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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

   

ްعلىްوالسالمްوالصالةްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްޖަލްސާްފެށުނީ.ް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

އަށްްހުރ238ްްިް-ންްޖ235ްް-ޔައުމިއްޔާްނަންބަރުްޖް-2

ްޔައުމިއްޔާތައްްފާސްކުރުން.
ް

ްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްޖަލްސާއަށ249ްްްރައްޔިތުންެގ ވަަނ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްނމެހާ  10ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއވި

ް ްމިހާތަނަށް ްމިއަދުެގ62ްްއާދެ، ްާއދެ، ްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި. މެންަބރުން

ްމިއޮތީް ްއައިޓަމަކަށް ްދެވަނަ ްމިއޮތީ، ްފުރަތަމަ ްއެޖެންޑާަގއި ޔައުމިްއާޔް،

އަށްްހުރިްަޔއުމިއްޔާަތްއްފާސްކުރުން.238ްްް-އިންްޖ235ްް-ނަންބަރުްޖ

ްނެތް.ް ްފޮނުްއާވފަކައެއް ްއިޞްލާޙެއް ްމެންބަރަކު ްެއއްެވސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބޭނުންފުޅުވާ ްވިދާުޅވާން ްެއއްެޗއް  15ޔައުމިްއޔާތަކާބެހޭގޮތުން

ްއަރުވާނަ ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރަކަށް ްއދ.ެގ ން.

ްމެންބަރުްއިލްޔާސްްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

ްރޭޑިޯއއިންްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްރަނގަޅުކޮެށއްނޫްނ. ްމުޅިން ްއަިދެވސް ްހުންނަނީ ްޔައުމިްއޔާތައް

ްިލޔެްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްޔައުިމއްާޔގައި ްދައްކާެއއްޗަާކއި ްޓީީވއިން ްއެްއޗަާކއި ްހުންނަްކިޔާ  20ްފައި

ްހަަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިައދުވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްދިމަެއއްނުޭވ. އެްއޗަކާ

ްއަރުޝީފްަގިއް ްމަޖިލީހުގެ ްާޚއްޞަ ްބޭނުންވަނީ،ްރައްޔިތުންގެ ދަންނަވާލަން

ްމިތާް ްއެްއވެްސގޮތަކަށް ްެއއީ ްއެްއޗެކޭ. ްރައްޔިުތންގެ ްއެސެޓްތަކަކީ ހުންނަ

ްއެ ްބެހެއްޓޭނެ ްރައްޔިތުންެގްފޮރުވާފައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަީކ ްއެޗއްނޫނޭ.

ްހިނދެއްގަިއް ްބޭނުން ްރައްޔިތުންނަށް ްައޑު ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ  25މީހުން.

ްއެެއއްޗެހިަތްއް ްަސއިޓުަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ލިބެންޖެހޭނެ.

ްދުވަހަށްް ްދުަވހުން ްހަމަ ްއަޕްލޯޑްކުެރވިފައި ްީވޑިޯއކޮށާިއ ްކޮާށއި އޯިޑއޯ
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ްރަްއޔިތުްންްހުންނަންޖެހޭނެ ްޙާލެްއގަިއ، ްެއއްވެްސ ްއެއީ. އެއްޗެއް

ްގެްނގުޅުމަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްިމް ްއެެއއްޗެހިތަްއްފޮރުވައިގެން ޓެރަރައިްޒކުރުން

 30އެންމެްއޮމާންްރީތިްޙައްލަކަްށވާނީްމިއަދުގެްޖަލްާސއާއިްީމެގްފަހުގެްހުރިހާް

ްރަްއިޔތުންނަ ްޖަލްސާތަކެއްެވސް ްުހރިހާ ްކުީރގެ ްއަދި ްއޭެގްޖަލްސާތަކެއް ށް

ްއެްއެވްސް ްހައްދަަވއިދެްއވުން. ްލިބޭނެގޮތަށް ްއާ ްީވޑިއޯ އޯިޑއޯާއއި

ްަގވާ ްއެްއވެސް ްމަޖިލީހުގެްޤާނޫނެއްގައި ްޚާއްަޞ ްއަދި އިެދއްަގއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްއަޅާކަެމއްނޫން. ްހުރަްސ ްެއއީ ގަާވއިދެްއވެސް

ްަދއްކަންޖެހޭަތނަ ްމިވާހަކަ ްކޮންމެދުވަހަކު ްމިހާރު ްމިދަނީ.ްތަކުރާރުކޮށް  35ށް

ްދުވަހެއްެގް ްކޮންމެ ްހަމަ ްިމވާހަކަ ްުނދީގެންވެސް ްލައިްވކޮށް ްރެިޑޯއއިން އެއީ

ްމިވާހަަކް ްމަތިން ްއެގޮތުގެ ްހަމަ ްދަްއކަންޖެހުނު. ްައޅުަގނޑަށް ޖަލްސާގައި

ނޑުްަގއިަގއިްވިންދުްހުރިހާްދުަވހަކު.ް ްއަޅުަގނޑުްަދއްކާނަންްއަުޅގަ

ް

ްޢިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޔައުިމްއާޔްއާދެ، ްމިއަދުެގ ްތިފާހަގަކުރެްއވީީކ ްމެންބަރު  40ްއޒަތްތެރި

ްީވިޑޯއް ްއޯިޑއޯ ްިތވިދާޅުވަނީ ްވާހަކަެއއްނޫން. ްއޮތް ްލިެޔވިފައި ނުބައިކޮށް

ްވީޑިޯއް ްމިހާރު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ލިބިވަޑައިުނގަންނަާވވާހަކަ.

ްހަމަޖެހިފައިވަނީ ްލިބިވަަޑިއަގންނަވާގޮތަށް ްމިކޮޅުން ްޢިއްޒަތްތެރިްއޯިޑއޯ .

ްއުސޫލަކުްން ްަކނަޑއެޅިފަިއާވ ްވަގުެތްއގައި ްބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުން

ްމިޔައުމިްއޔާތަްއް ްއާެދ، ްދަންނަވަމުން،  45އެލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެކަމަްށ

ްތ.އަޮތޅުެގް ްނުކުތާެއއް، ްނިޒާމާބެހޭ ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ފާސްވެއްޖެކަމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާްޟްރަޝީދު.

ް

ްމާބެހޭްނުކުތާ()ނިޒާ

ް50 

ްވިދާޅުވެްއެޖްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމިއަދުވެްސ ްއަދި ްކުީރދުވަހުވެސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންނަށްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިޔައުމިްއޔާ ްބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވެއްޖެްއޔާ މެންބަރުން

ްއެނގިވަް ްރައީސަްށ ްިޢްއޒަތްތެރި ޑަިއގަންނަވާެންލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެއޭ.

ްހުށަހެޅީ.ް ްަމއްސަލަެއއް ްނޭގޭތީވެ ްއިދާރާ ްމިމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑަށް

ްއެކަްން ްއެއްގޮތަށް ްހުށަހެޅުމާ ްއެހުށަހެޅި ްއަޅުަގނޑު ްވިދާޅުވި  55މަނިކުފާނު
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ކޮށްދެއްވާނަމޭ.ްއެހެންނަމަވެްސްމިހާރުްއެތައްްއެތައްްުދވަހެްއްފާއިތުެވގެްން

ްލިއު ްއެފަދަ ްއެހެްނވީމާ، ްެވއްޖެަކމަށްވެއްޖެްއާޔްހިނގައްޖެ. ްހޯދަން މެއް

ްފަރާތެއްް ްކޮންޓެކްޓްކުާރނެ ްދިމާލަކާ ްދާންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަްނގާލަދިނިއްޔާްވަރަށްްރަނގަޅު.ް
ް60 

ް

ްފުރުޞަތުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިސުވާލުކުރެްއވުުމގެ ްނޫނަސް ްޖަލްސާގަިއ ްމިމަޖިލީހުގެ އާދެ،

ްދަންނަވައިފިންްޢިއްޒަތްތެ ްައޅުަގނޑު ްއަދި ްެއބައޮތް. ްމެންބަރަށް ރި

ްއެހެންނޫނަސްް ްލިިބވަަޑއިގަންަނވާނީ. ްެއެއއްޗެހި ްއިދާރާއިން މިމަޖިލީހުގެ

ްސިީޓް ްއެޑްެރސްކޮށް ްއިދާރާއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން  65ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއކަްން ްވަޑަިއގެން ްމިތަނަށް ްހަމަ ްއެފޮނުްއވާޮގތަކަށް ފޮނުއްވާއިުރވެސް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްހަމަޖެހިފައިއޮތްވާހަަކ ްއިންތިާޒމު ލިބިވަޑަިއގަތުުމގެ

ްދަންނަވާލެވިއްޖެ.ް

ް

 70ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްްކުރާްކޮމިޓީއިންްއަލުންްް-3

ޑްރާފްޓްކުރައްވާްފޮނުއްވާފައިވާްބާބުތަކަށްްމެންބަރުންް

ްފޮނުއްވާފައިވާްއިޞްލާހުތައްްކުރިއަށްްގެންދެވުން.

ް

ްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްއެޖެންޑާ ްދެން ްއެހެންވީމާ 3ްްއާދެ، ްއެޖެންޑާ ްމިއަުދެގ ްމިއޮތީ، 3ްަގއި

ްްޑރާފްޓްކުރަްއާވް ްއަލުން ްކޮމިޓީއިން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްމިއޮތީ  75ގައި

ފޮނުއްވާފަިއވާްބާބުތަކަށްްމެންބަރުންްފޮނުއްވާފައިވާްއިޞްާލޙުތައްްކުރިއަްށް

ްޢިއްޒަތްތެ ްމިހާރު ްމިގޮތުން ްހަނދުމަފުޅުްގެންދިއުން. ްމެންބަރުންނަށް ރި

ްމިހާުރް ްމިބާބުގެ ްމިނިވަންކަން، ްޙައްޤުތަކާިއ ްއަސާސީ ހުންނާނޭފަދައިން،

ް ްެއއީ ްބަޔަށް، ްފާސްނުވެދިަޔ ްއަިދ12ްްމިވަނީ ްާއއި ް)ޅ( ްާމއްދާެގ ވަނަ

ްމިހާުރް ްބަހުސްކުރެވި ްއަދި ްހުށަހެޅުއްވި ްއިޞްލާުޙ ްމިދެއަކުރަށް  80)ކ(.

ްމިހާ ްފުރުޞަތު ްއެހުމުގެ ްއެހެންވީމާ،ްވޯޓަށް ްމިއޮީތ. ްމިތައްޔާރުވެފައި ރު

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްތައްޔާުރވާން ްއެހުމަްށ ްވޯޓަްށ އަޅުަގނުޑ
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ްކާޑުކޮޅުަތްއް ްމެންބަރުންވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ދަންނަވާލަން

ްމެންބަރުންގެް ްއެިޢއްޒަތްތެިރ ްއަދި ްއެދެން. ޖައްސަވާލަދެްއވުން

ްބައްލަަވިއލަ ްއެދެން.ްނަންފުޅުތޯވެސް ްޗެްކކޮށްލަދެއްވުްނ  85އްަވއި

ްރިޔާޟްް ްމުޙަްނމަދު ްމެންބަރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްދ.އަތޮުޅެގްޢިއްޒަތްތެރި

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް90 

ްނުކުތާއެްއްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްނިޒާމާެބހޭ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްފާހަގަކޮށްލަންްްންަމދުްރިޔާޟްްމެންަބރުްުމޙަ ްމިކަން ްނަމަެވސް ްޖަލްސާއެްއގައި ްހިނގަމުންދާ ްމިނެގީ،

ްވަރަށްިގަންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުން ްމިޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެބަޖެހޭ.

ްއެަބވިދާުޅޭވް ްަރއީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްކޮށްފަ، ކަންތައްތަެކއް

ް ްމާއްދާގަިއާވގ99ްޮޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޤާނޫނުގަިއވާގޮުތެގްވަނަ ްމަތިން  95ތުގެ

ްފޮނުވާފައޭ.ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ްމަނިކުފާނުވަނީ މަތިން

ްފަރާތްޕުޅުންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްައޑުިއވެުމންދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ވަަނ99ްްތިއްބަވާްޤާނޫނީްބޭފުޅުން،ްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސްްފޮުނއްވާަފއިަވނީް

ްތަޞްދީ ްދަށުންނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީްމާއްދާގެ ްއެހެންވީމާ، ޤުުކރައްާވކަށްނޫނޭ.

 100މަނިކުފާނުްމާނަކުރައްާވގޮތާއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްފަރާތްޕުޅުންްތިއްަބާވް

ްމިކުރަީން ްކަމެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަފާތު. ްމާނަކުރައްވާގޮތް ބޭފުޅުން

މަސްވެގެްނ،3ްްރައްޔިތުންނަށްްމީގެްމަންފާއާިއްލާބަްލިބޭނެގޮތަށް.ްމިހާރުް

ް ްމިހާރު ްބާބުތަެކއްެވއްޖެ ްމާއްދާތަކެއް ްގިނަދުވަސްވެފަ.3ްްގިނަ މަހަށްވުރެ

ްސާފުކޮށްލަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްތަްޞދީޤުނުކުރައްވާތީ ްއެްއވެްސކަމެއް މިއިން

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްުއޅެންޏާ ްއޮޅުމެއް ްމީގެ ްމާއްދ102ްްާބޭނުންވަނީ،  105ވަނަ

ްފޮނުވާލާ ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްމިހުރި ްމިހާރު ްވާގޮުތގެމަތިން ްނޫނީ ވަަނ99ްްށޭ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްލަފައަކާ ްމިޤާނޫނީ ްމަނިކުފާނު ްމިބުާނގޮތަށް މާއްދާގައި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްދެްއވާށޭ.ް
ް

ް110 
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ްމެންބަރުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރީދުވަުހވެސް އަޅުަގނުޑ،

ްއޮންނާީން ްދަންނަާވފައި ނުޑ ްއަުޅގަ ތިސުވާލުކުެރއްވުާމގުިޅގެން

ްއެހެންނޫންތޯ.ްތި ްއުޭޅކަމަށް ްޚިޔާލު ްތަފާތު ްމިފްލޯގައި ކަމާބެހޭގޮތުން

ްކުރިއަްށް ްމަސަްއކަތް ްނިންމުމުގެ ްމިޤާނޫނުއަސާސީ ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

 7ް115ވަނަްމާއްދާަގިއވާޮގތުގެްމަތިނ99ްްްމިގެންދަނީ.ްދެންްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްއަޅު ްވާހަކަ ްފޮނުވަމުންގެންދާ ްއަޅުަގނޑު ްތެރޭަގއި ނުޑްދުވަހުގެ ގަ

ްއިތުރަށްް ްދެން ްމިމައްސަލަ ްމިހާރު ްދެން ްއެހެްނވީމާ، ްއޮތީ. ދަންނަވާފައި

ްނެތް.ް ްޭބނުމެއް ްބަަަހުސްކުރުުމގެ ްއަނެއްާކވެސް ްމިޖަލްސާގައި ކޮންމެހެން

ްޯވުޓް ްއެދެން ްަޖއްސަވާލަެދއްވުން ްކާުޑކޮޅުތައް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

 120ރެއްގެްނަންފުުޅތޯްމިމައިކުެގްނެންގެވުމަށްޓަަކއި.ްއަދިްއެޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަ

ްއެދެން.ް ްބައްލަވާލެްއވުންެވސް ްސްކްރީނުން ްމިހިރަ ބުޑުދަށުގައި

ްޝާފިޢު،ް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްޙައްޤުތަާކއިް ްއަާސީސ ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( މަޢާފުކުރެއްވާ.

ް ްމިބާބުގެ 12ްްމިނިވަންކަން ްމާއްދާގެ ްފުރަތަމަްވަނަ ްޮއތް ްގެ )ޅ(

 125ްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެްއވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(ްއަްށ12ްްއަސާސީްޙައްޤުތަާކއިްމިނިވަްނކަން.ްމިބާބުގެްްއިާދރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިްއަޒތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ްިއޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރުން

ްމާޅޮ ްހުށަހަޅުއްާވ، ްރަޝީދު ްޢިއްޒަތްތެިރްރިޔާޟް ްއުތުރުބުރީެގ  130ސްމަޑުލު

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމާއްދާެގ12ްްމެންބަރު ވަނަ

ްމިނިވަންކަން،ްް ްއެްއވެުއޅުމުގެ ްއިްޞލާޙުކުރުމަށް. ްއަންނަނިިވގޮތަށް )ޅ(

12ްް ް)ޅ(. ްމާއްދާގެ ްހޯދުމަކާނުލައިްވަނަ ްކުރިްނ ްހުއްދަ ދައުލަތުގެ

ް.މީސްތަކުްންއެްއވެުއޅުމުގެްމިނިވަންކަންދެކޮޅުވެިރކަމެއްނެތިް
ް135 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް



 6 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް140 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޢަލީްވަޙީދު.މެންބަރުްްލުްއުތުރުބުރީމާޅޮސްމަޑުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 72ް145ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

12ްްވޯޓުްދެްއވީ:

05ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

50ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް150 

ްއާދެ،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްއޮްތްމިވޯޓުގެ ދެން

ްހުށަހެޅުންްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

 155މާޅޮސްމަޑުލުްދެކުނުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްފާއިޒުްހުށަހަޅުއްވާ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްޙަލީމްް ްޢަދުނާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ހުވަދުއަތޮޅު

އްާދގެް)ޅ(ްއަްނނަނިވިްގޮތަްށްވަނަްމ12ްާތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްއިޞްލާޙު.ް

ް ްމިނިވަްނކަން، ްއުޅުމުގެ ްއެްއވެ ްކުރުމަށް. ްމާއްދާެގ12ްްއިޞްލާޙު ވަނަ

ް ްސުލްޙަވެރިކަމާެއކުް)ޅ(. ްހޯދުމަކާނުލައި ްކުރިން ްހުއްދަ ދައުލަތުގެ

 160ް.ްމީސްތަކުންްއެްއވެ،ްއެބައިމީުހންގެްބޭނުންތައްްހާމަކުރުމުގެްމިނިވަންކަން

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންންވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

ް

 165ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޢަލީްފާއިޒު.މެންބަރުްމާޅޮސްމަޑުލުްދެކުނުބުރީްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.ޢަދުނާންްޙަލީމްމެންަބރުްހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް170 

73ްްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންް

22ްްވޯޓުްދެްއވީ:

07ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

40ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް175 

ް

ްދެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިުރ ްނަތީާޖއަށް މިވޯޓުގެ

ްޑްރާފްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަާވލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް180 

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމިނިވަންކަން. ްޙައްޤުތަާކއި ް)ޅ(12ްްއަސާސީ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމިނިވަންކަން،ް ް)ޅ(.12ްްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް.ްެއއްެވއުޅުުމގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްުހއްދަ ްމީސްތަކުންްސުލްޙަވެރިްްމަކާނުލައިޯހދުްކުރިންްދައުލަތުގެ ްކަމާެއކު

ްމިނިވަންކަން.ްުއޅުމުގެްްއެްއވެ
ް185 

ް
ް

ްފެނިވަޑަިއގަންންވާްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 190ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

77ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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 69ް195ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

05ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 200މިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރު،ްއަސާސީްޙައްޤުތަާކއިްމިނިވަްނކަންްމިބާބުގެްްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް)ކ(12ްް ް)ޅ(ްޑްާރފްޓްގަިއވާގޮްތްފާސްެވއްޖެ.ްާއދެ،ްދެން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްށްްއޮތްްފުރަތަމަްއިޞްލާޙުްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްމިްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްަޙއްޤުތަާކއި ްއަސާސީ ްދެކުނުބުރީެގްނިވަންކަން.  205މާޅޮސްމަޑުުލ

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާއިޒް ްޢަލީ ްމެންބަރު އަތޮުޅްހުވަދުހުށަހަޅުއްވާ،

ް ްއުތުރުބުރީގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޙަލީމް ްޢަދުނާނު ތާއީދުކުރައްވާަފއިާވްެމންބަރު

ް ްްވަނ12ްައިޞްލާޙު؛ ްއަންނަިނވިގޮތަށް ް)ކ( ްިއޞްލާޙްކުރުމަށް.މާއްާދެގ

ްއަ ްނަމާއި ްރައްކާތެރިކުުރން. ްް-12ބުރު ްއަބުުރްއެމީހެއް)ކ( ްނަމާއި ގެ

ްސަރުކާުރެގްރައްކާތެރިކުރެް ްފަހެ ްޔަޤީންކަން. ްޙައްޤުގެ ްއޮތުމުެގ  210ވިފައި

ްމަްއޗަްށް ްމީހެއްގެ ްފަރާތަކުންވިޔަސް ްއަިމއްލަ ްއަދި ފަރާތަކުންވިޔަސް

ްދޮގުް ްސާބިތުނުވާކަމަކާމެދު ްޝަރީޢަތަށް ްމަގުން ޢަދުލުއިންސާފުގެ

ްމާތެއްްހާމަކޮށްގެންނުވާެނއެވެ.ްމައުލޫ
ް

ް215 

ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 220ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމެންބަރުްޢަލީްފާއިޒް.މެންބަރުްމާޅޮސްމަޑުލުްދެކުނުބުރީްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 .މެންބަރުްޢަދުނާނުްޙަލީމްމެންބަރުްްއަތޮޅުްއުތުރުބުރީހުވަދުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:
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ް

77ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 24ްް225ްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

06ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

40ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްމިހުށަހެޅުންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯުޓގެ ްއާދެ،ްްމި ްނުވި.  230ފާހެއް

ްޑްރާފްަްަްޓްަގއިްއޮްތގޮތްްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްމިބާބުގެ ްމިިނވަންކަން. ްޙައްޤުަތކާއި ްމާއްދާެގ12ްްއަސާސީ ްވަނަ

ް ް)ކ( ްގޮތް؛ ްޑްރާފްްޓގަިއވާ ްަރއްކާތެިރކުރުން. ްއަބުރު  235)ކ(ްް-21ަނމާއި

ްްކާތެރިްކުރެވިަފއިްއޮތުމުގެްަޙްއޤު.އެމީހެއްގެްނަމާއިްއަބުރުްރައްް
ް

ް

ްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް240 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 77ް245ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

76ްްްްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

00ްްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

00ްްްްްްކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަ
ް

ް250 
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ްމިނިވަންކަން،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަޙއްޤުތަާކިއ ްައސާސީ ްބަާލއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯުޓގެ މި

ް ްއާެދ،12ްްމިބާބުގެ ްފާްސވެއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގއިާވގޮތް ް)ކ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

4ްވޯޓެއްްެދއްީވ،ްމިއީްިއއްތިފާޤުްވޯޓެއް.ްއާދެ،ްދެންްކަރުދާްސްނަންބަރުް

ް ްއޮތް ްއިޞްލާުޙ12ްްގަިއ ްއޮތް ްއިތުރުކުރަްނ ްައކުރެްއ ްމާއްާދއަށް ވަނަ

 255ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްމެންބަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއުރުބުީރގެ ްޙަލީމްްހުވަދުއަތޮޅު ްޢަދްނާން ރު

ް ްދެކުނުަުބުރީގެހުށަހަޅުއްވާ، ްޢަލީްްމާޮޅސްމަޑުލު ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި

ްފާއި ްއިޞްލާޙު؛ ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ ްއަކުެރްއ12ްްޒް ްމާއްާދއަށް  260ވަނަ

ސަރުކާރުންްނުވަަތްް،ައކުރަކީްރުކުރަން.ްއިތުރުކުރަންްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްއިތު

ްކުރަމުންދާް ްނުވަތަ ްޚިދުމަތަކާމެދު ްެދމުންދާ ްފަރާތަކުންވިޔަސް އެހެން

ުނވަަތްެއއްބާރުލުންްްކަމަކާމެދުްހިތްހަމަނުޖެހިގެންްދެކޮޅުްހެދުމުގެްގޮތުން،

ދިނުމުގެްގޮތުންނާއި،ްއުފާވެިރކަންްފާޅުކުރުމުގެްގޮތުންްޞުލްޙަވެރިކަމާެއުކް

ްޙަރަކާތްތަކުަގިއް ްމިފަދަ ްބޭއްވުމާިއ، ްހިނގާލުްނ  265މުޒާހަރާކުރުމާއި،

ްްބައިވެިރވުމާއިްުނވުމުގެްޙައްޤު.
ް

ް

ްއްވުންްއެދެން.ްޯވޓުްދެްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް270 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުވަދުއަތޮޅުްއުރުބުރީްމެންަބރުްޢަދްނާންްޙަލީމް.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 275 .މެންބަރުްޢަލީްފާއިޒްްމާޅޮސްމަޑުލުްދެކުނުަުބުރީްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

78ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

19ްްްްްްވީ:ވޯޓުްދެއްް
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14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 37ް280ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްއާދެ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ްވޯޓުގެ މި

ްހުށަހެޅުއްިވް ްބާބަށް ްމި ްމިނިވަްނކަން ްޙައްުޤތަކާއި ްއަސާސީ މިހާހިސާބުން

ް ްބާބަށް ްމި ްހުރިހާްއިޞްލާޙާެއއްކޮށް ްފޮނުްއވާފަިއވާ ްކޮމިޓީން  285ޑްރާފްޓިންގ

ްދެންް ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމިނިމުނީ. ްއަާހ ްވޯޓަށް މާއްދާތަކެއް

ްޤާއިމްކުރުެގް ްޢަދުލުއިންޞާފު ްޖަލްސާގައި ްމި ްއޮތީ ްދެން އަޅުަގނޑުމެން

ގައިްމިއޮތ3ްްްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްއާއިްއަދިްއައިޓަމ8ްްްބާރު.ްމިްބާބުގެް

ްނުރަްއކަލުގެ ްްކުއްލި ްބާބުގެ ްމި ް ނުޑ1ްްޙާލަތު، ްއަުޅގަ ްމާއްާދ. ވަނަ

 290ޤަސްދުކުރަނީްމިްދެްބައިްއެްއކޮށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްހުށަހަޅަން.ް

ްނެތް.ް ްހުށަހަޅުްއާވފަކައެްއ ްއިޞްލާެޙއް ްއެްއެވސް ްމިދެންނެވީ، އެހެން

ްހުޅުވާލަންް ްފުރުޞަތު ްކުރުމަށް ްބަހުސްތަކެއް ްމާބޮޑު ްމީގެން އެހެންވީމާ،

ނުޑްޢިއް ްއަޅުގަ ްބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ ްމެންބަރުން ޒަތްތެރި

ނޑުްއެދެންްައމީންްޢާންމުގެް ބަހުސްކުރުމަށްްފުރުޞަތެއްްައރުވާނަންްއަުޅގަ

ްޑްރާފްްޓް ްިއްއވާލަދެްއވުމަށް. ްމިދެބައި ްއަދަބުވެިރކަމާއެުކަގއި  295އަރިހުން

ްކޮމިޓީންްއައިސްަފއިްއޮްތގޮތް.ް
ް

ް

ްޢަދުލުއިންްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:ް ްއިމުގާަާޞާފު ްބާބުގެ ްބާރު.ްމި ް)ނ(8ްްކުރުުމގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑިޔާރުްން  300ދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުާރްކޮމިީޓންްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއާވގޮތް؛ްފަ

ްވަިކ8ްްޢައްޔަންކުރުން.ް ނަޑއެޅޭ ްކަ ނޑިޔާރުންނަކީ ްމާްއދާގެް)ނ(ްފަ ވަނަ

ްނަމަވެ ްނޫނެވެ. ްބައެއް ްޢައްޔަންކުެރވޭ ނޑިޔާެރްއެގްމުަުއްދަތަކަށް ްފަ ްސ،

ް ްކުރެވޭެނއެެވ.70ްްއުމުރުން ްމުސްކުޅި ްމަޤާމުން ްއެމީހަކު އަހަުރވުމުން

ް ްބާބުގެ ްމި ްޙާލަތު. ްނުރަްއކަލުގެ ްދިރާސާކޮށ1ްްްކުއްލި ްމާްއދާ ވަނަ

ްނުރައްކަލުެގް ްކުއްިލ ްގޮތް. ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއވާ ްކޮމިޓީން  305ޑްރާފްޓްކުރާ

ް ްއިޢުލާންކުރުން. ްކާް-1ޙާލަތު ްނުރައްކާތެިރްޤުދްރަތީ ްުނަވތަ ރިޘާެއއް
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ްސަލާމަތަށްް ްޤައުީމ ްނުވަތަ ްހަނގުރާމަެއއް ްނުވަތަ ބަލިމަޑުކަމެއް

ްހަމަލައެްއް ްބޭރުގެ ްނުވަތަ ްކުިރމަތިވެއްޖެނަމަ ނުރައްކާވެދާނެފަދަކަމެއް

ްހުރިާހް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހީވެއްޖެނަމަ ްބިުރ ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ

ްވަ ްަކނޑަެއޅޭ ްނުވަތަ ްނުވަަތްސަރަޙައްދެްއގައި ްސަރަޙައްެދްއގައި  310ކި

ް ްުކއްިލ30ްްސަރަޙައްދުތަކެްއަގއި ްމުއްަދތަކަށް ްިދގުނޫން ދުވަހަށްވުރެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށް ްބާރު ްއިޢުާލންކުރުމުގެ ްޙާލަތު ނުރައްކަލުގެ

ްލިބިގެންެވއެވެ.ް
ް

ް315 

ްމުަޤއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑު ްދެން، ްޢާންމު. ްއަމީން ްއަރިހުންްރިޝުކުރިއްާޔ ރު

ްފަހުން،ް ްޑްރާފްޓްކުރުމުގައި ްމި ްދަންނަވާލާނަން އަޅުަގނޑު

ްދަްނނަވާލަދެއްވުމަްށް ްވިސްނުންފުޅު ްގެްނގުޅުްއވި ރީޑްރާފްޓްކުރެްއވުމުަގއި

ްފުރުޞަތެްއް ްކޮންމެވެްސ ްބަހުސަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޭރުން ްދެން، ކުރުކޮށް.

 320ްހުޅުވާލަންްޤަސްދުކުރަނީ.ް

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް
ްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިބްރާހީމް ްޙުސައިން ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  325ޅ.އަތޮުޅގެ

ްނުކުތާއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްުޝކުރިްއޔާްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްރައީްއާދެ، ްނުކުތާއެްއްޢިްއޒަތްެތރި ްިނާޒމީ ނޑު ްއަުޅގަ  330ްސް.

ްއިޞްލާޙެްއްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެްއެވސް ްމާއްދާއަށް ްދެ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިހާރު މިނެގީ

ްއޮންނާނެކަމަށްް ްބޭނުމެްއ ްހުޅުވާލުމުގެ ްބަހުސަކަށް ްނެތުމާއެކު ހުށަހެޅިފައި

ްދެން ްދަންނަވާލަން. ްެއވާހަކަ ްނުފެންނާތީވެ ނުޑް،ްއަޅުަގނޑަށް ްއަޅުގަ ހަމަ

ްނިމިއްޖެ.ް ްވޯޓު ްއެ ްއައްަސވާލަދެްއވުން. ްވޯޓަަކށް ްހަމަ ްއެއަަަށް އެދެނީ
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 335ނިމުނީމާްދެންްފެއިލްވެއްޖެކަަމށްްވަނީިވއްާޔްބަހުސަށްްހުުޅާވލެވިދާނެކަމަށްް

ްއަޅުަގނޑަށްްްފެންނަނީ.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް

ްއަޅުގަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުންްއާދެ، ްިޢއްޒަތްތެިރ ްނެތް. ްމަްއަސލައެއް ނުޑގެ

ްކުރިއަްށްގެންދާނަން.ް ްައޅުަގނޑު ްެއގޮތަށް ްނުކުރާކަމަްށވަންނާ  340އިޢުތިރާޟް

ްނިޒާމާބެހޭް ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްލ.އަޮތޅުގެ އާދެ،

ްކުޑައިުރކޮޅަަކްށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭެގ ނުކުތާއެއް.

ްިއގަންނަވާ.ްއިށީނދެވަޑަް

ް

 345ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ނޑުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްތަާފތު.ްއަުޅގަ ްކުަޑކޮށް ްވިސްނުން ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.ްައޅުަގނޑުގެ

ްފުރުޞަތެްއްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހަމަހަމަ ްބޭފުޅުންނަށްވެސް ްހުރިހާ ދަންނަވާނީ

ްހަމަޔަޤީނުންވެ ްއެބަހުިރްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. ނުޑ ްއަުޅގަ ސް

ްވަރަްށް ްޚިޔާލު. ްދަންނަވަންޖެހޭ ްފްލޯރއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި  350ދަންނަވަންޖެހޭ،

ްިމް ްއަދި ްގޮސްަފއި. ްފާސްނުވެ ްކުރިން ްމިވަނީ ްމާއްދާ ްދެ މުހިންމު

ްބަދަލުތަކުްން ްހުރި ްައއިސްަފއި ްމިއަށް ްައއިއިުރަގއިެވސް ޑްރާފްޓްެވގެން

ް ްރައްޔިތުްނނަށް ްއެއްެޗއް ްނުފެނޭ.ްސިހާަާމާބޮޑު ލްވެދާނެކަމަކަށްެވސް

ްއެހެންވީމާ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް
ް355 

ް

ްއާދެ،ްމާލޭގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢަދުލުއިންޞާފުްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެ ްމާއްދާ، ްދެ ްމި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްމާއްދާ.ްްެކވުން:އިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއް ްއެ ްބާުބގެ ްޙާލަތުެގ ްނުރައްކަުލގެ ްުކްއލި ްާމއްދާާއއި  360ޤާއިމްކުރުމުގެ

8ްފުރަތަމަްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާާލނަންްޢަދުލުއިންޞާފުްޤާއިމްުކރުގެްބާރު،ް

ނޑިޔާރުންްޢައްޔަންކުރުން.ްމިްމާއްދާްކުރީަގއިްމަޖިލީހުންް ވަނަްމާއްދާ،ްފަ
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ްފާހަ ްސަބަބެްއކަމުަގއި ްެއއް ނޑިޔާރުްންފާސްނުވި ްފަ ްއެ ްއޮތީ ގަކުެރވިފައި

ްޚިޔާލުް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްއޮތް ްުއފެދިފައި ްއެ ްުގޅިގެން ވަކިކުރުާމއި

ްއޮޅުމެްއކަމަށް.ް ްލަފާކުރެވެނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްބޮޑަްށ  365ތަފާތުވުމަކަށްވުެރވެސް

ްބަދަލެއްް ްެއހެން ްަވކި ްވަގުުތަގއި ްބަުހސްގެ ްކޮންމެއަކަްސ، ދެން،

ްމަޖިލީހުން ްޖުމްލަގޮތެއްަގިއްްގެންނަވާކަަަށް ްނެތް. ްދެއްވާފަެއއް އިރުޝާދު

ްއުސޫެލްއެގް ނޑިޔާރުންަނކީ ްފަ ްވާހަކަައކީ، ްމިބުނާ ްހަމަ ްމާއްދާއިން މި

ްހެދޭނެް ްނޫނޭ. ްބަެއއް ްވަކިކޮށްހަދާ ްޢައްޔަްނކޮށް ްއިރުއިުރކޮޅާ ގޮތުން

 370ބައެަެްއވެސްްނޫނޭ.ްއެމީހުންެގްމުސްތަޤިއްލުކަންްދެމިއޮތުމަްށޓަކައިްވަރަްށް

ްދެމިއޮންނާނެކަމުެގްމުހިންމު ްއެމީހުންނަށް ްމަޤާމް ްެއ ްއެމީހުންގެ ކަމެކޭ

ްހުރިހާް ްެއހެން ްދުނިޔޭގެ ްހަމަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތުން. ޔަޤީންކަން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއަދި ްފަދައިން ްކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްމިކަން ތަނެއްަގއިވެސް

ްިމް ްޚާްއޞަކޮށް، ްމުޢާހަދާތައް ްަބއިނަލްއަްޤވާމީ ބައިވެިރވެފަިއވާ

ްޤާއިޢަދުލު ްގުޭޅގޮތުންއިންޞާފު ްފަހުންްްމްކުރުމާިއ ްއެންމެ ނޑުމެން  375އަުޅގަ

ްބަޔާންކޮށްފަިއް ްމުޢާހަދާގައިވެްސ ްއޮތް ްބަިއވެރިވެަފއި ދިވެހިރާއްޖެއިން

ްދެންް ްޢައްޔަންކުުރމަށްފަހު ްމަޤާމަށް ްއޭނާގެ ނޑިޔާަރކު ްފަ ްމިއީ. އުސޫލު

ްއޭ ްޙާލަތުތަެކްއގައި ްޚާއްޞަ ްވަކި ްވަކިކުރެވޭީނ ްމަޤާމުން ްެއްއޭނާ ނާ

ްައދާނުކުރާކަމަށްް ްއެކަށީގެްނާވގޮތަށް ްމަސްޢޫލިއްަޔތު އަދާކުރަންޖެހޭ

ްދެން،ް ްނުކުެރޭވނެއޭ. ްވަތްެކއް ްޮގތަކަށެއް ްއެނޫން  380ސާބިތުވެގެން.

ްދެްން ްމުްސކުިޅވެގެން ްނުވަތަ ްއޭޖެއް ްރިޓަޔަރމަްނޓް އެހެންނަމަވެސް،

ްހުްއޓާ ްވަޒީފާ ނޑިޔާރުކަުމގެ ްއުމުރެްއ،ްފަ ްހުއްޓާލާ ްއުމުރެްއްމަސައްކަތް ލާ

ް ްއުމުރަކީ ްއެ ްމިހާުރ70ްްއޮންނަންޖެހޭނެތީ ްޑްރާްފޓްގައި އަހަރުކަމުަގއި

ް ްމިއޮތީ. ްމުސްކުިޅ70ްްލިޔެފައި ްމަޤާމުން ްއެމީހަކު ްދެން އަހަުރވުމުން

ްއަދާކުރުުމގެް ްއިޙްތިރާްމ ްއެ ްއެީއވެްސ ްވަކިކުެރވޭނޭެއކޭޫނން.  385ކުރެވޭނެޭއ.

ްޢިއް ްދެން ްއެޮއތީ. ްގެެނވިފައި ްއެހެން ްފަހަރުަގިއްގޮތުން ްރައީްސ، ޒަތްތެރި

ްބޭނުންފުޅުވެދާނެ،ް ްއާލާކޮށްލުމަށް ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްޚާްއަޞް ްވަކި ްއޮތްކަމުގައިިވޔަސް ްމިހެން ްއޮންނާނެ، އިސްތިސްނާެއއް

ްލިމިޓްކޮށްފަިއް ްޓަރމް ްުމއްދަތަކަށް ްވަކި ނަޑއެޅޭ ްކަ ޙާލަތްތަކެއްަގއި
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ްޢައްޔަްނކުރެވި ނޑިޔާރަުކ ްއެކަްންފަ ްނެތޭ. ްހުރަހެއް ްެއކަމަކަށް  390ާދނެއޭ.

ނޑުމެންްފާސްކޮށްފައިްއޮތީ.ްއެހެންވީމަ،ްމިާމއްދާްގެނެވިަފިއް މިހާރުްއަޅުގަ

ް ްޙާަލތުގެ ްނުރަްއކަލުގެ ްުކއްލި ްެދން، ްމިދަންނަވާެލވުނީ. ވަަނ1ްްއޮތްގޮތް

ްއޮތްކަމަީކް ްފާހަގަކުެރވިަފއި ްއިުރވެްސ ްކުެރވުނު ްބަހުސް ްކުީރގަިއ މާއްދާ.

ްުކއްިލްޤައު ްއަތުވެަެއްޖިއްޔާ ްޙާލަތެއް ްކަހަލަ ްނުރައްކާެވދާނެ ްސަލާމަތަށް މީ

 395ނުރައްކަލުެގްޙާލަތުްއިޢުލާންްކުރެވޭނެްކަހަލަގޮތެްއްއޮންނަްނވާނެއޭ.ްދެން،ް

ްމާބޮޑަްށް ްއެއީ ްބުނީމައި ްސަލާމަތޭ ްޤައުމީ ްޮއތީ ްޚިޔާލުތަފާތުވެފައި އޭރުަގއި

ވެގެންްނުކުންނަްބައެއްްކަހަަލްފުޅާވެގެްނގޮސްްދޭދޭފަރުދުންެގްޚިޔާލުްތަފާތު

ްފުރުޞަުތް ްއިޢުލާންކުރުމުގެ ްޙާލަތު ްނުަރއްކަުލގެ ްުކއްލި ކަންތަކުަގިއވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބާއްވާކަްށ ްއެހެން ްެއހެންވީމަ، ްސަރުކާރަށް. އޮވެދާެނއޭ

ްބަހުސްް ްިދުގކޮށް ްވަރަށް ްފެނިވަޑައިނުގަްނނަަަވާކަމަށް  400މެންބަރުން

ޢިބާރާތްތަކަށްްބަލާއިުރގައިްިގނަްމެންބަރުންް،ްކުރަްއވާފައި.ްއެހެންނަމަވެސް

ްކަމެއް،ް ްނުރައްާކވެދާެނފަދަ ްސަލާމަތެއް ްޤަުއމީ ްއޮތީ ބުރަވެަވޑަިއގެންފައި

ްޤައުީމް ްއެމާްއދާގައި ްބަިއގައި ްމާނަކުރުމުގެ ްދެން ްލިޔެފައި މިހެން

ްރަނގަޅަށްް ްވަރަްށ ްކޮބައިކަން ްނުރައްކަލެްއުވމަކީ ސަލާމަތަށް

ް ްމިހާރުްބަޔާންކުރެވިަފއި ްމިމާއްދާ ްެއގޮުތގެމަތީން ްއެހެންވީމަ،  405ބޭްއވުމަށް.

ްމަޖިލީހުގެް ްސަލާމަތްކަމުަގއި ްޤައުމީ ްއޮތީ. ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި

ްެއީއް ްއޮތީ، ްމަްޝވަރާކުެރވިފަިއ ްކޮމިީޓގަިއވެސް ްއަދި މެންބަރުންވެސް

ްބޮޑެިތް ްުމދަލާއި ްއެމީހުންގެ ްރަްއޔިތުންނާއި ްސަބަބުން އެކަމެްއގެ

ްކަހަލަްްގެއްލުންތަެކއް ްެގއްލުްނވެދާނެ ްިސޔާދަތަށް ްޤައުމުގެ ްއަދި ވެދާނެ،

ްސަލާމަތަށްް ްަޤއުމީ ްނޫނީވިއްޔާ ްމެދުވެރިެވގެްނ  410ޙާލަތުތަކެއް

ްކަހަލަް ްދޭހަވާނެ ްއެހެން ްބަލަިއގެނެއްުނވާނެއޭ. ނުރައްކަލެްއވީކަުމގައި

ްއެމާއްާދް ްއެހެންީވމަ، ްލިޔުމަށް. ްާމއްދާަގއި ްމާނަކުރުުމގެ ގޮތަކަަަށް

ްތަކުރާރުކޮްށްްހަނދުމަފުޅު ްކޮމިޓީްނ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ހުންނާނެ

ްމާއްދާް ްމާނަާއއިެބހޭ ްބަސްބަހުގެ ްއެބަގެންދަުމ ދަންނަަަވަމުން

ްމާއްދާތަކެްއް ްހުރިހާ ްއެހެން ްހުށަހެޅޭނީ ްމަޖިލީހަށް  415އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްާމއްދާް ްއެ ްގޮުތަގއޭ ްމާއްދާެއއްގެ ްފަހުގެ ްއެްނމެ ްެއއީ ްނިމުނީމައޭ. ފާސްވެ
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ްއަންނަްގެނެވޭނީ ްނުވަތަ ްމާއްދާއެއް ްފާސްވާ ްައބަދުވެސް ްއެހެންނޫނިއްާޔ، .

ްއެހެންް ްއުިނކުރަން ްއިތުރުކުރަން ްއެާމއްދާއަްށްތަންކޮޅެއް ްގޮތުން ބަދަލެއްގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިއޮތީ. ްބޭއްވިފައި ްއެންމެފަހަށް ްއެމާއްދާ ޖެހިދާނެތީ

ްވިްސނަ ްކޮމިޓީން ްގެނައުމުގައި ްދެްމާއްދާ ްމި  420ވާފަިއވާގޮްތ.ްމިދަންނަވާލެވުނީ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްޖަލްސާގަިއްމިއަުދެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ،ްމި ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި އާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ

ްގުިޅގެްން ްދަންނަވާލުމާއި ްދަންނަވާލި ްދެންމެއަަަކު ްައޅުަގނޑު ޖަލްސާގައި

ްމެންބަރަ ްއެންމެ ްކުަރއްާވކަމަށް ްބަހުސަށްްއިޢުތިރާޟް ްވިދާުޅވީަމއި  425ކު

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްލ.އަތޮޅުެގ ްޤަސްދުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްހުޅުވާލަން ފުރުޞަތު

ްއެހިސާބުްން ްެދއްެކވީމަިއ ްވާހަކަފުޅު ްއެކަނި ްނަޢީމް ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

ް ްއެ ްއާދެ،3ްްނިންމާލަން. ްައރުވަން. ްއަުޅަގނޑު ްަވގުތެއް މިނެޓުގެ

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްމާލޭގެްޢިއް

ް430 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްަގވާއިުދގެ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ކ(25ްްޝުކުރިއްާޔ ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްއެީއްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްނުލެވޭނެ. ްހުޅުވައެއް ްބަހުސަށް ްމި ްބުނާގޮތުްނ ްަގއި ް)އ( އަދި

ްހުށަ ްމާްއދާގ25ްެހެޅިފައިްނުާވތީ.ްގަާވއިދުގެްއިޞްލާޙެއް  435)ކ(ްއަިދްްވަނަ

ް ްބުނަނީ ްަގއި ްހުށަހަ)އ( ްއިޞްލާުޙ ްހުޅުވާލެވޭނީ ފައިްޅާަާބަހުސަށް

ްނެތިް ްމިއީ.ްބަހުސެއް ްމައްސަލަެއއް ްއޮތް ްސާފުޮކށް ްވަރަށް ވާނަމައޭ.ްެއއީ

ްވޯޓަކަށްްދާންޖެހިވަަޑިއގަންނަާވނީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
ް

ް440 

ްތިވިދާޅުިވގޮތަށް.ްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްހަމަ ްއުޅުނީ ްބަލަިއަގންނަން ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްކުރެއްވުާމިއް ްއިޢުތިރާޟް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން އެހެންނަމަވެސް،

ްގޮްތް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްއާދެ، ގުިޅގެން.

ްޢިއްޒަ ްއެހެންވީާމ، ްދިަޔއީ. ްފާހަގަކުރެްއވީްހުސްވެގެން ްތި ްމެންބަރު ތްތެރި
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ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލައިގަންނަމުން ްނުކުތާއެއްކަމަށް  445ނިޒާމާބެހޭ

ްތަްއޔާުރވެަވަޑއިގެންެދއްވުމަށް.ް ްވޯޓަށް ްދަންަނވާލަން އަޅުަގނޑު

ްމުޙަންމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލ.އަތޮޅުެގ ްއާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްނުކުތާއެއް.ްްނަޢީމްްނިޒާމާބެހޭ

ް

 450ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްލިބެންޖެހޭނެ.ްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްފުރުޞަތު ްމިކަމަށް ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްހައްދަވާތީ ްމިގޮތަށް

ްަބހުސްކުރެވެްންްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގައި ްަބއިެވސް ްއައި ްޑްރާފްޓްކޮްށގެން ްއަލުން އެއީ

ްނުކު ްއެހެން ްއޮތީކީ.ްޖެހޭނެ. ްހަމަޖެހިފައި ްގަވާއިދު ްނޫން ްޮގތަކަށް ރެވޭނެ

ްެއްއް ްއެހެންވީމާ، ްހަމަޖެހިފައި. ްނޫން ްއެހެންނެްއ ްއޮީތކީ  455ގަާވއިދު

ްބޭފުޅުންެގް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބަިއކުޅަަބއެްއކަމަށްވިަޔސް މާއްދާކަމަށްވިަޔސް

ްންޚިޔާލުްއެކަާމއިްބެހޭގޮތުންްއޮްތގޮތްްލިބެންޖެހޭނެކަމަށްްއަޅުަގނޑުްބަލަމު

ްެއްއޗެްއް ްދެްނނެވި ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަަމ ްއަިދވެސް އަޅުަގނުޑ

ްދަންނަވާލުމުގެްފުރުޞަތުްލިބިގަންނަން.ް
ް460 

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްނުކުާތަގިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހަަގކުރެްއވި ްތި ްދެންމެއަކު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ް ްގަވާއިުދގެ ްޖެހެނީ ްއަލުނ25ްްްދަންނަވާލަން ްމާއްދާ  465ވަނަ

ްއިތުރަްށް ްއަޅުަގނޑަށް ްާވގޮތުން ްގަިއ ް)މ( ްީމގެ އިޞްލާޙުކުެރވުނުއިރު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްނެތް ްހުޅުވާލެވޭނެކަމަްށ ފުރުޞަތު

ްއެދެން.ް ްތައްޔާުރވެދެްއުވން ްވަޑަިއގެން ްވޯޓަށް މެންބަރުން

ްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްަޢަައާދެ، ްމިބާބުްކުއިމުގާދުލުއިންޞާފު ްބާރު ރުމުެގ

ްވޯޓަްށް ްެއދެން ްދަންނަވާލަދެްއވުން ްޮއތްގޮތް ްޑްރާފްޓްކުެރވިފަިއ  470އަލުން

ްއެހުމަށްޓަކައި.ް
ް
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ް

ްޢަަަްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްކުަުގާއިމުދުލުއިންޞާފު ްބާރު.ްމިބާބުގެ ް)ނ(8ްްުރމުގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްކޮމިޓީ ްޑްރާފްޓްކުާރ ްޑްރާފްޓްކުރައްވާަފއިވާްއިދިރާސާކޮށް  475ގޮތް.ްން

ް ްޢައްޔަުނކުރުން، ނޑިޔާރުން ްަފނޑިޔާރުންނަީކ8ްްފަ ް)ނ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްނަމަވެސް،ް ްނޫެނެވ. ްޢައްޔަނުކުެރވޭބަެއއް ްމުއްދަތަކަްށ ްވަިކ ނަޑއެޅޭ ކަ

ް ްއުމުރުން ނޑިޔާެރއްގެ ްމުސްކުިޅ70ްްފަ ްމަޤާމުން ްއެމީހަކު އަހަރުވުމުން

ްކުރެވޭނެެއވެ.ް
ް480 

ް

ްިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް485 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 01ް490ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

01ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ރުމުެގްބާރުްމިބާބުގެްގާއިމުކުއިރުްޢަދުލުންއިޞާފުްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދެްނ8ްް ްއާދެ، ްފާްސވެއްޖެ. ްވާގޮތް ްްޑރާފްޓްގައި ް)ނ( ްމާއްާދގެ  495ވަނަ

ް ްމިާބބުގެ ްއެދެން. ްަދންނަވާލަދެއްވުން ްޙާލަތު ވަަނ1ްްކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

ްމާއްދާ.ް

ް

ް
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ްއިޢުލާނުކުރުންްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޙާލަތު ްޙާލަުތްކުއްލިނުރަްއކަލުގެ ްކުއްލިނުަރްއކަލުގެ .500 

ްާވގޮތް.ް ްޑްރާފްްޓކުރަްއވާަފއި ްމާއްދާއަށް ްއެްއވަނަ މިބާބުގެ

ްޤުދުރަތީް ްމާްއދާ ްއެްއވަނަ ްިއޢުލާނުކުރުން، ްޙާލަތު ކުއްލިނުރަްއކަލުގެ

ްހަނގުރާމައެްއް ްުނވަތަ ްބަލިމަޑުކަމެއް ްނުަރއްކާެތރި ްނުވަތަ ކާރިޘާެއއް

ްނުރައްކާވެ ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްުކރިމަތިވެއްޖެނަަމްނުވަތަ ްކަެމއް ދާނެފަދަ

ްހީވެއްޖެނަމަް ްބިުރ ްކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ްހަމަލައެްއ ްބޭރުގެ  505ނުވަތަ

ްވަިކް ްަކނޑަެއޅޭ ްުނވަތަ ްަސރަޙައްދެްއގައި ްހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދުވަހަްށުވރެންްދިގުނޫނ30ްްްސަރަޙައްދެްއގައިްނުވަތަްސަަރޙައްދުތަކެްއަގއިް

ްނުރަ ްުކއްލި ްބާުރްމުއްދަތަކަށް ްއިޢުލާންުކރުމުގެ ްޙާލަތު އްކަުލގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްްލިިބެގންވެެއވެ.ް
ް510 

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް515 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

78ްް:ވޯޓުްދެްއވީ

 02ް520ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްއެްއވަަންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ ްޙާލަތު ްކުއްލިނުރަްއކަލުގެ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް މިވޯޓުގެ

ްޢިއްޒަތްތެަެިރް ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްާވގޮތް ްޑްރާފްްޓގައި  525މާއްދާއަށް

ްއެނގިވަަޑިއގަ ްޖަލްސާްމެންބަރުންނަށް ްމިައދުގެ ްފަދައިން ންނަވާނެ

ްމިހާރުް ްމިދަންނަވާލީ ްމިހެން ްޖެހުނީ. ްއައިްސ ްވަގުތު ނިންމުމުގެ
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ްއެއްެވްސް ްހުރި ްއެޖެންާޑަގއި ްފޮނުވިފައިވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީާމ،ް ްނެތް. ްމިއަަދކު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމައްސަލަެއއް އިތުރު

ް ްމެންބަރުންނަށް ްެއީއްޢިއްޒަތްތެރި ްިއޞްލާޙުތައް ްފޮނުވިފައިވާ  530މިހާރު

ް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްާޚއްޞަ ް)ތ(ްަގިއ25ްްރައްޔިތުންގެ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްކޮމިޓީއަްށް ްދިރާސާކުާރ ްޑްާރފްޓްކުރުމަށްޓަކައި ްއަލުން ވާގޮުތގެމަތީން

ްމަޤާމުތައްް ްކޮމިޝަންތަކާއި ްމުސްތަޤިއްލު ްތެރެއިން ްބާބުތަކުގެ ފޮނުވުނު

ްޕްރޮސި ްމިބާބުގެ ްޖެނެރަލްގެ ްއަިދ4ްްކިއުޓަރ ްއަށް ް)ކ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްކޮިމޝަންގެ ްސަރވިސް ްރައްޔިތުްނގ8ްްެޖުޑީޝަލް ްމާއްާދާއއި  535ވަނަ

ް ްމިބާބުގެ ްޑްރާފްްޓކުރެްއވުމަށްފަހ17ްްުމަޖިލިސް ްއަލުން ްމާއްދާ ަވނަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްވަނީ ްމިހާރު ްމާއްދާތައް ްިމ ްފޮނުއްވާފައިވާތީ ކޮމިޓީން

ްފޮނު ްއިޞްލާޙެްއްމެންބަރުންނަށް ްއެްއެވސް ްމާއްދާތަކަށް ްމި ވިފައި.

ާވްހޯމަްދުވަހުެގ2008ްްޖެނުއަރ28ްްީފޮނުވަންްއޮތްނަމަްއެްއިޞްާލޙެއްް

 540.ްގެްކުރިންްފޮނުއްވައިެދްއވުމަށްްދެންނެވިފައިްމިހާރުވަނ14:00ްީމެންދުރުް

ނޑު، ްއަުޅގަ ްލިބުމާގުިޅގެން ްއިޞްލާޙުަތއް ްއެ ްބައްދަލުވުެމްއްްދެން ަރސްމީ

ްއަޅުގަް ްާބއްވަން ްދުސްްޤަަަނޑު ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްކުރާ ކުީރަގިއްއެއީ

ްޖަލްސާ ްގައި ްއޮންނާނީ ްދަންނަވާފައި ނޑު ްބައްދަލުވުެމްއްނުރަސްއަުޅގަ މީ

ް ްއެ ްައކުރުގެްބާއްވާ ްބަެއއް ްހުށަހެޅުންތަކުަގއި މައްސަލަާއިއްްހުށަހަޅުްއވާ

ް ްދިމާވާތީ، ްފެންނާއެްއޗެހި ްބޭނުންތެރިކަމަށް ްހަދާލަން ްދެންްެއގޮތަްށ  545ތީ

ްއެހެްނވީމާ،ްބާްއވާީން ްޖަލްސާެއއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްނިންމާފައި އެކަން

ްފެބްރުއަރީަގއިްައޅުަގނޑުެމންްޖަލްސާްބާއްވާގޮތަށްްނިންމާނީ.7ްް
ް
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ްދަންނަވާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަހުން ްއެދުވަސް ްދެންްދެން ނަން.

ނޑުްނިންމާލާނަން. ނޑުްިމއަދުގެްޖަލްސާްއަުޅގަ ްމިހާހިސާބުންްއަޅުގަ
ްް

ްޖަލްސާްނިމުނީ..ްالعالوينްربްهلل والحود

ްް_____________ް555 


