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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

ްްް

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

 ް،ވަނަްމާއްދާގެް)ދ(11ްމިބާބުގެް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްް-2

18ްއަދިް، ނ(ވަނަްމާއްދާގެް)17ް ް،ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(16ް

ވަނަްޖަލްސާގައ254ްްިވަނަްމާއްދާއަށްްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެް

މެންބަރުންްހުޅަހަޅުއްވާްތާއީދުލިބިފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްވޯޓަށްް

 10ްއެއްސެވުން.

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ ްަރއްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަްށ255ްްއާދެ، ަވނަ

ްއެ ްެދއްވި ްމަރުޙަބާ.ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނމެހާ

ް ްމިހާތަނަށް ްމިއަދުެގ57ްްއާދެ، ްާއދެ، ްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި. މެންަބރުން

ް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ،2ްްއެޖެންޑާަގއި ްމިއޮތީ، ްއަިއޓަމަކަށް  15ވަނަ

ް 11ްްމިބާބުގެ ްއަދި ް)ދ(، ްމާއްދާގެ 16ްްވަނަ ް)ނ(، ްމާއްދާެގ 17ްްވަނަ

(ް ްމާއްާދގެ ްވަނަ 18ްްނ(ްއަދި ްަމޖިލީހުގެ ްާޚއްޞަ ްާމއްދާއަށް 254ްވަނަ

ވަނަްޖަލްސާގައިްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާްތާއީދުްލިބިފަިއވާްއިޞްލާޙުތަކަްށް

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއާދެ، ްެއއްސެެެވުން. ވޯޓަށް

ްިމވަނީް ްޖަްލސާގައި ްކުރީދުވަހުގެ ްމީގެ ްފަދަިއން  20އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްޢިއްޒަތްތެިރްްއަޅުަގނޑުމެން ްތިއްެބިވ ްއޭރު ްހުށަހަޅަން ްހުށަހެޅުންތައް މި

ްހުށަހެޅުންތައްް ްހުށަހެޅުްއވި ްއެ ްއަރުާވ، ްފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް

ްމާޭލޭގް ްއާދެ، ްކުރެވިަފއި. ްސަރކިއުލޭުޓވެސް ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް25 

ްްީހމްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަަނ18ްްޝުކުރިއްޔާ
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ްމަފްހޫމްެގްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަްއސަލައަކީ ްމިުއޅޭ ްތަފާތުވެގެން ްޚިޔާުލ ްަގއި ް)ހ( މާއްދާގެ

ްހާސިލުކުެުރުމަްށް ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްހިއެއްުނވޭ. ްމިހާރަކު މައްސަލަެއއްކަމަށް

ްބޭނުން ްއެީއ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޤްަޞދު ްމިއުޭޅ ެެގެން ެވ

ްޖިނާ ްކުރަންވެއްޖެނަމަ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއިމެުދ ްދަޢުވާއެއްެް  30ްއީ

ްފެށުމުގެް ްޝަީރެީޢަތް ްކޯުޓގަިއ ްނިންމުން، ްެއ ްޖެނަރަލްގެ ޕްރޮސިކުޓަރ

ްހިނގަމުންދާް ްެއ ްލިބުން ްފުރުޞަތު ްމަޖިލީހަށް ކުރީަގއި

ްނިމެންދެންް ްދައުރު ްދަޢުވާއެްއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ އެ

ްޑްރާފްްޓް ްސާުފވާނެގޮަތކަށް ްއިތުރަށް ްއެކަން ްއެހެންވީމާ، ފަސްކޮށްލުމަށް.

ްމެންބަރުގެނެިވއްޖީ ްގިަނ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ  35ންގެްިވއްޔާ

ް ްެއއަށް ނުޑްއެއްބަްސެވވަަޑއިގަތުން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ލިބިދާނެހެން.

ހަމަްކުޑަްތަންކޮޅެއްްިއތުރުކޮށްލަން.ްްހުށަހަޅާލަން،ްމިހާރުްއޮތްްޑްރާފްޓަށް

ްމާލޭެގް ްމި ްދަންނަވާލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮންނާނެގޮްތ އިތުރުކޮށްލީމާ،

ްއޮތްް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްނަޝީދުވެސް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއިތުރުކޮށްލުްނ. ްތަެަންކޮޅެއް ްކުޑަ ްހަމަ ްމަފްހޫމަށް ނޑު  40ވަަނ18ްްމައިގަ

ް ްމ18ްާމާއްދާގެ ްއްވަނަ ް)ހ(، ްމަޤާމުގަިއްާދެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްތު ްކުިރކަމުގެ ްކުށެއް ްޖިނާއީ ްކުރިްނނަމަވެސް ްޭއގެ ްނުވަތަ މަތުްހުހުރެގެން

ްވާންވާނޭ.ް ްޖަވާުބދާރީ ްއޭނާ ްއެކަމަކަށް ްކުރެިވއްޖެނަމަ އޭނާާއއިމެދު

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ް ްދަޢުވާއެްއްއާއެހެންނަމަވެސް، ްއެފަދަ މެދު

ް ްޖެނަރަލްްކުރަންޖެހިއްޖެ ްޕްރޮސިކުަޓރ ްމައްސަލަެއއް ްއެ  45ޙާލަތެއްގައި

ްރައްޔި ްހުށަހެޅުމުން، ްމަޖިލީހަށް ހިނގަމުންދާްތުންގެ

ްފަސްކުރުމަށްް ްދަޢުވާއެއް ްއެ ްނިމެންދެން ްދަުއރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްމަޖިލީހުންް ްއެ ްބަޔާންކޮށް ްއެކަން ްފެންނަނަމަ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްޤަރާރަކު ްއެހެންވީމާ،ްފާސްކުރާ ްފަސްކުެރވިދާނެއޭ. ްދަޢުވާެއއްކުރުން ްއެ ން

ްޢިއް ްއުންމީދުކުަރން ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަކީ. ްައޅުަގނުޑގެ  50ޒަތްތެރިްއެއީ

ްފާޅުކުރެއްވި ްއެކުެލވިގެްނވާނެކަމަްށްްމެންބަރުން ްމީގައި ޝުޢޫރުތައް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް
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ް

ްްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްއަޮތޅުެގ ްޢަބްދުޅ.  55ނިޒާމާބެޭހްްޢަލީهللا

ްނުކުތާއެެެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްފުރުޞަތުްްهللاޢަްބދުފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުް ްހުށަހެޅުމުެގ ްއިޞްލާޙު ްއޮތީ ްކުރީުދވަހު  60އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުް

ްބަންދުވެފަްވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަލީް ްއޮީތ ްެވއްޖިއްާޔ ްމިއަުދްދެކޭގޮުތގައި ްއެހެންނަމަެވސް، އި.

ް ްުސވާލު ްއެ ްދެއްވާނަންތޯ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުން ނުޑްއިޞްލާޙު އަުޅގަ

ްބޭނުންވާތީވެ. ްމެންބަރުްްކޮށްލަން ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާލޭގެ ްމިއަދު ެއީއ

ްޢިއްޒަތްް ްމާލޭގެ ްިއޞްލާޙެއްެގ، ްއިސްމާޢީލުވެސް ްމެންބަރުްއިބްރާހީމް  65ތެރި

ްނަޝީދުް ްއިްމުޙަންމަދު ްގެންނަންްހުށަހެޅުއްވި ްބަދަލެއް ްއިތުރު ޞްލާޙަކަށް

ްއެބައޮތްތޯް ްފުރުަޞތު ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއެވިދާުޅވީ. ްއެބޭފުޅާ ބޭނުންވާތީ

ނޑުްފުުރޞަތަކަށްްއެދުނީ.ް ްއަހާލަންވެގެންްއަުޅގަ
ް

ް70 

ްރިޔާޟްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅގެ ްތ. ްނުކުާތއެްއ އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭ

ް.ްރަޝީދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް75 

ްއަޅުަގނޑަްށްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްިސޓީެއްއްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްފޮނުްއވި ްދުވަހު ނޑަްށްބުރާސްފަތި އަުޅގަ

ްސިީޓއާ ްއެ ްހުށަހެލިބުނު. ްގިނަ ްވަރަށް ްލިބިފައިހުިރްެއުކގައި ޅުންތަކެްއ

ްއެް ްހަމަ ްއެދުވަހު ްދެން ްވިދާޅުވި. ްއައްަސވާނެަކމަށް ްވޯޓަށް މިއަދު

 80މަޖިލީހުގެްއެްފްލޯރގައިްމިަވނީްމެންބަރުންތަކަކަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގެް

ްދެއްވާ ްދަންނަވާނީްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއހެންނަމަވެސް، ފައި.
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ްމާއް ްފާސްނުވެދިޔަ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަ ހުރިގޮތަްށ،ްއެދާަތއް

ްފިކުރުހުރިގޮާތް ްގިނަބަެއއްގެްރުހުމާްނޫންނަމަްއެބޭފުޅުންގެްޚިޔާލާ ނޫނިއްޔާ

ޚިލާފަށްްއަނެއްކާވެސްްއެްހުަށހެޅުންތަކެއްްހުށަހެޅިފައިްއެއޮީތ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްފުރުޞަތުް ްއެ ްހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  85މާލޭގެ

ްމެންބަރު ްމިކަްންމިއަދުވެސް ްވާނެގޮަތކަށް ްމިކަން ްދެއްަވއިގެން ންނަށް

ްގެންގޮސް ްޢިއްޒަތްތެިރްްކުރިއަށް ްޮބޑަްށ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ެދްއވުން

ްް..ރައީސްގެްއަރިހުންްއެދޭކަމެްއ.
ް

ް90 

އާދެ،ްއިށީނެދވަަޑއިގެންްދެްއުވންްއެދެން.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއާތިފް.ްމާލޭގެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް95 

ްިޢއްޒަްައޙްަމދުްއާޠިފްްމާލޭްމެންަބރުް ްޝުކުރިއްޔާ ްަރއީސް. ްތްތެރި ްއާެދ، ްބޭފުުޅން ްއެވިދާުޅާވްބައެއް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފަދައިން ްމިއޮްނނަނީ ްމެންބަރުނ254ްްްއެޖެންޑާަގއި ްޖަލްާސަގއި ވަނަ

ްތާް ްއެްއސެވުން.ްހުށަހަޅުއްވާ ްވޯޓަްށ ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްލިބިފަިއވާ އީދު

ްހުށަނޭޅޭނެކަމަށްް ްއަލުން ްމިއަދު ްއޮތުމަކުން ްއެހެން ްެއއަކަށް އެހެންވީމާ،

ް ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްމާބޮުޑްއެެހންނަމަވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމާ  100ދެން

ްނެތި ްޖައްާސކަށް ްއޮްތްމައްސަލަެއއް ްތަފާތެއް ްމަފްހޫމުގެ ްމި ން.

ްހުށަހެޅު ްއެަބއޮތް ްުހށަހަޅާފައި ްައޅުަގނޑު ްމާއްާދ18ްްމެއް، ވަނަ

ްާވްން ްއެޭހނެގޮތަކަށް ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށްވެސް ްމި ްއެހެްނވީމާ، އުނިކުރަން.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުިރއްާޔ ްދަންނަވާލަން ްެއވާަހކަ ްބޭނުްނވާތީ އަޅުަގނޑު

ްޕާޓީއެއްް ްދެ ްއިދިކޮުޅ ްދެ ްގޮތުަގއި ްއެނިގފައިވާ ްއަޅުަގނޑަށް  105ެގްރައީސް.

ްމިއުޅެީން ްައއިްސގެން ްހުށަހެޅުމެއް ްމި ްދެެކިވގެްނ ްވާހަކަ މެދުގައި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.
ް

ް
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 110އުނިކުރަްންްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގއިވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްއަޅުަގނޑުްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްއެކަމަކު ްދެން ްއެހޭނެ. ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްމާލޭެގްއެއާހުށަހެޅި ެއކީަގއި

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާްހުށަހެޅުމަށްްއިތުރުް

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްހުށަހަޅުްއވަން އިޞްލާޙެއް

ްމާލޭގެް ްއެކަން ްހުށަހެޅުއްވީ، ްނޫނީވިްއޔާ ްޚިޔާލުފުޅުކުރެއްވީ ްމި ްއިސްމާޢީލް

ްމުޙަންް ްމެންބަރު ްއެކަން،ްްމަދުޢިއްޒަތްތެރި ްބަލައިގަންނަންތޯ  115ނަޝީދު

ްއިޞްލާޙުްއެްހުށަހެޅުމަށްްގެްނނަން.

ް

ްއަުޅަގނޑުްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއިޞްލާޙަކީ ްީމގަްްއާދެ، ނޑުމެންްްދެޭކގޮުތގައި ްއަުޅގަ

ްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއެގޮަތްށްހާސިލުކުރަން ްާވތީވެ ްހާސިލުވާނެކަމެްއކަމަށް ްމަޤްޞަދު އުޭޅ

 120ްގެންނަންްައޅުަގނޑުްަޤބޫލުކުރަންްޝުކުރިއްާޔ.ްއެކަން

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުރިއްާޔ. ްމުޙަންމަދުްވަޒީރުްނގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ްނަޝީދު.ް

ް

 125ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއ18ްްއާދެ،ްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްމާލޭގެ ްދެންމެ ް)ހ(ްއަށް ްމާއްދާގެ ްމެންބަރުްވަނަ ްޒަްތތެރި

ްިއބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތީއދުކުރަން.ްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން:
ް

ް130 

ނޑުްއާެދ،ްތ.ްއަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިހާރުްމީްއަުޅގަ

ްޝީދު.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟްރަ

ް

ް

ް135 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްމެންބަރުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްޢިްއޒަްތތެރި ްރ.ްއަތޮުޅގެ ނޑުވެސް ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވަޙީދު ްބަދަލެްއްޢަލީ ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްއޮތް ހުށަހަޅުއްވާަފއި

ްފު ްއެ ްއެހެންީވމާ، ްބޭނުންވޭ. ްދެއްުވްންގެންނަން ނޑަށް ްއަުޅގަ  140ރުޞަތު

ްމަޖިލީހުެގް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެދެނީ ނޑު ްައޅުގަ ްއެދެން. ްބޮޑަްށ ވަރަށް

ް ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްސީދާ ްފީރުްނނާސަދައުރެއްނެތި މިކަހަލަް،

ް ް)ދ( ްއެއީ ްމަޤާމުތަކަށް ްއެހެންވީާމ،ްއަށް ްގެންނަން. ްއިޞްލާޙުަތކެއް އެ

.ްއެހެންވީމާ،ްއެްފުރުޞަތުްދެއްވުްންއިޞްލާޙަށްްވަްއޓާލަންްޢަލީްވަޙީދުގެ

 145ްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްއެެދން.ް

ް

ް

ްއަޅުަގނޑުްބަލައެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުގަންނަން.ްއާދެ،ްމިހާރުްއްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްކަމަކަށް

ްޢިބާރާތުންް ްވިދާުޅވި ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްއަޅުގަ ްއަތޮުޅެގްދެން ްރ. ްއާދެ، ްދަންނަވާލީ. ްމި ްމިހެން  150ނޑުމެން

ްއެބަްވަގުުތކޮޅަކަށް...ްްޢަލީްވަޙީދުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 155ްހުށަހަޅުއްވާްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްހުއްދަްދީފިން.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް

ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް160 

ްޕާޓީެގްްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްމަަސއްަކތްކުރަނީ ްމިތާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ،

ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްހައިިސއްޔަތުން، ްއޮންމެންބަރެއްގެ ްސިޓީެއއްެވސްލާފައި ްނާނެްރައީސަށް

ްއަޅުަގނ ްމެންބަރަކު، ްއެެހން ްޕާޓީގެ ްޕާޓީގެްއަޑުމެން ނުޑމެން ޅުގަ

ްގްރޫޕްގެ ްހުށަހެޅުމެއްްޕާރލިމެންޓްރީ ނޑުެގްްފަާރތުން ްއަުޅގަ ހުށަހެޅީމާ

ްމި ްދެން ްބޭނުމެއްނޫން. ްބާއްވާކަށް ްކްލިއަރްްއީހުށަހެޅުން  165ވަރަށް
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ްަޗިއލްޑިޝްެވގެްން ްމީ ްހިއެއްނުވޭ ނޑަަކށް ްއަެަުޅގަ މައްސަލަެއއް

ްކަމެއްހެއަ ްއުޅެންޖެހޭވަރުގެ ްމިތާ ްއަނެއްާކްޅުަގނޑުމެން ްދެން ންނެއް.

ް ްމަޖިލީހުެގްމިކަމަށް، ްވަޒީރުންގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިސްމާޢީލްގެ އިބްރާހީމް

ް ްވާތީ، ްތާއީދުކުރައްވާަފއި ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު 18ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަ ްަބއި ްހުށަހަޅާފަިއވާ ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ނުޑްވަނަ  170ުޅގަ

ނޑުްާބްއަވންްބޭނުންވޭ.ް އަނބުރާްގެންދަން.ްެއކަމުންް)ށ(ްގެްބައިްއަުޅގަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްއެގޮތަްށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެިރ އާދެ،ޝުކުިރއްޔާ

ްޢިްއޒަތް ްއަތޮޅުގެ ްތ. ްދެން ްއާދެ، ްޢަލީްްތެރިބަލައިގެންފިން.  175މެންބަރު

މަޢާފްކުރަްއވާްތ.ްއަތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްވަޙީދު،ްސޮރީ،ް

ްދެންމެއަ ްމިހާރު ްހުށަހަޅުއްވަން ްހުށަހެޅުމެއް ްއެކަްންރަޝީދު ކު

ް ްމެންބަރުބަލައިގަެނވުނުގޮތަީކ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަޝީދުގެްްމާލޭގެ މުޙަންމަދު

ްޢިއްޒަްހުށަހެޅުއްވުން ނޑުމެން ްގެންދެވީ.ްއަުޅގަ ްއަނބުރާ ްމެންބަރު ތްތެރި

ްއިސްމާޢީލްް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްމާޭލގެ  180އެހެންވީމާ،

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަިޖލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ހުށަހަޅުއްވާ

ްއޮންނާނީ ްހުށަހެޅުމެއް ްހުށަހެޅުއްވި ްެއގޮަތްށްނަޝީދު ްއެހެންވީމާ، ްދެން .

ްކުރި ްްއަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްގެންދެވޭނީ. ްއަތޮޅުެގ ތ.

ްމިދެންނެވިގޮތަ ްހުށަހެޅުްއވޭނީ ްގޮތެއް ްވަޙީދުެގްމެންބަރަށް ްަޢެަލީ ްއެ ށް

 185ްއަނބުރާްގެންދެވިކަމަށްވަންޏާ.ްހުށަހެޅުއްވުން

ް

ްޢިއްޒަތްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ނޑާއި ްއަޅުގަ ްެއގޮަތށް ްރައީސް، ްވަޙީަދށްތެރި ްފުރުޞަތުްްޢަލީ

ްދެއްވުްވާހަކަެދއްެކވުން:ރަޝީދުް ނޑާިއ ްއަުޅގަ ްއެދެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެގޮަތްށްން ްވަީޙދާ ޢަލީ

ްހުށަހެޅުމަކީ،ް ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅާލާނަން. ްއޭތި ރަނގަޅުކޮށްލާފައި

ް ްތިއްަބވާ ްޤައުމުތަުކގަިއ ްބޭރު ްދެންެނވިހެން ްއަިދްސަްކުރިންވެސް  190ފީރުންނާ

ްމީސް ްމިކިޔާ ްަނން ްނަން ްއެިކއެކި ްޢައްޔަންކުރާީންއެހެން މީހުން
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ް ްއެގޮތަްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ްނުލައޭ. ްދައުރަކާ ްމަޖިލީހުގެ ރަްއިޔތުންގެ

ނޑުމެންްއޭތިްއެަބްފޮނުވާ... ްއަޅުަގނޑުްއެއޮތީްޑްރާފްޓްކޮްށފައިްއަުޅގަ

ް

ްއަތޮޅުެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރ. ްދެން ްދެއްވާ. ްފޮނުވާލަ ްައވަހަށް ްޝުކުރިްއޔާ.  195އާދެ،

ްމެޢި ްހުށަހެޅުއްވުންއްޒަތްތެރި ްމި ްވަޙިދު ްޢަލީ އަނބުރާްްންބަރު

ްގެންދަވަނީތޯ.

ް

ްރަޝީދުެގ،ްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމެންބަރުްްރިޔާޟް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮުޅ ްތ. ްމަޢާފުުކރައްވާ

ްހުށަްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަސްމީގޮތުްނ ްހުށަހެޅުއްވުން ްމި ްރަޝީދުގެ  200ހެޅުއްވީމަްރިޔާޟްގެ

ްއަޅުަގނޑުްގެންދާނީ.ްއަދިްުނގެންދަން.ް

ް

ްެމންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްތ. ްއާދެ، ރިޔާޟްްްއާެާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.

ް ްހުށަހެޅުްއވުން، ްޮއންނަންވީގޮތަްށްރަޝީދުގެ ްޢިބާރާތް އެ

 205ވާްދެއްވުންްއެދެްންޢިބާރާތްކުރައްވާަފއިްވިާދޅުވެްދެއްވާފަިއްމިކޮޅަށްްފޮނުއްް

ް.އަޙްމަދުްޢާދިލްްވަރަށްްައވަހަށް.ްއާދެ،ްމިްހދ.ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ްރިޔާސަތުްންްޝުކުރިއްާޔ.ްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްދެންމެ ްބޭނުންވަނީ ްާސފުކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ

ްހުށަހެޅުމަވިދާޅުެވއްޖެ،ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއަްޙމަދުްާޢދިލް ްއިބްރާހީމްްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ކީ

ްހުށަހެޅު ްހުށަހެޅުނު ްއްވުއިސްމާޢީލް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ  210އަޑުިއިވގެްންެމކޭ.

ްއަުޑް ްވިދާޅުވި ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްއަނެއް ްމާލޭގެ ްމި ހިނގައްޖެ

ް ްހުށަހެޅުއްވީ ްއ18ްޮއެބޭފުޅާ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްބާއްވަްންަވނަ ްތގޮތަްށެް

ްބޭނުންވެއް ްއޮންނާީންޖޭ. ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ، ްާސފުކޮށްލަން ައޅުަގނޑު

ވަަނ18ްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްހުށަހެޅުއްވިް

ް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމުޙަންމަދުްއާއި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަނެއް  215މާލޭެގ

ްވަަންމާއްދާގެް)ށ(ްތޯއޭ.18ްްނަޝީދުްހުށަހެޅުއްވީް

ް

ް
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ްއާދެްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްހުވަދުއަޮތުޅް، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްރަނގަޅު... ްއޮންނާނީ. އެގޮތަްށ

 220ްއުތުރުބުރީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަދުނާންްޙަލީމް.

ްް

ްހުށަހެޅިްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްކުރިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ ްއާދެ،

ްދާދިްްހަކަެދއްެކވުން:އަދްާނންްޙަލީމްްވާ ްބަދަލުވެގެންދާތީވެ، ްހުށަހެޅުންތައް ްހުިރ ްވިސްނާފައި ވާހަކަދެެކވި

ް ްކޮޅުަމޑުލު ްދެންމެއަކު ްޢިްއޒަްތތެރި ްަރޝީދުވެސް ްރިޔާޟް 11ްމެންބަރު

ްއިސްލާޙުވަ ްއަްށ ް)ދ( ްމާއްާދގެ ްްނަ ނޑަްށްހުށަހަޅުްއވާތީ،  225އަުޅގަ

ްއިތުރު ްގޮުތގައި ްމައްސަަލއެްއގެ ްހުށައެޅޭެންްމިފުރުޞަތުގައި ހުށަހެޅުން

ްފުރުޞަތަކަްށް ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންވެ، ްޤަބޫލުުކރަން. ްައޅުަގނޑު ކަމުގަިއ

ް ްއަޅުަގނޑު 11ްްމިއެދުނީ. ް)ދ( ްަވނަ ްއަށް ްއިސްލާޙަކީ، ބޭރުްހުށަހަޅާ

ްޞަެަފީރުންް ނަޑއަާޅ ްކަ ްޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ްަބއިނަލްއަްޤވާީމ ޤައުމުތަކަށާއި

ް ްމަްޝވަރާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަވކިކުރުން.ްރައްޔިތުންގެ ްޢަްއޔަންކުރުާމއި  230މަތިން

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެވެސް ްތާއީދުކުަރއްވާނެކަުމގަިއްމިހުށަހެޅުމަށް ންބަރަކު

ްއުންެްމީދުކުރަން.ްޝުކުރިއްާޔ.އަޅުަގނޑުް

ް

ްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ، ްފަދަިއން، ްފާހަގަކުރެްއވި މިހާރުްންަބރު

ްހުށަހެޅުންތަކަކަ ްތިހުށަހެޅުމަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްވަގުތުެދވުނީމާ ނުޑްށް  235އަޅުގަ

ްއެހެ ްނެތީން. ްނާރުާވކަށެއް ްމެންބަރަކުްވަގުތު ްތާއީދުކުރަްއާވ ންވީމާ،

ްއާދެ،ްބ.އަތޮުޅެގްމެންބަރުްޢަލީްފާއިޒު.ްއަޅުަގނޑު...

ް

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެ ްއެހުށަހެޅުއްވިއަދު... ްުހށަހެޅުއްވުމަްށްްނާން

 240ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްޢަލީްފާއިޒުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްް

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިތުރު.. ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްިމހާހިސާބުން ްއާދެ، އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ.

ްލ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނައީމް.

ް

 245ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްައޅުްމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުްހައްުދން ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިނެގީ،ްއާދެ. ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމީ ނޑު ްމިހާުރްގަ

ްްނައީމްެްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިްއެޔގަިއ، ްއަޅުަގނޑަްށްމިގެންދާގޮތުން ްދުވަހު ްޖަލްސާއޮތް ެއންމެފަހުން

ބުްމިސްރާްބަންދުކޮށްފައިވާްބަންދުކުރުމެްއްމިހާރުްހުޅުވިގެންގޮސްްމުޅިެއތީގެ

ް ްއޮާޔގޮްސވެ ްހުންގާނު ްޤަބޫލެްއްގެއްލި ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑެއް  250ނިމިދަނީ.

ްހުށަް ްދެންމެ ްބަލައިގަންނަވަްންނުކުރަން ްހުށަހެޅުން ހެޅުއްވި

ްފުރުޞަތުްވާނެ ްމިައދު ްއިތުރުބަަޔކަށް ްއަިދ ކަމަކަްށވެސް.

ްނެގުން.ް ްޯވޓު ްއެޖެންޑާައކީވެސް ްމިއަދުގެ ލިބެންވާނެކަމަކަށްެވސް.

ްއަ ްބޭފުޅަކު ްދަންނަވާނީ ްހުށަހެޅުންްޅުަގނޑު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ

ްއެ ްގެނެވޭނެްކަމުނުދާކަމަށް ްއަނުބރާ ްފެނިވަޑަިއގަންނަވަންޏާ  255ބޭފުޅާއަށް

ްފުރުޞަތުްއެކަނިްއޮންނާނީްޝުކުރިއްާޔ.
ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްކުރީދުވަުހެގ ްދަންނަވާލާނަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮންނާނެގޮތް ްިރް)ށ(

ްހުްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމަޤާުމގައި ްނެތީމަ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްވަޑަިއގެން  260ރިމީހަުކްމެންބަރު

ް ްހުރިއިުރ، ްހައިސިއްްއެމަޤާމުގައި ްމަޤާމުގެ ްޤާނޫނާއިްޭއނާގެ ޔަުތން

ްކަމަކާމެދުްްޚިލާފުނުވެ ްދޫކޮށްލާފަިއާވ ްނުކޮށް ްުނވަތަ ކޮށްފައިވާ

ނޑި ޔާރުްެގެއއްަގއިްނުވަތަްަޝރީޢަތުގެްއެހެްންއޭނާގެމަްއޗަށްްެއްއވެސްްފަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިްއާޔ ްނުކުރެވޭނެއޭ. ްދަޢުާވއެްއ މަޖިލީހެއްގަިއވެސް

 265ްރައީސް.

ް

ްއާދެ،ްތާއީދުކުަރްއވާްމެންބަރަކަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްމާލޭ ްއެހުށަހެޅުްއިވް` ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ރު

 270ްހުށަހެޅުއްވުމަށްް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްމުޙަްނމަދުްމަްޖދީްއިްބާރޙިމްް
ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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ްޝުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްއިށީނދެަވޑަިއެގންދެއްވާ. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި އާދެ،ްކުރިްއޔާ

ްފުރުޞަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްޤަމިހާ ްނިންމާލަން ްއާެދ،ްޞްތު  275ދުކުރަނީ.

ްތ.ްއަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްއަފީފް.

ް

ްއެަބއޮްތްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްފޮނުވާފައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ

ްްއަފީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިއަދުގެ ްއެޖެންޑާ. ްއެްދެން ްއިުރއިރުޮކޅާ ްތިގެންނަވަީނ.ްއެޖެންޑާ ބަދަލު

ް ްކިހާހިސާބަކުން ްހުއްޓުވާލައްަލއްވާީނ.ްްމިއެހެންވީމާ، ްގެންނެވުން  280ބަދަލު

ްއެވާހަކަްސާުފކޮށްލަން.

ް

ްބަދަުލގެނައީ،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑު ްްއާދެ، ްނެގުން ްވޯޓް .ްއެހެންނޫންތޯިމއޮތީ

.ްއެހެންނަމަވެސްްމިހާރުްށްގޮތައެްްމިއޮތީރަނގަޅުްވާހަކަފުެޅއްްއެޖެންާޑގައިް

ްއިސްލާ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްހުށަހެޅުއްވީމަްޙެވަަޑއިގެންނެތް  285ްއ

ް ްއެއާއެއްކޮށް ްހަމަ ްއެުރވީ.ްދެން ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެިރްއެހެން

ބޭފުޅުންނަށްވެސްްުފރުޞަތުްއެރުވުނީމަްއެހެންްއެބައެއްެްްމެންބަރުންވެސްް

ނޑަްށް އީކީްަމއްސަލަެއއްޫނންހެން.ްއާދެ،ްމިހީވަނީްއަޅުަގނޑުްދިނީ.ްއަުޅގަ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްގދ.ްގެްިޢޒަތްތެރިްމެންބަރުްއައްބާސްްިއބްރާޙީމް.

ް290 

ްޢިއްޒަތްތެްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް ްގޮތުންެވްސްރި ްނުކުާތއެްއެގ

ްްއަްއބާސްްއިްބރާީޙމްް ްބޭނުންވަނީ، ްއޮތްކަމަްށްްލާޙުޞްއިްދަންނަވާލަން ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ

ްހުށަހެިޅްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްސަބަބުން ްހުރުމުގެ ްޗުއްީޓަގިއ ނޑު ްއަުޅގަ ވާނަމަ

ްއެޭދްޙެއިސްލާ ްދެއްވުން ްއެފުރުޞަތު ްމިއަދު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހުށަނޭޅުނީމަ އް

ް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިހާރު ްެއއީ ްދަންނަވަން. ް)ނ(16ްްވާހަކަ ްމާއްދާގެ  295ވަނަ

ްއެއިއު ްެއއީ ްޖެހެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންދަންނަވާލަން ްއްޙެްލާޞްނިކުރަން.

ްވޯޓަށްވެްސް ްައދި ްދެްއކިފައި ްވާހަކަެއްއވެސް ްެއްއގޮތަކަްށވެސް މިތަނުގައި

ްިމއިް ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހަޅާޞްއެހިފައި. ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުންްލާޙު

ް ްއެއީ ްމާއްދާގ16ްެދަންނަވަން. ްކޮމިޓީންް، ވަނަ ޑްާރފްޓް

ްއޮތްޑްރާ ްފޮނުއްާވފައި ްއޮތްްްފްޓްކުރުްއވާފަިއވާ  300ވަަނ16ްްް،ޑްރާފްޓްަގއި
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ނުޑް ްއަޅުގަ ްއިޞްާލޙު ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއުނިކުރަން. ް)ނ( މައްދާގެ

ްހުށަހަޅަން.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް305 

ްފަދައިްން، އެހެންވީމާ، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްެތރި

ްފުރުޞަތުްއަޅު ްއެ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާީތ ްކުރީގައި ްފުރުޞަުތ ްއެ ަގނޑުމެން

ްއާދެް ްއަުރވާނަން. ްއަޙްމަދުް، އަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

ްޝަފީޤް.ް

ް310 

 )ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސްްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަްޙމަދުް ްގޮތުް، ޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާެއއްގެ ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްްންއަުޅގަ

ވަެަަނ18ްްާމލޭްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދުް، ބޭނުންވަނީފާހަގަކޮށްލަންްްޝަފީޤްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ްއެްއެޗްއް ްހުށަހެޅުއްުވމަށް ްުހށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްއަށް ް)ށ(  315މާއްދާގެ

ް ްގައި ް)ށ( ްދަންނަވާލަން. ްމަޖިލީހަށްްމި ްހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ

ްހުށަހެޅުމެއްކަމަށްވެ ްައއްސަވަންޖެހޭެންހުށަހެޅޭނެ ްވޯޓަށް ްއަދި ްނުފެނޭ. ސް

ްހުރިް ްހުށަހެޅުމެއްކަމަށްވެސްްނުފެނޭ.ްއެީއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްމަޤާމުގައި

ްހުރިއިރު ްމަޤާމުގައި ްއެ ްޤާނޫނާއިް، މީހަކު ްހަިއސިްއޔަުތން ްމަޤާމުގެ އޭނާގެ

ްކޮށްފަިއވާ ް، ކަންތަަކށްްޚިލާފުނުވެ ްޚިލާފުނުވެ ްކަންތަކަްށްޤާނޫނާއި  320ުކރާ

ްނުޖެހޭނެ.ްދަ ްލިާޔކަށެްއ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްވާހަކަ ްނުކުެރވޭ ޢުވާ

ްއެހެންވީމާް، އެހެންވީމާ ްޢިބާރާތެއް. ްބޭކާުރ ްވޯޓަްށް، މިއީ ްޢިބާރާތް މި

ްފާހަގަކޮށްލީ.ް، އެއްެސވުން ްއެކަން ްފެންނާތީ ްޫނންކަމަށް ްރަނގަޅު
ް

ް325 

ްޢާދިލް.ްްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(
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ް

ް ްެމންަބރު ްދެކުުނބުރީ ްޢިއްޒަތްތެރިްތިލަދުންމަތީ ްގދ.ެގ ްދެންމެއަކު ްދާދި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  330ްޝުކުރިއްޔާ

ްްއަްޙމަދުްާޢދިލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްވިދާުޅވެއްޖެ ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް 16ްްމެންބަރު ްމާްއދާގެ )ނ(ްައްށްވަނަ

ްހުށަހެޅިފަ ްހުށަހެޅިްްެއއްއިޞްލާޙެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި ނެތޭ.

ްައހަން ްވޯޓަށް ްއެަބއޮތް ް، އިޞްލާޙެއް ްމަރުޙަލާގައި ްމާއްދާެގ16ްްހަމަ ވަނަ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެވާަހކަ ްހުށަހަޅާފައިވާނެ. ްއިޞްލާޙެްއ ްއަށް )ނ(

 335ްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްމެންބަރު، ނޫންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވިދާޅުީވްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަ ގެ

ްއާދެ ްބޭނުންފުޅުވާް، ދެއްތޯ. ްހުށަހަޅުއްވަްނ ްހުށަހެޅުމެއް ްތިމަންާނ އެއީ

ްއާދެް ްރިޔާޟް.ް، ވާހަކަ. ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި  340ްދ.އަތޮޅުގެ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުމެންްމިތަނަށްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްމިްމަޖިލީހަށްް، .ްއަުޅގަ

ްއެޖެންޑާއަްށްްމެންަބރުުމޙަްނމަދުްރިާޔޟްް ްެއ ްފޮނުވައިގެން ްމަނިކުފާނު ްއެޖެންާޑއެްއ ްމިތިބީ  345ްހާޒިރުވެ

ނޑަކަށްްޤަބޫލުނުކުރެވޭްައޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްްވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކަެައި.ްއަުޅގަ

ނުޑމެ ްއަުޅގަ ްއެޖެންޑާއަށް ްހުށަހެޅުންތަމި ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ކަށްްކަން

ްއެހެންމެ ްއަދި ްގެެނވޭނެަކމަކަށެއް. ގދ.އަތޮުޅެގް، އިޞްލާޙެްއވެސް

ްޢަްއބާސް ްމެންބަރު ްފަދައިންްޢިއްޒަތްތެރި ްެއވިދާޅުިވ ، އިބްރާހީމް

ްޤަބޫލެްއް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެވޭނެކަމަކަށް ްއެފުުރޞަތު  350އެމަނިކުފާނަށްވެސް

ްވަަޑއިނުގަ ްއިއްޔެ ްތިއްެބިވްނުކުރަން. ްޗުއްީޓގައި ްއަދި ްބޭފުޅުންނާއި ްނނަވާ

ްވެއްޖެްއޔާް ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙު ްވަޑަިއގެން ްއަލުން ބޭފުޅުންނަށް

ްއެހެންވީމާ ްނެތް. ްފެންނާކަށެއް ްމެދެއް ްކޮެޅއް ްމިކަމުގެ ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްނުކުރެއްވުމަްށ ްއެގޮތަށް ްއެަކން ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަނިކު ްއެވިދާުޅިވގޮތަށްްދަންނަވަން. ްކުރީދުވަހު ްމަޖިލިސް ްމި  355ފާނުވެްސ

ްއަޅުަގނޑު ްކުެރއްވުމަށް ްއެކަން ްމާދަމައާްމިއަދު ްމިައދާއި ް،ދަންނަވަން.
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ްމަނިކުފާނުް ްކަންކުެރއްވުަމށް ްެއްއގޮތަށް ްގަާވއިދުތަކާއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި އަދި

ްން.ްމިކަންްނުކުރެއްވުމަށްްދަންނަވަނީގެްބޯޑުްޖަލްސާްހިންަގވާހެންްކުންފު
ް

ް360 

ްހުށަހެޅުންް، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމި ްރިޔާޟްްރަޝީދުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ތ.އަތޮުޅގެ

ްވިދާޅުވެެދްއވުންް ްޢިބާރާތް ްއަރުވަން. ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުމަށް

ްއެދެން.ް

ް

ްރައީސްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްވަް، ޢިއްޒަތްތެރި ްކުަޑކުޑަ ްމިހާުރްއަޅުަގނޑަށް ްދެއްވާ.  365ްގުުތކޮޅެއް

ްޓައިޕްކޮށްލަން.ްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޭތި ްފޮނުވާލައިފިން ްބޭފުޅުްނނަށް ްއިދާރީ އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނަޑކަށްްހިއެއްުނވޭްމާިގނައިރުްވާނެހެންނެއް.ް

ް

ްްނބަރުްޢައްބާސްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްގދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

 370ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްއުނިކުރުމަށްްހުށަހެޅުއްިވްއިޞްލާޙަށ16ްްްއިބްރާހީމްްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

ްއާދެް، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުންް، ޝުކުިރއްޔާ. ްމި ނުޑ ްއަޅުގަ ްދެން ިމހާހިސާބުން

ްކޯރަްމްހުށަހެޅުއްވު ްިމއަދުގެ ްއެއީ ްނިމުނީ. ްފުރުޞަތުވެސް ްދެވުނު މަށް

ނޑަށްް، އަޅާބަާލއިރު.ްއެހެންވީމާްްށްްރަނަގޅަށްްމިއޮތީްކުީރދުވަހާވަރަ  375އަުޅގަ

ްރޫޙާިއް ްމަސައްކަތުގެ ްމިކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެޖެންޑާަގއި ހީވަނީ

ްހުށަހެޅުންތައް ްމި ްފު، ދިމާލަށް ްެދވުނު ްހުށަހެޅުމަށް ރުޞަުތްއިޞްލާޙުތައް

ްއެހެންވީމާ ްފުރުޞަތެްއހެން. ްރަނގަުޅ ްމިގޮތަްށް، އެއީ އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރަކު، ބަލައިގެންފިން.ްއާދެ ްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެރި ، ިމއަދުެގްމަޖިލީހުގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބަިއވެިރވެަވޑައިުނގަންނަާވ ްމަޖިލީހުގައި ްޚާއްޞަ  380މީގެކުރީަގއި

ްނާ ްޢަްބދުއްރަޝީދު ްއެބައިންނަވާ. ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް، ފިޒުމެންބަރަކު

ްހަމައެއާެއކީަގިއް ްދަންނަވާލަން. ްމަރުޙަބާ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަމީލުް ްމަޒީނާ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމަޖިލީހުެގްމެންބަރެއްެގް ްޙަމީދަށްްރައްޔިތުންގެ ްޑރ.ފާޠިން ވަކިކުަރްއވާފައި
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ްއެކަމަނާް ްދެއްވާފައިވާތީ ްދަންނަވަން.ްމަޤާމު ްމަރުޙަބާ ްައޅުަގނޑު  385އަށްވެސް

ްމުޙަންމަދުް، އާދެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދ.އަތޮޅުގެ ްނުކުތާެއއް ނިޒާމާބެހޭ

ްރިޔާޟް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް390 

ނޑަްށްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްއަޅުގަ ްވަކިކުރެއްިވއޭ. ްޖަމީލު ްމަޒީނާ ްވިދާޅުވެއްޖެ ްމަނިކުފާނު

ްއެކަމަްރިޔާޟްްްމެންަބރުްުމޙަންަމދު ްފެނުނީ ްވިދާޅުވެަފއިނޫސްތަކުން ްްނާ ްިއސްތިޢުފާދެއްވިްއެކަމަނާ

ްވާހަކަ.ްމަޖިލީހުންްވަކިކުެރއްިވްގޮތާއިްޑީ.އާރް.ީޕއިން...ްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް395 

ްއާދެް، މަޢާފްކުރަްއވާ، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެއްވީ. ްއިސްތިޢުފާ ްެއކަމަނާ ، މަޢާފްުކރައްވާ.

ްދެއްވީ.ްމަާޢފްކުރައްވާ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(، ދެއާ މާލޭެގް، އާދެްއިސްތިޢުފާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

 400ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޖަލްސާގަިއްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްކުރީދުވަހުެގ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްިއިވގެންދިަޔްމިހާރުްމިހުށަހެޅޭްއިޞްލާޙުްފާސްނުވިނަމަްްްވުން:އާޠިފްްވާހަަކދެއްކެް

ް ްމިހާރ18ްްުނުވަތަ ްޢަމަލުކުރެވޭނީ ްދެން ްއުނިކޮށްފިްއޔާ ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަދ44ްްިހިނގަމުންދާ ްމާއްދާއަްށކަމަށް.  405ވަނަ

މިހާުރް، ެއހެންވީމަމަނިކުފާނުވެސްްއެހެންްެއއްބަސްވެްަވޑަިއގަންނަާވކަމަށް.ް

ްހުންނާނެތޯް ްހުރިގޮތަްށ ްމާއްދާތަެކއް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

ްވަިކގޮތްތަެކްއް، އަޅުަގނޑުމެން ްމާއްދާތަކުން އިޞްލާޙުުކރަމުންދާ

ނޑުްމިދަންނަާވލީ. ްފާސްނުކޮށްފިއްޔާ.ްއެްސުވާލުްއުފެދޭތީްއަުޅގަ
ް410 

ް
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ްުސވާ، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ.ްއެ ްއަރުވާނަން ްފަހުން ްޖަވާބެއް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ލަށް

ްތ.އަޮތޅުެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްއަޅުަގނުޑްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  415ްޝުކުރިއްޔާ

ްތަފްްމިހުށަހެޅުންްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމީގެ ްހަަމްޞީހުށަހަޅާލީމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދިނުމަށް ލެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރަނގަޅު. ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްދެއްވިްއޔާ ްމިނެޓެއް އެންމެ

ްރައީ ްހުށަހެޅުމަކީ، ްމި ްައޅުަގނުޑގެ ްއަށ11ްްްސް، ް)ދ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޤައުމުތަކަށާިއ،ް ްބޭރުެގ ްއިޞްލާަޙކީ ްއަުޅަގނޑުެގ ްއިޞްލާޙެއް. ހުށަހަޅާ

ްއެފެންވަުރެގްބަ ްސަފީރުންނާއި ނޑަައޅާ ްކަ ްޖަމްޢިއްޔާތަަކށް  420އިނަލްއަޤްވާމީ

ްރައްޔިތުންެގް ްއެކަްނ ްއަދި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ްހަމަޖައްސާނީ މީހުން

ްމަޝްވަރާް ްޚިޔާާލިއ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މަޖިލީހަށް

ނޑުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްެދވިާދނެއެވެ.ްޢިްއޒަތްތެެެރިްރަ ީއްސ،ްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިހުރިހާ ްސަބަބަކީ، ްހުށަހަޅަންޖެހުނު ްމި މިގޮތަށް

ްލޮބުވެިތް ްޤަުއމުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަިދ  425މެންބަރުންނަށްވެސް

ްއުފެދިފައިހުިރް ްރާއްޖޭަގިއ ްމިހާރު ްއެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ރައްޔިތުންނަށް

ްްއްސަސާަތކަށްއަމު ްހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ްކޮމިޝަނަރްއަްބޭފުޅުން ދި

ްމަ ްހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ްމީހުން ްއެބޭފުޅުންނާމަޤާމުތަކަށް ްފޮނުވީމަ ްޖިލީހަށް

ްއެބޭފުޅުްން ްވާހަކަތަްއ، ްދެްއކެމުންދާ ްފްލޯރގައި ްމަޖިލިސް ބެހޭގޮތުން

ްެއީއް ްއެހެންވީމަ، ްވާހަކަ. ްމިކަންތަކުގެ ްކަންތައްތަާކއި ްހުންނަ  430ކޮށްފައި

ނުޑްހަމަޔަ ޤީނުންވެސްްޤަބޫލުކުާރްގޮތެއްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް،ްއަުޅގަ

ްމީގެް ްމަޖިލީހަށް ްމިކަން ްހުށަހެޅުމުން ްމި ްައޅުަގނުޑެގ އެހެންނަމަވެސް،

ްމަޝްވަާރް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވީމަ، ްލިިބގެންދޭ. ދައުރެއް

ްމިހުށަހަޅަނީ.ް ްމިގޮތަްށ ނޑު ްއަޅުގަ ްެދިވދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްރ.އަް ނޑާއި ްވަޙީދާއިްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  435ތޮޅުގެ

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްކޮންސަރން ްމިދެންނެވި ްމިހުށަހެޅީ ްމިގޮތަށް ދެމީހުން

ްއޮތީމަ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.

ް
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ްހުށަހެޅުމާްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއިޞްލާޙު ްިއޞްލާޙު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްގެންދެވީ.ގުޅިގެްނ

ްއެްއވެްސްްްހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީދުްވާ ްޤަބޫލުކުަރނީ ްއަޅުަގނޑު ްޤާނޫނީގޮުތން  440އެހެންނަމަވެސް،

ްމީހަކަްށްް ްެއްއވެސް ްއިޞްލާެޙއް ްއިތުރު ްޖަލްސާައށް ްމިއަުދގެ ޙާލެއްަގއި

ްހުށައެއްްނޭޅޭނެކަމަށް.ް

ް

ްވަްނތޯ.ްމިހާރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްތާއީދު،ްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރައްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް445 

ްދަންނަަވއިފީމެއްްޫނންތޯްތާއީދުކޮށްފީމޭ.ްއަޅުަގނޑުްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް450 

ްޢަބްދުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގއ.ގެ ްނުކުތާެއއް، ްނިޒާމާބެހޭ هللاްއާދެ،

ްޖާބިރު.ް

ް

ްޒާމާބެހޭްނުކުތާ()ނި

ް455 

ްމެންބަރުްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްލިބިއްޖެ ްެދންމެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްާޔ.

ްއިސްމާޢީލްްްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްމެންބަރުްްއިބްރާހީމް ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ހުށަހަޅުއްާވ،

ްސޮއިކުރައްވާަފއި ްނަޝީދު ްްވާމުޙަންމަދު ްމާްއާދ18ްްއިޞްލާެޙއް، ވަނަ

ްކުރިްންް)ހ(، ްއޭގެ ްނުވަތަ ްހުރެގެން ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޖި ްނަމަވެސް ްތުޙުމަތު، ްކުށެއްކުރިަކމުގެ ްއަޅުަގނުޑްނާޢީ  460އެމައްސަަލއަްށ.

ްއިސްމާޢީލްް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއޮތީ ދަންނަވަން

ްވާހަކަފުުޅގައި ްހުންނަވާްްކުރީދުވަހު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައކަށް ިވދާޅުވި

ްއެމަުގް ްމިހާރު ްދަުޢވާކުެރވެންޖެހޭނެކަމަށް. ްަމއްޗަށް ބޭފުޅެއްގެ

ްމި ްބަންދުކުރެއްވީ ްކުރީ ްއެއީ ްކީްއެވެގންތޯ. ްމުޅިންްއީ ްާވހަކައާއި ދެއްކި

ްޚިލާ ްވެރިންނާ، ްއަންހެން ްމާލޭގެ ްއެކަިންފަށް ްވެރިން ްއަންހެން  465އެދުވަހު

ްމު ްޙައްޤުަގއިެވްސްވިދާޅުީވ. ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ޅި
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ްފަސޭހައިންް ްވަރަށް ްމީހަކަށް ްހުންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް

މުޅިންްޚިލާފަށްްިމއަދުްމިހުށަހެޅުންްްރެޭވގޮތަށްްއޮންނަންވާީނ.ްެއއާދަޢުވާކު

ްވާހަަކއާްހުށަހެޅުއްވީ ްެދއްކި ްޔައުިމއްާޔްްީކްއވެގެންޯތ، ްޚިލާފަށް. މުޅިން

ްބައް ްމާލޭގެްދެން ްމިހާރު ްކަންނޭނގެ. ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ  470ލަވާލެްއވީމަ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްހޫުރއްވާ. ްއެބަ ްބޯވެސް ްކުޑަކޮްށ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަޢުވާކުރުމަށްް ްމައްޗަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިއޮތީ ްމީގައި ޙަޤީޤަތަކީ

ްވާް ްދެްއެކވި ްދުވަހު ްކުރީ ްބަންދުކޮށްފައި.ްއެއީ ްމަގު ްމުިޅްންއޮންނަ ހަކައާއި

ްނަގާފަިއްތަޢާރު ްޮގތުން ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްއެެހންވީމަ، ްވާހަަކއެއް. ޟްވާ

 475ްމިދަންނަވާލީ.ް

ް

ް

ްއެބަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެމންބަރު ްހުންނެވި.ްދެން،ްއަޅުަގނުޑްެއއާއާދެ،ްމާލޭެގްޢިްއޒަތްތެރި

ްދަންނަވާކަށެ ްކޮންމެހެން ްެއއްެޗއް ްއަްއްްބެހޭގޮތުން ނޑަްށްނެތިން. ުޅގަ

ްހުށަހެޅުއްވުުމގަިއް ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެުދވަހު  480ހީވަނީ

ްެއް ްގޮތަކަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ްެއހިނދަކު ްމެނބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެައކާހުށަ ްއެހެންވީމަ، ްއެްއެޗްއްހަޅުއްވަނީ. ްދަންނަވާނެ ްއަޅުަގނޑު މެދު

އް،ްމާލޭގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްނެތްްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެ

ްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ް

ް485 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްސާފުކޮށްލަންްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމިކިޔަްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިްޞލާޙަށް ްއުޅޭ ްހުށަހަޅައިގެން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ނީްބޭނުންވޭ

 490ވަނަްމާއްދާ.ްމިހާރުްޤާނޫނުައސާސީަގއިްޮއްތ18ްްކުށުގެްޒިންމާްއުފުލުން،ް

ްޤާނޫނީް ްލިބިދޭ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ްމިިކޔަނީ މާއްދާއަށް

ްމިއޮންނަނީް ްމީަގިއ ްދެޚިޔާެލއް ްދެަވްއތަރެއްގެ ްމި ރައްކާތެރިކަން.

ްއެހެންވީމާ ްބަލާއިރު. ްއެްއގޮތަކަށް ްދެ، ްއުނިކޮށްފިްއާޔ ްމިމާއްދާ 44ްން

ްކޮަބއިތޯ. ްގޮތަކީ ްދުވަހުްްއޮެވވޭނެ ްކުރީ ްއެހެން ޖަލްސާގަިއްްަމނިކުފާނު
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ްދެން،ް ްިމުކރަނީ. ްސުވާލު ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮންނާތީ  495ވިދާޅުވެަފއި

ްޖަ ްދުވަހަކުން ްއެެެހެން ްތިވިދާޅުވަނީ.ްކޮންެްމެވެސް ވާބުދެއްވާނެކަމަްށ

ްއެހެންވެް ްހުންނާނީ ްނިމިފައި ްވޯަޓށްއަހާ ްމިމާއްދާތަކަށް ގެން.ްއޭރުން

ްއެދެންް ްޖަވާބުދެްއވުން ްމިހާރު ްމިަޖލްސާގައި ްމިއަދުގެ އެހެންވީމަ،

ްއަޅުަގނޑު.ްުޝކުރިްއޔާ.ް
ް500 

ް

ްމެންބަރަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދެންނެވީ ވަަނ44ްްށް

ްހަމަްމާއްދާއާ ްއެހެން ްނޯންނާނެއެޭކ ްޮއންނާނެެެއެކޭ ްއެ ބެހޭގޮތަކުން

ް ނަޑއެިޅގެން ްދެންނެީވްކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުދަންނަވަން. ނުޑ އަުޅގަ

ްޚާއްަޞް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްއިޞްލާޙުުކެުރުމަށްޓަކައި  505މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެއްކު ްއެކަންތައްަތކާމަޖިލިސް ްގޮާތިއ ްޚިޔާުލްެރވުނު ްމަޖިލީހުގެ ބެހޭގޮތުން

ނޑުްޤަޫބލުކުރަން.ްމިީއްްތަފާތުވުމެއްްކޮންމެވެސްްވަރެްއގެ އުޭޅކަމަށްްއަުޅގަ

ްޤާ ްޢިއްޒަތްތެިރްކޮން ްގެންަދާވ ްވާހަކަދަްއކަވަމުން ނޫނުއަސާސީާއއިމެދު

ްެއަބް ްޮގތްގޮތަށް ްތަފާތު ްީމގައި ްތަފާތުުވންތަކެއް ްޚިޔާލު މެންބަރުންގެ

ްއެހެންވީމާް ްގެންދަވާ. ްފަހުންް، ްއެހެން ްދެންނެީވ ްއެގޮތަށް ްއަދި  510އަުޅަގނޑު

ްއެ ްއެެެހެްނވީމަ، ްއިނގޭތޯ. ްދެންނެވީ ްއެހެންވެގެން ކަްންދަންނަވާނަމޭ.

ނިންމަވާނީްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުން.ްއަޅުަގނެޑްއްނޫންްއެކަްން

ްނިންމާނީކީ.ްތިބޭފުޅުންްވޯޓުދެއްވާްގޮަތކުންްއެކަންްނިމިގެންާދނީ.ް

ް

 515ް)ވަގުުތކޮޅަެަކަށްފަހު(

ް

ްދެންމެއަކުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާއިޒް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްބ.އަތޮޅުެގ ގއ.ެގްްއާދެ،

ްހުށަހެޅުމަށްް ްހުށަހެޅުއްވި ްޙަލީމް ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފާއިްޒް ްދިމާވޭ.ްެއއީ،ްޢަލީ ްމައްސަލަެއއް ްެއބަ ތާއިދުކުރެްއވުމާިއްގުިޅގެން

ްހަމަް ްހުށަހެޅުއްުވން ްއޮތް.11ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ް)ދ(ްއަށް  520ވަނަްމާއްދާގެ

ް.ްކޮންމެވެސްްެއކަްއޗެއްްެމއިންެޓއިންކުރެވޭނީ

ް
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ްމަަސއްކަތްކޮށްަފިއްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްހޯދަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރެޭވ ްއަޅުަގނޑަްށ

ްޙަލީމްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަޢދުނާން ްޙައްލެއް. ްމެދުމިނު ްޭއގަްްއެއޮތީ ްއެއޮތީ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ

ނޑުްއޭތިްެއއޮީތް،ްއަޅުަގނުޑވެސްްއޭތިްޤަބޫލުުކރާްގޮތް.ްއެހެންވީމާ  525އަުޅގަ

ްގެންނަވާފަިއް ްޙަލީމް ްޢަދުނާން ްވާހަކަ. ްޢައްޔަނުކުރުމުގެ ްހުސްއެކަނި ހަމަ

ްފުށުއެރުމެްއް ްމިދޭތީަގިއ ްއެހެންވީާމ، ްއެްއކޮށް. ްވަިކކުރުމާިއވެސް އެއޮތީ

ނަޑކަށްްަޤބޫލެއްްނުކުރެވޭ. ްއުޅޭކަމަކަށްްއަުޅގަ

ް

ްމިދަންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރ11ްްިނަވަނީ ްއަްށ ް)ދ( ްމާއްދާގެ  530ވަނަ

ްއެހެންް ްހަމަ ްއަނެއްާކ ްއިޞްލާޙެއް. ްެއބައޮތޭ ްހުށަހަޅުއްވާފައި މެންބަރު

ްހުށަހެޅުއްިވް ްޙަލީމް ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ގއ.ގެ

ް ްއޮތީމާ ްތާއީދުކުަރއްވާަފއި ްހުށަހެޅުމަށްވެސް މިމަޖިލީހުގެްެއ

ދެންްއެއަށްްތާއީދެްއްެދވިްއުސޫލަށްްބަލާއިރު،ްމުންްގެންމަސައްކަތްކުަރއްވަ

ްކޮންމެވެސްް ްނުބޭއްވޭނެއޭ. ްމިހުށަހެޅުމެއް ްނޫނިއްޔާ  535ނުކުރެއްވޭެނއޭ

ްިޚޔާލުފުޅުކުރަްއާވް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންީވމާ، ްބޭްއވޭނީ. އެަކއްޗެޭކ

ނޑުމެންްޢަމަލުކުރާނަން. ްގޮތެއްްވިދާުޅވީމާްއެގޮަތކަށްްައޅުގަ

ް

ނުޑްްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުްްމާޮޅސްމަޑުލު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުން ްއަޅުަގނުޑގެ ްދިމާާވކަމަށްވަންޏާ ްތިޔަގޮތަށް ްއާދެ،

 540ްބާއްވަންްުއޅެވޭނީ.ްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްހުށަހެޅުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޙަލީމްގެ ްޢަދުނާން ްއެހެންވީާމ، ްުޝކުރިްއޔާ. ްތާއީދެްއްއާދެ، މަށް

ްބަލަނީ ްއާެދ،ްނެތްކަމަށް ްނުކުތާއެއް، ްނިޒާމާބެހޭ ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( .

ްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް545 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިއްޒަތްެތިރްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްބ.އަތޮުޅގެ ްހުށަހެޅުއްވުަމކަށް ްމެންބަރުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްގއ.ގެ
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ްގެންދެވީާމްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަނބުރާ ްމިހާހިސާބުން ްތާއީދު ްއޮތް ްކުރައްވާފައި  550މެންބަރު

ްތާއީދުކުރަްއާވް ްއެހުށަހެޅުމަށް ްބައްަލވާަލއްވަްނވާނެހެން ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ނަޑއެުޅމުގެްކު ީރގަިއ.ްއެހެންްމެންބަރަކުްއިންނެވިތޯްތާއީދެއްްނެތްކަމަށްްކަ

ްމިއަދާ ްމިހާތަނަށް ްބެލެމުންްއެއީ ްއެްހަމައަށްވެސް ްއެައއީ ތާއީުދްއަށް

ްއޮތްކަމަށް.
ް555 

ް

ްއެހެންނޫންތޯ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްނެތުނީއޭ ްތާއީދެއް ްމިދެންނެވީ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއެދިވަަޑއެްއް ްތާއީދުކުރައްާވކަްށ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމާ،

ްލީމް.ނުގަންނަވާ.ްއާެދ،ްގއ.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދުނާންްޙަް

ް560 

ްއަޅުަގނުޑްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްޝުކުިރއްޔާ. ްއާދެ،

ްމެންބަރުންވެސްްްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުރިހާ ްމިމަޖިލީހުގެ ްހުށަހެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ދުކުރެއްވުުމެގްތާއީދުކުރަްއވާ.ްއެްއވެސްްބޭފުަޅކުްނޫނެކޭްެއވިދާޅުނުވަނީްާތއީް

ްމެންބަރުންް ްގޮތަުކން ްއެވިދާުޅވި ްަމނިކުފާނު ްއެހެންވީމާ، ބޭނުމުގައި.

ްއެހެންވީމަ،ްޙަ ްވެދާނެ. ްތިއްބެވީކަމަށް ްވަަޑއިގެންަފިއ  565އިރާންފުޅުވެ

ްޢަދަބުވެރިކަމާިއެއުކް ްއެދި ްފުރުޞަތުދެއްވުން ްބޭފުޅަކަށް ތާއީދުކުރަްއވާ

ްދަންނަވަން.ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން ްތާއީދުކުރެްއިވ، ްއެދެން. ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވުން އާދެ،

 570ްނުކުތާއެއްްތ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދުވަހުެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްކުރީ ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ،

ްޖަލްްްރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން:ޝަ ްނިމިފަ ްމިހުރިހާކަމެއް ްމިއަދުްސާގައި ްއޮތީ. ްއަހަންވެފަިއ  575ވޯޓަށް

ވަަންމާްއދާގެް)ހ(ްއަށ18ްްްހުށަހަޅަމުންްހުށަހަޅަމުންްމިދަނީ.ްދާއިރުަގއިް

ްހުށަހަޅުއްާވ،ް ްއިސްމާޢީްލ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މާލޭގެ
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ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްތާއީދުކުރައްވާަފިއާވްްވަޒީރުްނގެ ްނަޝީދު މުޙަންމަދު

ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްިމވާގޮުތން ްީމގައި ްއެބައޮތް. ްހުށަހަޅުްއވާފަިއ އިޞްލާޙެއް

ްމިް ްއިނގޭތޯ ްއެބަޭދ ްެގއްިލގެން ްަޙްއޤުތަކެއް ްަރއްޔިތުންގެ  580ވާގޮަތކީ،

ްިލޔެފިއް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްޕްރޮސެކިއުޓަރްހުށަހެޅުމުން ްެއއީ ާޔ.

ް ްމީހަކުްްހަމައެކަނިޖެނެރަލް، ްހުންނަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް އޭނައަށް

ްކޮންމެްކަމެއްްކުރިޔަްސ..ް
ް

ް585 

ްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއުވން ްމެންބަުރ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްެއދެން. ްޅ.އަތޮުޅެގްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން ްމެންބަރު.. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޙުސައިްންއިބްރާހީމް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ް

ްހުށަހެޅުއްިވްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްޙަލީމް ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  590ްގއ.ގެ

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމިދަްނނަވާލަންޖެހެނީްޢިއްޒަތްތެެެރި ްއަޅުަގނޑު ްއަެނއްާކވެސް  595ސް،

ްހަމަް

ްހުންނާނެްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހަނދުމަފުޅު ްދުވަހު ްފަހުން ްެއންމެ ްިމއީ. ްމައްސަލައެއް ނިޒާމީ

ްަވގުުތް ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުން، ްހުރިހާ މިމަޖިލީހުގެ

ެުރުޞަތުދެއްވާފައިް ްފު ްތިންދުވަހުގެ ްޖަލްާސްްނިންމާލާފައި ބުރާސްފަތިދުވަހު

ްަވިކް ްއިްޞލާޙުތަކެއް ްއަނެއްާކވެސް ްމިއަދަށް ްމިއަދު، ްމިވަނީ.  600ބާއްވާަފއި

ްއިންތިޒާްމެގް ްހަމަޖެހުނު ްމި ްކުއްިލއަކަށް ްގޮތަަކށް ްހުށަހެޅޭކަހަލަ ބަޔަކަށް

ް ްގެންދަވަިއފިއްޔާ ްމިމަޖިލިސް ްނިޒާމާބެޭހްދަށުން ްމިއީ ްަކނޑަެއޅިގެްނ ހަމަ

ްއެހެްންނިމިފަްމައްސަލަެއއް، ްނަަގއިގެން ްއަލުން ްމައްސަލައެއް ްއޮތް އި

ްބޭފުޅުންވެްސް ްއެހެން ްިތއްބެވި ްމިމަޖިލީހުގައި ްވެއްޖިްއޔާ ހަދާކަމަށް

ްހަމަް ްދޭންޖެހޭނެ. ްފުރުޞަތު ްހުށަހަޅާނެ ްއިޞްލާޙު  605ވިސްނަވާަފއި
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ްރަނގަުޅް ްހުށަަހޅާނެ ްޙައްުޤގައި ްަރއްޔިތުންެގ ްއަޅުަގނޑު ޔަޤީނުންވެސް

ްއެބަ ްމިތަނަށްްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްަފހަށް ްދުވަހުގެ ްމިދިޔަ ްމިހާރު ހުރި.

ްަގާވއިުދެގް ްުނގަެނވޭނެ، ްބަލައެްއވެސް ްއެްއޗަަކށް ްއެްއވެސް ހުށަހެޅުނު

ްނުދެވޭނެ.ް ްޯވޓެްއވެްސ ެަކަށް ްއެއަ ްއަޅުަގނޑުމެންަނކަށް ތެރެއަކުެއއް

ްއެކަންް ްއެގޮތަށް ްމަނިކުފާނު ްއުންމީދުކުރަީނ  610އަޅުަގނޑު

ްއެްއެޗްއްހަމަޖައްސަވައިެދއްވާެނކަމަށް ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްބޭފުޅަކު .

ްފުރުޞަތުް ްގެނައުުމެގ ްއަނބުރާ ްއެބޭުފޅަކަށް ްވެއްޖިްއޔާ ގެންނަން

ްއޮންނަގޮތަށްްއޮްނނާނެކަމަށް.ްއެހެންވީމަ،ްމިްނިޒާމުގެްދަށުްން ކުރިންވެސް

ްހިންގަވަ ްމަޖިލިސް ްމިއަދާމި ްމަނިކުފާނު ހަމައަށްވެްސްްއިދެްއވުމަކީ

 615ްދަާވކަމެއް.ްެއހެންވީމާ...ްކުރަްއވަމުންްގެން

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 620ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއަދިވެސްްކޮށްދެްއވާނެކަމަށްްހީކޮށްްއިށީންނަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް
ްމްްވާހަަކދެއްެކވުން:ނަޢީ

ް

ް625 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިމަޖިލީހުގެ ްރައީސްއަްށ99ްްއާދެ، ްމަޖިލީހުެގ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްޢާންމުކޮށްް ްމިއީ ްމިގެންދަނީ. ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ްދަށުން ްބާރުގެ ލިބިދޭ

ްއޮންނަގޮތްް ްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅުމުން ްމައްސަލަ ްޑްރާފްޓަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްޑްރާފްޓަށްްއެނގިް ްފްލޯރަގިއ ްމަޖިލީހުގެ ްެއަކމަކު، ވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްމިް ްމިހާރު ްފުރުޞަތުދީގެްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަށް  630އިޞްލާޙު

ްއެނިގވަަޑިއގަ ްއޮންނަގޮތާގެންދާކަށް ްކުރީަގއި މިހާރާިއްްންނަވާނެ.

ް ްއެންމެ ްމިހާރު ްަމއްސަލަތަްއ ްމި ްެއއީ، ްމިގެންދަނީ. 5ްތަފާތުކޮށްކަން

ްމިހާރުއަކުރަ ްވެަފއި ްނުނިމި،ްްކަށް ްމަސައްކަތް ްކުރީަގިއްމިމަޖިލީހުގެ މީގެ
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ްޢަމަލުކުރަްއވާފަިއވާް ްހިންެގވުމުަގއި ްމަޖިލިސްވެސް ްާޚއްޞަ ރައްޔިތުންގެ

ްއެހެންވީަމ،ްއަޅުަގނުޑް ްމިގެންދަނީ. ްައޅުަގނޑުވެސް ްބަލައިގެން  635ގޮތްތަކަށް

ް ްކެތްތެރިެވވަަޑއިގެްނ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަސައްކަްތްއެދެން މި

ްޢިއްޒަތް ްހުރިހާ ްނިންމުމަށްޓަކައި ްމެންބަރުންވެްސްއަޅުަގނޑުމެން ތެރި

ްއެުކވެރިކަމާެއކީަގިއްްމިކަމާ ްގެްނގޮެަސް ްމިގޮތުން ބައިވެިރެވވަަޑއިގެްނ،

ްމިދެނީ.ް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްއިނގޭތޯ. ްނިންމުމަށް މިކަން

ްމިއަދު ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑްއެްއވެސް ްއަުޅގަ ްފްލޯރގަިއެވސް  640ގެ

ްއެހެންވީމާ ްނުގެންދަން. ްނުދީއެއް ްފުރުޞަތު ނުޑް، ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން އެއީ

ްމެންބަރަކުް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްވަކި ްބޭފުޅަެަަކށް، ްވަކި މިކުރަނީ

ްތިވިދާުޅީވް ްއެހެންވީމަ، ްނުދެެެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ވަިކގޮތަކަށްކަަމކަށް

ްނިން ްދުވަހުގެ ްކުީރ ްވާހަކަފުެޅއް. ްހުށަހެޅުންތަކެްއްރަނގަޅު ްމި މާލިއިުރ

ްޙަޤީޤަތް.ް ްއެީއ، ްފޮނުވިފައި. ްމެްނބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެެެެެރި  645ވަނީ

ްއޮޅިވަަޑއިގެންފަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަްތތެެެރި ްއެއްވެސް އެްއްކަްކޮންމެހެން

ްތިދައްކަާވް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެެެެެރި ްއިޙްތިރާމްުކރަން ްއަޅުަގނޑު ނެތް.

ްއެހެންނަމަ ްނިންމަންްވާހަކަފުޅަށް. ްއެަބޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިކަން ވެްސ،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްނުކުާތއެްއ، ްނިޒާމާބެހޭ އިނގޭތޯ.

ްނުކުތާއަ ްނިޒާމާބެހޭ ްމިހާރު ްދެން، ްނަޢީމް. ނުޑްމުޙަންމަދު ްއަުޅގަ  650ަކށް

ްއެުރވީމާް ްއަެނއްާކްޖަވާބު ްދަްއކަވަްންފެްއޓެވީމަ ްވާހަކަފުޅު ްބަދަުލަގއި ޭއގެ

ްފުރުޞަތުްއިތުރަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްވާނީ. ްކިހިނެއްބާަވއޭ ށް

ްއަރުަވއިފިން.ް

ް

 655ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީސް.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްނޫން. ްޖަދަލުކުރާކަްށ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް

ްްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްލިބިވަަޑއިގަންަނާވ99ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމަނިކުފާނަށް ްމާއްދާއިން ވަނަ

ްއޮޭޅގޮތަކަްށް ްނިާޒމު ްކަންަތއްތަްއ ްމިތަނުގެ ްވިދާުޅވެ، ްވާހަކަ އިޚްތިޔާުރގެ

ްމަނިކުފާނުގެް ްމިދަންނަވާލީ. ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލިސްދާތީ  660މިއަދު

ްއެއްބަސްެވވަަޑއިގަން ްފަހުން ްނިންމާލައްވަމުން ްއެީއްވާހަކަފުޅު ަނވައިފި.
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ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެން ްޚިލާފަށްކަމަށް. ްއޮންނަގޮތާިއ ޢާންމުކޮށް

ްާފސްކުރަންެވގެްން ްމާއްދާތައް ްމިޤާނޫނުއަެަސާސީގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްަގވާއިދު ްއަގުބޮޑު ްއޮތް ްހަދާފައި ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްގަާވއި.ްބަދަލުކުރީމު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްތެޭރގައި  665ހަމައަްށްްިއއްެޔއާދުގެ

ްދެތިެިންް ްަފހުގެ ްކިޔައިގެން ްނިންމަންށޭ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމިއޮީތ. ގޮސްފައި

ނޑެއްހެންްމިއެއްްނުހިލޭނެ.ް ްއޮޅޭގޮތަށްްފުްށގަ މާއްދާއޭްިކޔަިއގެންްމުޅިއެތި

ްހަރުވެފައިްއޮތްްފާރޮއްެޓއްްަބނަހަކަށްްބަދަލެއްނުކުރެވޭނެ.
ް

ް670 

ްަޑިއގަންނަވާ.ްއިށިނދެވަަޑއިގަންަނވާ.އިށިނދެވަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެްނދެވުން(

ް

 675ްއެހެންްނުހެއްދެ.....، އެހެންވީމަްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް

ްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ް

ް

ނަޑށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްނުކުތާއެއް ްނިާޒމާބެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްްދެން މިްހީވަނީ

 680ލޭްޓކޮށްްމިއިޞްލާޙުތައްްނިމުމަށްފަހުްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްސާރކިއުޢިއް

ްއެހުން ްވޯަޓށް ްމިއަށް ްދެން ްނިޒާމާބެހޭް، ނޫނިއްޔާ ްެދން ައޅުަގނޑު

ްމަސައްކަތްކުރާނަްނ.ް ްކުިރއަށްގެންެދވޭތޯ ްނާރުވާ ނޑު ްއަުޅގަ ނުކުތާއެއް

ްބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެން

ް

 685ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއާދެްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުްއާޠިފްް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮންމެހެންް، ޝުކުރިއްާޔ ްވަރަްށ ނުޑ ްއަުޅގަ

ްއަިދްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމީހެއްނޫން. ްުއޅޭ ްހުއްޓުވަން ްޖަލްސާ ްނަގަިއގެން ްނުކުތާ ނިޒާމީ

ްފެ ްައޅުަގނޑަށް ްހޯދަްންޢާންމުގޮތެއްަގއި ްގޮތެއް ްކިަޔިއގެން ްވަކިގޮެތއް ންނަ
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ްއެކަހަލަް ްގޮތްގޮތް ްހުންނަ ްޢިބާރާތް ްގިނަަފހަރަށް ްމީހެއްވެސްނޫން.  690އުޅޭ

މާލޭގެްޢިއްޒަތްެތިރް، ނީ.ްމިހާރުްމިހުށަހެޅިފައިްއޮތްތަކާްވާހަކަދެެކވެކަންތައް

ްހުށަހެޅު ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމިވާގޮތުްނ،މެންބަރު ްހުށަހެޅުމުގަިއ ްއްވި

ްއިމިއުރައީސު ްއެމަޤާމަްށްލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށްލިބިދޭ ްޭއނަ ނިީޓއެްއްއެަބްލިބޭ

ްމިބުނަީން ްީމގައި ްކަންތައްތަކަށްވެސް. ްޮއންނަ ްކޮށްފައި ްކުރިން އައުުމގެ

ްޭއގެުކރިންނަމަވެސްް ްނުވަތަ ްހުރެގެން ްމަޤާމުަގއި  695ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްތުހުްޖިނާޢީ ްުކށުގެ ްއޭނާއާކުށެއްކުރިކަުމގެ ްކުރެިވއްޖެނަމަްމެމަތު ުދ

ްެއް ްއެހެްނނަމަވެސް ްއެކަމަކު ްދެން ްޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނޭ. އެކަމާމެދު

ްމިއޮންނަނީ.ް ްސަލާމަތްާވގޮތަށް ްއެކަމުން ްއޭަނ ދައުވާކުރަްނެވއްޖިއްޔާ

ްއެހެންމީހުންނަށް ްއިމިއުްއެހެންވެއްިޖއްޔާ ްވަރަށްބޮޑު ނިޓީެއްއްނުލިބޭކަހަލަ

ްރައީ ްލިބެނީ. ްއިމިއުސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަމި ްލިބޭ ްލިބެންވާނީްށް  700ނިޓީެއްއ

ނުޑް އޭނާގެްމަޤާމުގެްދައުުރގައިްުހރެގެންްކުރާްކަންތައްތަކަށްްަކމަށްްއަޅުގަ

ްދެކެނީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްވާ، އާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހަޅުއްވާ ްމެންބަރުން  705ބާރާތްްޢިްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްއަޅުގަް ްދެން ްއެހެންނޫންތޯ. ްނުދެންނެވޭނެ ނަޑކަށް

ްމެންބަރަކަށްް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެ ްއެނިގވަޑަިއގަންނަވާނެ މެންބަރަށްވެސް

ްމެންަބރު ްތިޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްލިިބވަަޑއިގެްނވާނެ. ްކަމެްއްއިޚްތިޔާރު ންގެ

ވަންްދެްއވުމާްނުދެްއވުން.ްއަުޅަގނޑުްބަލާފައިްއެްޯވޓަށްްއަަހންްދަންނަވޯޓު

ނޑުްވޯޓަށްްދަންަނވާލެވޭޯތްދަންނަވާނީ.ް  710ފެންނަވަރުކަމެއްކަމަްށވަންޏާްައޅުގަ

ްމިކަްން ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްުހރިހާ ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ދެން

ްއިބްރާހީްމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްދެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެހެން.

ްއިސްމާޢީލް.

ް

ްރައީސްްޢިްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ް، އްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެިކްމި ްބެހޭގޮތުން ްހުށަހެޅުމާ  715ްހުށަހެޅި

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްތަފާތުްވާހަކަފުޅުދެއްެކވިއިުރވެސްްދެންްކޮންމެހެންްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމީގެް ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނުދަންނަވާ. ްެއްއޗެއް ވަކި
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ްވަރަށްބޮހޫމަފް ްހުށަހެޅިފައިްމް ްހިނގައްޖެހެން.ްމިހާރު ްއޮޅިގެން ްމިހާރު ޑަށް

ްާވހަކައަކަްށވެްސް ްެދއްކި ްމިތާ ްައޅުަގނޑު ްމީގެކުީރަގއި ްހުށަހެޅުމުގަިއ އޮތް

ްކަންތަކަްށް ްހާސިްލވާ ްައޅާބަލާއިުރވެސް ްއެްއޗަކާ ްއޮތް ްޑްރާފްޓްަގއި  720އަދި

ްމަޤާުމގައި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްތަފާތެއްނާދޭ. ހުންނަްްއެްއވެސް

ްމިދޭ ްްމީހަކަށް ްމިމާއްދާއިން، ްކުިރްރައްކާތެރިކަމަކީ ްވަިކިއރެއްަގއި އޭނާ

ްކޯޓަށްް ްއޭނާ ްހުއްާޓ ްމުއްދަތުގައި ްމަޤާމުގެ ްއޭާނ ްވާހަަކއެއްނޫން. ކުށެްއގެ

ްރައްޔިތުްނެގް ްމިހޯދަނީ ްމަގެއް ްއެއްިކބާކުރެވޭނެ ްއޭނާ ހާޒިރުކުރުމުން

ް ްފެންނަކަމުގަިއވާނަމަ. ްއެކަން ްކުިރްމަޖިލީހަށް ްއޭނަ ްއިެރްއގަިއ  725ކޮންމެ

ްދަ ްަމއްޗަށް ްއޭނާގެ ްހުއްޓާ ްއޭނާ ްއެމަޤާމުގައި ާވްޢުކުށެއްކަުމގަިއވިަޔސް.

ްމަޤާމުގެް ްލިބެނީ ްފުރުޞަތެއް ްމަޖިލީހަށް ްހާލަތެއްަގިއ ްޖެހިއްޖެ އުފުލަން

ްދަ ްއެ ްފާއިތުވަންދެން ްއޭނާ ްއެދަޢުމުއްދަތު ްފަސްކޮށްލުމަށްޓަކައި. ާވްޢުްވާ

ްކޮންމެހެްންނުކުރެޭވގޮތަކަްށވެސް ްމިައކު ްޙައްޤުތަެކއް ްައންހެނުންގެ ނޫން.

 730ނުހިމެނޭ.ްސަބަބަކީްމިހާރުްމިމާއްދާްޑްރާފްޓްކުރެވިަފއިްމިޮއތްގޮތުންްމަދަނީް

ްދަ ްހުަށހަޅާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްމައްސަަލއެްއަގއި ވާެގްޢުއެްއވެސް

ްހަމަ ްމިއީ ްނުވަންނާނެ. ްމީގެތެރެައކަްށ ްޖިނާމައްސަލަތަކެްއ ޢީްެއކަނި

ް ްއަންނަންޖެހެނީްްޓަރއުްޕްރޮސިކިކަންތައްތަުކގަިއ، ްވާހަކަ ޖެނެރަލުގެ

ްޖިނާޢީްއުޕްރޮސިކި ްމީހަކަށްނަމަެވސް ްކޮންމެ ްއެއީ ްޖެނެރަލް ޓަރ

ްޕްރޮސިކި ްދޭފަރާތަކީ ްޤާނޫނުއަސާސީއިން ްބާރު  735ޓަރްއުދައުާވއެްއކުރުމުގެ

ްއެހެންވީމަ ްހުށަހަޅާނީ، ޖެނެރަލް. ްމައްަސލަ ްޖެނެރަލް .ްޕްރޮސޮކިޔުޓަރ

ކުރީަގއިްއޮތްްޑްރާފްޓަކުންެވްސްއެްއވެސްްގޮތަކުންްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެް

ްދަ ްމަްއޗަށް ްމީހެއްގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ވާކުރަްންޢުމެންބަރުންނަކަށް

ް ްއެއީެއއްނޫން ްފާސްކުރުން ްކޮންމެްްމިހުށަހަޅައިގެން އުސޫލަކީ.

ްޕްޮރސިކި ްނަމަވެސް ްޖިނާއުހިސާބެއްަގއި ްޖެނެރަލް  740ވާެއްއްޢުދަްޢީޓަރ

ްއެހެންވީމަ ްމަފް، ކުރާނީ. ްއޮތްގޮަތކާެވްސ ްޑްރާފްޓްގައި މްގައިްހޫކުީރގަިއ

ްެއް ްބަދަލަކީ ްިމއޮތް ްައއިސްފައި ްަހމައެކަނި ްނެތް. ްތަފާތެއް އެްއވެސް

ްމަޖިލީހުންްޢުދަ ްަރއްޔިތުންެގ ްކުީރގައި ްގެންިދޔުމުގެ ްކޯޓަށް ވާކުރުމަށް

ްބަލާވާނެ ްމިހާއޭ ްމިހާރުން ްހަމަ ްއެއީ ްކުރަންވީްލަން ްކޮންމެހެން ރަށް
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ްއެދަޢުދަ ްހަމަވަންދެން ްމުއްދަތު ްމަޤާމުގެ ްުނވަތަ  745ވާކުރުްންޢުވާއެއްތޯ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިްއާޔ ްތަފާތަކީ. ްހަމަެއކަނި ްއެއީ ފަސްކޮށްލާނީތޯ.

ްރައީސް.ް

ް

އިޞްލާޙުތަްއްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްދަންނަވާލަން.ްމިހާރުްފަހުންއައިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވޯޓަްށް ްއަުޅަގނޑު ްފޮނުވާލެވުނީމަ ްހަމައަށް ްމެންބަރުންނާ  750ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއަދި ްހީވަނީ.5ްްދަންނަވާލަން ނޑަށް ްއަޅުގަ މިނެޓެއްހާއިުރވެދާނެހެން

ްއާދެ ްއެންމެފަހުް، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްވޯޓަށް ްދެން މިހާރު

ް ްއެންމެފަހުން ްތައްޔާުރވުމަށްޓަކައި ްހުރި ނޑުމެްނ ކަރުދާސްތަްއްއަޅުގަ

ްޯފރުކޮށްދެއްވަމުްން ްއެ ްމިހާރު ްައތްޕުޅުމައްޗަށް ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 755ގެންދަވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއަވަހަށްްވަަޑއިގެންްޮގނޑިކޮޅުތަުކަގިއް

ްރ.އަތޮުޅެގްްއިށިނދެވަަޑިއގެންްދެއްވުންްެއދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްދު...ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ްްް760 

ްަރއީސްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއެންމެް، ޢިއްޒަތްތެރި ްމިނެގީ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްއަުޅަގނޑު

ްއެއީްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްދުވަހު ްެނގުނު ްވޯޓު ްމަޖިލީހުގައި 14ްް، ފަހުން .2118ްފެްބރުއަރީ

ް، އާދެ ްކުރިން.3ްްީމގެ ްގދ.ްޢިއްޒަތްތެިރްދުވަސް ްމަޖިލީހުގައި އެދުވަހުގެ

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްހުށަހަޅުއްވާ ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް މެންބަރު

ްިއޞްލާޙެްއްއެބައޮތް.ްެއް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމަޙްލޫފް ްއަޙްމަދު  765ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަރުދާހުންް ްހުރި ްއަތުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތަްއީވގޮތެްއ އިޞްލާޙުގެ

ްކުށްަކމުގައިުނވާނަމައެނގޭކަށެް ްއެނޭގގޮތް ްއަޅުަގނޑަށް ްނެތް. ، އް

ްވޯޓަަކްށް ްއިޞްލާޙަކަެށއް ްއެ ްއެދުވަެަހު ްރިޔާސަތަކުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުންވޭ.ް ްސާފުކޮށްަލން ްހިނގާދިޔަކަމެއްތޯ ްކިހިނެއް ްމިއީ ނާއްސަވާ.

ްއެހެންވީމާ ްއުނިކުރުން. ް)ނ( ްއޮންނަނީ ްވޯޓަްށް، އޭަގއިެވސް  770އެދުވަހު

ްމިއީްްނާއްސަވާަފއި ްކޮްނގަެޮތަަކށްތޯ ްމިއެއްެސވެނީ މިއަދު

ްބަލައިލަންޖެހޭކަމެއްްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްް
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ް

ް

ްއާދެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިކުރެއްިވް، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  775ރ.އަތޮޅުގެ

ްހުށަހެޅުން، ސުވާލުަގއިް ްމެންބަރުވަނީ އިޞްލާޙުތަްއް، ޢިްއޒަތްތެރި

ްއެހެންނަމަެވސްފޮނު ްފޮނުއްވާފައި. ްއުނިކުރަްނ އެުދވަހުް، އްވިއިުރ

ްއިޞްލާޙެްއެގް ްއެ ްނެތުނީމާ ްވަަޑއިގެން ްފްލޯރގައި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމާ ްނައީ. ްއެ ްނޭުޅނީމާ ްހުށަނޭޅުއްވުނީ. ްމިއަދުް، ގޮތުަގއި މިހާރު

ް ްހުށަހެޅުއްވީމާ ްއާދެްެއ ްެގނައީ. ްނަޢީމް، މިއަދު  780އަތޮޅުެގްލ.، މުޙަންމަދު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޮޑަްށް، އާދެްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްމައްސަލައަަކށްވުރެ ްނިޒާމާބެހޭ ްމިތެދުވީ ްމިހާރު ނޑު  785ްއަުޅގަ

ްމަނިކުފާނުވެސްްމިހާރުްވަކިޮގތަކަށްްބަދަލުކުރައްަވިއގެންްމިއަދުްގެންދަާވތީްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްބަިއވެރިވާްނކަމަށް.ް ްތިޔަބޭފުޅުންނާ ްތަބާވުމުގެގޮތުން ްބޭފުޅުންނަށް ހުރިހާ

ްއަޅުަގނޑަށްްއިޞްލާޙެއްްހުށަަހޅަންްފުރުޞަތުްދެއްވުންްއެެދން.ް
ް

ް790 

ްދަންނަވާލިންް، އާދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވާހަކަ ްނިންމާލި ްފުރުޞަތު ްެއ ްއަޅުަގނޑު މިހާރު

ްދެން ްފުރު، ދެއްތޯ. ްއެ ްމެންބަރަކުްްޞަތުމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދީފައި

ްހުށަނޭޅުއްވީމާ ްިއޞްލާޙެއް ްފުރުޞަތެްއ، ްމިހާހިސާބުންްްއެްއވެސް ެދން

ްއާދެ،ް ްނުލާނަން. ްހުޅުވަެއއް ްއެފުރުޞަތު ްއިތުރަކަްށ ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

ްސަލީމްް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި  795ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ްޒާމާބެހޭްނުކުތާ()ނި

ް

ްދަެަށުންްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްެްޔާގެްމެންަބރުް ްނުކުތާެއއްގެ ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު ްައުޅގަ ްރައީސް،  800ްޢިއްޒަތްތެރި
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ކޮުޅމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ްަދއްަކވާ ްވާހަކަފުޅު ްޑްރާފްޓްގަިއްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްނޫްނ ްއޮްތގޮތަކަށް ފައި

ްަބއިނަލްއަޤްވާީމް ްޤައުމުތަކަށާއި ްބޭރު ްމިއޮްނނަނީ ްޑްރާފްްޓގަިއ މިއޮތީކީ.

ްމީހުންް ްއެފެންވަރުގެ ްސަފީރުންނާއި ނަޑއަާޅ ްކަ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް

 805ހަމަޖައްސާނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއޭ.ްއަދިްެއކަންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްް

ްމަޝްވަާރްހުށަހަޅަންވާނެއޭ ްޚިޔާލާއި ްމަޖިލީހުގެ ްއަިދ .

ްވާހަކަފުުޅް ްއެޭބފުޅާ ްނޫން ްމިގޮތަކަށް ްެދިވދާނެއޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްދެއްކެީވކީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްބަދަލުވެގެންތޯްައއިސްަފއިްމިއޮތީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް810 

ގޮތަށްްވާހަކަުފޅުްދައްކަވާަފއި.ްއޭގެފަހުންްއެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްވަނީްއެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުް ްފުރަަތމަ ްއެންމެ ްހުށަހަޅުްއަވިއދެއްވާފަިއ. ްމި އެގޮތަށް

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާާމބެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްޫނން. ްއެގޮަތކަށެއް ދެއްކެިވއިރު

ްޢިްއޒަތް ްތ.އަތޮޅުެގ ްރަޝީދަކަްށ، ްރިޔާޟް ްެމންބަރު ކޮންމެހެންްތެރި

ްައޅުގަް ްސުވާލަށް ނޑަްށްއެކުެރއްވި ްއަޅުގަ ްއެރުިވއްޖެހެން ްޖަވާބު  815ނޑަށް

ްނަޢީމް.ް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްލ.އަތޮުޅގެ ްއާދެ، ްހީވަނީ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިގޮތަށްްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްއިނގޭތޯ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ  820ްއަޅުަގނޑު

ްވިސްނާލަންްކުއްލިައކަްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ނުޑވެްސ ްއަުޅގަ ްވިދިގެން ްބަދަލުކުރުމާިއ ށް

އިރުކޮެޅއްްމިނެގީ.ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެްމިއީްދިވެހިރާއްޖޭެގްރައީސްކަްން

ްބާބު.ްމުހިންމުް ކުރަްއވަންްހުންނަވާްބޭފުޅަކުްއަމަލުކުރަްއވަންްޖެހޭނެގޮތުގެ

ްތި ްދެންމެ ްމަނިކުފާނު ްމިހާރު ްުހރީ. ްއަެަުޅަގނުޑގެ ގެންނެިވްބައިތަކެްއ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނަގާނެތީ ްއިރުކޮޅެއް ްިވސްނާލަން ްގުޅިގެން  825ބަދަލާއި

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްވިސްނާ ްމުއްދަތު ްދުވަހުގެ ްތިްނ ްބަދަލުކުރިއިރު ގަާވއިދު

ްވަކިް ްފްލޯއަށް ްމަޖިލީހުެގ ްކުއްލިއަކަށް ްއޮްނނަނީ. ްދީފައި ޚިޔާލުފާޅުކުރަން

ް ްއަންނަ ްރެއަށް ްރެއިން ްބަދަލުެވގެން ްމަޖިލީހުންްގޮތަކަށް އިޞްލާޙުތަށް
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ްދާއިރުަގިއް ްއިމްޕްލިމެންޓްވެގެން ްމިތަނުން ްކަންތައްަތްއ ްއެގެންނަ ބޭރުން

ްދެްއވަން.ް ްފުރުޞަތެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހެން.  830ދިމާވާނެ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

ްވާހަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނާރުވާނެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެުފރުޞަތު ްމިހާރު ްދެން ަކްއާދެ،

ްރަޝީދު.ް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮުޅގެ  835ްދަންނަވައިފިން.

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްނިޒާމީްނުކުާތއެްއްނެގީމަްވިދާޅުީވްދެްންްކޮޅުމަޑުލުްެމންނަރުްރިޔާޟްް  840ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްއަުޅގަްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުނދެއްވާނަމޭ. ްފުރުޞަތު ްވާހަަކއެޭކްއަޅުަގނޑަށް ްދެްއކި ނޑު

ްގެންްމިތާްއެހެންްމެންބަރަކު...ކިޔައިް
ް

ް

 845ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 850ްމިތާްވާހަކަދައްާކކަމަށް......ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް

ްހަކަެދއްެކވުން:ރަޝީދުްވާ

ްް

ް

ްހުރިހާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްވޯޓަެަށްް ްެއދެން ްޖައްސަވާލަެދއްވުން ްކާޑުޮކޅުތައް ްމެންބަރު  855ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެ ްއަދި ްތަްއޔާރުވުަމށް. ނޑުމެން ރެއްެގްއަެަުޅގަ
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ްބައްލަވާލެްނަންފު ްސްކްރީނުން.ްޅުތޯވެސް ްހުރި ްމައިކްގައި ްމި ްއެދެން އްުވން

ްއެއްފަހަރުް ްއަދިވެސް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަްތތެރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްަބއްލަވާލަދެްއވުްން ްހުރީ ްޖައްސަވާެލވިފައިތޯ ްކާޑުކޮޅުަތއް ދަންނަވާލަން

ްހު ްނުޖެހި ްކާޑުޮކޅު ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްޒަތްތެިރ ްބައެއް  860ރިކަމަށްްއެދެން.

ްއާދެ،ް ްރަނގަޅުަކމަށް. ްމިހާރު ްއާދެ، ްވިދާޅުވޭ. ްއެބަ އަމީންޢާންމު

ވަނަްމާއްދާެގ11ްްފުރަތަމައަށްްއޮތްްއިޞްލާޙުްަދންނަވާލަދެއްވުންްއެދެންް

ް)ދ(ްއަށް.ް

ް

ް865 

ވަނަްާމއްދާެގް)ދ(ްއަށްްހައްދުންމަތީގ11ްްެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިބާބުެގްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްމުޢިއްޒަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރްޙަންމަދުްނަޢީމްްހުށަހަޅުއްވާ،ްތްތެރި މާލޭގެ

ްއިޞްލާުޙ،ް ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ްމަސް ްބާރުަތކާއި ްޢޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމާއްާދެގ11ްްލިްއޔަތުތައް ވަނަ

ް)ދ( ްރާ، ްޖަމްޢިއްޔާތަަކށް ްބައިނަލްއަޤްވާމީ  870އްޖެއިްންބޭރުޤައުމުތަކަށާއި

ްމަޝްވަރާގެމަތީްން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްސަފީރުން ނަޑއަޅާ ކަ

ްޖަމްޢިއްޔާތަކަށްް ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ްބޭރުޤައުމުަތކަށާއި ޢައްޔަންކުރުން.

ްމަޤާމުންް ްގެނަުއމާއި ްއަނބުރާ ްސަފީރުން ްޢައްޔަްނކޮށްފަިއާވ ރާއްޖެއިން

ްވަކިކުރުން.ް
ް875 

ް

ްޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް880 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހައްދުންމަތީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާލޭްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް
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 91ް885ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

82ްްޓުްދެްއވީ:ވޯ

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް890 

މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަްށްބަލާއިރުްމިްހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްއާެދ،88ްްޖުމްލަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްމިހާރު ްމިހެންވީމަ ްމާޅޮސްމަޑުލ11ްްުދެން ްއަްށ ް)ދ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޢިްއޒަތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްދެކުނުބުރީގެ ްފާއިޒް ްޢަލީ ްމެންބަރު ތެރި

ްރަޝީދުް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުލުެގ ހުށަހެޅުއްވުމާިއ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއުތުރުބުީރެގ ްހުވަދުއަތޮޅު ްހުށަހެޅުއްވުމާިއ،  895ހުށަހެޅުއްވި

ްނޭހޭނެ.ް ްޯވޓަކަށް ްހުށަހެޅުްއވުމަކަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްޙަލީމް ްޢަދުނާން މެންބަރު

ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްހުވަދުއަޮތޅު ްދެން ޢައްބާްސްއާދެ،

ްހުށަހެޅުއްވާް ް)ނ(ްއަށް.ްާއދެ،ްނިޒާމާބެހ16ްްޭް،އިބްރާހީމް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްދިލް.ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢާނުކުތާއެއްްއަޙްމަދުް

ް900 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހުށަހެޅުމަށްްއިޞްލާްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްހުށަހެޅިފަިއާވ ްކުރިން ްައްއސަވަނީ ްވޯޓަށް ްމި ްޙަށް

ްްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅި ްއަޅުަގނުޑ ްއެގޮތުން ްޢަެައްބާްސްފުރަތަމަ. އޮންނާނީ

ް ނުޑެގްއިބްރާހީމް، ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއްވީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި  905ގދ.ގެ

ްއެހެންް ްފަހުން. ނުޑްހުށަހެޅުމަށް ްއަުޅގަ ްދެޭކގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑު ވީމާ،

ްންނާނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުންްފުރަތަމަްއަ
ް

ް

 910މިހާރުްއެްއވެސްްހުށަހެޅުމެއްްއުނިކުރަންްއެްއވެސްްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރަުކްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހުށަހަޅަމު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއަބަދުވެްސ ްއޮިތއްާޔ ންްހުށަހަެަޅުއްވާފައި

ްއޮްތް ްހުށަހަޅާފައި ްއުިނކުރަން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއުނިކުރަން. ގެންދަނީ
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ްމިހާތަނަށްް ްއަހާަފއި ްވޯޓަށް ްހަމަ ްއެއަށް ްވަންާޏ ްއޮތްކަމަށް ހުށަހެޅުމެއް

ްއާެދ،ް ްއެހެންވީމަ. ްއޮތީ ްއައިސްަފއި ްއަމަލުކުރަމުްނ އަޅުަގނޑުމެން

 915ްޢަލީްވަޙީދު.ްްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްރ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްއަބަދުެވސް ްަރއީސް، ްޢަޢިއްޒަތްތެރި ްގެންަދވާގޮާތ ްމިއަުދްމަލުކުރައްވަމުން

ނުޑްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްތަފާތު. ްމުޅިން ްތަފާތު، ްމުޅިން  920ގެންދަާވގޮތާިއ

ްހިތާމައާއެްވަ ްދަންނަވާަލން،ްރަށް ްއަޙްމަދުްކު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ހދ.ގެ

ްޖަލްސާ ްމިއަުދގެ ްއެއީ ްވިާދޅުުވމަކީ ްއެވިދާުޅވި ކުރިއަްށްްއާދިލް

ްއެ ްއޮތްއޮތުްންްގެންދަންވާނެގޮތް. ްހުށަހަޅާފައި ްއުނިކުރަން ކޮންމެހެން

ްއެއަްށް ްފާްސުވމުން ްއޮތްގޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްެއއީ އުނިނުކުރެްއވުމުން

ްއެހެންވީމާ،ްމަލުކުރަޢަ ްބުނާގޮތުން. ްޤާނޫނު ްނޫން ްޖެހޭނެކަމެއް  925ން

މަލުކުރަމުންްއައިގޮތަށްްކަންަތއްކުެރއްވުމަށް.ްޢައަޅުަގނޑުްއެދެންްކުރީަގއިް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް

 930ްއާދެ،ްއަޙްމަދުްއާދިލްްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމީގެްކުރީގެްޖަލްސާތަކުަގއިްިރޔާސަތުންްއަމަލުކުރަްއވާފައިްހުރީކީްއުނިކުާރްްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުްްތިލަދުންމަތީ

ްނޫްއަްޙމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްވޯޓަށްްއައްަސވާްއުސޫަލކުންނެއް ްފުރަތަމަ  935ން.ްއެފަރާތުން،ްމާއްދާތަކަށް

ްވަކި ްއެހެންވީމާ، ްގޮތަކަށް. ްފެނިަވޑަިއގަންނަވާ އުސޫެލްއްްރިޔާސަތަށް

ްދެކޭގޮުތގަިއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޯނވޭ. ްހަމަޖެހިފައެއް މިކަމަކަށް

ްއައްަސވަްން ްފުރަތަމަ ްވޯޓަށް ްމިއަދު ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅި އަޅުަގނޑު

ްޖެހޭނީ.ް
ް940 
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ް

ްޢިްއޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެކުނުބުީރގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ްެއދެން ްދަންނަވާލަެދއްވުން އާދެ،

ްނިޒާމާބެހޭްމެ ްހުށަހެޅުއްުވން. ްހުށަހެޅުއްވި ްއިބްރާހީމް ްޢައްބާސް ންބަރު

ްދަންނަވަން.ް ްކުރިއަެަްށ ްއާދެ، ްނާރުވާނަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްނުކުތާއެއް

ް945 

ް

ްޢަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްއިބްރާހީމްްހުވަދުއަތޮޅު އްބާސް

ްމުޙަންމަދުްަރއީސުލްޖުމްހޫްހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ރިއްާޔގެ

ްޢަ ްއިޞްލާޙު، ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ް)ނ(16ްްނިލް ްމާއްދާގެ ވަނަ

 950ްއުނިކުރުމަށް.ް

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްވަިކްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްްޑރާފްޓެއް ްއެދެން. ްވޯޓުދެއްވުން ްބޭފުޅުން ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ  955އާދެ،

ްއެ ްއިނގޭތޯ. ްއުނިނެތް ްމި ްހެްނވީމާ، ްނޫން،16ްްކުރަން ްާމއްދާެއއް ވަނަ

މިހާރުްޑްރާފްޓްގައިްއޮތްގޮތްްއުނިކުރަންްޢައްބާސްްހުށަހަޅުްއވާފައިްމިވަީނ.ް

ްޑްރާފްޓްަގއިް ްމިހާުރ ްވާަހކަފުޅެއް. ްރަނގަޅު ްއާެދ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއާެދ، ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްކުރީފަހަރު. ްޮއތީ ްނުވެފައި ްފާހެއް ްއޮތްގޮތް

ްތިވިދާޅުވިހެން.ް ްމިހާރު ްއެަބއޮތް ްއާދިލްެގ ްއަޙްމަުދ ްނުކުތާއެްއ  960ނިޒާމާބެހޭ

ްއާދެ،ްއަޙްމަދުްއާދިލްްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

 965ްރިޔާސަތުންްވިދާުޅވެދެްއވަންްޖެހޭނެްއުނިކުރާްމާއްދާްއޮތްޮގތެއްވެސް.ްެއީއްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ނުޑްްމަދުްއާދިލްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:އަޙްް ްއަޅުގަ ްެއއްސެވޭެނަކމަށް ްޯވޓަށް ްއެއަށް ްއޮތީމަ ްފާސްނުވެފައި ކުރީަގއި

ްނުދެކޭތީްއެވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް
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ް

ްފާހަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނަޑށް ްެއވާހަކަ ްމިހާރު...ްއާދެ، ްއާެދ،  970ގަކޮށްލެވިއްޖެ.

ްވޯޓަްށްްގުުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަ ްއެއަށް ްއަޅުަގނުޑ ްއަލުން އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަޮތޅުެގ ްޅ. ްނުކުތާއަށް ްިނޒާާމބެހޭ ްއާދެ، ދަންނަވާލާނަން.

ްމެންބަރުްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

 975ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

16ްްްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިން ްފެއިލްވެފައި. ްޑްރާފްޓް ްަވނީ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ްެއހެންވީމާވަނަ ްދެންް،

ނުޑްްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްހުށައެއްނޭޅޭނެކަމަްށ ްުއނިކުރާކަށް ްެއއްެޗއް ްއޮތް ފެއިލްވެފައި

ދެކެނީ.ްޭއގެްކުރިންްއިޞްލާުޙތަކެއްްހުށަހެޅިފަިއވާނަމަްެއްިއޞްލާޙުތަކަްށް

ްއެއްެސވެންޖެހޭނީ ްއުނިކުރަްންވޯޓަށް ްއުނިކުރަްނޏާ ްއޭގެފަުހގައި .980 

ްެއވާހަަކްހުށަ ްއެހެންެވގެން ްދެކެނީ. ްއަޅުަގނޑު ްޖެހޭނެކަމަށް ހަޅުއްވަން

ްދަންނަވާލީ.ް
ް

ް

ްދެންނެވުނުއިރު.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެންމެއަކު ްދަންނަވާލައިފިން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު  985އާދެ،

ްއަނެއްކާެވްސް ްމި ްއުނިކުރަން ްއެއްެޗއް ްއޮތް ްޑްރާފްޓްގައި މިހާރު

ށަހެޅުންްަބލައިގަެނގެންވެްސްމިތިބީ.ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެިރްހުށަހެޅުއްވީ.ްއެްހު

މާ،ްމެންބަރުވެސްްއަޙްމަދުްއާޠިެިްފވެސްްއެބަހުރިްހުށަހަޅުްއވާފައި.ްއެހެންވީ

ް ްފާސްނުވެއްޖިއްޔާ، ްމި ްހުށަހެޅުމެއްްމިއަދު ްހުށަހެޅުއްިވ މި

ނޑުްވޯޓަށްްއަހަންޖެހޭނީ  990.ްފާސްނުވެއްޖިްއޔާްއަެނއްކާްޑްާރފްޓަށްވެސްްއަުޅގަ

ްއާދެ،ް ްގެްނގޮްސދެއްވާ. ްކުިރއަށް ްއާދެ، ްދަންނަާވލީ. ްެއވާހަކަ އެހެންވީމަ،

ްޙުސައިންް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްތ. ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްރަޝީދު.ް

ް

 995ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްމިްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިން ްޤަބޫލުކުާރގޮތުަގިއ ްވާސަބަްއަޅުަގނޑު ްނުކުތާއަކަށް ްބަކީ،ްނިޒާމީ

ޑްރާފްޓެއްްއޮތްްޙާލަތުގައިްްޑރާފްޓުންްއަކުރެއްްއުނިކުރުމަްށްހުށަހަޅައިގެންްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްޑްރާފްޓެްއް ްލަިއެގން ްވޯުޓ ްޑްރާފްޓްަގއި ްމިހާރު ްގެންެދވޭ. ްއެބަ އެގޮތަށް

ްއެެހންވީމާ ްމިއީ. ްޙާލަތެއް ްނެތް ްދެކުނުބުރީެގް، ްހުވަދުއަތޮުޅ  1000މިހާރު

ްމިހާރުްޢިއްޒަ ްހުށަހަޅުއްވަނީ ްއެ ްއިބްރާހީމް ްޢަެައްބާސް ްމެންބަރު ތްތެރި

،ްއޮތްްޑްރާފްެޓއްްއުިނކުރާކަށްޫނންްއެމާއްާދގެް)ނ(ްއުނިކުރަްނ.ްއެހެންވީމާ

ްމިމާްއދާ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްވާހަކަައކީ.ްއެހެންވީަމ،ްއެއީ ް)ހ(ްާއިއްއެއީ ގެ

ް ްފާސްވެފައި، ްއޮތީ ް)ށ( ްނުބާއްވާގޮތަްށ ްއެއް ް)ނ( އެވިދާޅުވަނީ.ްޭއެގ

ް)ނ(ްއެްއް ްނުދެކެްނ. ްައޅުަގނޑު ްމަްއސަލަެއއްކަމަކަށް  1005އެހެންވީމަ،ްެއއީކީ

ްެއވާ ްމިނުބާއްާވގޮތަށް ްއެހެންވީަމ، ްރިޢާޔަތްްހަކަދަްއަކެަވަނީ. ޙާލަތަށް

ްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްޖެހިވަޑަިއގަންަނވާނެކަމަށް ކުރަްއވަން

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް1010 

މިހާރުްކުރިއަެަށްްމިްގެންދަނީްެއގޮތަށްްދެއްތޯ.ްއެހެްނވީމަ،ްއަޅުަގނުޑްިމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަމީންޢާންމުގެް ްއަޙްމަދު، ްެއވޯޓަށް. ްއަލުން ްދަންނަވާލަދޭށޭ ދަންނަވަނީ

ނޑުްއެދެންްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް. ްއަރިހުންްއަުޅގަ

ް

ް1015 

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްޢަހުވަދުއަތޮޅު ްއިބްރާހީމްްމެންބަރު އްބާސް

ްމުޙަންމަދުްްހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްޢަ ްއިޞްލާޙު، ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ ް)ނ(16ްްނިލް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވަނަްމާއްާދގެް)ނ(ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮތްްަދންނަވާލާނަން.16ްއުނިކުރުމަށް.ް
ްް1020 

ް

އާދެ،ްދެންްޑްރާފްޓެއްްނެތްކަަމށްްވިދާޅުިވޔަސްްޑްރާފްްޓގައިްއޮތްްެއއްެޗްއްްްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވު

ްއާެދ،ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެހެންނޫންތޯ. ްމިހުށަހަޅުްއވަނީ އުނިކުރަން

ްޢަެައްބާސްްއިބްރާހީމްްގދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް
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ް1025 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިމްޝުްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްއަޅުަގނޑު ްހަމައެކަނި ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްކުރިއްޔާ

ްޙަޤީޤަތުގައިްްްޢަެައްާބސްްިއބްރާީހމް ްހީވަނީ. ްޖެހޭހެން ްދަންނަވާލަން ްމިހާރު ްސަބަބު ްހުށަހެޅި

ްހުށަހަްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނުޑ ްއެދުމަކީ ްހަމަ ްހުށަހެޅުންްއަޅުަގނުޑގެ ްމިޮއތް  1030ޅާފައި

ް ްމިހާމިއޮތީ، 16ްްރު ް)ނ(، ްއޮތް ްމާއްދާަގއި ްމަފްވަަނ ްމްހޫއެ

ް)ނ(ް ްއެ ްާއދެ، ްނުފެންނާތީ. ްއަޅުަގނޑަްށ ްއޮންނަން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމެންބަރަކަށްް ްމަޖިލިސްެގ ްރައްޔިތުންެގ ްކީކޭޯތ، ްއޮތީ ގަިއ

ްމަޤާމަށް ްއޭނާެގ ްފެނިގެން،ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަށީގެންުނވާކަަމށް

 1035ންްމަޖިލީހުންްފާސްކުރެްއވީާމްހަޅުއްވަިއގެއެންމެްމެންބަރަކުްމަޖިލީހަށްްހުށަ

ްމަޤާމުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްފާސްކުެރުވމަކަށް އެފާސްކުރަްއވާ

ްއެއީް ްމިޮއންނަނީ. ްބަދަލުކުރެވޭނެކަމަށް ްރައީްސައކަށް ްނާއިބު ވަގުީތގޮތުން

ްއަނެއްާކް ްމިއޮްނނަނީ. ްއެކަން ްމެންބަރަކަށް ްއެންެމ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ްފާސްކުރުމަކުްއެމަޖިލީހުން ްފާސްކުރެްއވުމަކުްންފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ން.

ްއެމައްޗަްށް ްރައްޔިުތން ްނިންމައިފީމު ްކުިރން ްމީެގ  1040އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޣްލަބިއްަޔުތްޢަެަ ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމަންޏާ ްކަހަލަކަމެއް މަލުކުރަންޖެހޭ

ްއޮެވގެންެވސްްވޯޓަށްްއަހަންޖެހެނީ...
ް

ް

ްހުށަހެޅުއްވިްޢިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްމެންބަރު،  1045އްޒަތްތެރި

ްބޭނުންވަނީ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްބެޭހގޮތުން ހުށަހެޅުއްވުންތަކާ

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާބެޭހ ްއާދެ، ްއެދެން. އިށީނެދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.

ް

 1050ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުްރަ ްމިނެގީ ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްރައީސް،ްައޅުަގނޑު ްވަނ16ްްަޢިއްޒަތްތެރި
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ް)ނ(ްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްމާއްދާގެ ްްހދ.، ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދިލްްޢާގެ

ް ްައންނަނިވިގޮތަްށ16ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ، ް)ނ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްމާނައަީކްއިޞްލާޙުކު ްޭއގެ ްއިތުރުކުރާކަށްނޫން. ްެ ްައކުރެއް  1055ރުން.

ްމައްޗަްށް ްޑްރާފްެޓއްެގ ްއެހުށަހެޅުްއވަނީ ްއިޞްލާުޙކުަރން އަންނިިވގޮތަށް

ްއަންނަނި ްޑްރާފްޓެއްނެްތނަމަ ްިއޞްލާޙުކުރުން،ްވިރިޢާޔަތްކޮށޭ. ގޮތަށް

ިއްދިލްްމިްހުށަހެޅުއްވުުމގަޢާއެބަހެއްްބޭނުމެއްެްްނުކުެރވޭނެ.ްއޭގެްމާނަައކީް

ް ްޤަބޫލުކުެރވެއޭ ްއެއ16ްްްއޭނަވެސް ް)ނ( ްޑްރާފްޓްގަިއ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއިތުރުކުރާނީ.ް ްބަދަލުގައި ްގެ ް)ނ( ްއަކުރެކޭ ްއެހެންނޫންނަމަ  1060އޮތްކަމަށް.

ްއެހެންވީމަ،ްމަނިކުފާނުްތިގެްނދަވަނީްރަނގަޅަށޭ.ްޝުކުިރއްާޔ.
ް

ް

ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަނގަޅަށް. ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާއެްއްްއާދެ، ްނިޒާމާބެހޭ ނޑު އަޅުގަ

ް ްނާރުވާނަން. ްޢާންމު... ްމެންބަރުްއަމީން ްިޢއްޒަްތތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ  1065އާދެ،

ްޙަސަންްއަފީފް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ް)ނ(16ްްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާގެ  1070ވަނަ

ްޑްރާފްެްޓްަގއިް

ްއެހެންީވމާްްެކވުން:އަފީފްްވާހަަކދެއް ްނެތޭ. ްެއއް ް)ނ( ްދެްނ ްފާސްނުވީމާ ްގޮްތ ްއޮތް މަޖިލީހުގެް،

ް)ނ(ް ްނުވާނެ ްޤަބޫލުކުރައްަވިއގެްނ ްސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ްނޫނީ ރިޔާސަތުން

ށްްދެންްިއޞްލާޙެއްްގެންަނންވެސް،ް)ނ(ްއުިނކުރާކަްށެވސް.ްދެންް)ނ(ްއަ

ްހުށަހަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅުްއަވންޏާ ްނުބާްއވަން ް)ރ(ްއެއް  1075ޅަންޖެހޭނެ

ްއަކުރެއްް ްނެތް ްނުބާއްވަން. ްއެްއވެސް ް)ޅ( ްއެްއވެސް ް)ބ( އެްއވެސް

ްނުބާއްވަންްކިހިނެއްތޯްހުށަހަާޅނީ.ް
ް

ް
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ްއެެދން.ްނިޒާމާބެހޭްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  1080އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ނުކުތާއެއްް)ރ(ްއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެ

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1085 

ްވަރަްށްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްދަންނަވަން. ްމަޢާފާއެުކ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު

ްމެންބަރުްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއަޒތްތެރި ްގދ.ގެ ްކުރާކަމެއް. ްހުރެފައި ްނުކުރަން ނުބުނަން

ްއިބްރާހީމްޢަ ްހުށަހަޅުއްވަނީްއްބާސް ް)ނ(ްއުވާލަން ްރާއްޭޖެގް،ްމި މިވަގުތު

ނޑަްށް ނޑުްމީހެއްގެްފިރިމީހާްހުރީމަކަންްއަޅުގަ ރައީސަކަެަށްްއޭާނގެްެއއްބަ

 1090ްޔަޤީން.ްއަންނިްއަުތވެއްޖެނަމަ...

ް

ް

ްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއުވން ްމެންބަުރ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދެން.ްއިށީނދެވަަޑިއގެ ްއިށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން ްެއދެން. ންދެއްވުން

 1095ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްްއަނިލް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްބާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 17ްްޝުކުރިއްޔާ

ްއެކިފަްޢަނިލްްްމުޙަްނމަދު ްތަފާތު ްމާއްދާ ްފާސްނުވެގެންދިއުމާވަނަ  1100ްގުިޅގެްންްހަރުމަތިން

ްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙު ްތަފާތު ްއެމާއްދާ ްއެހުނު.ްމި ްވޯޓަށް މަޖިލީހުގެ

އެންމެފަހުންްމިމަޖިލީހުންްވޯޓަށްްއެްއސެވިްުދވަހުްފްލޯރއިްންހުށަހެޅުްއިވް

ްއަ ްވޯޓަށް ްއެހުށަހެޅުއްވުމަކަެަށް ްފާސްނުވުމާއްަސވާ ްހުށަހެޅުްއވުްނވެްސ

ްގުިޅގެންްއަނެްއކާެވސްްކުރިންްފާސްނުވެްއޮތްްޑްރާފްޓަށް...
ް1105 

ް
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްުޝކުރިްއާޔ ްއާދެ، ްެއދެން. އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ

ްސަބަބަ ްމިދިާމވާ ްދަންނަވާލާނަން. ްއަނެްއާކވެސް ްއަޅުަގނޑު ީކްމެންބަރު.

ް ްއެްއޗެްއ ްއޮތް ްގައި ް)ނ( ްމިގެންދަނީްއަޅުަގނޑު ަކނަޑއަޅަިއެގން

ްއުނިކުރަންް ްގެންާދގޮަތށް ްކުރީގަިއވެސް ްހަމަ ްއެހެންވީމާ،  1110ދަންނަވަން.

ް ްއެ ްދަންނަވާލަދީ ްހުށަހެޅުމެއް ްޢިހުށަހަޅުއްވާ ްވޯަޓްށްބާރާތް ދަންނަވާލާފައި

ްް،އަޅުަގނޑުް ްެދން ްއަރަނީ. ްހުއްޓުން ނުޑ ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެިރްއެހިސާބުން

ްޑްރާފްޓްް ްިމ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މެންބަރުންނަށް

ްއިޞްލާުޙް ްއަނެއްާކެވސް ްޑްރާފްޓަށް ފާސްނުވެގެންދިޔަނަަމވެްސ

ްަޢމަލުކުރެވިފަިއްއްވިހުށަހެޅު ްމީގެކުީރަގއިވެސް ްއެެހންވީމަ، ްމިހުރީ.  1115ފައި

ެޖއްާޔްއޮތްގޮަތކީްހަމަްއިޞްލާޙެއްްހުށަހަޅާފައިްވޯޓަށްްއަހާފައިްފާސްނުވެއް

ްދެންނެވިން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ްއެހުން. ްވޯޓަށް ޑްރާފްޓަށްވެސް

ނޑުްކުިރއަށްގެންދާނީ.ްއާދެްދަންނަވާލަދެއްުވްން އެހެންވީމަ،ްއެގޮތަށްްއަުޅގަ

ްއެދެން.ް

ް1120 

ް

ްޢަްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުީރގެ ްއިބްރާހީމްްހުވަދުއަތޮޅު އްބާސް

ްޅުއްވާހުށަހަ ްމުޙަންމަދުް، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ް ްއިޞްލާޙު؛ ްތާއިދުކުރަްއވާފަިއާވ ް)ނ(16ްްޢަނިލް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ.16ްްއުނިކުރުމަށް. ް)ނ( ްމާއްދާެގ  1125ވަަނ

ްމަސް ްމަޤާމުގެ ްއޭާނގެ ްވަގުތީގޮުތްންޢޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިއްޔަތު

ްނުކު ްމަޖިލީހުެގްއަދާ ްރައްޔިތުންގެ ްއެކަން ްދިމާވުމުން ްޢުޛުރެއް ރެވޭފަދަ

ްނެތްް ްެއންގެން ްގޮުތގެމަތީން ްގަިއވާ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްމި ރައީސަށް

ްއެމަޖިލީހަށްް ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްެއކަން ހިނދެއްގަިއ،

ްއެމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފިްހިނދެއްގައި،ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަ  1130ްށްހުށަހަޅައި

ްަމސްއޫލިްއޔަތުތަްއް ްމަޤާމުގެ ްއެ ްަޙވާުލވެވެންދެން، ްއަލުން ްމަޤާމާ އޭނާގެ

ްނާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްކުރާީނ ްއަދާ ްއަިދ،ްވަގުީތގޮތުން އިބެވެ.

ްއަލުންް ްއަދާުކރުމަށް ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްއޭނާެގްމަޤާމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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ް ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްއެކަން ްލިޔުމަކުންްޙަވާލުވާްނވާނީ ރައީަސށް

 1135ްއެންގުމަށްފަހުަގއެވެ.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1140ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢައްބާސްްއިބްރާހީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްޢަނިލް.ް:ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު

ް1145 

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

58ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

16ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް1150 

ް

ްފާސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްދެންޮއްތްމިވޯޓުެގ ްއާދެ، ވެއްޖެ.

ްވަނަްމާއްދާެގް)ނ(.17ްްހުށަހެޅުއްވުންްދަންނަވާލަދެްއުވންްއެދެން.ް

ް

ް1155 

ްހުށަހަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ޅުއްާވްމާލޭގެ

ްއުތުރުބުރީ ްމާޅޮސްމަޑުލު ްޝާގެ ްމެންބަރު ްޙަމީދުްހީޢިއްޒަތްތެރި ން

ްދަށުންްތާއީދުކުރަްއވާފައިް ްގެ ް)ށ( ްާއއި ް)ހ( ްމިމާއްދާއާއި ްއިޞްލާޙު. ވާ

17ްް ްިއޞްލާޙުކުރުން. ް)ނ( ްާމއްދާގެ ްިމ17ްްވަނަ ް)ނ(. ްމާްއދާގެ ވަނަ

 1160މާއްދާގެް)ހ(ްއާއިް)ށ(ްެގްދަށުންްވަގުތީްގޮތުންްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް

ްވަނަްމާއްދާއިން(ްއިްސތިސްނާވެެއވެ.4ްމަޤާމާްޙަވާލުވާްމީހުންް)މިބާބުގެް
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ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް1165 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާލޭްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1170ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޝާޙީންްޙަމީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

89ްްންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެ

19ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 52ް1175ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްހުށަހެޅުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި.ްދެންއޮތް ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް1180 

ް

ކޮޅުމަޑުލުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަންްހުށަހަޅުއްވާްްްިއއްެވވުން:ްއިާދރީމޭުޒން

ްދެކުނުބުރީްތިލަދުންމަތީ ްޢަބްދުްގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނަޞީރުްهللا

ް ްއިޞްލާޙު؛ ްއަންނިިވގޮތަްށ17ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ް)ނ( ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް ްވ17ްްައިޞްލާޙުކުރުން. ް)ނ(. ްމާއްދާގެ  1185ގުީތގޮތުންިވޔަްސްވަަނ

ްޙަވާލުެވވޭނީް ްމަޤާމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ

ްމީހެއްަގއިް ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ

ްޝަރު ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްމި ްފުރިހަމަވާްޠުހުންނަންވާނެކަމަށް ތައް

ްމީހަކަށެވެ.ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާޮގތަކަށްްވޯޓުދެްއވުންްއެދެން.ް
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ް1190 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 1195ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްޙުސައިންްރަޝީދުްޙަސަން.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްނަޞީރު.هللاްތިލަދުންމަތީްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

81ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 12ް1200ްްްްްްވާ:ވޯޓުްނުދެއްް

15ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްެވއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަާލއިރު ްނަތީާޖއަށް މިވޯޓުގެ

ްއިބްރާހީމްްްމާމިހެންދިމާވީ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި  1205ފުވައްމުލަކުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީ ްތިލަދުންމަތީ ްސަމީރުްްދީދީއާއި ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްނުޖެހޭނެ.ް ްދަންނަވާކަށް ްވޯޓަށް ްކޮންމެހެން ްހުށަހެޅުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ް ްއެހެްނވީމާ، 18ްްއާދެ، ްއިޞްލާޙު ްފުރަތަމަ ްއޮތް ްމާއްދާއަށް ޮއްތްވަނަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް1210 

ް

ްއަޙްމަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާޅޮސްމަޑުލުްމާލޭގެ ްހުށަހަޅުއްާވ ްއާޠިފް ދު

ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާް ްވަޙީދު ްޢަލީ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އުތުރުބުރީގެ

ް 18ްްއިޞްލާޙު؛ ްއުނިކުރުމަށް. ްމާއްދާ ްމާއްާދ18ްްވަނަ ވަނަ

ްިޒންމާ ްކުށުެގ ްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް. ް)ހ(18ްއުފުލުން. ްމާއްދާގެ  1215،ްވަނަ

ް ްމަޤާމުަގއި ްނަމަވެްސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްުކރީން ްޭއގެ ްުނވަތަ ހުރެގެން

ްކުރެވިއްޖެަނމަ،ްއެކަމަކަްށް ްމެދު ްއޭނާއާ ްތުހުމަތު ްކުރިކަުމގެ ްކުށެއް ޖިނާއީ
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ްއާް ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްއެހެންނަމަވެސް ްވާެނއެެވ. ްޖަވާބުދާރީވާން އޭނާ

ްހިނގަމުންދާް ްޙާލަތެއްގައި ްޖެހިއްޖެ ްކުރާން ްދަޢުވާއެއް ްއެފަދަ މެދު

ްދަޢުވާެއްއްރައީސުލްޖުމްހޫ ްއެ ްހަމަވަންދެން ްދައުރު ްކަމުެގ  1220ރިއްޔާ

ްެއް ްބަޔާންކޮށް ްއެކަން ްނަމަ ްފެންނަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ފަސްކުރުމަށް

މަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤަރާރަކުންްއެްދަޢުވާެއއްްކުރުންްފަްސކުރެވިދާނެެއވެ.ް

ްމީހަ ްހުންނަ ްމަޤާމުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ް)ށ( ްމާއްދާގެ ކު،ްމި

ްމަޤާމުގެް ްޭއނާގެ ްނުވާގޮތުގެމަތިން ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްޝަރީޢަތާއި އިސްލާމީ

ްދޫކޮށްިލް ްނުކޮށް ްނުވަަތ ްކުިރ ްނެތި ްިނޔަެތއް ްނުބައި  1225ޙައިޘިްއޔަތުން

ްްކަމަކާމެދު،ްދަޢުވާެއއްްނުކުެރޭވނެއެވެ.
ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1230 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 1235ްމާލޭްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާޠިފް.ްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ް

ް

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

11ްްްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

 11ް1240ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

56ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއޮްތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްދެން ްފާހެއްނުވި. ްބަލާއިުރްމިހުށަހެޅުން ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ މި

 1245ްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްއޮތްްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.18ް
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ް

ް

ްމެްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހުށަހަޅުއްާވްމާލޭގެ ްއިސްމާޢީްލ ްއިބްރާހީމް ންބަރު

ްނަޝީދުް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ް ްއިޞްލާުޙ؛ ްައންނަނިވިގޮތަްށ18ްްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމާއްދާ  1250ވަނަ

ްޒިްނމާ ްކުުށގެ ްްއިޞްލާޙުކުރުން. ް)ހ(18ްއުފުލުން ްާމއްދާގެ ،ްވަނަ

ްމަޤާމުގަް ްނަމަވެްސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްުކރީން ްޭއގެ ްުނވަތަ ްހުރެގެން އި

ްކުރެވިއްޖެަނމަ،ްއެކަމަކަްށްްޢީޖިނާ ްމެދު ްއޭނާއާ ްތުުހމަތު ްކުރިކަމުގެ ކުށެއް

ްއާް ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްއެހެންނަމަވެސް ްވާެނއެެވ. ްޖަވާބުދާރީވާން އޭނާ

ްމައްސަލަެއްއް ްެއ ްޙާލަތެއްަގއި ްޖެހިއްޖެ ްކުާރން ްދަޢުވާެއއް ްއެފަދަ  1255މެދު

ްހުށަހެޅުމުން،ްޕްރޮސެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްޖެނެރަްލ ކިއުޓަރ

ްެއް ްހަމަވަންދެން ްދައުރު ްކަުމގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިނގަމުންދާ

ްއެކަްން ްނަމަ ްފެންނަ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްފަސްކުރުމަށް ދަޢުވާއެއް

ްކުރުންް ްދަޢުވާެއއް ްއެ ްޤަރާރަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްއެ ބަޔާންކޮށް

 1260ްކުރެވިދާނެެއވެ.ްފަސް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1265ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

ްމާލޭްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 1270 މަދުްނަޝީދު.ވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުްމުޙަންްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

89ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

17ްްްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:
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11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 49ް1275ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްދެްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްނަތީާޖގަިއވާގޮތުްނ ްވޯޓުގެ މި

ްތްްދަންނަވާލަެދއްވުންްއެދެން.ޑްރާފްޓްަގއިާވގޮ

ް1280 

ް

ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތ.18ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްމިބާބުެގްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް

ް ްއުފުލުން. ްޒިންމާ ްމަޤާމުގަިއ18ްްކުށުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ )ހ(

ހުމަތުްކުށެއްްކުރިަކމުގެްތުްޢީހުރެގެންްނުވަތަްއޭގެްކުރީންްނަމަވެސްްޖިނާ

ްވާނެެއވެ.ް ްޖަވާބުދާީރވާން ްއޭނާ ްއެކަމަކަށް ްކުރެިވއްޖެނަމަ، ްމެދު  1285އޭނާއާ

ްރައީސު ްކުރާްންލްޖުމްހޫރިއްޔާއެހެންނަމަވެސް ްދަޢުވާެއއް ްއެފަދަ ްމެދު އާ

ްދައުުރް ްކަމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހިނަގމުންދާ ްޙާލަތެއްގައި ޖެހިއްޖެ

ްރަ ްަފސްކުރުމަށް ްދަޢުާވއެއް ްއެ ްފެންނަްހަމަވަންދެން ްމަިޖލީހަށް އްޔިތުްނގެ

ނަމަްއެކަންްބަޔާންކޮްށްއެްަމޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤަރާރަކުންްއެްދަޢުާވެއްއް

 1290ްކުރުންްފަސްކުރެވިދާނެެއވެ.ް

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.....ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1295ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

89ްްަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަ

 29ް1300ްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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31ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް  1305ަވަނ18ްްމިވޯޓުގެ

ްފާހެއް ްގޮތްެވސް ްޑްރާފްްޓގަިއާވ ް)ހ( ް)ށ(ްމާއްދާގެ ްދެން ްއާެދ، ނުވި.

ްދަންނަވާލަދެއްުވްން ްިއޞްލާޙު ްއޮތް ްދެން ްއެދެން. ދަންނަވާލަދެއްވުން

ްއެދެން.ްއާދެ،ްމާލޭގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ް1310 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޑުްބޭނުމެއްްމްްފާސްނުވުމާއިްގުޅިގެްންޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނހޫމަފްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް

ްމިމަފްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއަނބުާރްހޫނުވޭ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްބާއްާވކަށް. ްއެގޮތަްށ މް

 1315ްގެންދިޔައީ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރ.އަތޮުޅެގ ްވަޙީދު، ްޢަލީ ްނުކުާތއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްމެންބަރު.

ް1320 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެންމެފުރިހަމަްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްޙަޤީޤަތުަގިއވެސް ްމިނެގީ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާެއއްަކމަށް ްިނޒާމީ ްގޮތުަގއި ްނިާޔްއަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުެރވޭތީވެ.

ނޑއަުޅއްވާނީްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިޢިބާ  1325ރާތަށްްއަކުރަަކށްްފިެިއްޔަކަްށްކަ

ް ްވޯޓުަގިއ ްނެގުނު ްކުރިން ްތިންދުަވހު ްމީގެ ްނެތި ބޭފުޅުްނ43ްްބަދަލެއް

ްޓުވޯ ްމިއަދު ްއެހެންކަމުަގއިވާނަމަ ްތިރިވާންޖެހޭނެްއ29ްަދެްއވާފަިއވޭ. ށް

ްމަތިންވެސް.ް ްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެއަށްުވރެ ްއަދަދު ްއިނގޭތޯ.ްއެ ްުނވާނެ ގޮތެއް
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.ް.ްއެހެންީވމާ،ްމިއީްވަރަށްްބޮޑުްިނޒާމީްމައްސަލަެއއްއެވާހަކަްދަންަނވާލަން

 1330ްނުދީފައި..ްހުްއެއްުދވަހުްދީފައި،ްއަެނއްދުވަ

ް

ް

ްްއާދެ،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނޫން. ްނުކުާތއެްއ ްއެދެން.ްނިޒާމާބެހޭ އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާއެއްކަމަކަށް ްނިޒާމާބެހޭ .ްއާދެ،

ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާީން ްގޮތެއް ްވޯޓުދެއްވާނެ ްމެންބަރުން  1335ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްމާޭލގެ ްއާދެ، ްމެންބަރުންނަށް. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާރު ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމިހާރު، ްނަޝީދު މިްމުޙަންމަދު

ްގެންދެވުމާްހުށަހަޅުއްވާފައި ްހުށަހެޅުން ްމިހާހިސާބުންްްއޮތް ގުިޅގެްނ

ްމަސަްއކަތްްއަޅު ްގެްނދެްަގނޑުމެންނަށް ްކުިރއަށް ްއޮތްްްވެންމަޖިލީހުގައި

 1340ހިސާބަށްްގެންގޮސްްމިނިމުނީ.ްމިދެންނެވީްއިތުރަށްްވޯޓަށްްއަހާނެްއެއްެޗްއް

ްނުކުތާއެްއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްމިހިސާބުން.. ްދެން ްއެހެންވީމާ، ނެތޭ.

ްތ.އަތޮޅުގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1345 

ްޖަލްސާްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްިމއަުދ ްރައީސް ްތިއުޅުްއާވއިރުްޢިއްޒަތްތެރި ް،ްނިންމާލައްވަން

ްބޭނުންޭވ،ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްއަހާލަން ްއަރިހުން ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ްަހމައަށްްޮގއްސަްްަމސައްކަތްްމިހާރުްުހއްޓުމަކާްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމަޖިލީހުގެ

ްބަ ްމަރުހަލާގައި ްއިންތިާޤލީ ްއެހެންވީމާ، ްކުރުމަށްފަހުްހުމިއޮތީ. ސްތަކެްއ

ްނޭނގޭ.ް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއަދި ްހިސާބެއް ްއޮތް ްޮގއްސަ  1350އެކަން

ްރައީސްް ްޢިއްޒަްތތެރި ްހިސާބެއް ްއޮތް ްގޮްއަސ ްެއކަން އެހެންވީމާ،

ްރަނގަޅުވާެނ.ް ްވަރަށް ްޮއޅުންފިލުވާލަދެްއވިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްރިއްާޔ.ޝުކު
ް

ް1355 
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ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދ.އަތޮުޅެގ ްއާދެ، ްއެދެން. ްއިށީނެދވަަޑއިގެންެދއްުވން އާދެ،

ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޟް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1360 

ްއެކިފަހަރުްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދަޢުވާުކރުން ްމަތިންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްދިވެހިްްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް ްކޮންމެ ްމިފާސްވީ ްމިހާރު ްއެހެްނވީމާ، ްފާސްނުވީ. ްމިމާއްދާ

ރައްޔިތަުކްބޭނުންްއިރެްއަގއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްގޮަވިއެގންްދަޢުވާކުރެޭވްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަޅުގަ ްދެން ްކުރީގޮތަށް. ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްްނޑު މަނިކުފާނުްދުވަހު

ްމި ްއޮތްގޮތަޭށްވިދާޅުިވ ްޤާނޫނުައާސސީ ްދެން ްފަސްނުެވއްޖެއްޔާ  1365މާއްދާ

ްމަނިކުފާނަށްް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިނިމުނީ. ްމިއަދު ްޤާނޫނުއަސާސީ ނިމޭނީ.

ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްޤާނޫނުއަސާސީްދިވެހިރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންނަށް..
ް

ް

 1370ްްއވުންްއެދެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއިށީނދެވަަޑއިގެންދެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްއެހެންތޯ.ްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް
 1375ްމުޙަްނމަދުްރިޔާޟްް

ްްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް

ްއަރާވަަޑއިގެންފާެންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހިތްޕުޅަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު އާދެ،

ްއަުޅގަ ްދެން ްސުވާލެއް. ް)ށ( ްހިތަށްއެރީ ްޢިއްޒަތްތެިރްއަނޑު ްމާލޭެގ  1380ށް

ްގެންދެވުް ްއަނބުރާ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގުޅިގެްންްމާމެންބަރު

ްރިކޯޑަށްޓަަކއިް ްއެކަްނ ްއެހެންވީމާ، ްނޭހީ. ްވޯޓަްށ ްޑްރާފްޓަށް އަޅުަގނޑު

ްެފއިލްވެފައިކަމަްށވާތީ.ް ްވަނީ ްޑްރާފްޓްވެސް ްކުރީުދވަުހ ްެއއީ ދަންނަވާލީ،

ްމިދެއެހެންވީ ްމާ، ްމި ް)ށ(18ްންނެވި، ްާމއްދާގެ ެޯ.ްްވަނަ އިނގޭތޯ
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ްޑްރާފްޓްވެްސް ްފެއިލްވެފަިއޭއ ްމިދެންނެވީ ްވަީނ ްކުރީުދވަހު  1385އެހެންވީމާ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއިޞްލާޙަށް ްިމއަދު ްއެހެންވީމާ، އިނގޭތޯ.

ްގެންދެވުމާމެންބަ ްއަނބުރާ ްއިޞްލާޙު ްއެއަށްްްރު ްކޮންމެހެން ްދެން ގުިޅގެން

ްއަހަންްނުޖެހޭތީްއެކަްންނިމުނީ.ްްވޯޓަށް

ްް

 1390ރިޔާސަތުންްޖަލްސާްނިމުމުންްއެޖެންޑާގައިްވާްކަންތައްތައްްް-3

 ނިންމަވާލެއްވުން.

ް

ނޑުމެންްނިންމާލީ.ްމިްއެހެންވީމާ،ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހިސާބުންްމިއަދުގެްޖަލްސާްއަުޅގަ

ް
ް1395 

ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود
ްް

ްް_____________ް


