަމަކުރުމަާޔ ލ  ާއިްޞލ ޙުތަކެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަބިލު ާހުށަހެޅި ާއޮީތާށްޓަކައި ާހިތް ާޤަބޫލުކުރ  ުޅަގނޑު
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ާއަ ާއިޞްލ ޙުތަކ  ާހުށަހެޅި ާފުރިހަމަވެގެންދ ނެޅުަގނޑު ާބިލު ާިމާާއެކުަގއި ާއުއްމީދުކުރަނީ ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ކަމަށް.

ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފ ސްެވ ާމިއަދު ާަލސްެވެގްނާާބިލު ާގޮތުން ާބިލުަގއިވ  ާއަިދ ާތަޞްދީޤުކުރައްވ  ލަސްނުކުރަްއވ 

ާއުފައްަދަވިއ52ާާ ާުޔނިވަރސިޓީ ާތެޭރގައި ާދުވަހުގެ ާއެއް ާހަމަ ާައވަްސެވގެން ާވެސް ާަތންކޮޅު ާއޮތް ާތެރޭަގއި ުދވަހުގެ

ާއަންނ ނެ ާއުފެދިގެން ާޔުނިވަރިސޓީ ާޤައުމީ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާފެށެންވ އިރަށް ާއުއްމީދ ކަާޖެނުއަރީ ާއެ އެުކގަިއާާމަށް.

ާއަންނ ނެ ާވުޖޫދަށް ާޔުނިވަރސިީޓ ާަޤއުމީ ާފުރަތަމަ ާބިަލްށާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމި ާައޅުަގނޑު ާުއއްމީދުަގއި ާފޮނި ކަމުގެ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާނިންމ ލަން. ާވ ހަަކކޮޅު ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަަވމުން، ާވ ހަކަ ތ އީދުކުރ 

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެފަރެސް

ާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީ ާވަގުތެްއަގއި ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާމިފަދަާނ ޒުކު ާހެދުމަށްޓަކައިާާ`.ާޝުކުރިއްޔ  އެއް

ާޢަރަބި، ާބިލުަގއި ާާހުށަހެޅިފައިވ  ާތަޢުލީމު ާހިއިސްލ މީ ާުއއްމީދެއް ާކުަޑވެސް ާބިުލާާހިމެނިފައިމ ޔަތްކުރެވޭނެ ާމި ވ ތީ

ާއަިދާމިާބިލުާހުށަހެޅުއްވިާފަރ ތަްށާވަރަށްާއިޚުލ ޞްތެިރކަމ ާރުމ ކޮށްދެއްވިާކޮމިީޓގެާއެްނމެހައިާޢިއްޒަތްތެރިންނަށ ފަ

ދ އިުރާާގެާރަޙުމަތުންާމިއަދުާމިާޤ ނޫނުާފ ސްވެގެންهللاރިާރައީސް،ާމިާޤ ނޫނުާހެދިގެންާއެކީާދަންނަވަން.ާިޢއްޒަތްތެ

ާއަޅުާ ާޢަރަބި،ިއސްލ މީާމިއަދު ާލިިބގެންދޭ. ާއެބަ ާހިތްހަމަޖެހުމެއް ާވަެރްއގެ ާކޮންމެވެްސ ާަރްއޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ ގަ

ނަމަާާތަޢުލީމުާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާޮކންމެވެސްާވަރެްއގެާުއއްމީދުތަެކއްާލިބިގެންާއެބަދޭ.ާމިއަދުާމިކަންާނުކުރެވިއްޖެ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ، ތަެކއްާދިމ ެވެގންާހިނގައިދ ނެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާހިތ މަވެރިާކަންތައް

ދަށްާމިާފޮނުވަނީކީާށްޓަކައިާޢަރަބިއްޔ އަށ ިއ،ާމަޢުހައިސްލ މީާތަޢުލީމުާހ ސިލުކުރުމަާދަރިންާއަޅުަގނޑުމެންާޢަރަބި،

ާ ާޚ ްއޞަކޮށް ާބޭފުޅުން، ާބައެްއ ާނޫން. ާއުނގަންނައިޭދކަށެއް ާބަސް ާޢަރަބި ާއަްށާހަމައެކަނި އެމް.ޑީ.ޕީ

ާބަެއއް ާޢަރަބިާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ާސްކޫލެއްާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާއެބަ ާިކޔަަވއިދެެވއޭ.ާބަސް ގައި

ާނޫނޭާަމްއަސލަ ، އެހެންވީމ  ާމަޢުހަާެއއް ާައދި ާނެތުމަކީ ާައޅުަގނޑުމެންެގާޢަރަބިއްޔ  ާދަންނަވަންތޯ، ާނެތުމަކީ. ދު

ާފޮނުވަނީ ާމި ާާދަރިން ާގްޭރޑުއެކުދިން ާތަރުބިއްޔަތެއްަގިއާާޅައިރުއްސުރެން ާއިސްލ މީ ާފުރިހަމަ ާފެށިގެން އެަކކުން

ާސިުކނޑި ާޖިސްމ ނީާއެކުދިންެގ ާދަރިންގެާއެާގޮތުންނ ާއ ިއ، ާރަނގަުޅ ާތަރުބިއްޔަތުކޮްށ ާިމާާކުިދން ގޮތުަގއި

ާމުޖުތަމަޢަ ާމިއިސްލ މީ ާިމއަދު ާޙަޤީޤަތް ާއެބަހުރި.ާޢަރަބިއްޔ ޤައުމުންާާށްާނެރުމަށްޓަކައި.ާމިކަމުގެ ެގާهللا، ފެންނަން

ޤައުމުަގއިާމަސްުތވ ާއެްއޗެހިާއުަފއްދ ،ާެއާާދުންާކިޔަަވއިގެންާތިިބާުކދިންނަކީާމިޙުމަތުންާޢަރަބިއްޔ ާއ އި،ާމަޢުހަރަ

ާއެ ާނޫން. ާބައެއް ާކައިހަދ  ާއެްއޗެހި ާއެ ާބޮއެ، ާެއއްޗެިހ ާއެ ާިވއްކ ، ާފޭރުމ އި،ާާއެްއޗެހި ާަވއްކަމ ިއ، ކުދިންަނކީ

ާއެާާއ މ ރީމ ރ  ާނޫން. ާަބއެްއ ާހިމެނިގެންވ  ާކަންތައްތަުކގަިއ ާރަނގަޅުާާމިނޫން ގޮތުަގިއާާކުދިންނަކީ

ާއެ ާަބއެއް. ާަމސައްކަތްކުރ  ާފައިދ ހުރިގޮތުގައި ާމިޤަުއމަށް ާޓެރަރިޒަމުގެާާތަރުބިއްޔަތުކުެރވިފައި މީހުންނަކީ
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ާބަދުނ  ާއެމީހުން ާމީހުން ާބައެއް ާނޫން. ާަބއެްއ ާކުރ  ާވ ހަކަމަސައްކަތްތަެކއް ާއެފަދަ ާެވްސާމުކުރުމަށްޓަކައި ތައް

ޤ ނޫނުންާާއެީކަގއިާއަޅުަގނުޑާުއއްމީދުކުރަނީާމިައދުާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކ އި،ާިމއަދުާމިދައްކ ނެ.ާއެހެންކަމ ާ

ާއުއްމީދުތަކ  ާލިބޭ ާދެްއވަިއގެާމި ާވޯޓު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންމެހ  ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާިމާެއީކގަިއާމި ން

ނުޑެގާ ާއަުޅގަ ާއެހީތެރިވެދެްއވުން. ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާތަޢުލީމު ާޢަރަބި ާއިސްލ މީ، ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ފ ސްކޮށްދެއްވ 

ާާދުޢ  ާމި ާމިއަދު ާއެންމެހައިއަކީ ާމަޖިލީހުގެ ާމިީއާާޢިއްޒަތްތެރި ާދެްއވ  ާހެޔޮވިސްނުން ާމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ާިދވެހިރ  ާޤައުމަށްޓަކައި ާޖަވ ހިރުކަމުގައިދިވެހި ާމ ތް ާައގު ާމިއޮތް ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއާާއްޖޭަގއި ާިއސްލ މްދީން ވ 

ާމަސަްއކަތެއް ނޑުމެާކުރެވޭ ާއަޅުގަ ާކަުމގަިއ ާއެންމެހައި ާމިކަމަށް ާބަލައިގަނެ ާވޯޓުާން ާވެސް ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާދެއްވުން.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާ

ާޔުނިވަރސިޓީ ާފެންވަރެއްަގއި ާަޤުއމީ ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާގ އިމުކުރުުމެގާާޝުކުރިއްޔ  އެއް

ާދިވެހިރ އްޖެ ާއެކަމަށް ާއަދި ާއަރ ާތަޞައްރަފު ާޤައުމެއްާއަކީ ާދަންނަވ ލަްނާާއަރަފޯދިފައިވ  ނޑަށް ާައޅުގަ ކަުމގައި

ާދިވެހިރ އްޖެާއޮްތގޮތ ިއާާކެރިދ ނެ.ާމީގެާތިރީސް، މިއަުދާދިވެހިރ އްޖޭެގާތަޢުލީމީާސ ީޅސްާއަހަރުާކުިރއަށްާބަލ އިރު

ާތިރީްސ،ހ  ާމީގެ ާތަފ ތު. ާޮބޑަްށ ާވަރަށް ާއޮތްގޮތް ާބަލ އިުރާާލަތު ާނިސްބަތުން ާދުނިޭޔގެ ާކުރިން ާއަހަރު ސ ޅީސް

ާޤައުެމއްާދިވެހިރ އްޖެ ާއޮތް ާޮގނޑުދޮުށގައި ާދިވެހިރ އްޖެާައކީ ާމިހ ރު ާވީނަމަވެސް ާޮބޑެިތާާކަުމގަިއ ާވަރަށް އަކީ

ާކަޑަާ ާޙަޤީޤަތުަގއި ނުޑތަކުަގއި ާކަ ާމ ސިންގ  ާވެްސާއްާދުނިޔޭގެ ާގަދަިއގައި ާެއންމެ ާދުްއވަމުން ތުކުރަމުން،

ށްާމުހިއްމުާިދެވިހާރްއޖަޭގިއ ަޤުއީމ ުޔިނަވރިސީޓ ާޤިއުމުކުރަމީކ ެއީއ ަވރަ ، އްޓަމުންދ ާޤައުމެއް.ާއެހެންވީމ ހިފަހަ

ާތަފ  ާގޮތުން ާޤުދުރަތީ ާވެސް ާމީގެއިތުރުން ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަުމގައި ާސަބަބުތަކ ކަމެއް ާކަމުގައިާތު ީވާާހުރެ

ާއިންޓަރނޭޝަނަލްާ ާސ ފުެވގެންދ ނެ ާމިކަން ާަބއެއް. ާތޫނު ާވިސްނުން ާަވރަށް ާދިވެހިންނަކީ ނަމަވެސް

ާނަތީޖ  ާހޯދ  ާދިވެހިން ާވަާޔުނިވަރސިޓީަތކުަގއި ާރަން ާނަންތަްއާއިން ާދިވެހިންގެ ާގޮަތށް ާފަވ ލެވޭ ނަތަކުަގއި

ާާފ ހަގަެވގެން ާމީގެ ާއެއީ ާއެހެންވީމ ދ ކަން ާހެއްކެއް. ާބޮޑު ިދެވިހ ުމްސިލުމ ަރްއިޔުތްނަންށ ުޤުދަރީތ ، ވަރަށް

ޮގުތްނ ިލިބަފިއ ިމާވ ައުގޮބުޑ ިނުޢަމްތ ިވްސުންނެތިރަކުމެގ ިނުޢަމްތ ޭއެގ ެއްނެމ ުފިރަހަމ ޮގުތަގިއ 

ާވަސީަްޓުމަށްެދެމެހއ ާއެކަީށގެންވ  ާބޭނުންވ  ާއަމ ނ ެތްއާޓަަކއި ާޝަރުޢީ ާޤައުމުގެ ާމުޅި ާފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ލަތްތައް

ާހަމ ާމަސްއޫލިއްޔަެތއް. ާވަރަްށާބޮޑު ާޤައުމީ ާއެއީ ާއަދި ާދަންނަަވން. ނޑު ާއަުޅގަ ާދިވެހިރ އްެޖާާކަމުގައި ަައެފަދައިން

ާަސއްތަ ާޤަާއަކީ ާއިސްލ މީ ާނުވަތަ ާމުސްލިމު ާސައްތަ ާއިސްލ ިމްކާއިން ާޤައުމުަގއި ާމި ާވ އިރު ާކަުމގައި އުމެއް

އެއްާޤ އިުމކުރުމަކީާވެސްާހަމަާއެހ ާމުހިއްމުާކަމެއް.ާދިވެހިރ އްޖެާާޔުނިވަރސިޓީާއެއްާނުވަތަާިއސްލ މީާޖަމުޢިއްޔ 

ާސައްތަ ާއަިދާާކަހަލަ ާވެސް ާގޮތުަގއި ާފައިސ ގެ ާޤައުމުތަކުން ާިއސްލ މީ ާޤައުމުަތކަށް ާއިސްލ މީ ާަސއްަތ އިން
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ާއަިދާމު ާަތއްޔ ރަށް. ާއެއޮތީ ާއެހީތެރިވ ން ާޚަރަދުކޮށް ާެވސް ާގޮްތގޮތުން ާއެހެނިހެން ާުނަވތަ ާގޮތުަގއި ދައްރިސުންގެ

ާދިވެހިރ އްޖެ ާޤައުމުތަކުާހަމައެފަދައިން ާއެހެން ާދުނިޔޭގެ ާވ ތީ ާތަނަކަށް ާީޒނަތްތެރި ާރީތި ާގޮތުން ާޤުދުރަތީ ންާައކީ

ާއިާއ ާރ އްޖެާ،ޖޭގައިާވެސްާޚ އްޞަާގޮެތްއގައިާރ އްާ އަްށާާކައިީރގައިާިމއޮތްާައވަށްޓެރިާަޤއުމުތަކުންާދިވެހިރ އްޖެމި

ާ ާހ ސިލުކުރަން ާތަޢުލީމު ާއެހެނިހެން ާއަދި ާވެސް ާހ ސިލުކުރަން ާތަޢުލީމު ާއިސްލ މީ ާވެސް ާވަރަށްާމިާއައުމަކީ ާއީ

ނިންމައިގެންާމިާާިދެވިހާރްއޖެޭގ ަޤުއީމ ުޔިނަވރިސީޓ ައުޅަގނުޑެމްނ ޮކިމީޓން ، އެކަީށގެންވ ާކަމެއް.ާއެހެންވީމާ 

ާގޮތެއްާ ާމެންބަރުން ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހަރުދަނ  ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމިއަށް ާމެންބަރުން ާބައެއް ާއަދި ާގޮތަށް ގެނައި

ާވ ަހކަާ ނޑުެގ ާއަުޅގަ ާއެދޭކަެމްއ. ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާއަުޅަގނޑު ާއެީއ ާފ ްސވެގެންިދއުމަކީ ާބިލު ާމި ނިންމަވ ފައި

ާހަ ާއަުޅަގނޑު ާކުރީގައި ާވ ހަކަނިންމ ލުމުގެ ާބޭނުން ާވަރަށް ާދަންނަވ ލަން ާޤައުީމާާމަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާެއއީ އެއް

ާކޮމި ާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާބިލު ާމަޔުނިވަރސިީޓގެ ާކޮމިީޓގެ ާއެ ާމުޤައްރިރު ާެއާީޓގެ ާގޮތ އި ާގެންދަވ ފަިއވ  ސަްއކަތްތައް

ާއެ ާހަލުވިކުރުމަްށޓަކައި ާޚާ ާމަސައްކަތްތަްއ ާމަަސއްކަތްޕުުޅ ާކުަރއްވ ަފއިވ  ާގޮތެްއގަމަނިކުފ ނު ާތަފ ުތާއްޞަ އި

ާމީހުންނ  ާއެާާވިސްނުމުގެ ާއަޅުަގނޑު ާމުސްލިޙެްއާގޮތުގައި ާގޮތެްއގަިއާމަސައްކަތްކުރެވި ާއެކުަގިއާވަރަށްާސުލްޙަވެރި

ާޢިއްާ ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަރު ާއެއީ ާފ ހަގަކުރަން. ާނަންފުޅު ާއަޒަތްތެމަނިކުފ ނުގެ ާމެންބަރު ާއިބްރ ހީރި މްާލްފ ޟިލް

ާޞ  ާކަމަކަށްާލިޙަށްމުޙައްމަދު ާހުރިހ  ާޝުކުރުއެ ާއަުޅަގނޑު ާއެކުަގއި ާއިުޚލ ޞްތެރިކަމ  ާވަރަށް ދަންނަވަމުންާޓަކައި

ާއަޅުަގނުޑގެާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަރަޙްމަތު ނުޑާهللاާ`ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ވަބަރަކ ތުހޫ.

ވެސްާހަމަާއެންމެާފުރަތަމަާޝުކުރުާދަންނަވ ލަންާމިާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިުރާކުަރއްވ ަފއިވ ާައގުހުރިާމަސަްއކަތްޕުޅަްށ.ާ

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވ  ދިރ ސ ތުްލާެގންާކުއްލިޔަތުއްންާފެށިއ4232ާިއޭޕްރީލ7ާާްކަމަކީާާހަމައެފަދައިންާއަޅުގަ

ާެއޑިުޔކޭޝަންެގާ ާހަޔަރ ާއޮްފ ާކޮލެޖު ާމޯލްޑިވްސް ާަދށުން ާޤަރ ރެްއގެ ާަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމިވަނީ އިސްލ މިއްޔ 

ާކަމަކީާ ާމިއުޅޭ ާކުރަން ާމިއަދު ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާބަދަލުކުރެވިފައި. ދަށަށް

ާެޗލެ ާއަށް ާޤަބޫލެއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާައޅުަގނަޑށް ާކަމަކަށް ާކަމެއް ާއެހެްނ ާފިޔަވައި ނުކުރެވޭ.ާާންޖުކުރުން

ށްާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުަރން.ާއެހެންނަމަވެސްާެއާމީާޔުނިވަރސީޓީާއެއްާއުފެްއދުމަަޤއުާވެސްއަޅުަގނޑުާހަމަާަގއިމު

ާފެކަލްޓީ ާއިސްލ މިކް ާދަށުްނ ާޔުނިވަރސިޓީގެ ާާޤައުމީ ާހިނގަމުންދ ންޖެހޭނެ ާހަަމާެއއް ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ކަމަށް

ާއެންެމާ ާއޭގެ ާއަންނައިރު ާއުފެދިގެން ާއެއް ާޔުިނވަރސިޓީ ާޤައުމީ ާގޮުތގަިއ ާޤަޫބލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަން.

ާގޮަތްށާ ާހިނގ  ާދަށުން ާޔުިނވަރސިޓީެގ ާެއ ާއެްއ ާފެކަްލޓީ ާއިސްލ މިކް ާވ ންޖެހޭނީ ާގުަނވަނަކަށް ާއެއް މުހިއްމު

ާގޮތުންާވަރަށްާާޓަންކުރުން.ާއެހެންނަމަވެސްާިމހ ރުާމިާޤ ނޫނުާބައްޓަންކުރެިވފައިއަޅުަގނޑުމެންާމިާޤ ނޫނުާބައްާ ވ 
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ާގޮތެްއގަިއާކަންުކރައްވަމުންދ ޚުދުމުޚު ާހުންނެިވާކުއްިލޔަތުއްާތ ރު ާމިއަުދާމިވެރިައކު ާއިްސލ މިއްޔ  ަވީނާާދިރ ސަތުލް

ާމުައއްސަސ  ާވަކިން ާއަދިާމުޅިން ާަބއްޓަންކުެރވިފައި. ާގޮުތގައި ާިމާާެއއް ާބިލުަގއި ާމި ާވެސް ާހިނގަމުންދ ނީ އަތަން

ާފޯރުވޭެނާ ާމީހެްއގެ ާެއްއވެސް ާބ ެރއް ާކަހަލަ ާއެްއވެސް ާއެތަނަށް ާގޮތުަގއި ާމުައއްަސސ އެްއގެ ާަވކި ާގޮތުން އިންނަ

ާއޮތް ާގޮެތއް ާމިާއެްއވެސް ާމިއޮތީކީ.ާއެހެންނަމަވެސް ާމުޅިންާާގޮަތކަށްާނޫންާމިތަން ާމިއަދަށްާވެސް ތަނަކީާމިއަދުން

ނޑުމެންާައލުންބަލުންާމުރ ޖަޢ ދެންހުރިާކަންަތއްާއްކަތްަތކ އިާމިަތނުގެާކޯސްަތކ ނުގެާމަސަމިތަ ކޮށްާތައްާވެސްާއަުޅގަ

މުޅިންާތަރުތީބުކުރަންާޖެހިފައިވ ާތަނެއްކަންާައޅުަގނޑުމެންާހަމަާހިތުގެާއަޑިންާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނުޑާ

ާދަންނަވ  ާމިސ ލެއް ާކުއްކުޑަުކޑަ ާގެންަދވ ާލިޔަުތއްލ ނަން. ާކުރައްވަމުން ާމިހ ރު ާއިސްލ މިއްޔ  ދިރ ސ ތުލް

ާކޮަބއިތޯ ާއެހެންާމަސައްކަތްތަަކކީ ާމަަސއްކަތްތަަކކީ ާއެ ާމަާއ ިއ ާކުރަމުންދ  ާވެސް ާިމީއާސައްކަތްތަންތަނުން ަތއްތޯ.

ާބަލައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޔުިނވަރސީޓީ ާަޤއުމީ ާޮގތުގައި ާެއއް ާޔުިނވަރސިޓީ ާކަމެއް. ާއަންނަލަންޖެހޭ އިުރާާއުފެދިގެން

ާުކއްލިޔަުތއް ާދަށަށް ާއެއްގޮަތކަށްއޭގެ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑަްށ ާސަބަބެއް ާދ ންުނޖެހޭ ާއިސްލ މިއްޔ  ެވްސާާދިރ ސ ތުލް

ާުކއްލިޔަތުއް ާފެކަލްޓީތަުކްނާނުވިސްނުނު. ާއެހެން ާކޯސްތަަކކީ ާގިނަ ާހިނގަމުންދ  ާމިހ ރު ާއިސްލ މިްއޔ  ދިރ ސ ތުލް

ްއާކޯހަކަށްާފ ހަގަކޮށްލ ީނާޒުތަކުންާވެސްާހިންގަމުންދ ާކޯސްތައް.ާެއގޮތުންާއަޅުަގނޑުާއެވެސްާއަދިާތަޢުލީމީާމަރުކަ

ާޤުރުއ ހިާޤުރުއ ން ާއަދި ާކޯހ އި ާތަފ ތުދަސްކުރުމުގެ ާޤުރުއ ނ ނުގެ ާކޯސްތަކަކީ ާމި ާކޯސްތައް. ާޚ އްޞަާާތު ބެހޭ

ާއެހެންނަ ާކަންތަްއތަކެއް. ާކުރެވެމުންދ  ާމަރުކަޒުން ާއެ ާހުރެގެން ާއެަތްއާމަރުކަޒެއް ާޚަރަދުތައް ާދަުއލަތުގެ މަވެސް

ާގޮތުްނާ ާކުރުމުެގ ާކުރުމަށްަޓކައި، ާކަމެްއ ާޮކންމެވެސް ާވެސް ާއެހެން ާނުވަތަ ާބޮޑުކުރުމަށްަޓކަިއ ގުނައަކަްށ

އެފަދައިންާާދިރ ސ ތުލްާިއސްލ މިއްޔ ަގއިާވެްސާކުރަމުްނާއެބަދޭ.ާހަމަހަމަާއަލުންާަބލުންާކުއްލިޔަުތއްމިކަންތައްތައްާ

ާޤަބޫލުކުރައަޅުަގނޑު ާުކއްލިޔަތުއްދިާމެން ާޙަޤީޤަތަކީ ާބަެއްއާންެޖހޭ ާހިންގަމުންދ  ާމިައދު ާއިސްލ މިްއޔ  ރ ސ ތުލް

ާ ާކޯސްަތކުަގއި ާބައެއް ާމަދުކަމުން ާއަދަދު ާކުދިންގެ 5ާާކޯސްތަކަކީ ާޯކސްތަކުަގއި ާއަެނއްބައި ކުދިން،9ާާކުދިން،

ާ ާކޯސްތަުކގައި ާއެހެންނަމަވ32ާެއަނެއްބައި ނކުދިން. ާއަޅުގަ ާމިއަށްވުރެސް ާޒިންމ ދ ރުާޑުމެން ާބޮަޑށް އެުކާކަމ 

ާރ ަވއި ާާމިކަންތައްތައް 9ާާހިންަގންއެބަޖެހޭ. ާވިޔަސް ާލ ންޖެހޭ.5ާާކުދިންނަށް ާޓީޗަރަކު ާހަމަ ާވިޔަްސ ކުދިންނަށް

ާކުެރވެމުން ާކަމެއް ާމިހުރިހ  ާފުރަންޖެހޭ. ާފެކަލްޓީތަކުންާާގަޑިަތއް ާއެހެން ާބަލ ިއރު ާގޮތުން ާޚަރަދުގެ ާމި ާދ އިުރގަިއ

ިއންާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫެލްއާާއެކަންާކުެރވެމުންދ ާކަމަށްާވ ނަމަާކޮންމެހެންާކުއްލިއްޔ 

ާަސބަބު ާމި ާކުއްިލޔަތުއްނުކުރަން.ާއެހެންކަމުން ާހުރީތީ ާމިހެން ާޔުިނވަރސިީޓެގާތައް ާޤައުމީ ާއިސްލ މިއްޔ  ދިރ ސ ތުލް

ާ ާފެކަލްޓީއެއްގެ ާއިސްލ މިކް ާއަޅުަގނޑުމެްނާދަށަށް ާއ ދެ، ާވަކ ލ ުތކުރަން. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާދ ންޖެހޭ ގޮުތަގއި

ާއުފަްއދައިގެން ާެއއް ާޔުނިވަރސިޓީ ާޤައުީމ ާކަމަކީ ާއުޅޭ ާއުފެއްދުމ ާމިކުރަން ާޔުނިވަރިސޓީ އެއްކޮްށާާޤައުމީ

ާ ާހަމަ ާގޮތުަގއި ާފެކަލްޓީއެއް ާނޫން.ާއެ ާއުވ ލަނީީކާނޫން.ާނައްތ ލަނީކީ ާފެކަލްޓީ ާދ ނެ.ާއެއަކަްށާއިސްލ މިކް ކުރިއަށް

ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން ާނ ންނ ނެ. ާމަޑުޖެުހމެއް ާހުއްޓުމެއް ާމިފަަދާާއެްއވެސް އަކީ
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ާހި ާޭރިވގެން ާމަސައްކަތްތައް ާނެތި ާތަރުތީެބްއ ާއެްއވެސް ާކުއްލިޔަުތއްގޮތަކަށް ާކަމަށް ާތަނެއް ދިރ ސ ތުްލާނގ 

ާ ާހިނދު ާވެަފއިވ  ާވިަޔްސާއިސްލ މިއްޔ  ާކަމަށް ާތެރެއިން ާޤ ނޫނުގެ ާތަރުތީބުކުރަން. ާމިަތން ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން އަުޅގަ

ާކުރަްނާާގަވ އިދެއްާ ާގޮތަކަށް ާޭބނުން ާކަެމއް ާބޭނުންހ  ާހުދުމުޚުތ ރުގޮތުަގއި ާެއގޮތަށް ާވިޔަްސ ާކަމަށް ތެރެއިން

 ޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާދޫކޮށްލ ފައިާއޮތުމަކީާެއްއގޮތަަކށްާއަޅުަގނޑުމެންާކޮްށގެންާވ ނެާކަމެއްާނޫނޭ.

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ ގުރައިދޫާ

ާތެރޭގަިއާ ާއިޞްލ ޙުތަުކގެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމި ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާވެގެންދ އިރުަގިއ ާޤ ނޫނަކަށް ާމި ާުނވަތަ ާއެބަހުރިކަްނާއެކަީށގެންނުވ  ާިއޞްލ ޙުތަކެއް ާދ ންޖެހޭ ބޭރުވެގެން

ާއިސްލ މިްއޔާ  ާކުއްިލއްަޔތުއްދިރ ސ ތުލް ާއ ދެ، ާެއީއާާފ ހަގަކުރަން. ާހެދުން ާގޮުތގައި ާމުައއްސަސ އެްއގެ ާވަކި އަކީ

ާކުއްިލއްޔ ާ ާދ އިރު ާފ ްސވެގެން ާބިލު ާޔުނިވަރސިޓީ ާމި ާގަބޫލުކުރަނީ. ާއަޅުަގނޑު ާގޮތްކަމުަގިއ ާރަނގަޅު އެންމެ

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާގަބޫުލކުރަން.ާސަބަބަކީާއިސްލ މީާތަރުބިއްޔަތެއްާއެކަީށގެންވ ާމިންވަރަކަްށާާިކވެގެންާދ ންޖެހޭނެވަ

ާމުއައްސަސ  ާބޮޑުާއެއް ާއެންމެ ާބައެްއާާައކީާކުއްިލއްޔ ާދެވިގެންދ  ާވ ތީވެ.ާއ ެދ،ާބައެްއާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވި ކަމުގައި

ާވިދ  ާމެންބަރުން ާޤ ޢިއްޒަތްތެރި ާޅުވޭ ާތަޢ ރުޟުވ  ާތެރެއިްނާނޫނުއަސ ީސއ  ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާކުއްިލއްޔ  ކަމަށް

ނޑުާގަބޫލުކުރ ާގޮުތަގއިާެއއީާރަނަގޅުާވ ހަކަާވަކިކޮށްަލއިފި އެްއާނޫން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކ ާާކަުމގައިާވ ނަމަ.ާއަުޅގަ

ށެއްާނ ރ .ާހަމަާެއއ ެއކުާވ ާެއްއވެސްާމ އްދ އަކ އިާޤ ނޫނުައސ ސީގެާއެްއވެސްާމ އްދ ައކ ާފުާާމިާބިލުގައިާ، އެްއވެސްާ

ާއަެނއްާ ާބޭނުންވ  ާތަރުބިއްޔަުތާާފ ހަގަކޮށްލަން ާރ އްޖޭަގއިާިއސްލ މީ ާމި ާދަށުން ާުކއްލިްއޔ ެގާހިޔ ވަހިކަމުގެ ާމި ކަމަކީ

ާރޮނގުތަކުންާ ާތަފ ތު ާނުކުމެފަިއ. ާވަނީ ާބަޔަކު ާގިނަ ާވަރަށް ާހ ސިލުކޮށްގެން ާޢިލްމުތަކެއް ާއިސްލ މީ ލިބިގެން

ާއެާއިޤުރުއ ނ  ާރޮާނޫންާއަދި ާޝަރީޢ ގެ ާރޮނގުންނ އި ާޤ ނޫީނ ާރޮނގުތަކުން ާތަފ ތު ާއިސްލ ީމާވެްސ ާއަދި ނގުން

ކަމުގެާރޮނގުންާެވސްާއެތައްާަބޔަކުާމިާޤައުމަްށާނުކުމެާއެކިާދ އިރ ތަުކގައިާމަސައްކަތްކުރަމުންާއެބަޭދ.ާމުދައްރިސް

ާއުފެދުމުގެ ާކުއްިލއްޔ  ާމި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެންމެންނަކީ ާފަހުންާާމިހުރިހ  ާއުފެދުމުގެ ާއަދި ކުރިންނ އި

ާއަދިާާނުކުމެފައި ާެއބަދޭާކުއްލިްއޔ ަގއި ނޑަށްާފެނިގެން ާއެބަާއަުޅގަ ވ ާމީހުން.ާއ ެދ،ާމިާމަޖިލީހުގެާތެރޭގައިާވެސް

ާފަހުންާ ާއޭގެ ާއަދި ާބޭފުޅުންނ  ާހ ސިލުކުރި ާތަޢުލީމު ާދަުށން ާހިޔ ވެހިކަމުގެ ާއެ ާކުރިން ާައއުމުގެ ާގޮުތގައި ކުއްލިްއޔ 

ޑަށްާފެިނގެްނާޭއގެާދަށުންާުކއްލިްއޔ ައކަށްާެވގެންާދިޔަާފަހުންާވެްސާތަޢުލީމުާހ ސިލުކުރިާބޭފުޅުންާއަޅުަގނާވެސް

ާމުއައްސަސ ެއކޭ.ާާެއޮގުތްނ ައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވީނ ުކްއިލްއޔާ ، އެބަދޭ.ާއެހެންވީމ  ާދޭ ާތަޢުލީމެއް ާރަނގަޅު އަކީ

ާއެތަނު ާުމއައްަސސ އެޭކ. ާދޭ ާތަރުބިްއޔަތެއް ާނުުކންނަރަނގަޅު ާއަޚްލ ޤުާން ާވަރަްށ ާމީހުންނަކީ ާިމާާގިނަ ރަނގަޅު

ާމަސައްކަތްތަެކއްޢަމުޖުތަމަ ާފައިދ ކުރަނިވި ާއެހެންވީމ ާށް ާބައެކޭ. ާރަނގަުޅ ާަވިކާާުކްއިލްއޔާ ، ކުރ  ާރަނގަޅު އަކީ

ތަރުބިްއޔަތެްއާާއިންާދޭްނވ ާރަނަގޅުާކަމުގަިއާވ ނަމަާއެާކުއްިލއްޔ ާމުއައްސަސ އެްއގެާގޮުތގައިާުއފެދިގެންާމިާނުދ 
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ާހި ާެވގެްނާާގައިދ ނެނނުލިބި ާފެކަލްޓީއަކަްށ ާވަކިްނ ާތެރެއަށް ާުޔނިވަސިޓީެގ ާމި ާއަދި، ާއެބައޮތް. ާބިރު ކަމުެގ

ާުކއްލިްއޔ  ާވ ނަމަ ާކުރަމުންދ ާމަސައްކަތްތަކަްށާބުރޫައރ ނެާގޮސްފިކަމުަގއި ާއެ ާއަުޅަގނަޑްށާާއިްނާެއާމިހ ރު ކަމަށް

ާ ާައޅުަގނުޑގެ ާއޮތްގަބޫލުކުެރވޭތީވެ ާއައިސްފައި ާބިލު ާކޮމިޓީގެ ާމި ާީމގައިާާއެދުމަކީ ާއަދި ާގޮތަށް ނޑުމެްނާދެން އަުޅގަ

ާއެކުާފ ސްކޮށްދެްއވުމަށް.ާުޝކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުރ ާބަެއއްާއިޞްލ ޙުތަކާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމ އްދ ގ97ާެޝުކުރިއްޔ . ާާވަނަ 5ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާއެ ާއަދި ާދަށުން ާމަތިންާާއި)ށ(ގަގެ ާގޮުތގެ ވ 

ާވަނަާކިޔުްނާއިްއވަން.5ާާދިވެހިރ އްޖޭގެާަޤއުމީާޔުނިވަރސިޓީގެާބިލުގެާ

ާ

ނޑ ލުންާ މުޅިާމަޖިލިސްާކޮމިޓީާ[  ]އަށ77ާާް>35އިނ62ާާް>35އަށްާމެދުކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިާ-33.8 ާއެނބުިރ ނޑު ާއެޖެންޑ ާއަޅުގަ ނޑުމެންެގ ާއަޅުގަ ާާދަނީ ާއެޖެންޑ  ާއަށް. ާމިއަދުެގ33.38ާއައިޓަމު .

ާ ާަޖލްސ ގެ ާމަޖިލީހުގެ ާދ އިރ ގ33.38ެރައްޔިތުންގެ ާމަޑުްއވަީރ ާޢަާ. ާވިސ މް ާމެންބަރު ލީާޢިްއޒަތްތެރި

ކުރުމުގެާބިލުާއިޖްތިމ ޢީާކޮމިޓީންާދިރ ސ ކުރައްވ ާފުރިހަމަާކުރެއްވިާގޮުތެގާވ ފަިއވ ާތެލެސީމިއ ާކޮންޓްރޯލްހުށަހަޅުއް

ާހުށަ ާރިރިޕޯޓް ާމި ާހުށަހަޅުއްވައިހެޅުން. ާދ އިރ ެގާޕޯޓް ާދެކުނު ާފުަވއްމުލަކު ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ެދއްވ ނީ

ނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.މަސީޙްާމުޙައްهللاާރިާމެންބަރުާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެ ާމަދު.ާއަޅުގަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމް.ާތްތެިރާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީގިލީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަނއެއްާމ މިާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާާދެއްެކވުން:ވ ހަކަމްާއިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީގިލީާދ ނމ މި

ާދަންނަވ ލެވުނީ.ާ ާމި ާނުކުތ އެކޭ ާނިޒ މީ ާދެއްވ ތޯ ާސ ފުކޮށްލަ ާެއއްެޗއް ާކުޑަ ާބޭނުންވީ ާދޭން ާދަންނަވ ލަ އަޅުަގނޑު

ާ ާހުޢަދެންމެއަކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާފޮނަދޫ ާސަލީމް ާތ އީދުލީ ާހުށަހެޅުަމށް ާނުޖެޭހާށަހެޅުއްވި ލިބޭކަށް

ާއެހެންނޫންތޯ.ާ
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ާ

ާ

ާާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

ާ ާނެތް.ާަގވ އިުދގެ ާަގވ އިދަކު ާއެގޮަތކަށް ާމަަސއްކަުތގައި ާކޮމިޓީގެ ާމަޖިލީހުގެ ާގޮތަށް.35ާާމުޅި ާއޮތް ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާކުރިން ނުޑާާއަދި ާގެންދަނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާގޮތަށް ާގެންދިޔަ ާމަސައްކަތް ާމަޖިލީހުގެ ާމުޅި ވެސް

ާމަދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއްމުޙަާމަސީޙުهللاާތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުޒަފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާިޢއް

ާ

ާާކެވުން:ވ ހަކަދެއްާމަދުާމުޙައްާމަސީޙުهللاާބަރުާޢަބްދުފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެން

ާތެލެސީމި ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާއިޖުާ`.ާޝުކުރިްއޔ  ާބިލު ާކުރުމުގެ ާކޮންޓްރޯލް ާމިއ  ާކޮމިޓީން ވަނީާާތިމ ޢީ

ޢިއްޒަތްތެިރާާކުރުމުގެާބިލަކީާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ގެފަދައިންާތެލެސީމިއ ާކޮންޓްރޯލްާނިންމަވ ފަ.ާއެނގިަވޑަިއގަންަނވ ނޭ

ގަިއާއޮތްާމަޖިލީހުގެާފުރަތަަމ4232ާމެިއ6ާާހެޅުއްވިާބިލެްއ.ާއ ދެ،ާެއއީާލީާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަމެންބަރުާވިސ މްާޢަ

ާ ާޖަލްސ ގަާާ:4ދައުރުގެ ާބިލ ވަނަ ާމަމެާއި. ާބަހުދު ާފުޅ ކޮށް ާވަރަށް ާމަޖިލީހުންާސްާޖިލީހުގައި ާބިލު ކުރެްއވުމަށްފަހު

ާކޮމިޓީ ާއިޖްތިމ ޢީ ާފޮނުއްވުމަށްާބަލައިގަނެ ާާއަށް ާާ:ނިންމަވ ފަިއާވަނީ ާމަޖިލީހުގެ،4232ާޖޫން ާޮއތް ޖޫްނާާ:ަގއި

ާޢިއްޒަތްތެރ4232ި ާކޮންޓްރޯލްާަގއި. ާތެލެސީމިއ  ާރަީއސް، ާކޮުކރުމުގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާދިރ ސ ބިލު ކުރެއްވުުމެގާމިޓީން

ާފައްޓަވ ަފއި ާާމަސައްކަތް ާއޮކ47ާްވަީނ ާއަދ4232ިޓޯބަރު ާބިލ ާާގައި. ާދުވަހު ާބިލުެގާާމެދުާާއެ ވ ހަކަދައްަކވ ފައި

ާކޮމިޓީ ާގެންދިއުމަށްޓަަކއިާސަބް ާކުރިއަށް ާރަނަގަޅކަށް ާވީހ ވެސް ާެއކުލަވ ލެއްވި.ާއެާމަސައްކަތް ކުަލވ ލުމަށްފަހުާެއއް

ާކޮމިޓީއ  ާއެންެމާމަސައްކަތްާސަބް ާކޮމިޓީން ާސަބް ާގެންދިއުުމގައި ާކުިރއަށް ާަމސައްކަތް ަހވ ލުކުރެްއވި.ާއ ދެ،ާބިލުގެ

ާ ާެބއްލެީވ ާވެސް ާޝަުއުގވެރިވެާާކަމ ފުރަތަމައިނުން ާހުރި ާބިލ ވަުގޅުން ާފ ރ ތްަތކަށް ާގޮތުްނާާަޑިއގަންނަވ  ބެހޭ

ާސަބްާކޮމިޓީންާހެލްތުާްށާފުރުޞަތުާދެއްވުމަށް.ާއެގޮުތންާހުށަހެޅުއްވުމަާހެޅުއްވުމަށް،ާލިުޔމުންާކޮމެންޓުހުށަާކޮމެންޓު

އެޑިއުކޭޝަްނާަސއިޓީާފޯާހެލްތުާށ އި،ާތެލެސީމިއ ާސެންޓަރަށ އި،ާސޮއެޓަރނީާޖެނަރަލްގެާއޮފީހަާ،އަށ އިމިނިސްޓްރީ

ާސޮަސިއޓީާ،އ އިާ(ޝީ) ާސޮަސއިޓީާ،އ އިާެކއަރ ާތެެލސީމިއ  ާަދުއވަތުާމޯލްޑިިވއަން ާއަށް ާއަދި ެގާއޭއެުރވުނު.

ާމަސަްއކަތް ާބިލުގެ ާގެންެދވިކުާއިތުރުން ާކޮމިޓީރިއަށް ާފަރ ތްތަކަށް ާމިދެންނެވި ާއެާއިރު ާވަަޑއިގެން ބޭފުޅުްނެގާާއަށް

އަށްާަވޑަިއގެންނެވިމެ.ާާވަތުާއެރުވުނު.ާއޭެގތެރެއިންާގިނަާފ ރަތްތައްާކޮިމޓީވެސްާދަޢުާޝުޢޫރުތައްާފ ޅުކުރެްއވުމަށް

ާ ާމަސަްއކަތް ާބިުލގެ ާކުިރއައ ދެ،ާމިގޮތުން ާދ އިރ ެއއްަގއި ާފުޅ  ާކޮމިޓީްނާވަރަށް ާގެންދެިވއިރު ާކުިރައށް ާގެންެދވި. ށް

ާމެންބަރުންާބަ ާއޮތީ ާފ ޅުކުަރއްވ ަފިއވ ާއްލަވ ފަިއ ާފަރ ތްތަކުންާާމަޖިލީހުގައި ާމިދެންނެވި ާއިތުރަްށ ޚިޔ ލުފުޅުަތކުެގ

ާއެހުށަހަޅުއްވ ފަ ާއަދި ާޚިޔ ލުފުޅުަތކަށް. ާކޮމިިއވ  ާމަޖިލީހުގެ ާަވޑަާޓީބޭފުޅުން ާޚިޔ ލުފުޅުަތކަށް.އަށް ާދެއްވި ިއގެްނ

ާއެާ ާާއ ދެ، ާމަތިން ާކޮމިޓީގޮުތގެ ާކޮމިޓީާސަބް ާއިޖްތިމ ޢީ ާނިންމެވުމަށްފަހު ާމަސައްކަތް ާމައްަސަލާާއިން އަށް
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ާކޮމިޓީ ާސަބް ާއިއްތިފ ޤުން ާކޮމިޓީގެ ާއެ ާނިންމެވިާހުށަހެޅުއްވުމުން ާބިލުާާިއން ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ގޮތަށް

ިގަނާާވަނީ.ާއ ދެ،ާމިާބިލުގެާމަސަްއކަްތާމިހ ާފުރިހަމަކޮށްާކުރިއަށްާގެންދެވުމުގައިާވަރަށްާވުމަށްާނިންމަވ ފައިފޮނުއް

ނޑުާހަމަާއެ ާއާ ގޮތުންާޝުކުރުާދަންނަވ ލުމުގެާނިޔަތުގަާާފަރ ތްތަކެއްގެާެއއްބ ރުލެްއވުްނާހިމެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަ

ޑަިއގަންނަވ ާމެންބަުރންގެާނަންފުޅުތައްާދަންނަވ ލ ަނން.ާއ ދެ،ާއެއީާހެްނވޭުރާއެްއކޮށްާއިޖްތިމ ޢީާކޮމިީޓގައިާހިމެނިވަ

ާިޢއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުލްޣަފޫރު،ާދެކުނު ާޙ މިދު ާޢިްއޒަތްާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމެންބަރުާގަލޮޅު ތެރި

ާމަޚްލޫފް،އަޙް ާރަާމަދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެކުނު ާދ އިާ،ޝީދުާމައްޗަންގޮޅީ ރ ެގާވިލިމ ފަންނު

ާނިހ ނު ާއަޙްަމދު ާމެންބަރު ާމަނިކު،ާޢިއްޒަތްތެރި ާިޢއްޒަާާޙުސައިން ާދ އިރ ގެ ާއަޙްހޯރަފުށީ ާމެންބަރު މަދުާތްތެރި

ާމުޙައްމަދު،މަހިބަދޫާދ އިރ ެގާިޢއްޒަތްތެާރަޝީދު، ތްތެރިާމެންބަުރާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަާރިާމެންބަރުާރުިޤއްޔ 

ާޢަލީ ާޢަާ،އަފްރ ޝީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަބޫބަކުރު،ބްދުލްޢަމ ވަށު ާޖަމ ލު ާދ އިރ ެގާާޒީޒް ދުވ ފަރު

ާޒުބަޢިއްޒަތްތެ ާމުޙައްަމދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާރިޔ ޟްާރަޝީދުާއިރު،ރި ާދ އިރ ެގާާވިލިފުށީ ާދެކުނު ާފުަވއްމުލަކު އަދި

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާދެންނެވިهللا ާވެސް ާކުރިން ާއ ދެ، ާމުޙައްމަދު. ާމެންބަރުންެގާާމަސީޙް ާޢިއްޒަތްތެރި ފަދައިން

ާވަކިާ ާޭބފުޅުންނަށް ާއެ ާޝުކުރުއެއްބ ރުެލއްވުމަށްޓަަކއި ާއަޅުަގނޑު ާމަސަްއކަތަްށާވަކިން ާބިލުގެ ާމި ާއަިދ ދަންަނވަން.

ނޑުާކުރިންާދަންނަވ ލިާފައެހީތެރިވެދެްއވު ާގޮތުންާބިލުާރަނގަޅުާބިލަކަށްާހެއްދެުވމުގެާގޮތުންާއަުޅގަ ރ ތްތަކުންާމުގެ

ާއަށްާަވޑަިއގެންދެްއވިާޚިޔ ލުފުޅުަތއްާވަަރށްާާމުންާހުށަހެޅުއްވިާިޚޔ ލުފުޅުތަކަށ އިާައދިާކޮމިޓީއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިޔު

ާއެ ާފ ަހގަކޮށް ާޝުޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާޚ ްއަޞާކުރުބޭފުޅުންނަށް ާވަކިން ާނިްނމ ލަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާއަިދ ދަންނަވަން.

ާއިޖްތި ާޭބނުންވޭ ާދަންަނވ ލަން ާއެާޝުކުރެއް ާމޭޒަށް. ާއިދ ރީ ާކޮމިީޓެގ ާބުަރާާމ ޢީ ާކުރެްއވި ާއެ ބޭފުޅުން

ާއަޅު ާސަބަބުން ާއޮމ ންކަމ މަސައްކަތްޕުުޅގެ ާމިހ  ނޑުމެންނަށް ާތިާގަ ާނިންމ ލެވި ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި ޔަާއެއްކޮށް

ާހުށަހެޅުނީ. ާމި ާމައްޗަށް ާކުރިފުޅު ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާފ ހަގަކުރުމ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިކަންކަން އެުކާާއ ދެ،

ބޭފުުޅންގެާނިންމެވުމަށްާމިާބިުލާާގެާކުރިފުޅުާމައްޗަްށ،ާއ ެދ،ާއެާއަޅުަގނޑުާދެންާިޢއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުން

ާދަންނަވަން.ާށްާޝުކުރުޑަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސަބޮާރަށްއޮތްާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާވަާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

މަސީޙްާމުޙައްމަދު،ާފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާهللاާކޮމިޓީގެާމުޤައްިރރުާޢަބްދުާ.ޝުކުރިއްޔާ 

ާޢަބްދު ާމެންބަރުهللا ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާކޮމިޓީގެ ާމުޙައްމަދަށ އި ާއެުކާމަސީޙް ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާވަރަށް ންނަށް

ާހުށަހަޅުއްވ ފަޝުކުރު ާމެންބަރަކު ާއެްއެވސް ާއިޞްލ ޙެއް ާއެއްެވސް ާބިލަށް ާމި ާއެހެންވީމ ،ާާދަންނަވަން. ާނުވޭ. އެއް

ާއިންތިޒ މުކޮްށާ ާަމސައްކަތް ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާހުޅުވ ަލން. ާބަހުސަށް ާފަހު ާިބލުގެ ާއެ ނޑު ާއަޅުގަ މިހިސ ބުން
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ާގެންދ ބަހުސްކުރަ ާމި ާފުރުޞަތުާާމުން ާމިހ ރު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާގެންދ ނީ. ާކުރަމުްނ ާެއކަން ާމަތިން ޮގތުގެ

ާމަދުާރަޝީދަށް.ރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމިއަރުވަނީާހޯރަފުށީާދ އި

ާ

 ހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާރައީ ާޢިްއަޒތްތެރި ާެވގެން.ާކޮމިޓީާ`.ާޝުކުިރއްޔ  ާދަްނނަވ ލަން ާއެްއެޗއް ާކުޑަ ާވަރަށް ާަހމަ ނޑު ސް.ާއަުޅގަ

ާމު ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާމަސައްަކތްމަރުޙަލ ގައި ާބުރަ ާވަރަށް ާބިލުާޤައްރިރު ާމި ކުރަްއވަިއގެން

ާބޮޑަށް ާިވސްނުމަށްވުރެ ާކޮމިޓީގެ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާނިންމުމުގައި ާނިންމި ާކުދިންނ ިއާާއަޅުަގނޑުމެން ތެލެސީމިއ ގެ

ާ ާގެއަދި ާބޭބޭފުޅުން ާޖަމ ޢަތްތަކުގެ ާޖަމުޢިއްޔ  ާެއކިއެކި ާނިސްބަތްވ  ާވިސްނުމާ މިކަން ާއެބޭފުޅުންގެ ާނެްސގެްނ

ާޑްރ ފްޓްކުރެވިަފއި ާބިުލ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާމިހ ރު ާބިލު ާމި ާހުރިހ ާާއެްއގޮތަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަ ވ 

ނޑުާދަންނަވ ލަން.ާހަމަމެންބަރުންނަށްޓަކައިާހަމަާއަ ނޑުާއެދެންާމިާާޅުގަ އެހެންމެާއެންމެާބޭފުޅުންާއަރިހުންާއަޅުގަ

ތަޢ ރަޟުނުެވާާދ އ ދެްއވ ށޭ.ާެއއީާެއއްާމ އްދ ާއަެންއާމ އްގޮތަށްާތ އީދުކޮށްާމިވ ާއިންާނިމިފައިާބިލުާމިހ ރުާކޮމިޓީ

ާވީހާ  ާބިލު ާމި ާއަދި ާދ ނީ. ާކުރިއަށް ާމި ާނިމުާއޭރުންނޭ ާއަވަަހކަށް ާކުދިންނަްށާވެސް ާތެލެސީމިއ  މަކީ

ާމި ާވަރަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުދިންނަށް ާއެ ާއުފުލަމުންާވަގުަތށް، ާދަތިތަކެއް ާެއާާބޮޑެތި ާއެކަމަށްޓަކައި ގެންދ ތީ

ާ ާބިލު ާމުހިއްމުކަމެކޭ ާވަރަށް ާކުދިންނަށް ާއެއަވަހަށް ާހަމަ ާނިންމ ލުމަކީ. ާދަންނަވ ލަންާމަޖިލީހުން ވެގެން.ާާވ ހަކަ

ާާއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ޝުކުރިއްޔ ާޢިާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާަގވ އިުދގެ 97ާާޝުކުރިއްޔ . ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާ)ށ(5ވަނަ ާމ އްދ ގެ ާއެ ާއަދި ާދަށުން ާމަތިންާާގައިގެ ާގޮުތގެ ވ 

5ާބިލުެގާޓްރޯލުކުރުމުގެާމަޑުއްވަީރާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާތެލެސީިމއ ާކޮންާ

ާންާއިްއވަން.ާވަނަާކިޔު

ާމިާާ-33.9 ާމިހ ރު ނޑު ާާއަޅުގަ ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާމެންބަުރ33.9ާދަނީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު .ާކުޅުދުއްފުށީ

ާހޮްއެވިވާ ާދިރ ސ ކުރުމަށްޓަކައި ާބިލު ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތައް ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާނަޝީދު މުޙައްމަދު

ާދިރ ސ ާކޮމިޓީާވަގުތީ ާފުރިހަމަކުރަްއވ ފައިއިން ާހުށަހެޅުމަށް.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާުކރައްވ  ާރިޕޯޓު ާގޮތުގެ ކޯަރްމާާވ 

ނޑުާއެދެން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާ ާހަމަކޮށްދެއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާމިހ ރުާ-:.33 ާއެންމެފުރަތަމަ ާާއަޅުަގނޑު ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާދަނީ ާދ އިރ ގެާާ:.33މި ާމ ވަށު ާއެއީ ާއަށް.

ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާދިވެހިއަބޫބަާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާބިުލާކުރު ާހިމ ޔަތްކުރެއްވުމުގެ ބަްސ

ާރި ާމި ާހުށަހެޅުްއވުން. ާރިޕޯޓު ާގޮުތގެ ާފުރިހަމަކުރެްއވި ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމިޓީން ާހުށަހަޅުއްަވިއާއިޖްތިމ ޢީ ޕޯޓު
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ާޢަބްދު ާެމންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެުކނު ާފުަވއްމުލަކު ާމުޤައްރިރު، ާކޮމިޓީގެ ާއިޖްތިމ ޢީ މަސީޙުާهللاާދެއްވ ނީ

ާ.…މުޙައްމަދު

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމަސީޙުާމުޙައްމަދުهللاާފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާރައީ ާޢިއްަޒތްތެރި ާދަންފަޅި`.ާޝުކުރިްއޔ  ާއ ދެ،ާފަހު ާދަންފަޅިާާސް. ާކޮމިޓީގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާދަނީ ާމި ާވެގެން

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާާއަކަށް.ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާދިވެހިާބަސްާހިމ ޔަތްކުރެއްވުުމގެާބިލަކީާމ ވަށުާދ އިރ ގެ

ާޖަމ ލު ާއަާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާާ;ބޫބަުކރު ާމަޖިލީހަށ4232ްޖޫން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާމިފަަދާާަގއި ާބިލެއް. ހުށަހެޅިފައިވ 

ާ ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއުސޫލުން ާޢަމަލުކުރެވޭ ާބަހުބިލުތަކަށް ާފުޅ ކޮށް ާވަރަށް ާމެދު ާބިލ  ސްކުރެއްވުމަށްފަހުާމި

ާނިންމަވ ފައި ާފޮނުއްވުމަށް ާބިލު ާމި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާާއިޖްތިމ ޢީ 7ާާވަނީ ާރަީއްސ،4232ާޖޫން ާޢިއްޒަތްތެރި ގަިއ.

ާކޮމިޓީން ާއޮންނަާއިޖްތިމ ޢީ ާއ ދަކ ދަ ާކޮމިޓީގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާގެންެދވުމުަގއި ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ގޮުތެގާާމި

ާކޮމިޓީެގާ ާއިޖްތިމ ޢީ ާހުުޅވ ލެުވނީ ާމަސައްކަތަށް ާދިރ ސ ކުރުމުގެ ާބިލު ާފުރަތަމަ ާކޮމިޓީގަިއ ާއިޖްތިމ ޢީ މަތިން

ކަތްަތއްާހަވ ލުކުެރއްވުމަްށ.ާއެގޮތުންާސަބްާކޮމިީޓާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާޚިޔ ރުކުރެްއވީާސަބްާކޮމިޓީައކަށްާމަސައް

ާނިންމަވ ފައި ާމަސަްއކަތް ާބިލުގެ ާހަވ ލުކުަރްއވަިއގެން ާމަސައްކަތް ާކޮމިީޓއ ާާއަށް ާސަބް ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ވަނީ.

ާބެހޭ ާބިލ  ާކޮމިޓީން ާސަބް ާފަރ ތްތަކަާހަވ ލުކުރެްއވުމުން ާތަފ ތު ާހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ާޚިޔ ލު ާފަންނީ ާބިލުާގޮތުން ށް

ާއެގޮތު ާއ ދެ، ާދެންނެވުނު. ާހުށަހެުޅއްވުމަށް ާޚިޔ ލުފުޅު ާއެންޑުާފޮނުއްވައި ާއ ޓްސް ާޓޫރިޒަމް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާން

އޮފްާހަޔަރާއެޑިުއކޭަޝނަށ އި،ާޑޮްކޓަރާމުޙައްމަދުާލަޠީފަށ އިާއަދިާއަލްފ ޟިްލާާކަލްޗަރއަށ އި،ާމޯލްިޑވްސްާޮކލެޖު

ާއަބްދު ާދަޢުވަތުޞ ދިهللا ާމިގޮތުން ާކުރިއަށްާޤަށް ާކޮމިޓީން ާސަބް ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާއެައށްފަހު ާއަދި ދެވުނު.

ހިއްސ ކުރަްއވ ާއަިދާންގެާޚިޔ ލުފުޅުާމެންބަރުންނ ާބޭފުޅުާގެންދެވުމުަގއިާމިާފަރ ތްތަކަށްާކޮމިޓީާއަށްާވަަޑއިގެންާއެ

ާއެ ާވެސް ާފުާމެންބަރުން ާސުވ ލުތަކަްށ ާބޭނުންފުޅުވ  ާއެރުޞަތުބޭފުުޅން ާއ ދެ، ާޕްރޮސެރުވުނު. ާދެންނެވި ސްެގާމި

ާނިންމ ލެވިފައި ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާބިލުާާތެރެއިން ާކޮމިޓީން ާސަބް ާދެން ާފަހު ާނިންމުމަށް ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ވަނީ.

ާބަ ާބިލ މެދު ާކޮމިީޓގަިއ ާމުޅި ާއަށް. ާކޮމިޓީ ާމުޅި ާއިޖްތިމ ޢީ ާއިޖުހުށަހެޅުއްވީ ާކޮމިޓީގެާހުސްކުރެއްވުމަްށފަހު ތިމ ޢީ

ާނިން ާިމާާމ ފައިއިއްތިފ ޤުން ާބިލު ާއަދި ާރަނގަޅުަކމަށ އި ާއެންމެ ާބިލު ާނިންމަވ ަފއިވ  ާކޮމިޓީން ާސަބް ވަީނ

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއ ދެ،ާބިލަށްާގެެނވުނުާބައެއްާއިޞްލ ޙުތަުކގެާތެރޭަގިއާ

ާއ ދެާ ާބޭުނންވޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާިއޞްލ ޙެއް ާއެންމެ ާހަމަ ެއީއ ިބުލެގ ުސުރޚީ ައްށ ެގެނުވުނ ، އަޅުަގނޑު

ާބަްސާިއްޞާލޙު  ާދިވެހި ާބިލަކީ ާިމ ާފަދައިން ާކުރެއްިވ ާިއޢުލ ން ާވެސް ާަރއީސް ާިޢއްޒަތްތެރި ާކުރިން ާއ ެދ، .

ާހުށަހެޅިފައި ާމަޖިލީހަށް ާގޮތުަގއި ާބިލުެގ ާއެހެާހިމ ޔަތްކުރުމުގެ ާަވނީ. ާބޭފުޅުންނ  ާކޮމިީޓެގާންނަމަވެސް،ާފަންނީ އަދި

މަޝްވަރ ކުެރުވމަށްފަހުާބިލުގެާސުރުޚީއަކަށްާމިހ ރުާނިންމ ފައިާމިވަނީާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤައުމީާބަހަށްާާބޭފުޅުންާވެސް
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ާދަންނަވ ލުމ  ާވ ހަކަ ާމި ާއ ެދ، ާބިލު. ާއެއްާާއިސްކަންދިނުމުގެ ާޖުމްލަ ާދެތިން ާޝުކުުރގެ ނޑު ާއަުޅގަ އެކު

ާއ ދެ،ާއެ ނުޑާދަންނަވ ލިާދަންނަވ ލ ނަން. ާއަޅުގަ ާވެސް ާކުރިން ާޢިއްޒަތްތެރިާާޮގތުން ާކޮމިޓީގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ފަދައިން

ާމަަސއްކަތްާމެން ާއެކު ާއެުކވެރިކަމ  ާވަރަށް ާރޫހެއްގަިއ ާއިޖްިތމ ޢީ ާވަރަށް ާބަރުންނަކީ ާޢިއްޒަތްތެިރ 33ާކުަރއްވ 

ާމެންބަރުންާއެކުލެވޭާކޮމިޓީާެއއް.ާއެާކޮމިީޓގަިއާމިހ ތަނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމިާހުރިހ ާބިލެއްާެވސްާނިންމ ފައި

ާކަމެްއާ ާެއއްެވސް ާއެއްބަސްެވވަަޑއިގެން. ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާތިއްބަވ  ާވަޑަިއގެން ާހ ޒިރުެވ ާއިއްތިފ ޤުން ވ ނީ

ނޑުމެންާވަރަށްާއުފ ކުރ ާ ކަމެއް.ާއ ދެ،ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާވޯަޓކުންާނިންމ ފަާއެއްާނޯންނ ނެ.ާއެއީާއަޅުގަ

ާރޫހު ާޢިއްާމި ާކޮމިޓީގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާމަސައްކަތްާޒަތްތެރިގައި ާއެާމެންބަރުން ާގެްނދަވ ތީ ބޭފުޅުންނަްށާާކުަރްއވަމުން

ާޚިޔ ލު ާބިލަށް ާއެފަދައިން ާހަމަ ާބޭނުްނވޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަން ާޝުކުރެއް ާޚ އްޞަ ާވަރަށް ފުޅުާވަިކވަކިން

ާދަޢުވަތު ާމިހުށަހެޅުއްވުމަށް ާޚ އްޞަގޮެތއްަގއި ާވަަރށް ާވެސް ާފަރ ތްތަކުން ާއަހައްމިއްާދެވުުނ ޔަތުކަްނާަކމަށް

ާއެ ާުހށަހެޅުއްިވކަމަށްޓަކައި ާޚިޔ ލުފުޅުަތއް ާއޭގެތެޭރަގިއާާދެއްަވއިގެން ާޝުކުުރދަންނަވަން. ާއަޅުަގނޑު ބޭފުޅުންނަށް

ާކޮލެޖުއ ދެ،ާޮޑކްޓަރާމުޙައް ާލަޠީފ އި،ާމޯލްޑިްވސް ާހަާމަދު ާއޮފްޮއފް ާެފކަލްޓީ އިްނާާޓްސްއ ާޔަރާއެޑިުއކޭޝަންގެ

ާއަ ާބޭފުޅުންނ އި، ާޢަބްދުވަަޑއިގެންެނވި ާއަލްފ ޟިލް ާކަމަށްވ  ާއުސްތ ެޛއް ާއެންމެންގެ ާޞ ދިޤ އިާهللاާޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކޮލެޖު ާއޮފް ާމޯލްޑިވްސް ާއޮާއަދި ާޙަސަން ާޑޮކްޓަރ ާޑިރެކްޓަރ ާއެޑިއުކޭަޝންގެ ާހަޔަރ ާވަރަށްާޙަފް މީދު

ާބިލ  ާމި ާެދއްިވ.ާއެހެންީވމ ،ާއެާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާޚ ާމެދުާއިސްކަމެއް ާަވރަށް އްޞަާޝުކުެރްއާބޭފުޅުންނަށްާވެސް

ާއެ ާދިާދަންނަވަމުން، ާއަހަބޭފުޅުން ާޚ ްއޞަ ާދެއްވި ާމި ާބަހަށް ާެއއްާވެހި ާއަދިވެސް ާފަށްފަށުން ާފ ހަގަކޮށް ާއްމިޔަތު

ާވ ޖިބުާއަދ ވެއްެޖާ ފަހަރުާއިޖްތިމ ޢީާކޮމިޓީގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާނަމުަގއިާޝުކުރުދަންނަވަމުންާއަުޅަގނޑުގެ

ނޑުާޤަބޫލު ާކުަރން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާކަމުގައިާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަރަްށާ ނޑު ާއަޅުގަ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާކޮމިީޓގެ ާމުޤައްރިރަށ އި، ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ .

ާާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ާިއޞްލ ޙެއް ާއެްއވެސް ާވެސް ާބިލަށް ާމި ާުޝުކރުދަންނަވަން. ާޢިްއޒަތްތެރިާއެކު އެްއވެސް

ާހުށަހަޅުއްވ ފަ ާމިާމެންބަރަކު ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާބަާއެްއ ާބިލުގެ ާދ ނީ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާފެށިގެން ްސެގާހުހިސ ބުން

އެކަްނާަގއިާޯވޓަށްާދެންނެވުމުގެާަމސައްކަތްާފެށުމަށް.52ާ>4ާއަށް.ާއަޅުަގނޑުމެްނާނިންމ ފައިާއޮތީާމިއަދުާމަރުޙަލ 

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑިފުުޅގަާމެންހުރިހ  ާިސކު ާވެސް ާބަރުންގެ ާކުރިއަްށ ާަބހައްޓަަވއިގެން ާމަސަްއކަްތާއި ާވަގުުތކޮުޅގެ އޮތް

ާުއއްާގެންދަވ ނެާކުރިއަށް ނޑު ާައޅުގަ ާައޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީގަިއާއެބަކަމަށް އޮތް.ާާމީދުކުރަން.ާއަިދާއެްއާރިޕޯޓު

ާހަނދުމަފުޅުާއެކަން ާއުއްާބަހައްޓަވ ނެވެސް ާއަުޅަގނޑު ާރިޔ ސަތަށްާކަމަށް ާމިހިސ ބުން ާައޅުަގނޑު މީދުކުރަން.

ލީާމުޙައްމަދުގެާއަރިހުންާއެދެންާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާވަަޑއިގެންާެދއްވުމަށްާވެލިދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާޢަ
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ނޑުާފުރުޞަެތއްާމިާއަރުވަނީާހޯާ` ރަފުީށާދެންމެާހުށަހެޅިގެންާއެދިޔަާރިޕޯޓަށްާވ ހަަކާދެއްކުަމށްޓަކައިާއަުޅގަ

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދަށް.ާއެހެންީވމ ،ާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާ

ާދިވެ ާބިލަކީ ާމިދިޔަ ާހުށަހެޅިގެން ާދެންމެގައި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ބަްސާހި`.

ާ ާެދއްވ ަފއިވ  ާހުށަހަޅުއްވައި ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބިލު ާމި ާބިލު. ާހިމ ޔަތްކުރުމުގެ މެންބަރަީކާޢިއްޒަތްތެރި

ާހަމަާ ާފ ހަގަކުރަން. ާފުރުޞަުތގަިއ ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާބޭފުެޅއްަކން ާލޯބިކުރަްއވ  ާަވރަށް ާބަހަށް ާިދވެހި ާޚ އްޞަކޮށް

ާ ާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވައިއެހެންމެ ާބިލު ާބަހުާާވަރަށްާމި ާކޮމިޓީހޫނު ާއިޖްތިމ ޢީ ާކުރެވި ާދިޔައިުރާާސެއް ާދެވިގެން އަށް

ާކޮމިޓީ ާއިޖްތިމ ޢީ ާމި ާވެސް ާމަަސއްކަތްާއަޅުަގނަޑކީ ާބިލަްށޓަކައި ާމި ާހަމަގައި ާެމންބަރެއް. އެހެންމެ،ާާކުރެްއވި

ާދެްއވަ ާއެއްބ ރުލުެމއް ާބޮޑު ާވަަރށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމުޤައްިރރު ާކޮމިޓީގެ ާޮބޑަްށާއިޖްތިމ ޢީ ާވަރަށް ިއގެން

ާމަސައްކަތް ާބިުލ ާމި ާކޮށްެދއްވ  ާގިނަާއ ދެ، ާވަރަށް ނޑުމެން ާައުޅގަ ާމިވަނީ ާފުރިހަމަކުރެވިފައި ާމަރުޙަލ ަގއި ކޮމިޓީ

ާވިސްނައިާ ާކޮމިޓީާ،ކަންތައްތަކަކަށް ނޑުމެން ާޑިބޭޓުއަޅުގަ ާބިލަށް ާމި ާމަރުޙަލ ގައި ާދިޔައިރުަގިއާގެ ކުރަމުން

ާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއުޫސލުތަކ ންާސަރުކ ރުާހަމަ ާގެންގުޅުްއވ  ާިދވެހިއެްއގޮތަށްާާމިހ ރު ާކަމަށް ބަްސާދިވެހިންގެާސިއްކަ

ާތިިބާ ާތަބ ވެގެން ާދީނަކަށް ާވ ހަކަދައްަކއި،ާއެއް ާދީނަކުން ާެއއް ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ާދެކެްނ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަމުގައި

ާަބއެއްާއެއް ާވ ހަކަދަްއކ  ާގަބޫލުކުާބަހަކުން ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާޕެހެޗ ނުާކަން ާއަމިއްލަ ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ެގާެރވިގެން

ާމުހިއް ާއެންމެ ާހިމެނޭ ާކަމެއްތެރޭގައި ާއެއް ާދިވެހިާމު ާމަސައްކަތްާކަމަށް ާބިލުގެ ާމި ާދެިކގެްނ ާއެއީ ބަސް

ާވަނީ،ާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާސަބަބަކީ ާގެންދިަޔއީ. ާކުރެވެމުން ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ އަޅުަގނޑުމެން

ާިދވެހިން ާކަމަށްާިދެވިހްނަންށ ަވީނ ިދެވހި ، އަޅުަގނޑުމެން ާރައްކ ކުެރިވގެން ާހިމ ޔަތްކޮްށ ާގޮުތގަިއ ާމިއޮތް ބަްސ

ާނެތީ ާބަސް ާދިވެިހ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާިދޔަ. ާޤަބޫލުކުެރވިގެން ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ވިްއޔ ާާކޮމިޓީގައި

ނޑުމެންާިދވެހިންާދި ނުޑާމިާއަޅުަގނޑުމެންާނުދަންނަވ ނަްނާއަުޅގަ ާވ ނެެއކޭާވެސް.ާމިެހންކަމުންާއަުޅގަ ެވއްސަކަށް

ާޝުކުުރާ ާއިޚްލ ޞްތެރި ާހިތުެގ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ާބިލު ާމި ޢިއްޒަތްތެރި،

ާކުުރކޮށްލުމުގެ ާަވގުތު ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާފުުރޞަތުގައި ާމި ާދަންނަވ ލަން. ާއަުޅަގނޑު ާވ ހަކަ ާދަންނަވ  ގޮތުންާާވެސް

ނޑުގެާފުރުޞަތުާދޫކޮށްލ ާވ ހަކަ ާެވސްާދަންނަަވން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާހަމަާއަޅުގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމ ަވުށާ ާއަރުވަނީ ާފުރުޞަތެއް ާމި ާވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަަކއި ާރިޕޯޓަށް ާމި ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށްާދަންނަވަން.ާބަރުާޢަބްދުލްޢަރިާމެންޢިްއޒަތްތެާދ އިރ ގެ
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ާ

 ާކަދެއްެކވުން:ވ ހަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ 

މ ޔަތްކުރުމުގެާބިލުެގާހިަބސްާ.ާއ ދެ،ާދިވެހިوبركاتهާهللاާورحوتާعليكنާاسالم`.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާ

ާ ާހުށަހެޅުނު ާއައިނަމުގައި ާނިމިގެން ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާހިތްހަމަޖެހޭާބިލު ާވަރަށް ާައޅުަގނޑު ާނަންާާިއރުގައި ގޮތަކަށް

ާއޮތުމ  ާވަރަްށާާބަދަލުވެފައި ާމެންބަރުންނަށް ާހުިރހ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަސަްއކަތްކުރެްއވި ާކޮމިީޓގަިއ ާއަޅުަގނުޑ ެއކުަގއި

ާއަވަްސކޮށްދެްއވުމަށްޓަަކިއާާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމި ާއަދި ާބޭނުންވޭ. ާުޝުކރުދަންނަވ ލަން އެކު

ާކޮމިޓީ ާމަޞީހުާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމުޙައްމަދު ާމުޤައްރިރު ާޚ އްޞަާގެ ާައޅުަގނޑު ާމަސައްކަތްޕުޅު ގޮތެްއަގިއާާކޮށްދެއްވި

ާއެ ާއ ދެާފ ހަގަކޮށް ާދަންނަަވން. ާޝުކުރެއް ާޚ އްޞަ ައުޅަގނުޑ ަވަރްށ ުއފުާކަރްނ ިމ ިބުލ ، މަނިކުފ ނަށް

ާއޮތީާކޮމިީޓާމަރުޙަލ ގައިާރ އްޭޖގައިާތިބިާމިކަމުގެާއެންމެާޤ ބިލުާބޭފުޅުންގެާޢިލްމީ...ާަފުރާމުކެރިވަފިއ މި 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރަނގަޅަ ާނަންފުޅު ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަްތތެރި ާހުށަހެޅި ާރިޕޯޓް ާިމ ާމެންބަރު، ާގެންނެވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރި ށް

ާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާ

ާ

 ާކަދެއްެކވުން:ވ ހަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ 

ާމަޢ ފު ާބޮޑަށް ާދ އިރ ެގާވަރަށް ާދެކުނު ާދަންނަވ ލެވުނީ.ާފުވައްމުލަކު ާއެހެން ާއޮންނަވަރުން ާގ ތްކަން ާދެން ކުރައްވ ތި.

ާ ާމެންބަރު ާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ާއެާމަޞީހުهللا ާފ ހަަގކޮށް ާއަޅުަގނޑު ާނަންފުޅު މަނިކުފ ނަްށާާމުޙައްމަދުގެ

އޮތީާރ އްޖޭަގއިާތިއްެބވިާިމާދ އިރ ގެާއެންމެާފަންނީާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާމިާބިލުާމިހ ރުާފަރުމ ކުރެވިފައިާމި

ާވަރަ ާހަމަ ާބޭފުޅުންގެ ާމަސައްކަތްޕުުޅތަކ ޤ ބިލު ާގިނަގުނަ ާއަާއެާށް ާޝުކުރުވެރިކުަގއިކަން އެުކާާކަމ ޅުަގނުޑ

ާޚ އްޞަ ާމުދައްރިސެއްާފ ހަގަކޮށްލަން. ާއެންމެންގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާޢަބްދުާކަުމގައިާގޮތެްއގައި ާއަލްފ ޟިލް هللاާވ 

ާޑރ.ަޙސަންާ ާއަދި ާލަޠީފުާޞ ދިޤ އި ާޑރ.މުޙައްމަުދ ާާޙަމީދ އި، ާލަފްޒުތަކ އި ާއެިކެއކި ާބިލުގެ ެއކިެއކިާމި

ާ ާެއްއބ ރުލުން ާއިޚްލ ޞްތެިރ ާދެއްިވ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާފ ޑުވިދ ުޅވެ ާވަިކވަކިން ނޑުމެްނާއިބ ރ ތްތަކަށް އަުޅގަ

ާއެކަމަށް ާާޓަކައިހަނދ ންކޮށް ާސްޓ ޝުކުރުދަންނަވ ލަން ާއެަކޑަމިކް ާއ ޓްސްގެ ާއޮފް ާފެކަލްޓީ ާއަދި ފުްނެގާބޭނުންވޭ.

ާދިރ ސ  ާރަނގަޅަށް ާވަަރށް ާބިލު ާކޮމިޓީއަކުން ާއަޅުަގނޑުމެބޮޑު ާހުށަހަޅުއްަވއިކުރަްއވ  ާޚިޔ ލުތައް ދެްއވ .ާންނަށް

ާމަޝްވަރ އ ާއެ ، ވީމ އެހެން ާވެްސ،ާާބޭފުޅުްނގެ ާބޭފުޅުން ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާކޮމިޓީަގއި ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ އެުކގައި

ާދ އި ާމަހިބަދޫ ާއެއީ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި ާކޮމިީޓގަިއ ާސަބް ާޢިްއޒަތްތެިރާޚ އްޞަކޮށް ރ ގެ

ާޢިއްޒަ ާދ އިރ ެގ ާދުވ ފަރު ާއަދި ާމުޙައްމަދ އި ާރުޤިއްޔ  ާޒުބަމެންބަރު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޚ ްއޞަާތްތެރި ާއިރު
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ާޭއގެާގޮތެްއގައިާ ާފ ހަަގކޮށްލަން. ާޢަބްދުައޅުަގނޑު ާދަންަނވ ިލހެން ާކުރިްނވެސް ާއަުޅަގނޑު ާއިތުރުން މަޞީހްާهللا

ާ ާމުޤައްިރރު. ާކޮމިޓީގެ ާމިމުޙައްމަދު، ާމަސައްކަާއ ދެ، ާމިންނެތް ާއައިާބޭބޭފުޅުންގެ ާތަޅުމަށް ާބިލު ާމި ާތްޕުޅުތަކުން

ާއެ ާދޭަހވަނީ ާއަޅުަގނޑަށް ާއިޞްލ ޙެްއާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާނެތްކަމުން ާއެްއވެސް ާޢިއްޒަތްތެިރާާއިރުަގއި ާހުރިހ  ބޭުފޅުން

ާޝައު ާއޮތް ާހިތްޕުޅުގައި ާފ ސްކޮށްދެއްވުމަށް ާބިލު ާމި ާވެސް ާމެންބަރުން ާއަޅުަގނުޑާހުރިހ  ާއެހެންކަމުން ުޤވެރިކަން.

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާޤ ނޫނަކަށްާވަރަށް ާބިލު ާމި ާދަންނަވަމުން ާތަހުނިޔ  ާޝުކުރ އި ާއެބޭފުޅުންނަށް ވެގެންާާއެުކ

ާދިވެހި ާޤ ނޫނެއްެގާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާައޅުަގނޑު ާއައުމަީކ ާުދވަހެްއ ާެދވޭ ާއިސްކަން ބަހަްށ

ާމިހ ރުވެހައިސި ާޤ ނޫނީއްޔަތުްނ، ާއެހެންނަމަވެސް، ާެދވޭ. ާއިސްކަން ާއިްސކަންދެވޭހިާސް ާެތރެއިން ަތްނާާމ ޔަތެްއގެ

ާއުއްމީެދއް ާކުރ  ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާެއއްާދުށުމަކީ ާއަދިެވސް ާމިކަމަށްޓަަކއި ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ތީވެ ފަހަުރާާކަމަށް

ނުޑގެާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަްނ.ާވަރަށްާ ާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާޝުކުރުާތަކުރ ރުކުރަމުންާއަުޅގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެްނބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  97ާާަގވ އިުދގެ ާ)ހ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާ)ށ(5ވަނަ ާމ އްދ ެގ ާެއ ާދަށުން ވ ާާަގއިގެ

ާދ އިރ ގެާގޮތުގެ ާމ ވަށު ާޢަބްދުލްޢަާމަތީން ާމެންބަރު ާޖަޢިއްޒަތްތެރި ާދިވެހިޒީޒު ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ަބްސާމ ލު

ާހި ާބިލުގެ ާޢަލ5ާާީމ ޔަތްކުރުމުގެ ާމެންބަރު ާިޢްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވެލިދޫ ނުޑ ާއަުޅގަ ާިއއްވަން. ާކިޔުން ވަނަ

ާމުޙައްމަދަށްާރިޔ ސަތަށްާވަަޑިއގެންދެްއވީތީާޝުކުރުދަންނަވަްނ.ާ

ާމިހ ރުާމިާާ-33.9 ާާއަޅުަގނޑު ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާޢިއްާާ-33.9ދަނީ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމެންބަރުާކުޅުދުއްފުށީ ޒަތްތެރި

ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާނަޝީދު ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްަޓކަިއާާމުޙައްމަދު ާބިލު ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތަށް ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ވ 

ާފުރިހަމަކުރެ ާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާކޮމިޓީ ާވަގުތީ ާހުށަހެޅުހޮއްެވވި ާރިޕޯޓް ާގޮުތގެ ާހުށަހަޅުއްވައިއްވި ދެްއވ ީނާން.ާމިާރިޕޯޓް

ާދިރ ސ ކު ާބިލު ާއަމި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބިލެތްދޫ ާމުޤައްރިރު ާޮކމިޓީގެ ާއެާޙްރެއްވި ާޙަމްޒ . މަދު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

 ާކަދެއްެކވުން:ވ ހަމަދުާޙަމްޒ ާބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙް

ައކީާމިދެންނެިވާާބަޔ ންކުރުމަށްޓަަކއިާހޮްއެވުވނުާކޮމިޓީާަރީއސް،ާތަރުޖަމ ކުރުމުެގާހަމަތައް`.ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާގުިޅގެންާހޮވުނުާކޮމިޓީާާޙައްމަދުާނަޝީދުާހުށަހެޅުއްުވމ ބިލުާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމު

ާތެރޭގައި ާމަހުގެ ާނޮވެމްބަރު ާއަހަރު ާވޭތުވެދިަޔ ާމި ާވަނީ ާހުށަހެޅިފައި ާބިލު ާމި ާކޮމިޓީ، ާމި ާބިލުާއެއް. ާމި ާއ ދެ، .

ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާމެންބަުރން ާހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި ާކޮމިޓީގެ ާމި ާމެންބަރުން ާމަސަްއަކތް ާބިލުގެ ާމި އަށްާާހުށަހަޅައި

ާރިޕޯ ާމި ާފ ހަަގކޮށްލ ނަން. ާއަޅުަގނޑު ާކަމެއް ާދެތިން ާއިދ ރީ ާއެހެންނަމަެވސް، ާއަޅުަގނުޑާޓުކޮށްދެއްވ ަފއިޭވ. ގައި
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ާމަޢ ފ  ާާވަރަށް ާވަީނާއެކު ާފ ހަގަކުރެވިަފއި ާނަންފުޅު ާމެންބަރުގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާުކޅުދުއްފުށީ އެދެން

ާދ އިރ ގެާ ާއުތުރު ާއެހެްނވީމ ާކުޅުދުއްފުށީ ާގޮުތގަިއ. މެންބަރުެގާާެއަކްނ ައުޅަގނުޑ ފަާހަގޮކްށ އެ ، މެންބަރުގެ

ާނިހ  ާރިޕޯްޓާފޮނުވުނުކަމަށްޓަކަިއާއެކަމަށް ާމި ާއަދި ާމިާއަރިހުންނ އި ާއަދި ާދަންނަވަން. ާވ ަހކަ ާއެދޭ ާމަޢ ފަށް ޔަތަށް

ާ ާޝުކުރުދަންނަވ  ާމެންބަރުންނަށް ާމަސައްކަތްކުެރއްިވ ާކޮމިޓީަގއި ާމި ާދަންަނވ ލަންާހ ފުރުޞަތުގައި ާއަޅުަގނޑު ލު

ާގޮާބޭނުން ނޑު ާމައިގަ ާބިލުގަިއ ާމި ާވަވަނީ ާމަސައްކަތްކުެރވިފައި ާޤ ނޫނުަތްއާތެްއގަިއ ާމިހ ރު ާރ އްޖޭގައި ނީ

ާހުށަހެޅިފައިާމ ނަ ާމިހ ރު ާެއއ ެއކު ާހަމަ ާއަދި ާވެއްދުމަށ ިއ ާބިލަށް ާމި ާއުސޫލުތައް ާމަިއަގނޑު ާގެންުގޅޭ ކުރުމުގައި

ާެއއް ާއުސޫލުތައް ާުއސޫލެްއގެާާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާއެއް ާިމާމަތިާހަމައަކަށް ާގޮތަކަށް ާމަސައްަކތްކުރެވޭނެ ާކޯޓުތަކުގައި ން

ވަނީާކޮމިީޓެގާާކުރުމަށްފަހުަގއިާމިހ ރުާމިާބިލުާމިިމގޮތުންާމިާމަސައްކަތްާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާބިލުާބައްޓަންކުރުމަށް

ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާމި ާއެއ ެއކު ާހަމަ ާފޮނުވިފައި.ާއަދި ާމަޖިލީހަށް ާއެދޭާފަރ ތުން ނޑު ާައޅުގަ ާދިއުަމކީ ކަަމކަްށާާވެގެން

ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް.ާވ ހަކަާދަންަނވަމުންާއަޅުަގނުޑގެާވ ަހކަކޮޅުާނިްނމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާވ ތީވެާއެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނެތް.ާޝުކުރިއް ާއެއް ާހުށަހަޅުއްވ ފަ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއއްެވސް ާިއޞްލ ޙެއް ާއެއްވެސް ާވެސް ާބިލަށް ާމި ޔ .

ާމޫސ ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާހުޅުވ ަލނީ. ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާައޅުގަ ާމަރުޙަލ  ާބަހުސްގެ ބިލުގެ

ާމަނިކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަުތާއަރުވަން.ާ

ާ

ާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާހުޅުހެންވޭރު

ާދަންނަވ ަލްނާ ާއެއްެޗއް ނުޑ ާއަުޅގަ ާމަރުޙަލ ގައި ާބަހުސްގެ ާބިލުގައި ާމި ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނޑު ާއަޅުގަ ާބިލަށް ާމި ާހުށަހަޅުއްވ  ާބިލެއް ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތައް ާތަރުޖަމ ކުރުމުގެ ާމި ާއެދުނީ ެމްނާފުރުޞަތަކަށް

ާޤ ނޫނަކަށް ާބިލު ާިމ ާގޮސް ާދިވެާވެގެންާމަސައްކަތްކުރަމުން ާޑިމޮކްރެޓިކުދ އިރުަގއި ާމިައއި ވެީށެގާާހިރ އްެޖގައި

ާހަމަތަކ  ާތަރުޖަމ ުކރުމުގެ ާއަިއއިުރގައި ާބަދަލުވެގެން ާޤ ނޫނުައސ ސީ ާދިޔުާތެރޭގައި ާކުރިއަށް ާނެތި ާޤ ނޫނެއް ްނާބެހޭ

ނޑުމެންނަށްާވަ ާވަގުެތއްާމިދަތިވެއްޖެާކަމަށްާއަުޅގަ ނުޑާާރަށްާބޮޑަށްާއެނގިަފއިވ  ަވގުތަކީ.ާެއކަމ ާގުިޅގެންާއަުޅގަ

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާބޭނުންާއެްއޗެއް ާދަންނަވ ލަން ާމިކަން ާހަމައެކަނި ާފ ހަގަކޮށް ާމިކަން ނޑު ާއަުޅގަ ވަނީާާވަނީ.

ާޙަ ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނުތަކުން ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދ އިރ ެއއްަގއި ާފުޅ  ާއެންމެ ާގޮތުންާޚ އްޞަކޮށް ާބެހޭ އްޤުތަކ 

ާދަންނަވ ލ ާ ާއަޅުަގނޑު ާއަމ ުޒކޮށްެގން ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާހަމަ ާއަށް ާމީޑިޔ  ާކަމަށްވ  ާއެްއ ާދ އިރ  ާެއއް ވ ހަކަދެެކވޭ

ާމަާ ާރަްއޔިތުންގެ ާެއއް. ާދިވެހިރައްޔިތުންނަށާ ވ ހަކަ ާާޖިލީހ އި ާއެންމެހައިއަދި ާދިިރުއޅޭ މީހުންނަށްާާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާދީފަ ާމީޑިޔ ގަިއާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާފަހަރަށް ާަބެއއް ާނިނގުޅަިއގަތުމުގައި ާރައްކ ތެރިކަްނ ާހިމ ޔަތްތައް އިވ 
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ނޑުާވަރަށްާހިތ މައ ާމަސައްކަތްކުރ ާބަެއއްާފަރ ތްތަކުންާޢަމަލުކުރަމުންާގެންދ  އެކުާފ ހަގަކުރަން.ާއެެހްނާކަންާއަޅުގަ

ާއަޅުަގނޑު ާނޫނިއްޔ  ާފެށުމުން ާމ ނަކުރަން ާޤ ނޫނުތައް ާމި ާމިމިދެންނެވީ ާނެތްާާމެންނަށް ާފެންނަން ާކޮޅެއް ކަމުގައި

ާމަޖިލީހ ިއާ ާރައްޔިތުންގެ ާގޮތުން ާބެހޭ ާމެންބަރުންނ  ާމަޖިލީހުގެ ާހީވޭ.ާރައްޔިތުންގެ ާއެބަ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑަށް ކަމަށް

ާދ ދި ާކޮމިޓީއަކުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާގޮުތން ާބެހޭ ާެއގްރީމެންޓަކ  ާކުރެވިަފިއވ  ާދޭތެޭރގައި ހުންާފަާމީޑިޔ އ 

ާވ ހަަކއަކ  ާއުފައްދ ފައިާދެކެވުނު ާފަރ ތްތަކުން ާމަސައްކަްތކުރ  ާމީޑިޔ ަގއި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ވ ާާގުިޅެގން

ާައޅުަގނުޑާ ާބަޔ ަނކީ ާނެރެަފިއވ  ާއިދިކޮޅަށް ާމަޖިލީހ އި ާމަޢ ފުކުރައްވ ތި. ާަކއުންިސލަކުން ކައުންސިލަރަކުްނ،

ާ ާނެތުމުން ާޤ ނޫނެއް ާމިަފދަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާބަޔ ނެޭކ.ާާއެދަންނަވ ނީ ާނެރެފައިވ  ާއަަރއިެގން ާއޮޅުން ބޭފުޅުންނަށް

ދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދެވަނަާބ ބުގައިާމިާބުނ ާއަސ ސީާޙައްޤުތަކ އިާމިނިވަންަކންާހިމ ޔަތްކޮށްދިނުމުގަިއާ

ާއެ ާނޫން ާކަމެއް ާމުައއްސަސ އަކަްށާއޮތް ާވަކި ާތަފ ތުނުވެ ާދިވެހިަރއްޔިތަކު ާމީހަކަްށާާކަމަީކ.ާއެއީާއެްއވެސް ކޮންމެ

ާއޮ ާއެެހންވީމ ވެސް ާދެން ާކަމެއް. ާބެހޭާޮކްނެމ ިދެވިހަރްއިޔެތްއެގ ަޙްއެޤްއ ެއއީ ، ތް ާކަމަކ  ާތަނެއްަގއި ާމީހަކު .

ާުގޅަިއގަނެާއެާއަނެއްާރައްޔިެތްއގެާޙައްޤުާނިާއެއްެޗއްާބުނ ާޮކންމެާފަހަރަކުާމީޑިޔ ގެާމިނިވަންކަމޭާބުނެާގޮތުންާހަމަ

ާވ ހަަކާދެއްކުަމކީާެއއީާޚަބަެރއްާނޫން.ާާދާ ާއ އިާމުިޅާމިލްކިއްޔ ުތާހަލ ކުެވގެންއިލ ާޢާ މީހެއްގެާމުޅިާ ފަދަާގޮތަކަށް

ާމ  ާކަެމއް ާއެހެންވީމ އެއީ ާނޫން. ާގޮެތއް ާޤޫނުނައާސީސަގިއ ިމ ީދަފިއާވ ުފާޅ ާދިއާރަގިއ ޮއްތ ، ނަކުރެވޭ

ާނުވަިމިނަވްނަކްނ ޮކްނެމ ީމަހަކްށ ެވްސ ިލިބެގްނވޭ  ާތައައްސުބ  ާއުފެޭދާ.ާސިޔ ސީ ާތެރޭަގއި ާކަންކަމުގެ ާޒ ތީ ތަ

ާގެންދ ކަމ ާ ާޤައުމުގައި ާމި ާމިއަދު ާުދއްވ ލަމުން ާއަަރއިގަނެ ާަޙއްޤުތަކަށް ާއަނެކެްއގެ ާއެކެްއ ާތެރޭަގއި ރުޅިވެރިކަުމގެ

ާދ އިރ ެއއްަގއިާ ާފުޅ  ާަވރަށް ާމަޖިލީހުަގއި ާރައްޔިތުންގެ ނަޑކީ ާއަުޅގަ ާވެސް ާޙަީޤޤަތުގައި ާހިތ މަކުރަން. ދޭތެރޭގައި

ާވ  ާޤ ނޫނު ާމީހެއް. ާއެހަކަދަްއކ  ާވެސް ާވެްސާއޮތްގޮތް ާމ ނަ ާއޭގެ ާއެނގޭ. ާވެސް ާހެދިގޮތް ާޤ ނޫނު ާއަިދ ނގޭ.

ނޑުމެންާމިއެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަ ތަނުަގިއާކޮށްފަިއވ ާމަަސއްކަތެްއާެއއީ.ާމިާޚ އްޞަާމަޖިލީހުެގާާނޭގ.ާއަުޅގަ

ާމި ާނަމަވެްސ ާމަސައްކަތް. ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާވަރަްށާކުރެވިފަިއވ  ާމީހުން ާބަޔަކު ާހިފައިގެން ާބޭނުން ާމީގެ އަދު

ާއެބަ ާކުރަމުން ާކަންކަން ާުނވަތަާާއެހެންކަހަލަ ާއެއް ާވ ހަކަ ާޕ ޓީެއއްގެ ާއެއްެވސް ާނުދަންނަވަން ާއަޅުަގނޑު ގެންދޭ.

ާމީހެްއގެ ާޚިޔ ލ ާއެްއވެސް ާއިދިކޮުޅ ާއެއް. ާގެނެސްދިީނާާވ ހަކަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާރޫޙު ާުއޅުމުގެ އެްއކޮޅަށް

ާގެނެސްދެްއވ ފައިާޤ ނޫ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާެއ ާމ ނަކުރަމުްނާާނުއަސ ސީން. ާޤ ނޫނުތައް ާތެރޭަގއި ާރޫޙުެގ ާިމ ވ 

ާއެ ާއެހެންވީމާ މީހަާމިގެންދަނީ ާގޮތަކަށް. ާފެްނނަ ިމަފަދ ާޤޫނެންއ ަރްއިޔުތްނެގ ަމިޖީލުހްނ ިންނާމ ، ކަށް

ާޝަުރީޢާަރްއިޔުތްނެގ ަފާރުތްނ ިމ ަޢަމުލުކުރަމްށަޓަކިއ ާޤޫނުނ ިދުނަމީކ ވ ާކަމެއް. ާމުހިއްމު ަަރަށް

ާޤ ނޫނުއަސ ީސާ ާެއބަހުރި. ާމަްއސަލަތައް ާވެސް ާތަޙުޤީޤުތަކުަގއި ާއެބަހުރި. ާަމއްސަަލތައް ާވެސް މަރުޙަލ ގައި

ާއެ ާއެާާމ ނަކުރުމުގައި ާގޮތަކަށް ާފެންނަ ާމިީއާާމީހަކަށް ާމިދެންނެވީ ާއެހެން ާައޅުަގނުޑ ާނަގަނީ. ާމ ނަ މީހަުކ

ާރަ ާރ އްޖޭގެ ާމި ާބަސްބުނާ އަޅުަގނޑުމެން ާބޮޑު ާއެންމެ ާރަްއޔިތުންެގ ާއެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާއޮތް ާެއއްކޮށްފައި އްޔިތުން
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ބަހ ާބެހޭާގޮތުންާބިލެއްާހުށަހެޅިޔަސްާބަޖެޓ ާންާނިންމަމުންާމިގެްނދަނީާދިވެހިއެއްާމަޖިލީސް.ާމިާމަޖިލީހުންާކަންކަ

ާނިމިގެން ާމި ާކަމެއް ާނިމޭ ާމިތަނުން ާހުށަހެޅިޔަސް ާކަމެއް ާގޮތުން ާވިންދ ާދަނީާބެހޭ ާކަމަްށާާރައްޔިތުންގެ އެއްގޮތަށް

ާ ާވ ހަކަތަެކްއާހ ލަޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާދ އިރެްއގައި ާފުޅ  ާވަރަށް ާމިތަނަކީ ާއެހެންކަމަށްވ އިރުަގއި ާއެބަހުރި. ތްތައް

ާމި ާދަްއަކން ާމިތަނުގައި ާތަނެއް. ާލިބިދީފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާފުރުޞަތުތަެކއް ާޤ ނޫނެއްާާދެއްކުމުގެ ޖެހެނީ

ދ ާގޮތުެގާމައްޗަށްާބިނ ކޮށްާދެކެވޭާާގައިާަވގުތ އިާހ ލަތުާނިޔ ކުރ ާގޮތުންާޤައުމުގެާކަްނކަންާބައްޓަންވެގެންހަދ އިރު

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާގޮތަށް ާބޯަޅާއެއް ާފަރ ތްތަކުން ާމަަސއްކަތްކުރ  ާިތއްބެވި ާމީޑިޔ ގައި ާެވސް ާފަހަރެްއަގއި ވ ހަކަ.ާމިއީ

ާުދއްވ ލުމަށްޓަ ާއަނބުރު ާއަނެަކކުގެ ާއޮްތާއެކަކު ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާމިއީ ާމިތަނުަގއި ާނޫން. ާވ ެނާއެްއޗެއް ާުކޅެގެން ަކއި

ސިޔ ސީާއެންމެާޚިޔ ލުާތަފ ުތާބޮޑުާމީހުންާއުޅޭނެާތަން.ާދުނިޔޭގެާހުރިހ ާތަނެއްަގއިާެވްސާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަކީާ

ކަމަކަށްަޓކައިާވަިކާާަަަތކަީކާވަކިައުޅަގނުޑެމްނެގ ެތޭރަގިއ ެދެކވޭ ާވަހކ، ވިާތަފ ތުާއޮތްާތަން.ާއެހެންވީމ މިދެންނެ

ާިފކުރ  ާޤ ނޫެންއާާބަޔަކެްއގެ ާވެސް ާފަހަރެއްަގއި ާއެީއ ާވ ހަކަަތއް. ާގެންދ  ާަދއްކަމުން ާއެބަަޔކު އެްއގޮތަްށ

ވ ނެާކަމެްއާާމ ނަކުރުމުގައިާުނވަތަާއަސ ީސާމ ނަކުރުމުގަިއާއަެނއްާބަަޔަކށްާމީހުންގެާއަބުރުާުދްއވ ލުމަށްާކުރެިވގެން

ާއެހެން ިމަކަހަލ ަދނިޑަވެޅްއަގިއ ިމަފަދ ުފިރަހަމ ިބެލްއ ުހަށަހަޅިއ ާމަނުކުރުމެގ ަހަމަތްއ ، ވީމ ނޫން.

ިމ ، ރަށްާމުހިއްމުާކަމެއް.ާއެހެންވީމ ަބާޔްނުކުރުމެގ ުއޫސެލްއެގ ޮގުތަގިއ ިމ ާޤޫނުނ ފްާސެވެގްނ ާދަކްނ ިމީއ ވަ 

ާމަރުޙަލ ާޤޫނުނެގ ުހިރ ިގަނ ާމްއާދަތަކްށ ަބލާ  ާތަޙުޤީީޤ ާމިާގަޔާ އިރުަގއި ާއ އި ާމަރުޙަލ ގައި ާޝަރުޢީ ާއަިދ ާއި

ާިމާ ާޙައްޤުަތކ އި ާރަްއޔިތުންގެ ާސަމ ލުވެ ާވަރަށް ާިމކަމަށް ާފަރ ތްތަކުން ާަމސައްކަތްކުރ  ާމީޑިޔ ގައި ާގޮތަށް ދެންނެވި

ާކަންކަ ާގިނަވ ާއުސޫލުން ާމީހ ގެާރުއް ާއަޑުގަދަ ާގޮތަށް ާގެއްލިގެންާނުދ ނެ ާމިނިވަންކަންާނިގުޅި ާމިއޮތް ްނާޤައުމުަގއި

ާދަންނަވ  ާއަުޅަގނޑު ާގޮތަށް ާނުދ ނެ ާބައްޓަންެވގެންދ ނެނިމިގެން ާޤ ނޫނު ާމި ާވ ނެ.ާނީ ާފައިދ  ާބޮޑު ާަވރަށް .ާމީގެން

ާއަޅުަގނުޑާ ާފ ސްކޮށްދިނުމަށް ާގޮތަށް ާމިއޮތް ާމިކަން ާނުގެނެްސ ާއުނިއިތުރެއް ާިއތުރު ާމިއަށް ާއެދެން އަޅުަގނޑު

ާޑަށްާުޝކުިރއްޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާވެސްާދަންަނވ ލަން.ާވަރަށްާބޮ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވ ާގޮތުގެާމަތިންާކުޅުުދއްފުށީާާގެާދަުށންާއެާމ އްދ ގެާ)ށ(ގައ5ިަވނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ގ97ާާެޝުކުރިއްޔ .ާަގވ އިުދގެާ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާތަރުޖަމ ާދެކުނު ާހަމަތައްާވ  ކުރުމުގެ

ނޑުމެނ33ާާްވަނަާކިޔުންާއިްއވުން.ާއެޖެންޑ ާައިއޓަމ5ާާްބަޔ ންކުރުމުގެާބިލުގެާ ގައިާހުރިާހުރިހ ާއައިޓަމެއްާއަުޅގަ

ާމިހ ރުާމިާފުރިހަމަކޮށްާމަސައްކަތްކޮށްާނިމުނީ.ާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.34
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ާ

ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާއޮންނ ނީ 34ާދެން ާައއިަޓމް ާއެޖެންޑ  .34ާާ ާފަށ ނީ ނޑުމެން ާދެންެމ52ާ>4އަުޅގަ ަގއި.

ާރަނގަބީލު.ާެއހެންވީމ ،ާ ާޖަހ  ާދެންެނުވމަށްޓަކައި ާވޯޓަށް ާމެންބަރުނ52ާާް>4އިިވވަަޑިއގަތީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  އަށް

ނ ޑުާދަންނަވަން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާހުރިހ ާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުންާެވްސާވެސްާމ ލަމަށްާވަދެަވޑަިއގަތުމަށްާއަުޅގަ

ާ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާައޅުަގނޑު ާޗެްކކޮށްލެްއވުމަށް ާކ ޑުކޮޅުަތްއ ހުރިހ ާާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އިށީނދެވަަޑިއގެން

ާެޗކްކޮށްެލއްވުމަށް ާކ ޑުކޮޅުަތއް ާއިށީނދެަވޑަިއގެން ާވެްސ ާމެންބަރުން ާއަުރވަްނ.ާާޢިއްޒަތްތެރި ާފުރުޞަތު ނޑު އަުޅގަ

ާނިމިފައި ާތެރެއިން ާމަަސއްކަުތެގ ާިމއަދުގެ ާދަންަނވ ނީ، ާވޯޓަށް ާމިއަދު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމިހ ރު ވ ާާއަޅުަގނުޑ

ާރިޕޯޓް. ާާފުރަތަމަ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާ،4232/35ާއެއީ ނިޑޔ ރުންދިވެިހރ އްޖޭގެ ާފަ ާޤ ނޫނަށް ާއިޞްލ ުޙާގެ ާވަނަ ...

ާބިލު ާގެނައުުމގެ ާދަންނަވަނީ، ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ .ާ ާ)ހ(5ާ:ަގވ އިުދެގ ާމ އްދ ގެ ާހުށަހެޅިފައިވަނަ ާދަށުން ވ ާާެގ

ޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަްނާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށް،ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއ46ާާްތެެރއިންާއިޞްލ ޙުތަކަށް.ާއޭގެ

ާގެންދަާލަޠީފު ާއަނބުރ  ާވަނީ ާމިހ ރު ާއިްޞލ ޙު ާވޯޓަްށާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާފުރަތަމަ ނޑު ވ ފައި.ާއެހެންކަމުން،ާއަުޅގަ

ާދަ 46ާާންނަވ ނީ، ާ)ށ(ގެ ާމ ްއދ ގެ ާޢިއްއ4ާަވަނަ ާދ އިރ ގެ ާގުަރިއދޫ ާރިޟ ާށް ާއިބްރ ހީމް ާެމންބަރު ާޒަތްތެރި

ނޑުާއެދެން ާ.ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާމިާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުމަށްާއަމީންޢ އްމުާައރިހުންާއަޅުގަ

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ނިޑޔ ރުންދިވެހިރ އްޖޭެގާ،4232/35ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ .ާގުަރއިދޫާދ އިރ ެގާނޫނަށްާއިޞްލ ޙުާގެނައުމުެގާބިލުގެާޤ ފަ

ާއިބްރ ހީމްާރިޟ ޢިއް ާމެންބަރު ާއަޙުމަދުާާޒަތްތެރި ާއިލްހ މް ާެމންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހުށަހަޅުއްވ ،ާގެމަަނފުށި

ާާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާ)ށ(46ާއިޞްލ ޙު. ާމ އްދ ެގ ާވަނަ ާިއޞްލ ާއަންނަނިވ4ާިެގ ާގޮތަށް ވަނ46ާާަޙުކުރުން.

ާ ާ)ށ(ގެ ާ)ހ(4މ އްދ ގެ .-ާާ ނޑިޔ ރަކީ ާފަ ާޚިދުމަތްކޮށްފައިވ ާާއަހަރަށ42ާްއެ ާދަުއލަތަށް ާމުއްދަތެްއަގއި ާކުރު ވުރެ

ާ ާމުސ ރައިގެ ާިލބޭ ނޑިޔ ރަކަށް ާފަ ާހުންނަ ާމަޤ މުަގއި ާކޯޓުގެ ާސުޕްރީމް ާވެސް ާމަހަކު ާކޮންމެ އ ިއ4/3ާާމީހެއްނަމަ

ާ ާމ ލީ ާ)ށ(އިއެްއވަރުގެ ނާ-ނ ޔަތެއް. ާފަ ާއެ 42ާާިޑޔ ރަކީ ާދައުާއަހަރ 47ާައހަރ އި ާމުއްދަތެއްަގއި ލަތަްށާދެމެދުގެ

ާމީހެއް ނިޑޔާ ާޚިދުމަތްކޮށްފައިވ  ާފަ ާހުންނަ ާމަޤ މުގައި ާކޯޓުގެ ާމަހަކުާސުޕްރީމް ާކޮންމެ ާމުސ ރަިއެގާނަމަ ާލިބޭ ރަކަށް

ާާއ 5/4ާ ާމ ލީ ާ)ނ(އިއެްއވަުރގެ ާާ-ނ ޔަތެއް. ނިޑޔ ަރކީ ާފަ ާދައުލަތަްށާާއަހަރަށ47ާްއެ ާމުއްދަތެއްަގއި ާދިގު ވުރެ

ާމީހެއް ާކޮންމެާޚިދުމަތްކޮށްފައިވ  ނިޑޔާ ާނަމަ ާފަ ާހުންނަ ާމަޤ މުގައި ާކޯޓުގެ ާމުސ ރަިއެގާމަހަކުާސުޕްރީމް ާލިބޭ ރަކަށް

ާނ ޔަތެއް.އިެއްއވަރުގެާމ ލީާާއ 6/5ާ
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ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ ގުރައިދޫާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.މަދުދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްާގެމަނަފުށިާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

77ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

67ާާވޯޓުާދެްއވީ:

05ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

04ާާާާާާވޯޓުނުދެްއވ :ގޮތަކަށްާާވަކި
ާ

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 72ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .37ާ ާޖުމްލަ ާމ72ި. އިޞްލ ޙުާާ.

ާއަށްާޮއތްާއިޞްލ ޙު.ާމިއިޞްލ ޙުާިއްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.5ާާަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ގ46ާާެފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތީާ

ާ

ާ

ާމޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ

ާމެންބަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުށަހަޅުއްވައިާއުނގޫފ ރު ާޢަލީ ާއަފްރ ޝިމް ޒަތްތެިރާުގަރިއޫދ ާދިއާރެގ ިޢއް ، ރު

ާތ އީދު ާރިޟ  ާއިބްރ ހީމް ާއިޞްމެންބަރު ާކުރަްއވ ފަިއވ  46ާާލ ޙު. ާ)ށ(ެގ ާމ އްދ ގެ ާގޮތަށ5ާާްވަނަ އަންނަިނވި

ާވަނަާމ 46ާކުރުން.ާއިޞްލ ޙު ާ)ށ(ގެ ާގޮުތަގއިާސުޕްރީ،5ާއްދ ގެ ާއެެލވެންސްގެ ާހުންނަާލިވިން ާމަޤ މުގައި މްކޯޓުގެ

ނޑިޔ  ާލިވިންފަ ާލިބޭ ާސުޕްރީއެާއެލެވެންސ ާރަކަށް ާއިނ ޔަތްތަކ އި ާމ ީލ ާލިބޭާްއވަރުގެ ނިޑޔ ރަކަށް ާފަ މްކޯުޓގެ

ާއެހެނިހެންާއިނ ޔަތްތައް.ާ
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ާ

ާ

ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ާވޯޓުާދެްއވުންާއެދެން.ާގޮތަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝިމްާޢަލީ.ާާާާާާާާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 .އިބްރ ހީމްާރިޟ ގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާާާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

77ާާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާ

38ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ;7ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި

ާ

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 97ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާ:5.ާފ ްސވުމަށް ާފ ހެްއ97ާ.ާޖުމްލަ .ާމިއިޞްލ ޙު

ާއިޞްލ ޙުާިއއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާާމިއޮތްާިއޞްލ ޙެއް.ާާއަށ7ާްވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ގ46ާާެއޮތީާނުވި.ާދެންާ

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވައިާގުރައިދޫ ާރިޟ  ާޢިއްޒަތްތެިރާެގަމަނުފީށ ާދއި ، އިބްރ ހީމް ރ ގެ

ާ ާއަޙްމަދު ާއިލްހ މް ާތ އީދުމެންބަރު ާއިޞްލ ޙު. ާ)ށ(46ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާގޮތަްށ7ާާެގ އަންނަނިވި

ާއިޞްލ ޙު 46ާާކުރުން. ާ)ށ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާައދ ކޮށްފައި މްސުޕްރީާާ.7ވަނަ ނޑިޔ ުރކަން ާފަ ާމީހަކަްށާާކޯޓުެގ ވ 

ާއްކ ތެރިކަން.އެކަީށގެންވ ާރަނަގޅުާފެންވަުރގެާސަލ މަތީާގޮތުންާހިމ ޔަތ ިއާރަ
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ާ

ާ

ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 .އިބްރ ހިމްާރިޟ ގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާާާާާާާާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމްާއަޙްމަދު.ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މަނަފުށީާގެތ ީއދުކުރެްއިވާމެްނަބުރ:ާާާާާާާ

ާާާާ

77ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

93ާާވޯޓުާދެްއވީ:

25ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

24ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި

ާ

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 96ާވޯޓުަގއި ާފ ސްވުަމށް .ާ ާއަދަދު ާ:5ބޭނުންވ  ާޖުމްލަ ާމިއިޞްލ ުޙ96ާ. .

ާމި ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާާފ ސްވެއްޖެ. ާގަވ އިުދގެ ާހުށަހެޅިފައ5ާި:ދަނީ ާދަށުން ާ)ނ(ގެ ާމ އްދ ގެ ވާ ާވަނަ

ާ ާޢިްއޒަތްތެރ46ާާިއިޞްލ ޙުތަކަށް. ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާއިތުރުކުރުން. ާނަންބަރެްއ ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާލަތީ ާޙަސަން ާއިމެންބަރު ާމަޖިލީހަށް ާއިޞްލ ޙު ާމި ާއަމީންޢ ފު ާއެދެން. ާއިްއަވވ ލަދެްއވުންާއްަވވ ލަދެްއވުން އްމު

ާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާމޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ
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ާހުށަހަޅު ާލަތީފު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާދ އިރ ގެާއްވަިއ،ހިތަދޫ ިޢއްޒަތްތެރިާާގެމަނަފުށީ

ާއިލްހ  ާއަޙްމަދުާމެންބަރު ާާމް ާއިްޞލ ޙު. ާނަންބަރެްއ46ާާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާއ46ާެާއިތުރުކުރުމަށް. ާނަންބަރަކީ ާހުށަހަޅުއްވ  ާއިތުރުކުރަން ާ)ށ(ާއަށް ާމ ްއދ ގެ ާރަށުަގއިާާވަނަ ާދިރިއުޅޭ ީމހަކު

ާާޚިދުމަތް.އެްއގަމުާދަތުރުފަތުރުާކުރުމުެގާ

ާ

ާ

ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ާތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 .ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާާާާާާާާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއަޙްމަދު.މްާމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާާާާާގެ

ާާާާ

77ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

65ާާވޯޓުާދެްއވީ:

54ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި

ާ

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 97ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުަމށް .5:ާ ާޖުމްލަ ާމިއިޞްލ ުޙ97ާ. .

ާއޮީތާ ާިޢއްޒަތްތެިރ48ާާފ ސްވެއްޖެ.ާދެން ާދ އިރ ގެ ާއިތުުރކުރުން.ާއުނގޫފ ރު ާ)ށ(ާއަށްާނަންބަރެއް ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާއްމުާމިާއިޞްލ ޙުާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ންބަރުާއަފްރ ޝިމްާޢަލީ.ާއަމީންޢ މެ

ާ

ާ
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ާމޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ

ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވައިމެންބަާއުނގޫފ ރު ާޢަލީ ާއަފްރ ޝިމް ޢިއްޒަތްތެރިާާދ އިރ ގެާގުަރއިދޫާާރު

ާރިޟ  ާޢިބްރ ހީމް ާާމެންބަރު ާިއްޞލ ޙު. ާނަންބަރެއ46ާާްތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާ ާއިތުުރކުރ46ާައިތުރުކުރުމަށް. ާއަށް ާ)ށ( ާމ ްއދ ގެ ާމިްއވަާވަނަ ާނަންބަރުގައި ާހުށަހަޅުއްވ  މީހަކަށްާާއެާވަނީާން

ާއެ ާހިމ ޔަތްތައް ާއިނ ޔަތްތަކ އި، ާޝަރަފުވެރިކަމ ިއ، ާސުޕްރީާލިބެންވ  ާކަންތައް ާދިނުމުގެ ކޯޓުންާާމްމީހަކަށް

ާއިންާފެިށގެންާއ4232ާެއޮަގސްޓ9ާާުބުނ ާމ ލީާއިނ ޔަތްތައްާާމ އްދ ގައިާމިާވެ.ާައދިާމިއެާާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެ

ާާވެ.އެާށްާލިބެންވ ނެމީހަކަ

ާ

ާ

ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 އުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝިމްާޢަލީ.ާާާާާާާާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.އިބްރ ހީމްާރިޟ މެންބަރުާާދ އިރ ގެާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާާާާާާާާގުރައިދޫ

ާާާާ

77ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

62ާާވޯޓުާދެްއވީ:

56ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި

ާ

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 96ާވޯޓުަގއި ާފ ްސވުމަށް .ާ ާއަދަދު ާ:5ބޭނުންވ  ާޖުމްލަ ާމ96ި. އިޞްލ ުޙާާ.

ާމި ާވޯޓަށް ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާޢަބްދުއްރަޙީމްާާފ ސްވެއްޖެ. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ދަންނަވ ލަނީ

ނިޑޔ ރުންދިެވހިރ އްޖޭގ4232/35ާާެހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާهللاާޢަބްދު ވަނަާއިޞްލ ުޙާ..ާގެާޤ ޫނނަށްާފަ
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މެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާަތކ ާއެކުާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރުމ ާށްާމަޖިލީހުންާގެންނެވިާއިޞްލ ޙުއުުމގެާބިލަގެނަ

 ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުމަށް.ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

77ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

72ާާވޯޓުާދެްއވީ:

01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

03ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 73ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  37ާ.ާފ ސްވުމަށް ާފޮނަދ95ާޫ.ާޖުމްލަ .ާއެހެންކަމުން

ާޢަބްދުާ ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާهللا ާނަންބަރު ާޤ ޫނނު 4232/35ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ 

ާ ނިޑޔ ރުންދިވެހިރ އްޖޭގެ ާފަ ާޤ ނޫނަށް ާެގ ާއިޞްލ ޙުަތކ ާ.. ާގެންނެވި ާމަޖިލީހުން ާބިލަށް ާގެނައުމުގެ ާއިޞްލ ޙު ވަނަ

ނޑުމެނ33.4ާްއޮތީާއެޖެންޑ ާައއިޓަމުާާމިާަގނޑުާދެންާވޯޓަށްާދަންނަވ ލަންއެކުާފ ްސވެއްޖެ.ާައޅު ަގއިާމިއަދުާއަުޅގަ

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާަގލޮޅު ާއެއީ ާމަސައްކަތް. ާނިންމު ާމަޚްލޫފު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ވ ާާހުށަހަޅުއްވ ފައިްއަޒތްތެރި

ާ ާނަންބަރު ާލ މަރ4232/9ާުޤ ނޫނު ާދ އިރ ަތްއ ާއިދ ރީ ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނަށް ާހިންުގމުގެ ާއުސޫލުން ާކަޒީ ވަަނާ...

ާވޯޓުދެއްވުމަށް.ާ ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ސްކުރެްއވުމަށް ާގޮތަށް ާނިންމެވި ާކޮމިޓީން ާބިލު ާގެނައުުމގެ އިޞްލ ޙު

ާ ާޖުމްލަ ާނަތީޖ .ާމަޖިލީހުގެ ާވޯޓުގެ ާނެގުނު ާވ ހަކަދ99ަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާދެންމެ ާރިޔ ސަތުން އްކ އިުރާ.ާމަޖިލީހުގެ

ާވ ހަކަ ާމެންބަރަކ  ާއަނެއް ާމެންބަރަކު ާއެއް ާމެންބަރުން ާއަޅުަގނޑުޢިއްޒަތްތެރި ާިތއްބެިވއްޔ  ާބުނަމުންާނުދައްަކވ  ާމި

ާތަން ާވެސް ާއަޅުަގނޑަްށ ާއަދި ާިއިވވަަޑއިަގންނަވ ނެ. ާއެްއޗެއް ާމަސައްކަތްގެންދ  ާމި ާފަސޭހަވ ނެ ކުރަމުްނާކޮޅެއް

ާގެންދިއުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[
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ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާގަލޮޅުާދެކުނުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

99ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ;5ާވޯޓުާދެްއވީ:

59ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ 98ާބަިއވެިރވި ާއަދަދު ާޭބނުންވ  ާ;5.ާފ ސްވުމަށް ާގަލޮުޅ98ާ.ާޖުމްލަ .ާއެހެންކަމުން

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާމަޚްލޫފުދެކުނު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާްއޒަތްތެިރ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު 4232/9ާވ 

ާހިްނގުމު ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނަށް ާގެ ާބިުލާ.. ާގެނައުުމގެ ާިއޞްލ ޙު ވަނަ

ާތެރޭަގއިާ ާމިއަދުެގާމަސައްކަތުގެ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާވޯޓަށް ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެން ާމަޖިލީހުން ާގޮތަށް ާނިންމެވި ކޮމިޓީން

ާދިރ ސ  ާކޮމިޓީން ާމ ިލއްޔަތު ނޑު ާއޮިނގަ ާމުސ ަރިއގެ ާމުއަްއސަސ ތަކުގެ ާނިންމި ާނިންމެވިާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރަްއވ 

ނޑުާއެންެމާާގޮތުގެާރިޕޯޓް. ނޑުާދަންނަވ ލ ނީާއިޞްލ ޙުތަކަށްާވޯޓަށް.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(ާއަޅުގަ އެާފުރަތަމަާއަޅުގަ

ގ5ާެފައިވ ާިއޞްލ ޙުތަކަށް.ާތ ވަލުާގެާދަށުންާހުށަހެޅިވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(5ާ:ގަވ އިދުގެާފުރަތަމަާމިާދަންނަވ ލަނީާ

ާންޢ އްމުާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާ)ހ(ާއަށްާފުރަތަމަާއޮތްާއިްޞލ ޙުާއަމީ

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުލްޢަާމ ވަށު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެިރ ާއުނގޫފ ރު ާހުށަހަޅުްއަވއި ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ޒީޒް

ެގާ)ހ(ާއަށްާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙު.5ާވ ާއިޞްލ ޙު.ާތ ވަލުާާަރއްވ ަފއިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާތ އީދުކު

ާޮކމިާޖުޑިޝަރީ ާމ ލިއްޔަތު ާރިްސކުއަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާތިީރގައިާޓީން ާހަމަޖެއްސުންާއެލަވަންސް ާގޮތަށް .1ާާ،ވ 

ާ ނިޑޔ ރުންހައިކޯޓުެގ ާކޯފަ ާމ ލޭގެ ާނ އި ާރިސްކުަފނޑިޔ ރުންާޓުތަުކގެ ާާނަށް ާމަހަކު ާގޮތުަގއި 6333ާ/-އެލަވަންްސގެ
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ހ ްސާާ)ެއއ1533ާް/-އެަލވަންސްެގާގޮުތަގއިާމަހަކުާ.ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށްާރިްސކ2ާުާ)ހަހ ސް(ާރުފިޔ ާލިބިދިނުމަށް.

ާސަތޭކަ(ާރުފިޔ ާލިބިދިނުމަށް.ފަސްާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާންާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

99ާާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާ

34ާާވޯޓުާދެްއވީ:

83ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

24ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 95ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .59ާ ާޖުމްލަ ާމ95ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

 ާވުން:މޭޒުންާއިްއވެާާއިދ ރީ

ާ ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވައިާއިބްރ ގުރައިދޫ ާރިޟ  ާމެންބަރުާާާމަވުށ ާދިއާރގެ ، ހީމް ޢިއްޒަތްތެރި

ާތ އީދުކުޢަބްދުލްޢަ ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޒީޒު ާތ ވަލު ާިއްޞލ ޙު. ާއިޞްލ ޙު.5ާރައްވ ަފއިވ  ާހުށަހަޅ  ާއަށް ާ)ހ( ގެ
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ާ ާހަިއކޯޓ އި ާއިނ ޔަތްަތއް ާއ ިއ ާމުސ ރަ ާހުށަހަޅ  ާއިން ާކޮމިޓީ ާމ ލިްއޔަތު ާއަށް ާކޯޓުތަުކެގާޖުޑިޝަރީ މ ލޭ

ނޑިޔ ރުން ާއެހެނިނަފަ ާމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ާއަިދ ާއިންޝުއަރެންްސެގާށް ާމެޑިކަލް ާހިމެނޭ ާތެޭރގަިއ ާިއނ ޔަތުގެ ހެން

ާރުިފޔ ާއަށްާބޮޑުކުރުމަށް.32222ާާއަހަރީާޕްރީމިއަމްާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ .ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ބްދުލްޢަމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

99ާާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާ

35ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ;7ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

26ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 94ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .59ާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ުޙ94ާ. ާމި .

ާންާއެދެން.ާވ ލަެދއްވުފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާއިްއވަ

ާ

ާ

 ާވުން:މޭޒުންާއިްއވެާާއިދ ރީ
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ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވައިާގުރައިދޫ ާރިޟ  ާއިބްރ ހީމް ަހިނާމޫދ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ، ރު

ާެމްނަބުރ ުމަޙްއަމުދ ުމުޖާތުޒ ާތީއުދކު  ާތ ވަލު ާިއޞްލ ޙު. ާއިޞްލ ުޙ.5ާރަްއވ ފަިއވ  ާހުށަހަޅ  ާއަށް ާ)ހ( ގެ

ާޖުޑި ާކޯޓުތަކުގެ ާމ ލޭ ާހައިޯކޓ ިއ ާއިތުރުން ާއިނ ޔަތްތަކުގެ ާހުށަހަޅުއްވ  ާއިން ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާއަށް އިްސާޝަރީ

ާންނަށްާކ ރުކޮޅުާހަމަޖައްސައިދިނުމަށް.ާޤ ޟީ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުން

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ .ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

99ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

37ާާވޯޓުާދެްއވީ:

79ާާާާާާާ:ވޯޓުާނުދެްއވ 

24ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 94ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .59ާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ުޙ94ާ. ާމި .

ާ ާއޮތީ ާދެން ާފ ހެއްނުވި. ާ)ނ(5ާ:ގަވ ިއދުގެ ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ާއިޞްލ ުޙާގެ ާއެ ިއޞްލ ޙުތައް.

ާންާއެދެން.ާވ ލަެދއްވުމަޖިލީހަށްާއިއްވަ

ާ

ާ
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 ާވުން:މޭޒުންާއިްއވެާާއިދ ރީ

ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުްއވައިާާޒީޒުޢަބްދުލްޢަމ ވަށު ާއަބޫބަކުރު ަިރ ެގާަނިއަފުރ ާދއ، ޖަމ ލު

ާއަޙް ާމެންބަރު ާތ އީދުކުޢިއްޒަތްތެރި ާމުޙައްމަދު ާަމދު ާތ ވަލު ާއިޞްލ ޙު. ާހުށަހަޅ 5ާަރއްވ ފައިވ  ާއަށް ާ)ހ( ގެ

ާލިވިންއި ާމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ާާޞްލ ޙު. ާކޮމިޓީ ާސަބް ާކޮމިޓީގެ ާމ ިލއްޔަުތ ާއަްށާއެލަވަންސް ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު އިްނ

ާކޮށްފަިއވ ާގޮތަށްާފ ސްކުރުމަށް.ރެކަމެންޑު

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަދުާމުޙައްމަދު.ނައިފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

99ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

43ާާވޯޓުާދެްއވީ:

57ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

38ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 78ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .4;ާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ުޙ78ާ. ާމި .

ާމިދަންނަވ ލަނީ ާވޯޓަށް ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާކޮމިީޓާމުއަާފ ހެއްނުވި. ާމ ލިްއޔަތު ނޑު ާއޮނިގަ ާމުސ ަރއިގެ ްއސަސ ތަކުގެ

ާނިންމެވި ާދިރ ސ ކުަރއްވ  ާނިންމެާއިން ާއިން ާކޮމިޓީ ާރިޕޯޓް ާޢިއްޒަތްެތިރާާވިގޮތުެގ ާފ ްސކުރެްއވުމަށް ގޮތަށް

ާވުމަށް.ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެއްާ
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

99ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

84ާާވޯޓުާދެްއވީ:

27ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ:2ާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބިއވެރިިވ 89ާވޯޓުަގއި ާއަދަުދ ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުަމށް .56ާ ާުޖމްލަ ާއެހެންކަމުން،89ާ. .

ާނިންމެވިާމުއަ ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިްއޔަތު ނޑު ާއޮނިގަ ާމުސ ރަިއެގ ާކޮމިޓީންާާއްސަސ ަތކުގެ ާރިޕޯޓް ގޮތުގެ

ާދެާނިންމެވި ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ސްވެއްޖެ. ާމަޖިލީހުން ާއޮތްާގޮތަށް ާނިމިފައި ާދެން ާމަސައްކަުތން ާމިއަދުގެ ާމިދަނީ ން

ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ާދެންނެވުމަށް.ާއެއީ ާވޯޓަށް ވ ާާރިޕޯޓަށް

ާދިރ  ާކޮމިޓީން ާވަގުތީ ާހޮްއެވވި ާދިރ ސ ކުެރއްުވމަށްޓަކައި ާބިލު ާއިްމތިޔ ުޒގެ ާމަޖިލީހުގެ ސ ކުރަްއވ ާރައްޔިތުންެގ

ާގޮތުެގާރިޕޯޓް.ާއެންމެާފުރަތަމަާވޯޓަްށާދަންނަވ ލ ނީާަގވ އި ާފުރިހަމަކުރެއްވި ގެާދަށުްނާވަަނާމ އްދ ެގާ)ހ(5ާ:ދުގެ

ާ ާމަިޖލީހަށް ާއިޞްލ ޙު ާއޮތް ާލިބިފައި ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާފުރަތަމަ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް. މަށްާއިްއވ ލަދެްއވުހުށަހެޅިފައިވ 

ާ.ާމުާއަރިހުންާއެދެންއަމީންޢ އް

ާ

ާ

 ާވުން:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްވެާ

ާކިށޫދ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ، ރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާހުށަހަޅުއްވައިާކުޑަހުވަދޫާދ އި

ާިއްސާމީޢްލ ަޢްބުދްލަޙީމުދ ާތީއުދުކަރްއާވަފިއާވ ިއްޞާލޙު  ާ)ރ(.6ާ. ާމ އްދ ގެ ާެއާާވަނަ ާމެންބަރަކު މަޖިލީހުގައި

ގޮތުންނ އިާެއިކާާގުޅޭާޔ އިާއަދިާމަޖިލީހުގެާމަސައްކަތ އަށްާކުރ ާދަތުރުތަކުގަާވ ާދ އިރ ާމެންބަރަކުާއިންތިޚ ބުވެފައި

ާެއާ ާުނވަތަ ާއަތޮެޅއްަގއި ާެއ ާދަތުރުތަުކގައި ާކުރ  ާރަށްރަށަށް ާއަތޮޅުތަކަށ ިއ ާއެެހނިހެން ާމެންބަރުން ކަންކަމުަގއި
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ާސަރުކ ރަށެއްގަާ ާހުންނަ ާމުއައި ާއެހެނިހެން ާއިދ ރ ތަކ ިއ ާކަންކަމުަގިއާުރގެ ާއެދޭ ާމެންބަރަކު ާެއ އްސަސ ަތކުން

ާެއވެ.ާާއެހީތެރިކަމ އިާެއއްބ ރުލުންާދޭންވ ނެ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަދުާއ މިރު.ޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

99ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

94ާާވޯޓުާދެްއވީ:

25ާާާާާާާނުދެްއވ :ވޯޓުާ

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 97ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .5:ާ ާޖުމްލަ ާމ97ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާއެދެން.އިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެއްވުންާ

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާދ އި ާއަޙްކުޑަހުވަދޫ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަުރާރ ެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާކ ށިދޫ ާހުށަހަޅުއްވަިއ، ާއ މިރު މަދު

ާ ާއިޞްލ ުޙ. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާޢަބްދުލްޙަމީދު ާއަންނަނިވ6ާިއިސްމ ޢީލް ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ގޮތަށްާާވަނަ
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ާޙުކުރުންއިޞްލ  ާ)ބ(.6ާ. ާމ އްދ ގެ ާުނވަަތާާވަނަ ާއޮފީހަކަށް ާސަރުކ ރުގެ ާމެންބަރަކު ާމަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުްނގެ

ާމުައއްސަސ އަކަްށާޒިޔ ރަތްކުރ  ާއިުޙތިރ މ ާދައުލަތުގެ ާމެންބަރަކަށް ާއެ ާަތންތަނުން ާމެހުާނަމަ،ާއެފަދަ މ ންދ ރީާއެކު

ާފަާއަދ ކުރަންވ ނެ ާމަޢުލޫމ ތު ާއެދޭ ާމެންބަރަކު ާއެ ާއަިދ ާއިންތިޒ މެއްާާސޭހަކަމ އެވެ. ާލިބޭނެ އެކު

ާެއވެ.ާހަމަޖައްސައިދޭންވ ނެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަދުާއ މިރު.އަޙްޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާކުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

99ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

94ާާވޯޓުާދެްއވީ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 96ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .5:ާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ުޙ96ާ. ާމި .

ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:
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ާދ އި ާއަޙްކުޑަހުވަދޫ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވަިއ،ރ ެގ ާއ މިރު ާމެންބަުރާާމަދު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ކ ށިދޫ

ާ ާއިޞްލ ުޙ. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާޢަބްދުލްޙަމީދު ާއަންނަނިވ7ާިއިސްމ ޢީލް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ގޮތަްށާާވަނަ

ލުކުރ ާގޮތަކުންާއެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރަކުާދައްކ ާވ ހަކަައކުންާނުވަަތާޢަމަާވަނަާމ ްއދ ގެާ)ށ(.7ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާ

ާދި ާިކޔުމެންބަރަކ  ާއެއްޗެހި ާހުތުރު ާފިއްތުންަތްއާމ އަށް ާބިރުދެއްކުމ އި ާފ ޑުގެ ާއެކި ާމެންބަރަކަށް ާއެ މ އި،

ާކުރިމަތިކުރުންާފަދަާއެްއވެސްާޢަމަލެއްާހިންގުން.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ންާވޯޓުދެްއވު[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަދުާއ މިރު.ޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

99ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

88ާާވޯޓުާދެްއވީ:

27ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 93ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .58ާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ުޙ93ާ. ާމި .

ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ
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ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާދ އި ާއަޙްކުޑަހުވަދޫ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެންބަުރާރ ެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާކ ށިދޫ ާހުށަހަޅުއްވަިއ، ާއ މިރު މަދު

ާ ާއިޞްލ ުޙ. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާޢަބްދުލްޙަމީދު ާއަންނަނިވ9ާިއިސްމ ޢީލް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ގޮތަްށާާވަނަ

ާ ާ)ށ(.9ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރެްއެގާާވަނަ ާއެ ާމެންބަރަކަށ އި، ާކޮންމެ ާމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނެގ

ާ ާއުމުރުން ާއަދި ާފިރިމީހ  ާމަާ:3އަނބިމީހ ، ާދަރިންނ އި، ާނުފުރޭ ާސ އަހަރު ާއ އި ާރ އްޖެ ްކާއިންބަފައިންނަށް

ާފަރުވާ  ާިޞއްޙީ ާއ ޝިޔ ްނެގާޤައުމުތަކުން ާއަދި ާއިންޝުއަާޤައުމުތަކ އި ާމެޑިކަލް ާފަދަ ާސްާލިބޭނެ ކީމެްއަގިއާރެންސް

ާެއވެ.ާބައިވެިރކޮށްދޭންވ ނެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަދުާއ މިރު.ާޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

99ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

55ާާވޯޓުާދެްއވީ:

05ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

12ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 60ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .31ާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ުޙ60ާ. ާމި .

ާމި ާދެން ާާފ ސްވެއްޖެ.ާައޅުަގނޑު ާގަވ އިދުގެ ާއިޞްލ ޙުަތއް.5ާާ:ދަނީ ާހުށަހަޅިފައިވ  ާދަށުން ާ)ށ(ގެ ވަަނާމ އްދ ގެ

ާމުާއަރިހުންާއެދެން.ދެްއުވމަށްާއަމީންޢ އްއިއްވަވ ލަާއެއްާއިޞްލ ޙުާއޮތީ.ާއެާއިްޞލ ޙުާމަޖިލީހަށް
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ާ

ާ

 މޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ

ާކިށޫދ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ، ރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާހުށަހަޅުއްވައިާކުޑަހުވަދޫާދ އި

ާއުނިކުަރން.ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާ:.ާިއްސާމީޢްލ ަޢްބުދްލަޙީމުދ ާތީއުދުކަރްއާވަފިއާވ ިއްޞާލޙު 
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަދުާއ މިރު.ާޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާކ ށިދޫާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

99ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ;2ާވޯޓުާދެްއވީ:

84ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

25ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި ާ.93ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާޭބނުންވ  ާފ ެހްއ93ާ.ާޖުމްލ58ާަފ ސްވުމަށް .ާމިާއިޞްލ ޙު

ާމި ާއަޅުަގނުޑ ާދެން ާާނުވި. ާގަވ އިދުެގ ާއިޞްލ ޙުތަކަްށ.5ާާ:ދަނީ ާހުށަަހޅިފައިވ  ާދަށުން ާ)ނ(ގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާފުރަތަމަާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ



 122 

 މޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާކިށޫދ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ، ރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާހުށަހަޅުއްވައިާދ އިާކުޑަހުވަދޫ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަްށާނަންބަރެއްާއިތުރުކުރުމަށް.5ާާ.ާިއްސާމީޢްލ ަޢްބުދްލަޙީމުދ ާތީއުދުކަރްއާވަފިއާވ ިއްޞާލޙު 

ާވަނީާކޮމިޓީަތުކގެާނައިބުާމުޤައްރިރުން.ާހަޅުއްވ ާަނންބަރުގައިާމިވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާިއތުރުކުރަްއވަންާހުށ5ާަ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަދުާއ މިރު.ާމެންބަރުާއަޙްޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާކުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

99ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ;6ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ:2ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

36ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 79ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .4;ާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ުޙ79ާ. ާމި .

ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަެދއްުވންާއެދެން.

ާ

ާ

 މޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ
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ާކިށޫދ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ، އަޙްމަދުާއ މިރުާހުށަހަޅުއްވައިާރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާކުޑަހުވަދޫާދ އި

ާފަހަތަްށ9ާާ.ާިއްސާމީޢްލ ަޢްބުދްލަޙީމުދ ާތީއުދުކަރްއާވަފިއާވ ިއްޞާލޙު  ާޖުމްލައިގެ ާފުރަތަމަ ާމ އްދ ެގާ)ރ(ގެ ވަނަ

ާ ާއިއަންނަނިވި ާއިތުރުުކރުމަށް. 9ާާބ ރ ތް ާޖުމްލައިގެ ާފުރަތަމަ ާ)ރ(ގެ ާމ އްދ ގެ ާއިތުރުކުރަްއވަްނާވަނަ ފަހަތަށް

ާ ާއިހުށަހަޅުއްވ  ާމިނޫންބ ރ ތަކީ، ާީވ.ައއި.ޕީއަިދ ާކޮންމެާވެސް ާޚިދުމަތްދޭ ާދަތުރުފަތުރުގެ ާލިބެންހުރި ާޚިދުމަތް ެގ

ާއެވެ.ާތަނަކުންމެާއެާޚިދުމަތެއްާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންނަށްާފޯރުކޮށްދޭންވ ނެ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ޢިއްޒަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަދުާއ މިރު.ާޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

99ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ;6ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ;2ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

39ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި ާ:7ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .52ާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ުޙާ:7. ާމި .

ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަެދއްުވންާއެދެން.

ާ

ާ

 މޭޒުންާިއއްެވވުން:އިދ ރީ
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ާކިށޫދ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރ ، ރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާހުށަހަޅުއްވައިާކުޑަހުވަދޫާދ އި

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ބ(ެގާފަހަތަށްާއަންނިިވާދެާައކުުރ9ާާަިޞްލ ޙު.ާިއްސާމީޢްލ ަޢްބުދްލަޙީމުދ ާތީއުދުކަރްއާވަފިއާވ އ

ާ ާތަރުތީބުކުރުން. ާއަކުރުތައް ާހުރި ާދެން ާެދ9ާާއިތުރުކޮށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާއިތުރުކުރަން ާފަހަތަށް ާ)ބ(ގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާމެންބަރަކައަކުރު. ާކޮންމެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާަދއ5ާުށް ާއަހަރުގެ ާތެޭރގަިއ ާިޑއުީޓ1ާާރެްއގެ ާކ ުރ )އެެކއް(

ާވިްއކ ލ  ާކ ރެްއ ާގެންނަ ާމިގޮތުން ާއެވެ. ާދޭންވ ނެ ާދައުލަތުން ާުފރުޞަތު ާގެަނއުމުގެ ާރ އްޖެ ާނުަވަތާާފުރީކޮށް ނަމަ

ާދީފިާ ާއެާމީހަކަށް ާދައުލަތަށްާނަމަ ާގެނައުމަށް ާއެވެ.ާދެވަާކ ރެއް ާދައްކަންވ ނެ ާޑިއުޓީ ާއަކުރަީކ،ާމިާދައްކަންޖެހޭ ާނަ

ާ)ޅ( ާއެމ އްދ ގެ ާވީގައި ާބަޔ ންެވގެން ާސަބަބަކ ާހެން ާޤުދުރަތީ ާދިމ ވ  ާގޮެތްއާާނަމަވެސް ާއެނޫންވެސް ާއަދި ހުރެ

ާ ާނުކުރެވޭ ާބޭނުން ާކ ރު ާދިމ ވެއްޖެހ ދިމ ވެގެން ާާލަތެއް ާކ ެރއ5ާާްނަމަ ާއިތުރު ާތެރޭގައި ާދައުރެއްގެ އަހަރުގެ

ާއެވެ.ާމ އްދ ާހުރަހެްއާނ ޅަާގެނައުމަކަށްާމި
ާ

ާ

 :ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަދުާއ މިރު.ާޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޢަބްދުލްޙަމީދު.ކ ށިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިްސމ ޢީލްާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

99ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

59ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ:4ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

32ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 87ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .55ާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ުޙ65ާ. ާމި .

ާދ އި ާވިލުފުށީ ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާވޯޓަށް ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާރިޔ ޟްފ ސްވެއްޖެ. ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ރަޝީދުާާރ ގެ

ާއިމްާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާގެތިޔ ޒުާވ  ާދެންމެ ާިބލަށް ާމަޖިލީހުންާާއިްޞލ ޙުތަކ ާންނެވިގެ އެކު

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިލު ާހުށަހެޅުއްވި ާފެނިވަޑަާާފ ސްކުރުމ މެންބަރު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތަކަްށާމެދު އިގަންަނވ 

ާ.ާވޯޓުދެްއވުމަށް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާރަޝީދު.ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްވިލުފުށީާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

77ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

66ާާވޯޓުާދެްއވީ:

43ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

10ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާވިލުފުށ65ާީ.ާޖުމްލ33ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ65ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާާރިޔ ޟްާދ އިރ ގެ ާރަރަޝީދު ާއިމްތިޔ ޒުވ  ާމަޖިލީހުގެ ާބިލަްށާްއޔިތުންގެ ގެ

ާގެންނެ ާއިޞްލ ޙުތަކ މަޖިލީހުން ާމަޖިލީހުންާވި ާވޯަޓށްާއެކު ާދެން ާައޅުަގނޑު ާމިއަދުގެާާފ ސްވެއްޖެ. ދަންނަވ ނީ

ާމަސައްކަތުާ ާތެރެއިން ާަވގުތީާހޮްއެވވިާދިރ ސ ކުރެްއވުމަްށޓަކައިާބިލުާގެޔުިނވަރިސޓީާޤައުމީާދިވެިހރ އްޖޭގެގެ

ާރިޕޯޓަށްއްފޮނުާދިރ ސ ކުރައްަވއިާކޮމިޓީން ާފުރަތަމަ.ާހުށަހެޅިާވ ފަިއވ  ާއެންމެ ާއިޞްލ ޙުަތކަށް ާފައިވ  5ާ:ގަވ އިދުގެ

ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާދަށުން ާގެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާވޯޓަށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަޅުގަ ދަންނަވ ލ ނީ.ާއިޞްލ ޙުތަަކށް

ާމުާފުރަތަމަާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާއަމީންޢ އް

ާ

 

ާމޭޒުންާއިްއވުން:ާއިދ ރީ
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ާނ ޒި ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްަވއިތުޅ ދޫ ާރަޝ ދު ާމެންބަރުާާމަަޑވެލި، މް ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާނ ޒިމް ާމ އްދ ގ4ާެމުޙައްމަދު ާއިޞްލ ޙުާވަަނ ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ކުރުްނ.ާ)ހ(

ާޢަމަލުވަނަާމ 4ާދުން.ާއުފެއްާޔުނިވަރސިޓީ ާޤ ޫނނަށް ާ)ހ(.ާމި ާއްދ ގެ ާގިނަކުރަން ާފެށިގެން ެވގެްނާާފަށ ާދުވަހުން

އެވެ.ާިމާާއެްއާޤ އިމުކުރެވޭނެާގެާތެޭރގައިާިދވެހިރ އްޖޭގެާޤައުމީާޔުނިވަރސިީޓެގާނަމުގައިާޔުިނވަރސިޓީުދވަހ52ާު

ާހި ާދަށުން ާއެޑިއުޭކޝަނުގެ ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާފ ސްކުރެވޭއިރު ާޤ ނޫނު ާކޮލެޖު ާމޯލްޑިވްސް ާއައި ާހަޔަރާންގަމުން އޮފް

 ެއވެ. ށްާވ ނެާއެިޑއުކޭޝަންާމިާޤ ނޫނުގެާަދށުންާޔުނިވަރސިީޓގެާބަޔަކަ

 

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަޑަވެލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާާާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

87ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

55ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ:5ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

26ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 93ާވޯޓުަގއި .ާ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  83ާފ ސްވުމަްށ ާޖުމްލަ ާމ93ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާވ ލަެދއްުވންާއެދެން.ާވައިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއއްާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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ާ

ާ

ާމޭޒުންާިއއްވުން:އިދ ރީ
ާމުޙައްާފުވައްމުލަކު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާހުށަހަޅުއްވައި،އުތުރު ާޙަސަން ާރަފީޤު ާމެންބަުރާމާ ާމަދު ާދ އިރ ގެ ވަށު

ާތ އީދުާޢަބްދުލްޢަ ާއަބޫަބކުރު ާޖަމ ލު ާޒީޒު ާިއޞްލ ޙު. ާމ އްދާ 35ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާގޮތަްށާާވަނަ އަންނަނިިވ

ާއިޞްލ ޙު ާމެންބަރުން. ާކުރ  ާއިންތިޚ ބު ާޔުނިވަރސިޓ35ާާީކުރުން. ާމެންަބރުންނަކީ ާއަންނަނިވި ާމ އްދ . ވަަނ

ާއިން ާމެންބަރުންތިޚ ބުކައުންސިލަށް ާ)ހ(ކުރ  ާވަިއްސާާ-ނެވެ. ާޕްރޯ ާޗ ންސެލަރުންނ އި ާަވއިސް ޑެޕިއުޓީ

ާމީހަ ާއިްނތިޚ ބުކުރ  ާތެރެއިން ާއިންާ-ކު.ާ)ށ(ޗ ންސެލަރުންގެ ާސެނެޓުން ާއެަކޑެމިކް ާމެންބަރު.3ާާތިޚ ބުުކރ  ސެނެޓް

ާއިާ-5 ާއެންމެ ާހިންގ  ާމަރުކަޒުަތއް ާތެރެއިންނ އި ާޑީނުންގެ ާއިންތިފެކަލްޓީތަކުގެ ާެތރެއިން ާޚ ބުްސވެރިންގެ 4ާކުރ 

ާާ-މީހުން.ާ)ރ( ާޤ ނޫނުގެ ާްޕރ34ާާޯމި ާވައިްސާޗ ންސެލަރުންނ އި ާޑެޕިއުޓީ ާމީހުންނ އި ާބުނެފައިވ  ާމ އްދ ަގއި ާވަނަ

ާޮކލެޖު ާޗ ންސެލަރުންނ އި ާފިޔަވައިެފަކްލީޓ، ެސްނަޓުރަތްއ ފ، ވައިސް ާއިސްެވރިން ާތަންތަނުގެ ދޭާކިަޔަވއިާަަދަ

ާއިންތިޚ ބުއެހެ ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާ)ބ(ާކުރ ން ާމުވަާ-ެއކަކު. ާއިދ ރީ ާތެރެިއްނާޔުނިވަރސިީޓގެ ްއޒަފުންގެ

ޔުނިވަރސިީޓެގާާ-ކުރ ާެއަކކު.ާ)ކ(އިމްނަިއެގާތެރެއިންާއިންތިޚ ބުޔުނިވަރސިީޓގެާއެލަާާ-ކުރ ާެއކަކު.ާ)ޅ(އިންތިޚ ބު

ާކުރ ާއެަކކު.ާޚ ބުރިވަރުންގެާތެރެއިންާއިންތިދިނުމުަގއިާބަިއވެރިނުވ ާދަރީާމަސައްކަުތގައިާުނވަތަާކިަޔވައިއިދ 
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.ޙަސަންާމުޙައްމަދުާރަފީޤުެމންބަރުާާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

96ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

82ާާވޯޓުާދެްއވީ:

25ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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32ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ 85ާަބއިވެިރވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .54ާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ުޙ85ާ. ާމި .

ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާމ ވަށުާދ ިއރ ގެ، ހުށަހަޅުއްަވއިާهللاާދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބް

ާޢަބްދުލްޢަ ާިއޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާގޮަތްށ53ާާޒީޒް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާޗ ންސެލަރ، 53ާާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާ)ހ(. ާމ އްދ ގެ ާަވކިކުރ ީނ،ާވަނަ ާޢައްޔަންކޮށް، ާޗ ންސެލަރ ޔުނިވަރސިީޓގެ

ާޗ ާ-)ށ(ާވެ.އެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމުއްދަތަކީ،ާމީލ ދީ ާދުވަހެެވ.5ާންސެލަރެގާމަޤ މުގެ ާ-)ނ(ާ)ފަހެއް(ާއަހަރު

ާމަސްާ ާއޫޗ ންސެލަރގެ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާމ އްދ 15ާލިްއޔަތަީކ، ާކައުންސިލުާވަަނ ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ ، ާރަީއސްެގާގަިއ ގެ

ާލިއްޔަެތވެ.އޫމަސް

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާهللا.ޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުމެންބަރުާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއަބޫބަކުރު.ޒީޒްާޖަމ ލުާވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

95ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:
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89ާާވޯޓުާދެްއވީ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

25ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާ;8ަބއިވެިރވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .57ާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ުޙާ;8. ާމި .

ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަެދއްުވންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާޢަބް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުފޮނަދޫ ާދުއްރަޙީމް ޢިއްޒަތްތެިރާާާމަވުށ ާދިއާރގެ ، އްަވއިހުށަހަޅުهللا

ާޢަބްދުލްޢަ ާމެންބަރު ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާގޮަތްށާާ;6ޒީޒް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާއިމ ރ ތްަތއް ާކޮލެޖުެގާާ;6އިޞްލ ޙުކުރުމަށް.ާކޮލެޖުެގާިބންތަކ އި ާފަށ އިރު ާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަން ާމ އްދ .ާމި ަވނަ

ާސެންޓަރުނަމު ާނުވަތަ ާކެމްޕަސް ާފެކަލްޓީ، ާނުވަތަ ާރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާގައި ާނަންނަމުގައި ާނުވަަތާާފަދަ ވ 

ބޭނުންކުރުމަށްާސަރުކ ރުންާޮކލެޖަށްާދޫކޮށްފައިވ ާބިންބިމ އި،ާއިމ ރ ތްތަކަކީާަދއުލަތަށްާނިސްބަތްވ ާޔުިނވަރސިީޓެގާ

ާއިމ  ާބިންބިމ އި ާއެހެންނަމަވެސް، ާޕްއ27ާޭރ ތްތަކެވެ. ާކޮލެޖ4232ާުރިލް ާމޯލްިޑްވސް ާފެށިގެން ާހަޔަރާާއިން އޮފް

ާދަށަށް ާުކއްލިްއޔަތުއްާއެިޑއުކޭޝަްނގެ ާއިސްބަދަލުކުރެވުނު ާދިރ ސ ތުލް ާއިމ ރ ތްތަކ އި ޕްރިްލާއ27ާޭލ މިއްޔ ގެ

ާކުާއ 4232 ާއެންމެހައިހަމައަށް ާހުރި ާދަށުަގއި ާތަންތަނާ ާއްިލއްޔ ގެ ާުޔނިވަރސިޓީެގ ާތަންތަނަކީ ިއާތަކެްއޗ ިއ،

ާތަކެއްެޗއްާނޫނެވެ.ާާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ
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ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާهللا.ޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުމެންބަރުާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާމެންބަރު:ތ އީދުކުރެްއވިާ

ާ

97ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

33ާާވޯޓުާދެްއވީ:

84ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ 95ާބަިއވެރިވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .59ާ ާޖުމްލަ ާމ95ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްނުވި.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާއިްއަވވ ލަދެްއވުްނާއެދެން.

ާާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާޢަާ ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާބްދުފޮނަދޫ ުފަވްއުމަލުކ ުއުތުރ ާދިއާރެގ ، ހުށަހަޅުއްަވއިهللا

ާރަފީޤުިޢްއަޒތ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާތ އީުދކުރަްއވ ފައިާަްތެރި ާާޙަސަން ާއިޞްލ ޙު. ާ)ހ(76ާާވ  ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާާއަންނަނިވި ާއިޞްލ ުޙކުރުން. ާރިޕޯޓް،ގޮތަށް ާހަރަކ ތްތަުކގެާ 54 އަހަރީ ާޔުނިވަރސިީޓގެ ާ)ހ(. ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާއެާ ާމައްޗަށް ާމަހުގެ ާމ ޗް ާއަހަރެއްގެ ާކޮންމެ ާރިޕޯޓެއް ާއަހަރީ ާކުރިްނ1ާާކުލަަވއިލެވޭ ާދުވަހުގެ ވަނަ

ާރައްޔިތުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ާތަޢުލީމ  ާމަތީ ާމަޖިލީހަށ އި ާަވޒީރަަކްށާެގ ާޒިންމ ވ  ާކަންތައްތަކަށް ބެހޭ

ާެއވެ.ާާާާކައުންސިލުންާފޮނުވަންވ ނެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާهللا.ޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުމެންބަރުާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޙަސަން.ާމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

96ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

89ާާވޯޓުާދެްއވީ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

22ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި
ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާ;8ބަިއވެރިވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަށް .57ާ ާޖުމްލަ ާމިާ;8. ާއެހެންކަމުން، .

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާއިްއަވވ ލަދެްއވުްނާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާޢަބް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުފޮނަދޫ ާދުއްރަޙީމް ާމަވުށ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ، ހަޅުްއވައިާހުށަهللا

ާބުނެވިާެމްނަބުރ ަޢްބުދްލަޢީޒްޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ ާތީއުދުކަރްއާވަފިއާވ ިއްޞާލޙު  ާބިލުގެާ. ވަނަާާ;7ާދިޔަ

ާ"ކޮލެޖު ާއޮތް، ާބުނެފައިމ އްދ ގައި ާަކމަށް ާކޮލެޖުާ" ާ"މޯލްިޑވްސް ާނިސްބަތްވ ާާވަނީ، ާހަޔަރާެއޑިއުޭކޝަނަށް އޮފް

ާކެމް ާހުރިހ  ާއޮންނަ ާމިހެން ާތަންތަނަށޭ"، ާއޮފީސްފަދަ ާސެންޓަރު، ާފެކަލްޓީ، ާެއާާއިބ ރ ތ ޕަސް، ގުުޅވަިއގެން

ގެާމ ނަާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާ"ކޮލެޖު"ގޮތަށް،ާާބ ރ ތުގެާފަހަތަށްާއަންނަނިިވާޖުމްލަާއިތުރުކޮށްާތިރީގައިާމިާދަންނަވ އި

ހަޔަރާއެޑިުއކޭޝަނަށްާނިްސބަތްވ ާހުރިހ ާކެމްޕަސް،ާއޮްފާާވަނީާ"މޯލްޑިްވސްާކޮލެޖުާ"ާކަމަށްާބުނެފައިާއެ"ކޮލެޖު

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާތަންތަނަށޭ".ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި ާަބޔ ންކޮށްފައިާާ;6ޕެކަލްޓީ،ާސެންޓަރު،ާއޮފީސްަފދަ ާމ އްދ ގައި ާވަނަ

ާ.ާގެާމ ނަިއގެާތެރެއަކުާނުހިމެނެާެއވެދިރ ސ ތުލްާއިސްލ މިއްޔ "ާކޮލެޖުވ ާ"ުކއްލިްއޔަތުއް

ާ
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ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާާގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއި

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

ާާ.هللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ާ

 ާ.ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާ

ާ

96ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ:5ާވޯޓުާދެްއވީ:

55ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި

 

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 93ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .58ާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ުޙ93ާ. ާމި .

ާ ާމިއޮތީ ާދެން ާފ ސްވެއްޖެ. ާ)ށ(5ާ:ގަވ އިދުގެ ާމ އްދ ގެ ާއިޞްލ ެޙއް.ާވަނަ ާދެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ގެ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާ ާ)ށ(5ާ:ަގވ އިދުެގ ާމ އްދ ގެ ާދެވަނަ ާދަށުން ާޭއގެތެރެއިްނާާގެ ާއޮތީ. ާހުށަހެޅިފައި އިޞްލ ޙެއް

ާފުރަތަމަާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވ ލަދެްއވުމަށްާއަމީންޢ އްުމާއަރިހުންާއެދެން.ާ

 

 

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާމެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާހުށަހަޅުއްަވއިތުޅ ދޫ ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާޢިްއޒަތްތެާބަރު ާދ އިރ ެގ ާދެކުުނ ިރާމަްއޗަްނގޮޅި

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙުާދެާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއުިނުކރުމަށް.ާާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ާ

 .މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާ

ާ

96ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

56ާާވޯޓުާދެްއވީ:

58ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

24ާާާާާާޓުާނުދެއްވ :ގޮތަކަށްާވޯާވަކި

 

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާަބއިވެިރވި 92ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .58ާ ާޖުމްލަ ާއިޞްލ ުޙ92ާ. ާމި .

ާ ާފ ހެއްނުވި. ާ)ށ(5ާ:ަގވ އިުދގެ ާމ އްދ ގެ ާަވނަ ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދެން ާދަށުން ާ)ށ(53ާާގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ވ ާއިޞްލ ޙަްށާާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަާއުނިކުރުމަށްާމ ވަށުާދ އިރ ގެ

ާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަކަށް ާއެހޭނެ ާވޯޓަށް ާޢިާމިހ ރު ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާއެއީ ާޢަބްދުއްރަޙީމްާނުފެނޭ. ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ާޢަބްދު ާދ ާޅުއްވަިއ،ހުށަހަهللا ާޢަބްދުލްޢަާއިރ ގެމ ވަށު ާމެންބަރު ާއަބޫބަކުރުާޢިއްޒަތްެތރި ާޖަމ ލު ޒީޒު

ާމިާ ާދެންމެ ާާތ އީދުކުރަްއަވއިގެން ާ)ހ(53ާވަނީ ާމ އްދ ގެ ާާ،)ށ(ާ،ވަނަ ާއެހެންވީމ ، ާފ ސްވެފައި. ަވަނ53ާާ)ނ(

ާމި ާދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާނުދެންނެޭވނެ. ާވޯޓަކަށް ާއިތުރަށް ާއުނިކުރުމަށް ާ)ށ( ާާމ އްދ ގެ ާދަނީ ވަަނ5ާާ:ގަވ އިުދގެ

ާ)ނ( ާއިޞްލ ޙަށްމ އްދ ގެ ާދެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ާމަޖިާާ.ގެ ާއިޞްލ ޙު ާފުރަތަމަ ާއިއްވ ލަދެްއވުމައެ ްށާލީހަށް

ާއަމީންޢ އްމުާއަރިހުންާއެދެން.ާ

 

ާ
ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ
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މުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާވައްފުާާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުްއަވއި،ާޒީޒުޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަާމ ވަށުާދ އިރ ގެ

ގެާފަހަތަްށާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(58ާއިޞްލ ޙުާާތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ޢިއްޒަތް

ޮގްތާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަންނަނިިވ58ާާއަންނަނިވިާގޮތަށްާ)ރ(ާއެްއާއިތުރުކުރުން.ާޔުިނވަރސިީޓގެާމ ލިއްޔަތު،ާ

ާ ާޙައްުޤާގޮތުން ާޚަރަދުކުރުމުގެ ާމަތިން ާއުސޫލެއްގެ ާނިންމ  ާކައުންސިލުްނ ާފައިސ  ާލިބޭ ާއަށް ޔުނިވަރިސޓީ

ާލިިބގެންވެާާޔުނިވަރސިޓީ ާާއަށް ާބޭނުމަށެވެ. ާޔުނިވަރސިޓީެގ ާހަމައެކަނި ާހޭދަކުރަންވ ނީ ާމިފައިސ  ެއިކާާ-3އެވެ.

ޔުިނވަރސިީޓާއ ިއާއ މްދަނީާހޯދުމަށްާާ-4ސ .ާގޮތްގޮތުންާދަިރވަރުންނ އިާުމަވއްޒަފުންެގާއަތުންާެނގޭާފީާއ އިާފައި

ާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާހިންގ ާމުޢ މަލ ތްތަކުންާލިބޭާފައިސ .ާ

 

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

ާ.ޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ާ

 .ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ާ

ާ

98ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

87ާާވޯޓުާދެްއވީ:

26ާާާާާާާނުދެްއވ :ވޯޓުާ

25ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި

 

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާ;8ވޯޓުަގއި ާފ ސްވުމަްށ .ާ ާއަދަދު 57ާބޭނުންވ  ާޖުމްލަ ާމިާ;8. ާއެހެންކަމުން .

ާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާޮއތްާއިޞްލ ޙުާއިްއަވވ ލަދެްއވުްނާއެދެން.

ާ
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ާާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަ ާމ ވަށު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާތްތެރި ާއުތުރު ާުފަވއްމުލަކު ާހުށަހަޅުްއވައި ޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު

ވަނަާމ އްދ ގެާއެންމެާތިރިއަްށާާ;7ޙަސަންާތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާާތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުޢިއްޒަތް

ާއަން ާމ ނަ ާއިބ ރ ތްަތކުގެ ާލަފުޒުތަކ އި ާއިތުރުުކރުމަށް. ާއިބ ރ ތް ާާ;7ނަނިވި ާބުނެފައި ާޑީންކަމަށް ާމ އްދ ، ެއާވަނަ

ާއެަކޑަިމްކާ ާޢައްޔަންކުެރވޭ ާމުއްދަތަކަށް ާަވކި ނަޑއެޅިފަިއވ  ާކަ ާހިންގުމަށްޓަަކއި ާއެއް ާފެކަލްީޓ ާޔުނިވަރސިީޓގެ ވަނީ

ާއެންމެާއިސްާމުަވއްޒަފަެށވެ.ާ

ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޙަސަން.ާރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުއުތުރުާދ އިފުވައްމުލަކުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

98ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާ:8ާވޯޓުާދެްއވީ:

25ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 93ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .58ާ ާޖުމްލަ ާމ93ާި. ާއެހެންކަމުން .

ާބިަލްށާ ާޔުނިވަރސިޓީގެ ާޤަުއމީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާވޯޓަށް ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާފ ސްވެއްޖެ. އިޞްލ ޙު
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ާމަޖިީލހު ާއެކު ާއިޞްލ ޙުތަކ  ާގެންނެިވ ާދެންމެ ާމެންބަރުންނަށްާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެދު ާފ ސްކުރުމ  ން

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

98ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

96ާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 97ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .5:ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުްނ97ާ. .

ާއެކުާަމޖިލީހުންާފ ސްކުރައްވައިިފ.ާ ދިވެހިރ އްޖޭގެާަޤއުމީާޔުނިވަރސިޓީގެާބިލަށްާމަޖިލީހުންާގެންނެވިާއިޞްލ ޙުތަކ 

ާވޯޓަށްާ ާމިއަދު ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާދެން ާޢަލީ ާވިސ މް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަުޑއްވަީރާދ އިރ ގެ ާއޮތީ ވ ާާދަންނަަވން

ޮގތުގެާރިޕޯޓް.ާމިާރިޕޯޓަށްާާމަކުރެއްވިންާދިރ ސ ކުރަްއވ ާފުރިހަތެލެސީމިއ ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެާބިލުާއިޖުތިމ ޢީާކޮމިޓީ

ާއެހެންކަމުން ާނުވޭ. ާހުށަހެޅިފަކ  ާއިޞްލ ޙެއް ާދ އިރ ެގާާއެްއވެސް ާމަޑުއްވަރީ ާދަންނަަވނީ. ާމި ާވޯޓަށް ނޑު ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާތެލެީސމިއ ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގާބިލުާކޮމިޓީންާނިންމެވިާގޮތަްށާ

ާފ ސްކުރެްއވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމަޑުއްވަރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ
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98ާާާާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

97ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 97ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .5:ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުްނ97ާ. .

ާބިލުާ ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ާތެލެސީމިއ  ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާޢަލީ ާވިސ މް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ މަޑުއްވަރީ

ާަވޑަ ާބަިއވެރިެވ ާވޯުޓގަިއ ާގޮތަްށ ާނިންމެވި ާފ ްސވެއްެޖ.ާކޮމިޓީން ާިއއްތިފ ގުން ާމެންބަރުންެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ިއގެންނެިވ

ާކުޅު ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާވޯޓަށް ާމިއަދު ާނަޝީދުާދުދެން ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުުނ އްފުށި

ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްޓަަކއި ާބިލު ާބަޔ ްނކުރުމުގެ ާހަމަތައް ާތަރުޖަމ ކުުރމުގެ ވަގުީތާކޮމިޓީްނާާހޮއްެވވިާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 

ާނުވޭ.ާާދިރ ސ ކުރަްއވައި ާހުށަހެޅިފަކ  ާއިޞްލ ޙެއް ާއެްއވެސް ާވެސް ާބިލަށް ާމި ާރިޕޯޓް. ާގޮތުގެ ފުރިހަމަކުރެއްވި

ާދަ ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާކުއެހެންކަމުން ާމެންބަުރާންނަވ ލ ނަން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ޅުދުއްފުށި

ާނަޝީ ާހުށަހަމުޙައްމަދު ާބަޔ ންދު ާހަމަތައް ާތަރުޖަމ ކުރުމުެގ ާގޮތަްށާޅުްއވ ފަިއވ  ާނިންމެވި ާޮކމިޓީން ާބިލު ކުރުުމގެ

ާފ ސްކުރެްއވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިގަްނނަވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދު.ކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ާ

 

ާ

97ާާާާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

96ާާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެރިވި 96ާވޯޓުަގއި ާފ ސްވުަމށް .ާ ާއަދަދު ާ:5ބޭނުންވ  ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުނ96ް. .ާ

ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާނަޝީދު ާމުަޙއްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުުނ ާތަރުޖަމ ކުރުމުެގާާކުޅުދުއްފުށީ ވ 

ރުންެގާކުރުމުގެާބިލުާޮކމިޓީންާނިންމެވިާގޮތަށްާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަހަމަތައްާބަޔ ން

ބިލުާފ ސްކުރެްއވުމ ާެއުކާާއެާއިއްތިފ ޤުންާފ ްސވެއްޖެ.ާދެްނާވޯޓަށްާދަންަނވ ލަން،ާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ާގޮތަށްާފ ްސވުމުންާެއާބިލުގެާސުރުޚީާމިހ ރުތަރުޖަމ  ާކުރުމުގެާހަމަތައްާބަޔ ންކުރުމުގެާބިލުާކޮމިޓީންާހުށަހެޅުއްވި

ާމ ނަ ާއޮީތާވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާވޯޓަށް ާމިއަދު ާދެން ާބަދަލުވެފައި. ާމިގޮތަށް ާބިލު ާބަޔ ންކުރުމުގެ ާހަމަތައް ކުރުމުގެ

ާ ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދިވެހިބަްސާބޫބައަމ ވަށު ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ  ކުރު

ާބިލަށްހިމ ޔަތް ާމި ާގޮތަށް، ާނިންމެވި ާކޮމިޓީން ާބިލު ާނުވޭ.ާާކުރުމުގެ ާހުށަހެޅިފައި ާއިޞްލ ޙެއް ާއެްއވެސް ވެސް

ާމި ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާޢަބްދުލްޢަޒީުޒާާއެހެންކަމުން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ދަންނަވ ލަނީ

ާ ާދިވެހިއަޖަމ ލު ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާހިމ ޔަތްބޫބަކުރު ާފ ސްކުރެއްާބަސް ާގޮތަށް ާކޮމިޓީންާނިންމެވި ާބިލު ވުމަްށާކުރުމުގެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުމަށް.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާާާބޫބަކުރު.އަމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:ާ

ާާ

97ާާާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

ާާ:8ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި
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ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާ:8ވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  57ާ.ާފ ސްވުމަށް ާމ ވަުށާ:8.ާޖުމްލަ .ާއެހެންކަމުން

ކުރުމުގެާބިުލާަބސްާހިމ ޔަތްބޫބަުކރުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާިދވެހިއަދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާ

ާ ާޯވޓުގަިއ ާގޮތަްށ ާނިންމެވި ާފ ްސވެއްޖެ.ާކޮމިޓީން ާއިއްތިފ ޤުން ާމެންބަރުންެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެިވ

ާހިމ ޔަތްދިވެހި ާބިލުެގާބަސް ާއެ ާފ ސްވުމުން ާގޮތަްށ ާހުށަހެޅުއްވި ާކޮމިޓީން ާބިލު ާހުށަހެޅުނު ާނަމުގައި ާިބލުގެ ކުރުމުގެ

ާބިލު ާދިނުމުގެ ާއިސްކަން ާބަހަށް ާޤައުމީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވަނީ ާމިހ ރު ާހިސ ބުންާސުރުޚީ ާބަދަލުވެފައި.ާމިހ  ާމިގޮތަށް

 ާމިާނިމުނީ.34ާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

 

ނޑ ލުންާ[ ާާ]އަށ75ާާް>37އިނ69ާާް>37މުޅިާމަޖިލިސްާކޮމިޓީާއަށްާމެދުކަ

ާ

ާާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައް.35

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާއެނބުރި ާާއަޅުަގނޑު ާއަށް. ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާދަނީ ާއައިޓަމު ާމަސައްކަތްތަްއ.35ާއެޖެންޑ  ާއެހެން ާއިތުުރ .

ާ)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ާނެތް. ާމިއަދަކު ާމަަސއްކަެތއް ާއެހެން ާމައްސަލަާނިޒ މ ާއިތުރު ާމ މިާބެހޭ ާދ އިރ ެގާނއެްއ ގިލީ

ާމް.ތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީޢިއްޒަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާެކވުން:މްާވ ހަކަދެއްއިބްރ ހީރުާޤ ސިމްާގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަނމ މި

ާޢިއްާ ާހިތަށްާއ ދެ، ާއަޅުަގނޑު ާރައީްސ، ާޒަތްތެރި ާއެރީ ާމިމަޢުލޫމ ހަމަ ާގޮތަށް ާނިޒ މ ތެއް ާމުިޅން ާމުޅިންާާއީ ބެހޭ

ާާމައްސަލަ ާވެސް ާދަންނަވ ލަްނާމެނޫންނުމެެއއް ާބަަލއިގަންނަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާވިދ ުޅވީމ  ާއެހެްނ ާއެހެންނަމަވެސް .

ާ ާމިއަދު ާފައިދ ބޭނުންވީ ާވިޔަފ ރީގެ ާމި ނޑުމެންނަށް ާޓެކްސްާއަުޅގަ ާަވުގުތާއިން ާކޮމިޓީގެ ާމަނިކުފ ނު ާބިލު ެނގުމުގެ

ާބަ ާމަޖިލީހަށް ާހަމަ ާނޭއްނިންމަވ ފައި ާވޯޓަްށ ާދަލުކޮށްލައްވ ފައި ާސެވޭނެތޯއޭ. ާއެއީ ާވަރަށް ާއާ ޓީާސިންސިއަރިހަމަ

ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ާއިނގޭތޯ. ާދަންނަވ ލީ ާއެާއެީކގައި ާަވންޏ  ާހަމަާކަމަށް ާވ ަހކަ ާމުހިއްމުކަމުގެ ާކޮށްލުމުގެ ކަން

ާނަވ ލަންާއިނގޭތޯ.ާޝުުކރިއްޔ .ދަން

ާ

ާ
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ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެންމެ ާެއއީ. ާކަމެއް ާއޮތް ާއަތްޕުޅުމަތީގައި ާމެންބަރުންގެ ާާޢިއްޒަތްތެރި ާޓެކްސްގެ ނުޑމެން ާއަޅުގަ ބިުލ4ާާފަހުން

ާ ާއެ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުންގެާނިންމިއިރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ ފައި ާކޮމިޓީން ާބޭނުންފުޅުވީ ދުވަހު

ާނިންމެވުމަށް.ާއެހެންވީމ  ާމައްސަލަ ާއެ ާގެންނަވ  ާބައްލަވ ފައި ާއަލުން ާލިބި ާބިލު ާއެ އަުޅަގނަޑްށާާ،އަތްޕުޅުމަްއޗަށް

ނޑުމެންާއެާކޮމިީޓއަކުންާނިންމުމަށްފަހުާއަލުންާއެާބިލުާއެކުަލވ  ލ ާޮކމިޓީގެާރިޕޯޓެްއާއެބަޖެހޭާފެންނަާގޮތަކީާއަުޅގަ

ާއެހެންވީމ  ާހުށަހަޅަން. ާގަާާ،މަޖިލީހަށް ާގެންދިއުމުގެާއެ ާމިކަން ާއަުޅަގނޑުމެްނނަށް ާމަތީން ާގޮތުގެ ާއޮތް ވ އިުދގައި

ާއެހެންވީމ  ާއެބައޮތް. ާފުރުަޞުތާާ،ފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންދިއުމަްށ އެގޮތަށް

ާާއެާާއްޔާ ދެއްަވއިފި ާައއިޓަުމ ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ާގެންދ ނީ. ާއެހެްނ35ާގޮތަށް ާއިތުރު .

ާމަސައްކަތްތައް.ާމިާއައިޓަުމގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާ

ާ

ާނިންމުންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއޮންނ ނީ ާއެއް ާޖަލްސ  ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްާދެން ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާދަންނަވ ދުވަސް ާމެންބަރުންނަށް ލަންާޒަތްތެރި

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާތިޔަ ާމިއަދުއަޅުަގނޑު ާތަހުާމެންބަރުންނަށް ާމަރުޙަބ އަކ އި ާހޫނު ާއެއްވަރަށް އެަބާާނިޔ 

ާނޭނގެ ާއަޅުަގނަޑަކށް ާތ ާދަންނަވ ލަންޖެހޭ. ާމަޖިލީހުގެ ާބައްލަަވއިދެްއވުމަްށާަރއްޔިތުންެގ ާއެަކން ާގޮެތއް. ރީޚުެގ

ާއިނީއަމީންޢ އް ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެދިެގން ާއަރިހުން ާހަމަމުގެ ނުޑެގާާ. ާއަުޅގަ ާަމޖިލީހުގައި ާރަްއޔިތުންގެ ގައިުމވެސް

ާއެއްޔ ތުގަހަ ާއަދަަދކަށް ާގިނަ ާއެންމެ ާމިާއި ާދުވަސް ާފ ސްކުރެވުނު ާބިލު ާމައްޗަްށ ާތިޔަާއީުދވަހެްއގެ ާއެހެންކަމުން .

ނޑުާތަހުޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާއަޅު ާ;4ާއެއްާއޮންނ ނީާޔ ާދަންނަވަމުންާދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ނިގަ

ާަގއި.22ާ>;ާހެނދުނުާދުަވހުގެާބުދަާވ 4232ާޑިސެމްބަރ

ާ

ާމަޖިލިސްާނިމުނީ. لحود هلل رب العالوينوا

_______________ާ




