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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالزحين، الحودްالزحويްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهيްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ގޮތުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއިންތިޤާލީްކަންތައްތަކާބެހޭ -2

 ކުރިއަށްްގެންދެވުންްްވޯޓަށްްއެއްސެވުންކަށްްންތަްހުށަހެޅުް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްަވޑަިއގެންދެްއިވ269ްްރައްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަށް ވަނަ

ްމަރު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަަައެންމެހާ ްމިހާތަނަށް ްއާދެ،  59ް10ބާ.

ްދެވަަން ްއެޖެންޑާަގއި ްމިއަދުގެ ްއާދެ، ްވަޑައިގެންެދއްަވިއފި. މެންބަރުން

ްކަންތައްތަކާ ްއިންިތޤާލީ ްމިއޮީތ، ްމެންބަރުންްްއައިޓަމަކަށް ބެހޭގޮތުން

ް ްއެހުން. ްވޯޓަްށ ްހުށަހެޅުްއވުންަތކަށް ްނިޒާމާބެހޭްހުށަހަޅުއްވާ އާެދ،

ް ްހއ.ނުކުތާއެްއ، ްއަޙުަމދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދިލް.ްޢާަާެގ

 15ްދިލް.ްޢާަާްމަޢާފްކުރައްވާ،ްހދ.ްގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއަޙުމަދުް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނުޑްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރްއޔާ ްއިނގޭތޯ. ްހދ.

ަާްއަުޙމަދުް  20މިްމަޖިލީހުގެްކޮމްޕޮޒިޝަންއަށްްއެބަްބަދަލުއާދެއޭ.ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވީ،ްްދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢާ

ްތި ްގޮތުަގއި ްވަޒީރުްނ ްމަޖިލިސްަގއި ްހިމެނޭ.ްއެއީ ްއެބަ ްބޭފުޅުްނ އްަބވާ

ްވަޒީރުްނގެ ްްއެގޮތުން ްއެކުެލވިގެްނވާގޮަތކީ، ްމަޖިލިސް ވަަނ55ްްޭއގެ

ްެއކުލެިވގެންވަީން ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ ްމިބުނަނީ މާއްދާގައި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްހުރިނަމަ ްާނިއބަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްރަ ްހިންގުމާ ްވުޒާރާަތްއ ްނާއިބާއި،ްެއކިެއކި  25ވާލުކުާރްޙަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްބުރާސްފަތި ްމިދިަޔ ްމިގޮތުން ްމަްއޗަށޭ. ްނާއިުބގެ ްބަންޑާރަ  ވަޒީރުންނާިއ،

ް ްވަނީ، ްެއމްޕްލޯދުވަހު ްއެޑިއުކޭޝަން ްހަޔަރ ްއޮފް އިމަންޓްްމިނިސްޓަރ
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ރަޝީދުްޙުސައިންްާއއިްސެިކއުރިީޓެގްހިންގެވުންްޢަބްދުއްއެންޑްްސޯޝަލްް

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއްއެމަނިްއަދިްޙަަަވާލުކުަރއްވާަފއި. ްމި ްވަނީ ކުފާނު

ްބަ ްވަޒީރުންާނިއ، ނަޑއެޅިފަިއވާ ްުހވާކުަރއްވާަފއި.ކަ ްނާއިުބގެ  30ްންޑާރަ

ްމަޖިލިސްގެް ްވަޒީރުްނގެ ްއެބޭފުޅަކީ ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްމެންބަރެއްެގގޮތުަގިއް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ްއެަެހެންވުމުން، މެންބަރެއް.

ްހިމެ ްއެހެންއެމަނިކުފާނު ްމަޖިލިސްެގްނިވަޑަިއގަްނނަވާނެއޭ. ްމިއަުދގެ ވީމާ،

ްްކޯރަމަކީ ްދެޭކގޮުތގައި ްއަޅ58ުައޅުަގނޑު ްދެން ްފާހަގަކޮށްލަްން. ަގނުޑ

ް ްކުބޭނުންވަނީ، ްޅ.މެންދުރު ްނިމިގެންދިޔައިުރ، ްޖަލްސާ  35އަތޮުޅެގްރީގެ

ްފުރުޞަތުް ްަރއީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރަްށ ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިމާވީޙާްދެއްވަންޖެހޭނެކަހަލަ ްވާހަކަފުޅުަގިއްލަތެއް ްއެމަނިކުފާނުެގ .

ްއެކަންް ްއެބޭފުޅަުކ ްހުއްަޓވާަލއްވަންޖެހުނީތީ ވަކިހިސާބަކުން

ްދެއްވުމަށް.ް ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ފުރިހަމަކުރައްވަން

 40ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް

ްތިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދަށުން ްނުކުތާގެ ނުޑްބެހޭގޮކަންތަކާްފާހަގަކުރެްއވިްނިޒާމީ ްއަޅުގަ ުތން

ް ްމަޖިލީހުގެްދަންނަވާލަންއޮތީ، ްޚާއްަޞ ްގަާވއިދުން ނޑަށް އަުޅގަ

ްޮކންމެް،ރައީސްއަށްް ްއަިދ ްކަމަްށވިޔަްސ ްތެުދފުޅެއް  45ގޮތަކަްށް ިތވިދާޅުީވ

ްއަންަގވާފަ ްއަދި ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއޮތްކަމަށްިވޔަްސވެްސ ެއއްނެތޭ.ްކައެކަން

ްޤަބޫލުކޮށްގެްންްއެަެހެންވީމާ،ްއަދި ްއަޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެްކޯރަމެއްްކަމުަގއި

ް ްއަދަދަކީ ްދެނ57ްްްބަލައިގަންނަންޖެހޭ ްއާދެ، ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ކަމުަގއި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއިބްރާހީމް، ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ޅ.

ްޢިއްޒަތްތެ ްަދންނަވާލަންއޮތީ، ްމެންބަރަށް ްަވގުތުކޮުޅގެްރި  50ްނިންމާލެވުުނ

ްވާހަކަފުުޅް ްދަުށން ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ތެރޭގައި

ްދިޔައީްަބއެްއް ްއަޑުީނވޭގޮތަށް ްގެްނދެވިްބަސްފުޅު ްގެންދެިވއިރު ދައްކަވަމުން

ްތިންް ްމެންބަރުން ްއެއްފަހަރާް ޢިއްޒަތްތެރި ްބޭފުޅުން ހަތަރު

ްއަ ްހަަމވުމުން ްވަގުތު ްއަދި ްެފއްެޓވުމުން. ނޑަްށްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ުޅގަ

ްވިދާުޅވާްން ްއެ ްކުިރއަށް ްއެހެންވީާމ، ްނިންމާލެއްވުމަށް.  55ދަންނަވާލަންޖެހުނީ
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ްނިޒާީމް ްވާހަކަުފޅުތައް ްބޭނުންފުޅުވި ްވިދާުޅވާން ްއޭރު ބޭނުންފުޅުވި،

ްނުކުތާއެްއގެްދަށުންްފާހަގަކޮްށދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް60 

ްޝުކުްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްއޭުރްއާދެ، ްދަްނނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްިރއްޔާ

ްދަށުންްބޭނުންވީ،ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްޝަރީޢަތުގެ ްއިސްާލމީ ނޑު އަުޅގަ

ް ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްހިންގުމަށްޓަަކިއ ހަދަންޖެހޭްދިވެހިރާއްޖޭގައި

ްހަދައިޤާނޫނުތަ ްތެރޭގައި ްހަމަސްދުވަހުގެ ްްއް ނުޑްނިންމުމަށްޓަަކއި އަުޅގަ

ްލ. ްނަޢީމްހުށަހަޅާ، ްމުޙަންމަދު ްއަލްފާޟިލް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި  65ްއަތޮޅު

ްފެއިލް ްހުށަހެޅުން ނޑަީކްތާއީދުކުރެްއވި ްއަޅުގަ ވެގެންދިަޔކަމަށްޓަާކ

ްފޭލްވިކަމަ ްއެ ްހިތާމަކުރަމޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްމުސްލިކަމަށްވީތީ ށްޓަކާ.

ް ްމިދެންނެވީ، ްކޮއެހެން ްަކންދިމާވިގޮތުްންއޭރު ްމިތާނަގއި ންމެއަކަސް

ްޢާންމުް ްޢާްނމުކޮށް ްެއއީ ްބުނެވުނީ. ްއެހެން ްއިސްފަސްކޮްށ އަޅުަގނޑަށް

ްކީރިތިް ްވާހަކަދެްއކިދާނެ. ްއެގޮތަށް ްބަހުރުަވއިން ްވާހަކަދައްކާ  70މީހުން

ް ްޤުރުޢާނުގައިެވސް ްވަޙީކުރައްަވއިފި،ްހޫސުްބޙާނަهللا فََوۡيل ٌ۬ ްވަތަޢާލާ

ްއެ لِّۡلُوَصلِّييَ  ްބުނެފި، ްހިސާބުން ްމާނަައކީ، ްމީހުންނަށްްއޭގެ ނަމާދުުކރާ

ްހުއްޓޭ.ްއާދެ،ްއިނަރަކަ ްޢަޒާބު ްވޭންދެނެވި ٱلَِّذيَي هُۡن َعي َصاَلتِِہۡن ގެ

ްހަނދާންނައްތާލައިެގްން َساهُوىَ  ްނަމާދުގެ ްެއބައިމީހުންގެ އެބައިމީހުންނަކީ

ްޙުޝޫަޫވަތްތެރިކަމެއްނެް ްެއްއވެްސކަހަލަ ްފަރުވާކުަޑކޮށް ްނަމާދުކުރާްތިބެ  75ތި

ނަމާދުކުރާް.ްفََوۡيل ٌ۬ لِّۡلُوَصلِّييَ މީހުންނޭ.ްއާދެ،ްއެަބއިްނުބުެންހަމައެކަނިް

ްމީހު ްބުނުމަކުން، ްހަލާކުހުއްޓޭ ްެއީއްންނަށް ްހުއްޓާލުމަކީ ްބުނެ އެހިސާބަށް

ްނޫން.ް ްވާެނކަމެއް ްކޮްށގެްނވެސް ްޙާލެއްަގއި ްއެްއވެސް ްއަސްުލގަ އެމީހާ

ނޑަށްްއެނގޭްމަނިކުފާނުްއަުޅަގނޑުގެްވާހަަކްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ނޑާ ްމެދުކަ ްއަޅުަގނޑަށް ްކޮންމެހެން ްއެހިސާބުންްލީ ްހިސާބުން ްބުނެވުނު  80އެ

ްގަިޑް ްހަމަ ްނޫންކަން. ްޖެއްސުމުެގގޮތުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ހުއްޓާލަން

ޝުކުރުދަންނަވަން.ްދަންނަވަންތޯ،ްްހަމަވެގެންކަން.ްއަޅުަގނޑުްަމނިކުފާނަށް
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ްހުށަ ްއެ ްެއްއަޅުަގނުޑ ްދަްނނަވާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބު ްހުަށހެޅި ހެޅުން

ް ްމިހާރު ްއަްއެހުށަހެޅުން ްއޮްތގޮތުން ްދަންނަވާލަންްފާސްެވފައި ޅުަގނުޑ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސާއްބޭނުންވަނީ، ްފާސްކޮށްފަިއވާ ްއަޅުަގނޑުމެން  85މިހާރު

ްބަޔާންކޮށްފަިއް ްަކނަޑއެޅިގެން ްޤާނޫުނައސާސީަގއި ްއެބަ. ތަޢާރުޟުވޭ

ްއިސްލާ ްއެްއވެްސްއެބައޮތް ްކަެމއް ްއެއްވެސް ްޚިލާފަށް ްޝަރީޢަތާއި މީ

ްނުކުރެވޭ ްޙުުކމެއް ްެއްއވެސް ްއަދި ނެކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއެބަޖެޭހ،ްޤާނޫނެއް

ްޢަދުލުއިންޞާފްް ްއެއީ ްހުށަހެޅިން ނޑު ްައޅުގަ ްކުރިން ްތަންކޮޅެއް އޭރު

ްއޮންނަންޖެހޭނެއޭްގާަާ ްހުށަހެޅިން ްއަޅުަގނޑު ްބައިަގއި  90އިމުކުރުުމގެ

ްްއިސްލާމީ ްއެައްށްހަޝަރީޢަތުގެ ްޙުކުމްތައް ނަޑއެޅޭނެ ްކަ އްދުތައް

ްބާްއވަން.ް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޤާނޫނެއް ްލާޒިމްކުރާނެ ޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭނެ

ްޤާނޫނަކުންނޭް ްހަދާއިރު ްޤާނޫނު ްވިދާޅުވީ ްއެބޭފުުޅން އެހެންނަމަވެސް،ްއޭރު

ްހުށަ ްމިހުށަހެޅުން ްއަޅުަގނޑު ްއެެހންވެގެން ނޑަައޅާނީ. ްކަ ހެޅީ.ްމިބައިތައް

ްއާދެ،ް ްފޭލްކޮށްލެއްވީ. ްއެ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަްތތެރި ްމި  95އެހެންނަމަވެސް،

ްއަ ްފަހަރުގައި ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަްނ އެބޭފުޅުންްޅުަގނޑު

ްހުށަހަޅާފަިއް ްެއްއެޗއް ްއެފަދަ ްތެރޭަގއި ްހަމަސްދުަވހުގެ ފޭލްކޮށްލަވާފާނެއޭ

ްނިންމަންޖެހޭކަމަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ، ްދަންނަވަންތޯ ްރުިމހާށް. އޮްތްގައި

ް ްއުޤޫބާތުގެ ްޤާނޫނުލް 12ްްޤާނޫނުއަސާސީ ްުނަވތަ ްމާއްދާ ވަަނ16ްްވަނަ

ް ްޝަރީޢަަަތުގައި ްިއސްލާމީ ްއިނގޭތޯ. ްޮއވޭ ަަްމާއްދާގަިއ ނޑަެއޭޅްހަ ްކަ  100އްދު

ްކުށްކުށަށްް ްއެނޫން ްިފޔަަވއި ްޤާނޫނުްއަަަކަންތައްތައް ްމި ނަޑއަާޅނީ ްކަ ދަބު

ް ނޑަައޅާ ްކަ ްކުށަކަށް ަަްއެ ްއަ ްދަންނަވަން ްއެންމެްދަބެކޭ. ްެއއްަޗކީ މިއުޅޭ

ް ްޙުކުމްތައް ްޝަރީޢަތުގެ ްއިސްލާީމ ްމިއޮތީ ަތންފީޒްކުރުވަްންމާއްދާއަކުން

ްހަްމަޖުބޫރުކޮށްފައި. ްއަޅުަގނުޑ،ްއެހެންވީމާ، ްތެރޭގަިއ މަސްދުވަހުގެ

ްއެް ްތިބޭފުޅުން ްއޮތީވެސް ްހުށަހަޅާފައި ްއެ ްހަމަސްދުވަސް  105ދަންނަވަންތޯ

ްދަން ްއެފޭލްކޮށްލައްވަފާނެކަމަށްޓަަކއޭ ްދިުގމުއްދަތެއްެވްސްނަވަންތޯ. ްއެހާ އީ

ްމިދެންނެވީްްއޮތީމަ. ްައޅުަގނޑު ްހިތާމަކުރަމޭ ްއަުޅަގނޑު އެހެންެވގެން

ްއެންެމް ްކުަޑކުޑަ ްހަމަ ްިމއީ ްފޭލްކޮށްލެއްވީތީވެ. ްއެ ތިބޭފުޅުން

ްއިތުަރްށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއިނގޭތޯ. ްކުރެވޭނެކަެމކޭ މާއްދާއަކުްނވެސް
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ްޤާނޫނުތަޞީަީތަފް ްގިނަ ްއެލުކޮށް ްމިސާލަކަށް،ްކަންކަމާކެއް  110ބެޭހގޮތުން

ްޤާނޫނުތަކެަެްއް ްބެހޭގޮތުންވެސް ްބެހުމާ ްމުާދ ްބެހޭގޮތުން ތަރިކައާިއ

ްހަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޖެހިދާނެކަމަށްޓަކާ ްެއއޮތީްހަމަޖައްސަން މަސްުދވަސް

ްމިްްހުށަހަޅާލާފައި. ްއިތުރަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްޝުކުރިއްޔާ. ދެން

ްެޗއްްނެތް.ްމައްސަލަިއގައިްދަންނަވާނެްެއއް
ް115 

ް

ްރަނގަުޅްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިވިާދޅުވީ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމެންބަރަށް އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްމިހާރުް ްޤާނޫނުއަސާީސ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ވާހަކަކޮެޅއް.

ްއިޞްލާޙުކުރެް ްމިއޮީތ، ްބަިއަގއިވެސް ްުކރަންޖެހޭނެގޮތްްވިގެންދިޔަ އެކަން

ްއެހެން ްފޭލްކޮށްލެއްީވްތިވިދާޅުވެެދއްީވ. ްއެ ްމެންބަރުން  120ވީަމ،

ްނުވަަތްެއްފާސްނުވެގެްންއެދިަޔީއް ްުނުކރައްާވކަށް ްއެކަން އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްވިދާޅުވެެދްއވަ ްނޫންކަްނވެސް ްއެއަްށވުެރްއިއެހެންވެގެން ްއެހެްނީވމާ، ފީމު.

އަވަހަށްްެއކަންްކުެރއްވުުމގެްނިޔަތްްއޮތީްނޫންކަމެްއވެސްްއަޅުަގނަޑކަށެްއް

ްދަ ްެއވާހަަކްނޭނގެ ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްދެން ްއެހެންވީމާ، ންނަވާކަށް.

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން  125ދަންނަވާލަމުން،

ްއެހުމަށްޓަާކް ްވޯޓަްށ ްމާއްދާތަކަށް ްއެހެން ްދެންހުރި ދަންނަވާލަން

ްެއް ްއަދި ްެއދެން. ްޖައްަސވާލަދެްއވުން ްކާޑުޮކޅުތައް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެން.ްޢިއްޒަތްތެ ްަބއްލަވާެލއްވުން ްރަނގަޅަށް ްަނންފުޅުތޯ ްމެންބަރެްއގެ ރި

ްރ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ.ް

ް130 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ަަސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްދެއްީވތީެވްްމާޅޮ ްނުކުތާ ްނިޒާމާބެހޭ ނޑަށް ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންަނވާްްޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަ ްމިވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑ ްބޭނުންވަނީ، ްމަޑުމަލަން އިތިރިކަާމްވަރަށް

ްއަިދްްހަމަހިމޭންކަމާއެކީގައި. ްހުރިގޮުތންނާއި ްވާހަކަފުޅު  135މަނިުކފާނުގެ

ްާވހަ ްއިބްރާހީމްގެ ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ކަފުޅުންވެްސްޅ.އަތޮުޅގެ

ް ްދޭހަީވ، ްބޭފުޅުންްްދެްނމެއަޅުަގނޑަށް ްެއހެން ްއަދި އެމަނިކުފާނާ
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ްނުދިޔަ ްފާސްވެގެްނ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅުްއިވ ީކްއައީގުިޅވަަޑއިގެން

ްކޮންމެހެންް ްއިސްލާމްދީނަށް ްބޭފުޅުން ްތިްއބެވި ްމިތާ ފަހަރެއްގަިއވެސް

ްއަޅުަގނޑަްށްޙްއި ްދެން ްނޫންކަމަށް. ްނުކުރާތީީކ  140ތިރާމް

ްޖަލްސާއަ ްމެންަބރަކު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޑުމަޑުންްްނިމުނުފަހުންށް

ނޑުްނަމެއްްނުދަންަނވާލާނަން.ްވިދާުޅިވް އަޅުަގނުޑްގާުތގަްވިދާުޅވި،ްައޅުގަ

އަޅުަގނޑަށްްެއއަށްްވޯޓުދޭންްނުކުރުނީްއޭގަްހަމަސްދުވަސްްއިނީމައޭ.ްެއީއް

ްއަޅުަގނުޑް ްއޮންނަންވާނި. ްނޫންތާއޭ ްހަމަސްދުވަހެއް ކޮންމެހެން

ްއެމަ ްޤަބޫލުކުރަްނ ްވިދާުޅވުމަށް.ްހިތުގެއަޑިން ްެއވިދާޅުިވ  145ނިކުފާނު

ްއަ ްެއއާެއކު ްރައީސް، ްބޭނުންވަނީ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން ޅުަގނޑު

ްެއއްއުސޫަލކަށޭ.ް ްއެއްގޮތަކަށޭ ްެގންދަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިކަންތައް

ްޤާނޫނު ްލ.އަޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެިރްއަސާީސްހަދަމުންދިޔައިރުގައި އަޮތޅު

ްމުޙަންމަ ްދިވެހިރާއްޭޖެގްމެންބަރު ްހުށަހެޅުއްވީ ްއެމަނިކުފާނު ްނަޢީމް، ދު

 150ށްްއަސާސީްޙަްއޤުތަކުގެްތެރެއިންްބޯފެންްދިނުމުގެްކަންތަްއްރައްޔިތުންނަަަ

ްނެގިް ްއެފަހަރު ްީވގޮތަކީ ްއެކަމަުކ، ްއިންތިޒާްމކުރަން. ރަނގަޅުގޮެތްއގައި

ްއައިްސް ްފަހުން ްީވގޮަތކީ ްނަމަވެސް ްފާހެއްނުވި. ވޯޓަކުންނެްއ

ްއަޚުަް ނުޑ ްއަުޅގަ ނޑާިއ ްއަުޅގަ ްރަޝީުދްއަޅުަގނޑުމެން، ރިާޔޟް

ްނަރު ްހުށަހެޅުއްވީ ްިނޒާމް، ްގުޅިެގްންދަމާގެ ްޙައްަޤކަށްުވމާ ައސާސީ

ްނިޒާމްް ްނަުރދަމާގެ ްނިޒާަމކީ ްބޯފެނުގެ ްެއއީ ްއަނެއްާކވެސް  155މަނިކުފާނު

ްއެކަްން ްމުހިްނމުކޮށް ްމާ ްެއއަށްވުރެ ްއަދި ްަޙއްޤަކަްށވަންޏާ އަސާސީ

ްހުރިހާް ްމަޖިލިސްގެ ްކަމަކަށްވާތީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރައްޔިތުން

ްެއއްވެސްް ްމަނިކުފާނުްބޭފުޅުންވެސް ްޤަބޫލުކުރީތީ ްދެކޮޅުވެިރކަމެއްނެތި ކަހަލަ

ްއެދެންް ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްފުރުަުޞަތުދެްއވީ. އެގޮތަށް

ްމީހުންްްއިއިސްލާމްދީނަށްޓަކަ ްުހރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  160މަނިުކފާނާއި

ްދެއްވަން.ް ްހުށަހެޅުން ްއެ ްއެމަނިކުފާނަށް ްއަނެއްާކ ްތިބެ އެްއގޮތުަގއި

ްވާ ްއެބޭފުޅުްންމަނިކުފާނުގެ ްފަހަރެްއގަިއެވސް ްއެނގޭ ހަކަފުޅުްނެވސް

ފޭލްކޮށްލީކީްނޫންކަމާއިްފޭލްކޮށްލަންްބޭނުންވަނީކީްނޫންކަން.ްއެކަންްދިވެިހް

ް ްއަދި ްޤައުމަށާއި ނޑުهللا ްއަުޅގަ ްަހޟްރަތުގައި ްއަދިްމެންްގެ ްދުލުން ެގ
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ްފާޅުކުރަން.ްހިތް ްޢަމަލުން ްްބަހުން ްދެނެވޮޑިގެްނވަނީ  165ެއހެންނަމަވެސް،ްهللا.

ްފިތާލާްސީ ްނޫނިއްޔާ ްނިޝާނަށް ްއިނގިލީގެ ްއަޅުަގނޑުެމން ްފާޅުގައި ދާ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުރިންކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފިތާލުމަކުންވެސް

ްވާހަަކއަކީ،ް ްއަެނއް ްއުޅޭ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްދެން ސާބިތުކޮށްދިނީ.

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެއީ. ްހަމަ ްއަނެްއބައި ްނުކުތާގެ ނިޒާމާބެހޭ

ްއިޢުލާންކުިރްފަހަރެއް ްޢާންމުކޮްށ ްޓީވީން ްރޭިޑޔޯއިންނާއި ްަޤއުމީ  170ގަިއވެސް

ްހުވާކުރާތަންް ްވަޒީަރުކ ްލޯމަތީގައި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްގުިޅގެން ކަމަކާއި

ްނުވެް ްސުާވލަކަށް ްއެކަން ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވަގުތު ފެންނަ

ްއެހެންކަމަށްވެއްޖެ ްަހއިރާންވަން. ްކަމާދޭެތރޭގައި ްުނވި ްއާޔްމައްސަލައަކަށް

ްއެކަން ްހުއްޓާލައްވާފައި ްމިހިސާބުން ްފާުޅގަިއ،ްްޖަލްސާ ސާފުކުަރއްވާ.ްއެއީ

ްހާމަކުރީމަް ްއިޢުލާންކުީރމަ ްއެ ްރޭޑިޔޯއިން ްޓީވީންނާއި ްޤައުމީ  175އަދި

ްއެހެންވީމަ،ް ްހިނގާފައިކަމަްށ. ްެއކަން ްއެއޮތީ ްބަލަންޖޭހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަާސސީ މާއްދާތަްއްްއެވާންޖެހޭނެ.

ްއެއްމާއްާދަގިއް ްކިަޔއިދެްއވައިފި. ްެއްއބޭފުޅަކު ްނެތީމު. ކިޔާދެްއވާކަށް

ްމާއްދާަގިއް ްައނެއް ްވާގޮތް. ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުންގެ މިބުނަނީ

ްއެކުލެވޭނެ ްމަޖިލިސް ްވަޒީރުންގެ ްބަލާއިރުްްމިބުނަނީ ްއެދެމާއްާދއަށް  180ގޮތް.

ް ްމެންބަވާގޮަތކީ، ްމަޖިިލސްގެ ްއާދޭ.ްަވޒީރުންގެ ްަމޖިލީހަށް ްާޚއްޞަ ރަކު

ޚާއްޞަްމަޖިލީހަށްްމިއަންނަނީްވުޒާރާެއއްްހިންގުމާއިްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ްމިއަދުެގް ްފެޭތތީވެ ްއެއްޗަކަށް ްމިހުރިހާ ްއެހެްނީވމަ، ްވަޒީެރއް. ޙަވާލުކުރާ

ްޖަލްސާްމިހިސާބުންްހުއްޓާލައްވާފައި...

ް185 

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވުން މެންބަރު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްދެން ްނާުރވާނަން. ްނުކުތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ އަޅުަގނޑު

ްސުވާލުގަ ްތިކުރެއްިވ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާނީ. ިއްވޯޓަާކއިގެން

ް ްއޮީތ، ްދަންނަވާލަން ްނިޒާުމގެްއަޅުަގނުޑ ްނަރުަދމާގެ ްބޯފެނާއި  190ތިވިާދޅުިވ

ްމެންބަރުްކަން ްޢިްއޒަތްެތރި ްޅ.އަތޮުޅގެ ްމިއަދު ްގޮާތއި ްއައި ތައްތައް

ްޤަބޫުލފުޅުކުރަްއވާނެް ްމެންބަރުވެސް ްހުށަހެޅުއްވި ްއިބްރާހީމް، ޙުސައިން
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ްކަހަަލް ްއެްއވެސް ްކޮންފްލިކްޓެއް ްެއްއވެސްަކހަލަ ްތަފާތު ވަރަށް

ް ްދެބަސްވުމެއްަް ްވާހިނދު، ްއަިއަކމެއްކަމަަަށް ްިތްނެތި ނޑަްށ އަުޅގަ

ނޑަްށްނިޒާމާ ްއަޅުގަ ްވިދާުޅވުމަކަްށ ްވިދާޅުވި ްދަށުން ްނުކުތާގެ  195ބެހޭ

ްނެތް ްްޢަމަލުކުރެވެން ނުޑ، ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން ްއޮތްްވާހަކަ ދެން

ނޑުްވޯޓަްށްއަހަންްބަލާލާއިރު،ްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުންް ހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްެތރި ްއާދެ، ްއެދެން. ްޖައްަސވާލަދެްއުވން ރުންގެްކާޑުކޮޅުަތއް

ްއޮީތް ްދަންނަވާލަން ްފުރަތަމަ ްއާދެ، ްއެދެން. ްބައްލަވާލެްއވުން ނަންފުޅުތޯ

 200މުލަކަތޮުޅްންބަރުްމޫސާްމަނިކުްހުށަހަޅުއްވާ،ްހައްދުންމަތީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެް

ްހުށަހެޅުމެއް.ް ްތާއީދުކުރައްވާަފއިާވ ްޝަފީޤް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެއީްްމިހުށަހެޅުމަށް ްނެތް. ްދެންނެވޭކަެށްއ ވޯޓަށް

ްޤާނޫނުއަސާސީާއިއް ްއަދި ްފާސްވުންތަާކއި ްފާސްވެފައިހުރި މިހާރު

ް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދެން ްއާދެ، ްހުށަހެޅުމަކަށްވާީތ. ވަނ31ްްަތަޢާރުޟުވާ

ްއެހޭަކށެ ްވޯޓަށް ްބާބާހުށަހެޅުމަށް ްއިންތިޤާލީ ްެއއީ ްނެތް.  205ބެހޭްއް

ް ްދެން ްނުވާތީ. ްހުށ38ްަހުށަހެޅުމަކަށް ނޑަްށްހެޅުވަނަ ްއަޅުގަ ންވެްސ

ްކަމަކަށްްްހުށަހެޅޭކަށެއް ްހުށަހެޅޭނެ ްބާބުގައި ްއިންތިޤާލީ ްއެވެްސ ނެތް.

ް ްދެން ްވޯޓަްށ39ްްނުވާތީ. ްައޅުަގނޑަށް ްހުށަހެޅުމަށްވެސް ވަަނ

ްހިމެނެންޖެހޭް ްބާުބގަިއ ްއިންތިޤާލީ ްެއެވސް ްނެތް. ދެންނެވޭކަށެއް

ްޝަރީޢަތް ްއެކަމަކީ ްއަނެްއކޮޅުްނ ްނިޒާމަށްްކަމަކަށްނުވެފައި  210ކުރުުމގެ

ްދަ ްނުވަތަ ްކަމަކަށްވާތީ ްސަރުކާުރްއުަުބާރުފޯރުވޭފަދަ ްފަރާތް ާވކުރުމުގެ

ނޑަށްްވޯޓަށްްއެހެންްނެތް.ް ހިންގާްފަރާތަށްވާތީ.ްއެހެންވީަމ،ްެއއަށްްއަުޅގަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްއެހޭނީ ްވޯޓަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ދެން

ްއޮ ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްރަޝީދު ްދެންްރިޔާޟް ްއާދެ، ްހުށަހެޅުމަށް. ތް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްއެދެން.  215ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްގެންދަވަްން ްއަނުބރާ ްއަރުވާނީ ްރަޝީދަށް ރިޔާޟް

ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ް ްއާދެ، ްއެެހންނޫންކަމަށްވަންޏާ ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ.

ްކުރިއަށްްގެންަދވާ.

ް

ް220 
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ްކަންތައްތަކާއިްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރުްންތިޤާލީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްބާބު. ބެހޭ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ްހުށަހަޅުއްވާ ްރަޝީދު ް ރިޔާޟް

ް ްުހށަހެޅުން. ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްޙަސަން ްރަޝީދު މިްޙުސައިން

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުންގެ ްފަށާއިރު،ްއޮންނަ ްޢަމަލުކުރަން ހުގެްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްސިއްުރް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްއެމަޖިލީހުގެ ްރައީަސކީ، ްާނއިބު  225ރައީސާއި

ްވޯޓުންްއިންތިޚާބުކުެރވޭްބަެއްއކަމުގައިްވާންވާެނެއވެ.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް230 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްބަރު:ހުށަހެޅުއްވިްމެން

 235ްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

76ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

14ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 42ް240ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްފާްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލިއރު ްނަތީޖާއަށް ްނިޒާމާބެހޭްމިވޯޓުގެ ހެއްނުވި.

ްތ.އަތޮުޅގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްއަފީފް.ނުކުތާއެްއ،ް

ް245 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވޯޓަްށްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްތި ްމިައދު ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި



 10 

ްމިކަމަީކްްްފީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:އަ ްަނގަންޖެހުނީ. ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމި ްިތގެންދަާވގޮތުން އައްަސވަމުން

ްމައްސަލަެއއްނޫން.ް ްއަހަންޖެހޭނެ ްވޯޓަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ  250ކޮންމެހެން

ްއޮންަން ްެއކުެލވިފައި ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްވަިކގޮތަކަށް މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެެހން ްބަޔާންކޮށްދޭ. ްއެބަ ްކޮންމެހެންްްގޮތް ްނުޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވީމަ،

ްބުނާކަށްް ްއެޮގތަށް ްއަެނއްކާ ްއެއްެޗއް ްބުނާ ްޭއަގއި ްޚިލާފަށް ްއެއާއި މި

ްއެހެންްމާއްދާއެއްްމިްއިންތިާޤލީްމަރުޙަލާގައިްގެންނާކަށް.ް
ް255 

ް

ްނުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާެބހޭ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ކުތާއެްއްއާދެ،

ްރިޔާޟްްރަޝީދުްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްަްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 260ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްނިޒާމީްނުކުތާެއއްްނަގަންްމަސައްކަތްކުރީްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްއަްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތްގޮތުންނާއި ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑަށް ިދ

ްމަންޒަރުތަކުްން ްފެންނަ ްއަދި ްހަރަކާތްތަކުންނާއި ްމެންބަރުންގެ އެހެން

ްއަޅުަގނުޑް ްނޭހިޔަްސ ްވޯޓަށް ްމިއަށް ްއެނިގއްޖެ  265އަޅުަގނޑަށް

ބޭނުންވެގެންމިއުޅޭްމަޤްޞަދުްމީގައިްއެބަްޙާސިުލވާކަން.ްއެެހންވެގެންްޭއިތް

ްއެހެ ްއުޅުނީ. ްމަސައްކަްތކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްއެކަެމްއްނެގޭތޯ ންނަމަވެސް،

ްދޭތެރޭގަިއވެްސް ްަސއްޚަކަމާ ްވޯުޓގެ ްނެގި ްދެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ނުވި.

ްބޭނުންކުރާް ްމިވޯޓުާލން ްއަޅުަގނުޑގެ ްުއފެދޭ. ްުސވާލު ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްފިތަންޖެހޭް ްބުަނން ްާއއޭ ްނޫނީ ްހެޔޮ ްއެއިްނނަ ްސިސްޓަްމގެ  270މައިކް

ްމައްސަަލއެއް. ްއެއީ ްއެަެހެންީވމަ، ްނުފިތޭ. ްޭއެގްްއެްއޗަކަށް އެހެންވީމަ،

ްދެްންކަަަޙަސައް ްޝަްއުކކުރެވޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދޭތެޭރގަިއ މާ

ްފާސްނުވީމަ.ް ްމީތި ްޙާސިލުވެއްޖެ ްމަޤްޞަދު ނޑުެގ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްހުންނަް ްމަޖިލީހެއްަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްދެްންއޮންނަ ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ އެއީ

ނޑުެމންްމިހާރުްއޮންނަްޤާނޫ  275ނުއަާސސީްބުނާގޮތުްންރައީސަކުްޖެހޭނީްއަުޅގަ

ްނޫނިއްޔާް ްވޯަޓކުން ްސިއްރު ްޖެހޭނީ ްތެރޭގައި ްމަރުޙަލާ ްއިންތިޤާލީ އަދި



 11 

ނަޑއަޅަންޖެހޭނީ.ްއެހެންވީމަ،ްއެމަޤްޞަދުް މަޖިލީހުގެްވޯޓަކުންްރައީސަކުްކަ

ްމަސައްކަތްކުާރް ްއިޞްލާޙަށް ްިމއަދު ްޙަޤީޤަުތަގއިވެސް ްއެއީ ޙާސިލުވާތީވެ.

ް ް ނޫނީްމީހުންނަށް ްބޮޑުްރައްޔިތުްނގެ ްވަރަށް ްލިބިގެންދިޔަ މަޖިލީހަށް

ްވަރަްށް ްދެަރވީސް. ްވަރަށް ްއަޅުަގނުޑ ްފާްސވީަނމަށް ްއޭތި  280ކުރިއެރުމެއް.

ްއުފާެވއްޖެްމިއަދުްއޭތިްފާސްުނވީތީވެ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްނުކުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދަށުންްއާދެ،ްދެން ާތއެްއގެ

ްނިޒާމާބެހޭް ްފާހަގަކުެރއްވުން. ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރަކު  285ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްފުރުޞަތުްއެުރވީ.ްދެންްެއހެންނަމަވެސް،ް ނުކުތާއެކޭްވިދާުޅވީމަްއަުޅގަ

ްދެންް ްނޫނޭ. ްގެންދަވާކަށެްއ ްއަނބުރާ ްމި ްވިދާޅުީވ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުރަ ްފާހަަގ ްމައްސަލައެއް ްއެފުރުޞަުތްއެހެން ނޑަްށ ްއަުޅގަ އްވާތީ

ްދެން.ް ްއޮތީ ްއެރުވިފައި ްނޭރުވީހެންނޭ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިޒާމާބެހޭް ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްެއހެންވީމާ، ްދެން  290އެހެންނަމަވެސް،

ްވޯަޓްށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްއާދެ، ްނެތޭ. ްބަލަިއގަނެވޭަކށެއް ނުކުތާއެްއކަމަށް

ްދެ ްނިލަންދެއަތޮޅު ްމެންބަރުްދަންނަވާލަންއޮތީ ްޢިއްޒަްތތެރި ކުނުބުރީގެ

ްއާޠިފްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއަދި ްރިޔާޟް މުޙަންމަދު

ްވޯޓަްށް ްއަޅުަގނޑަށް ްމިހުށަހެޅުމަށް ްހުށަެހޅުން. ްއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ

ްމިހާރުް ްމައްސަަލތަކަކަށް ްހުރިހާ ްބާބުގެ ްއިންތިޤާީލ ްނެތް  295އެހޭކަށް

ްއަހާ ްވޯޓަށް ްދެންްްގާތްަގނޑަކަށް ްމިހާހިސާބުން ްއެހެންވީމާ، މިނިމުނީ.

ްކުރިައްށް ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްމާއްދާއަށް އެްއވަނަ

ްމިހުށަހެޅުމަށްް ްދެން ްދަންނަވަމުން ްުނގެނެޭވނެކަމަށް ްބަެއއް ގެންދަންވީ

ްއިބްރާހީމްް ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނެތީ.ްއާދެ،ްެދން ްއެހެން ވޯޓަށް

ް ްއެއްެވސްްއިސްމާޢީލް ްމިހާހިސާބުން ްހުށަހެޅުން  300ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ

ހުށަހެޅުމަކަށްްވޯޓަށްްނޭހޭނެކަމަށްްދަންނަވަމުންްއިންތިޤާލީްބާބުގެްކަންަތްއް

 ްްމިހިސާބުންްނިމުނީކަމަށްްދަންނަވަން.

ް
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އެޖެންޑާްކުރެވިފައިވާްކަންތައްތައްްނިމުމުންްރިޔާސަތުންް -3

 305 ޖަލްސާްނިންމަވާލެއްވުން.

 

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން ްނިމުނީ. ްމިހާހިސާބުން ްދުވަސްްމިޖަލްސާ ްއޮްނނާނެ ްޖަލްސާއެއް ދެން

ނޑުްދަންނަވާނަން.ް ްފަހުންްއަޅުގަ

ް

 310ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوييްربްهلل والحود
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