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 ( ، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރަ ނަވާދައ ރ ެގ   ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް(  ހޯމަ) 2022  ޖޫން 27

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ ދ ވަސް. މިއީ އަދަ   27ވަނަ އަހަރ ެގ ޛ ލްޤައިދާ މަހ ން    1443ދ ވަސް.    ހޯމަީވ    2022ޖޫން    27މިއަދަކީ،  

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ވަގ ތ     19ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022މި ތިބީ،    ށީނދެ. އަޅ ަގނޑ މެން އ11ިނަކަތ ން  

،  ލޭނިންގ ޕްއޮފް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެކ ަގއި މިނިސްޓަރ  .  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  25ޖަލްސާއަށް ހާޒިރ ެވވަޑަިއެގން ތިބީ  

އިްއޒަތްތެރި    3  ތިބީ  ސަލާމ ގައިރަކްޗަރ މ ޙައްމަދ  އަސްލަްމ ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަވާ.  ރާސްޓްއެންޑް އިންފް  ހައ ސިންގ 

 .  ންމެންބަރ 

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 19/ 2/ 2022އޖ/  އަކީޑާ އެޖެންމިއަދ ެގ 

 

 ން ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ  .  4
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދެ ކ ްއލި މައްސަލަ. އެ ދެ ކ އްލި   ،އަޅ ަގނޑަށް ލިބިފައި އެބަވޭ  ،ނގޭ އަޅ ަގނޑަށް އެރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ ން.  

ވަނީ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ފ ންކޮށް ވިސްނައިފިން. މި ދެ ކ ްއލި މައްސަލަ ގ ޅިފައި   މައްސަލަ ބަލަިއަގތ މާ ގ ޅޭ

ފ ލ ސް   ،ފޮޓޯތަކާ. މި ފޮޓޯތަކަކީ ެއކިެއކި މީހ ންެގ މަްއޗަށް ކ ރެވޭ ތ ހ މަތ  މިހާރ  ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި ދައ ރ ވަމ ންދާ

އެ   އިެއއީ އަސްލ  ކަމަށް ބަލަ  ،އްޙަކަން ފ ލ ސް އޮފީހަށް ކަށަވަރ ނ ވެސައޮފީހަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ ފޮޓޯ. އެ ފޮޓޯތަކ ެގ  

ަގނޑ  ނ ދެކެން. ހަމަ އެއާެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން މި މަޖިލީހ ަގިއ ބަހ ސްކ ރ ން ޖާަގ އޮތް ކަމަކަށް ައޅ   ކަމާ ގ ޅޭ 

ކަސްޓަޑީ  ،ދެކޭޮގތ ަގއި  އޮފް  ޗެިއން  ފޮޓޯ  ފޮޓޯެއްއެގ  ެއ  ޮގތާއި   ނ ވަތަ  އޮތް  ހަމަތަްއ    ،އ ފެދިފައި  އޮތް  އ ފެދިފަިއ 

އަބ ރާ  ،ދެނެނ ަގނެ މީހެއްެގ  ެއްއވެ  އިއެހެން  ދައ ލަތ ެގ  ކަމެއް،  އެްއވެސް  ޮގތަށް  ލިބޭ  ެގއްލ ން  ސް  ިއްއޒަތަށް 

 އާދަކާދަ ޖާަގދޭ ތަނެއް ނޫން.    ،ހަމަތަކާއި  ،މ އައްސަސާއަކ ން ކ ރ ަމކީ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ރާއްޖޭެގ އ ސޫލ ތަކާއި 

 

 . ސ ވާލ  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   .5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް، 

ހައ ސިންގ    ،ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭ  ،ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް  -5.1

  ރާސްޓްރަކްޗަރ ައލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  އަސްލަމާ ކ ރަްއވާ ސ ވާލ . ނައިފަރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އެންޑް އިންފް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ހ ށަހެޅިފައިވާ ދެ ކ ްއލި މައްސަލަ ބަލައިނ ަގންނަ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ހިތާމަކ ރަން

ވާހަކަފ ޅ  ހ ރި  މޭރ މ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހިރާްއޖޭަގއި  ކަނޑައަޅަނީ  ތި  މަޖިލީހ ން  އެހެންވީމާ،  ދެއްކެވީތީ. 

ޤީ އިދާރާތަކ ން ތަޙ ޤީ  ، އެ ކަންބޮޑ ވ ންތައް އެީއ އަސްލަކަށް ނ ަވތަ އެ ކަންބޮޑ ވ ންތައް ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވި  ، ކަންބޮޑ ވ ންތަކަކީ

މި ތަނ ން ނ ބެލޭނެ ކަމަށް ތި ނިންމެވީ. ވަރަށް ހިތާމަ  ،ހިނދ  ހާކަންބޮޑ ވ މެްއކަން ނ ބ ނާ އެއީ   ،ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވި އާން

 .. ހ ރި. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިމއަށްވ ރެ ބޮޑ  މައްސަލަެއއް ނެތް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ވަނީ   ،މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި،  އިްއޒަތްތެރި މި  މިހާރ   މެންބަރަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

 އެރ ވިފައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވަޒީރާ ސ ވާލ ކ ރ މަށް ޓަކައި. ފ ރ ޞަތ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

 ިމއަދ . ސ ވާލ ކ ރާކަށްއަޅ ަގނޑ  ބޭނ މެއް ނޫން ވަޒީރާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   ..ވަރަށް، ވަރަށް ބޮޑަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

 އަޅ ަގނޑ  ބޭނ މެއް ނޫން... 

 

 ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( )

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ، ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޮގނޑިކޮޅ ަގއި  ނައިފަރ  ދާއިރާ، ނައިފަރ    ދާއިރާެގ 

މެންބަރ . ނައި  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  !އިށީންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ިއއްޒަތްތެރި،  ދާއިރާެގ  ފަރ  

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  

ޝަނަލް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭ  ،މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ    -5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް    -.{ 52} 

ލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  އަސްލަމާ ކ ރައްވާ ސ ވާލ . މާވަށ  ދާއިރާެގ  ހައ ސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަ  ،ޕްލޭނިންގ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

  އިންސާފ ވެރިކަމާސް ތި ެގންދަވަނީކީ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއްނ ކ ރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލި؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 އ ލެއްގައި. ޙަށް. އަޅ ަގނޑެއް ނެތިން ވަޒީރަކާ ސ ވާލ ކ ރާކަށް މިފަދަ މާކައެކ  ކަމަ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ވަޑަިއެގންނެވިޝ ކ ރިއްޔާ  ވަޒީރ   ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؛ސް ޔައިއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް   އާދެ! 

 ! ޝ ކ ރިްއޔާ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

 

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް .  6

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އެނބ ރެނީ މި  އައިޓަމް    ،އަޅ ަގނޑ   ޝަރީފް    -6އެޖެންޑާ  އާދަމް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑ އްވަރީ 

ަގިއ  2022ޖޫން    1ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބިލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ިއއްާވފައިވަނީ  

މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި   ،އަޅ ަގނޑ ވަނަ ޖަލްސާަގއި.    9ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ  ވަނަ އަހަރ   2022  ،ބޭއްވ ނ 

އަރ ވަނީ މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ  ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ؛މަޑ ްއވަރީ  !)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ޝ ކ ރިއްޔާ  ...މެންބަރ 

 މަށް. ްއވ ދެ ހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި ބިލ  މަޖިލީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ންމަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް 

އަޑ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ވާހަކަ  ރައީސް،  ދަތި  ހ ށަހަޅަން  ބިލ   މި  ައޅ ަގނޑަށް  މިއަދ   ވެސް  ޮގތ ން    ، ދަންނަވަން  ހ ރި 

   އަށް އެޖެންޑާކޮށްދެްއަވއިފިއްޔާ.ރަނަގޅ  މާދަމާ އަޅ ަގނޑ ެގ އަޑ  ހ ރި ޮގތ ން ވެސް އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް

 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ؛ ބަހ ސްއީތިދާއިބ  -6.1  އަރ ވަން އެޖެންޑާ ައއިޓަމ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ   ، މަޑ އްވަރީއަޅ ަގނޑ 

ހ ށަހަޅ  ބިލ   ބެހޭ  ސަލާމަތާ  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  މެންބަރ   ދެްއވ މަށް. އިއްވަ އިްއޒަތްތެރި 

ައޅ ަގނޑ   އިޢަލަ  އަްއސަލާމް  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ަގސްކ މް.  ެމދ ކަނޑާލަން  މަޖިލިސް  ކ ރަން.  ތ  ކ ޑަހިނދ ކޮޅަކަށް 

 އެދެން.  އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޮގނޑިކޮޅ ގައި ތިއްބެވ މަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ،އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެން
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 {އަށް  9:22އިން  9:21 :ކަނޑ އްަވއިލެްއވ ންމަޖިލިސް މެދ }

 ( ، ރައީސް މ ޙަްއމަދ  ނަޝީދ ރައީސް މަޖިލީހ ެގ ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރަށާއި މައިނޯރިޓީ ޕާޓީތަކަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރިއްޔާ އަދި ައޅ ަގނޑ  ފަށްފަށ ން މި މަޖިލީހ ެގ މައިނޯރިޓީ ލީޑަ

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތަށް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    -7.1  އަޅ ަގނޑ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

އިދާރީ ިއދާރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން    ދިވެހިރާއްޖޭެގ ،އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ހ ށަހަޅ ްއވާފައިވާ 

އްލ ކޮށްދިނ މަށް ހަށް ކ ރިމަތިވަމ ންދާ ދަތިތައް  ކައ ންސިލ ތައް ހިންގ މަ  ،ކޮށް ޒ ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބިަގިއވާ ބާރ ތައް ތަންފީ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް މިހާރ     . ންރާރ ެގ ބަހ ސް ކ ރިއަށް ެގންދިއ ަގސަރ ކާރަށް އިލްތިމާސްކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާ  

 ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް.  . ލެވިފައިވަނީ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މާލޭހ ޅ 

ިއއްޒަތްތެރި ވާނެ.    ރާރަށް މި ވާހަކަދައްކާފައިަގވެސް މި    ދ ވަހ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ކ ރީ

ގ ޅޭ ޮގތ ން މިހާރ  ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކ ން    ކަންކަމާމެންބަރ ، ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކޮށްފައި ހ ރި  

. ެއޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ހ  ވެސް ދައްކާފަިއވާނެދ ވަ  ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  އެ

މ ވަްއޒަފ ން އޮނިަގނޑ ެގ    ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  ،ފާހަަގކ ރަްއވަނީ  ރާރ ަގއި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ަގ  މި

ސަރވިސްއިން މިކަމާ ބެހޭ   ތެރޭަގއި ކައ ންސިލ ތަކަށް ނެގ މ ަގއި ހ ރި ދަތިތަކ ެގ ވާހަކަ. އެކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ސިިވލް

ންޓް ލޯކަލް ަގވަރމަ  ،ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށާއިން  މަތީ   ފަހަރ   ސީލ  އެކިޮގތ ން ކ ރާ މަސައްކަތ ެގ ތަފ 

ރާރ ަގއި  ަގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ    ކ ރަމ ން. ދެންސާއްހިވެސް ދަނީ     އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮމިޓީއާއޮތޯރިޓީއަށާއި

ެއކަމާ ގ ޅޭ   ؛ޮގތ ން ކަންބޮޑ ވ މ ެގ ވާހަކަ. އިްއޒަޒަތްތެރި ރައީސްގ ޅޭ    ބެހ މާ  ޓ ބޮލޮކް ްގރާން  ،ފާހަަގކ ރަްއވާފައި ހ ރީ

ެވސް    ަގއި ބޭްއވ ނ  ބައްދަލ ވ މ ަގއި ސަރ ކާރ ެގ އިދާރާތަކާއި އަދި އަޅ ަގނޑ އ ކ ޅަހ   ؛ފަހ ން ބޭއްވ ނ   ޮގތ ން އެންމެ

އަންހެނ ންެގ ތަރަްއޤީއަށް މަސަްއކަތްކ ރާ ކޮމިޓީެގ   އިންނާރާއްޖެތެރޭެގ ހ ރިހާ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ރަީއސ ހިމެނޭ ޮގތަށް މެދ 
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މިހާމެންބަރ ންެގ   އަޅ ަގނޑ މެން  އަޑ    ޒިރ ަގއި  ާވހަކަ  އެ  ކ ރިން  ވަނީ  އާދެ!  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އަހާފައި 

ކައ ންސިލ ތަކަށް އާމްދަނީެގ ޮގތ ަގއި ނ ވަތަ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ދީފައި އޮތް މިންވަރ ން އޭރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނަށް މި 

ާގނޫނ ން    ށްލ ތަކަކައ ންސި  ، ފާހަގަވީނަިއއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގވަނަ އިޞްލާޙ  އަށްލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް    ،ފާހަގަވީ

ވެސް ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ފައިސާ    ލާޒިމ ކޮށްފަިއވާ ރަށްވެހިކަމ ެގ ޚިދ މަތްތައް ދޭން އޮންނަ މިންވަރަށް

ރަނަގޅ    އެންެމ  އޮތް  ކ ރަން  އެކަން  ބަޖެޓ ން  ދައ ލަތ ެގ  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ކޮބައިތޯ  ޮގތަކީ  ފޯރ ކޮށްނ ދޭ 

އެ ރަށަކ ން ލިބޭ އާމްދަނީ އެ ރަށެއްެގ    ލިބޭ،   އެ އަތޮޅަކ ން  ،ބަެއއްެގ ިވސްނ މަކީ  ންޖެހ ނ . އެއް ބަލާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ޮގތ ަގއި ޮގތަށް    ޅަކ ން ލިބޭނެ އާމްދަނީއެްއ އެ އަތޮޅަކަށް ލިބޭނ ވަތަ ެއ އަތޮ  ހަމަޖެއްސ ން  ކައ ންސިލ ެގ ޚަރަދ ެގ 

ނީ ފިޔަވައި ދެން ހ ރި  އްޖޭަގއި ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީަގއި ނ ވަތަ ޓެކްސް އާމްދަހަމަޖެއްސ ން. އެޮގތަށް ބެލީާމ ރާ

ބިމ ެގ ކ ލިން ލިބޭ އާމްދަނީ. ރިސޯޓ ތައް   ،މި އޮންނަނީ  ެއއްދައ ލަތަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑ  އާމްދަނީ  އާމްދަނީެގ ޮގތ ަގއި

  50%ެގ  އާމްދަނީ  އިން ލިބޭދައ ލަތަށް އެ  ،ވާނަމަ  ކަމަށް  ބަހާ  ދޫކޮށްެގން ލިބޭ އާމްދަނީ. ހ ރިހާ އަތޮޅ ތަކަށް ހަމަހަމައަށް

އަތޮޅ  އޮންނައިރ ަގއި މަދ    19ރާއްޖޭަގއި   ؛މިފަދަ،  ދަނީ ހަތަރ  އަތޮޅަށް. އއ. އަތޮޅ ، އަދ. އަތޮޅ ، ބ. ައތޮޅ   މި

ޕަސަންޓޭޖެއް މި  މ ޅި  ކަށްއަތޮޅަ  މެންނަށް އޭރ  ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކ ރަމ ންނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ދަ  ކ ލީެގ ބޮޑ  

. ޔ ނިޓަރީ ދައ ލަތެއްަގިއ ނޭދިޔައިރ ަގއި ިވސްނާލަންޖެހ ނީ އެއީ އަދި އެންމެ ހަމަހަމަ ޮގތ ން އެކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ނޫ

ލާޒިމ ކ ރޭ މަްއޗަށް  ބެ  ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ޮގތ ަގއި  ހަމަހަމަ  އާމްދަނީ  ލިބޭ  ހޭކަން  ދައ ލަތަށް 

ބްލޮކް    ،ނީއަދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލަފާދި  ،ކަށަވަރ ކ ރ ން. އެޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ވިސްނ ނީ

އޮތީ    ްގރާންޓެްއެގ ސިފަިއަގއި ފޯމިއ ލާެއއް ތައްޔާރ ކ ރ މަށް. ެއޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ  އެއްބަސްވެވިފައި މި

  ށޭ. އަދި ޚާއްޞަކ ރަންާވނީ ކައ ންސިލ ތަކަ  5%މްދަނީެގ  އާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ    ، އޮތީ  ފައި މި ނ ވަތަ ާގނޫނ ަގިއ ބ ނެ

ދާންވާނީ ކައ ންސިލ ތަކަށޭ. އަދި    100% ެގ ތެރޭަގއި ހ ރި ބިންތަކ ެގ ކ ލީެގ  ޞްތިޞާޚްއި  އޭެގއިތ ރަށް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ

 ތެރެއިން  ެގހ ށަހެޅޭ ފޯމިއ ލާއެ އެއްބަސްެވވޭ ނ ވަތަ    ،އެއް ޕޮޓަކަށް ލ މަށްފަހ   40%ރާއްޖޭެގ ބިމ ެގ ކ ލީެގ    މ ޅި

ބެހިެގން ފޯަގ  ވެސް  މިހާރ  އޮތީ. އަޅ ަގނޑ   ންއ ސޫލ   ދާރަށްތަކަށް  މި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ން އިމިއ ލާބޫލ ކ ރަން 

ވެސް އެބަހ ރި.    އްނ ފ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ފ ދޭ ކައ ންސިލ ތަކެ  ންސިލ ތަކަށް މިއިބަެއއް ކައ ންބަހާއިރ ަގއި  މިހާރ   

ބަދަލ ކ ރ ން. އަށް    8، %5%މި    ،ެއއް ހައްލަކީ   .ދެން އެ ކޮންފަރެންސްަގއި ވާހަކަދެއްކ ނީ ކޮބައިތޯ މިއަށް އޮތް ހައްލަކީ

ހައްލަކީ އޮތް  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ،ދެން  ހަދަ  ،ނ ވާ  ދައ ލަތ ން  ޮގތްތަކެއް  އެހެން  ކައ ންސިލ ތަކަށް   ނ ން.އިދިނ ފ ދޭ 

ްގރާން ޮގތ ަގއި  ްގރާންޓެްއެގ  ސެކްޓޯރަލް  ނ ވަތަ  ޮގތ ަގއި  ްގރާންޓެްއެގ  ތަޢާރަކޮންޑިޝަނަލް  ެއ    ،ފ ކޮށްޓ ތަކެއް 

ރަނަގޅ  ވިސްނ މެއް. މ ޅި  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި އެީއ   ؛ކައ ންސިލ ތަކަށް އެހީތެރިވެދިނ ން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ވެސް އިތ ރ ވެެގން  އަނެއްކާ ެގ ލިބޭ މިންވަރ   58ފ ދިފަިއ ތިބި %  ، އެކަމަށްކަމަށް ވާނަމަ  ޕަސަންޓޭޖ  ބޮޑ ކ ރާޖ މ ލަ  
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އެހެންވީމާ، އެކަން ހަމަހަމަކ ރ މަށް ޓަކައި   މި އޮންނަނީ.  ގައިއޮތް މިންވަރ ހަމަ  ނ ފ ދޭ ކައ ންސިލ ތަކަށް  ،  އެ ދަނީ

ފޯ ރައީސްއީކ އަލަިއޒޭޝަން  ިއއްޒަތްތެރި  ދައްކާފަިއވާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  ެގނައ މ ެގ  ޝިޔާމް   ؛މިއ ލާެއްއ 

ޑ   ދިނީ. އަޅ ަގނ  ސީލ  އަޅ ަގނޑ  މިއޭެގ ތަފ   ،ފާހަަގކ ރެްއވި، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝިޔާމް ފާހަަގކ ރެްއިވ ވާހަކަ

ރާރ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި ެއ ކައ ންސިލ ަގިއ ފާހަަގކ ރެވ ނ  ވަރަށް މ ހިންމ  އެްއ ވާހަކަ  ަގއެ    ، ންނަމަވެސްއެހެ ؛މަކ ރަންހިތާ

ފާހަަގކ ރަްއވާފައި ޝިޔާމް  މެންބަރ   ކޮމިޓީތަކަ  .ނ ވާތީއިްއޒަތްތެރި  ަމސައްކަތްކ ރާ  ތަރައްޤީއަށް    ށްއަންހެނ ންެގ 

ަމއްއސަލަތަ  ނެތް   އޮތް ގ ޅ ެމއް  އަންހެނ ންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކ ރާ ކޮމިޓީާއއި ކައ ނސިލާ  ިއ، ކާދިމާވެފައިވާ 

 އް ރާރ ަގއި ފާހަަގކ ރަްއވާފައެ ަގކަންކަން ކ ރ މަށް ހ ރި ދަތިތަކ ެގ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝިޔާމްެގ    އެ  ،ވާހަކަާއއި

ށް ފ ޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަރާކ ރެވ ނ  ކަެމއް. މިއަށް އޮތް  އެީއ އެ ކޮންފަރެންސްަގއި ވަރަ  ،ނެތް. އެހެންނަމަވެސް

ވެސް ވަރަށް    ދިޔަިއރ ަގިއ މިއަށް  ޞްލާޙ ކ ރަމ ންައޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ  އި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ހައްލަކީ ކޮބައިތޯ

.ސީެގ ރައީސަކީ ކައ ންސިލ ަގއި ޑަބްލިޔ .ޑީ   ،ޮގތަކީ   ެގނެެވވިދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދ ށިން. އެއްޮގތަށް ހައްލ  ިގނަ ޮގތް

ްއ  ލެއްހަފޯމިއ ލާެގ ތެރޭަގިއ ވެސް ެއކަމަށް    33ޮގތ ަގިއ ހެދ ން. އޭރ ން ައޅ ަގނޑ ެމންނަށް %ެގ  ތަމްސީލ ކ ރާ މީހެއް

ކ ރެވ ނ އިރ ަގއި  ެގނެވޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ދ ށިން. އެހެންނަމަވެސް، ޭއރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ާގނޫނ  އިޞްލާޙ 

ކ ރާ  ވަކިން އޮޕަރޭޓ   ކައ ންސިލާ ؛ޮގތ ަގއި   ެގކައ ންސިލ ެގ ވަކި ބޮޑީެއއް ؛ޮގތ ަގއި   ެގވަކި ބޮޑީެއއް  ،ނިފައި އޮތީވިސް

މ ޅިން    ،ފަހަރަށް ބައެއް ކައ ންސިލ ތަކ ަގިއ އެބަ ިވސްނޭ ެއއީ  ތަނެއް ނޫން ޑަބްލިޔ .ޑީ.ސީައކީ. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް

ތްކ ރަން ފެށީމާ ކައ ންސިލ ެގ ތަށް ނ ވަތަ އިދާރާެއއް ޮގތ ަގއި. އެހެން މަސައްކަކޮށް އޮންނަ ބޮޑީެއއް ޮގއިންޑިޕެންޑެންޓ 

ތައް  ޭއެގ ސަބަބ ން ކައ ންސިލ .  ވެސް އެބަހ ރި އަރައިރ ންތަކެއް   މެންބަރ ންނާއި އަދި ޑަބްލިޔ .ޑީ.ސީެގ މެންބަރ ންނާ

ޑަ އޮޕަރޭޓ  ނ ވަތަ  ޮގ  ލިޔ .ޑީ.ސީބްކ ރ މ ަގއި  ބޮޑެތި  މި ންހިންގ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ރިކަން  ޖެހ ންތަކެއް 

ާގނޫނަށް އެފަދަ ބޮޑެތި އިޞްލާޙ ތަްއ  ކޮންފަރެންސްެގ ތެރެއި ޮގތ ަގއި ލާމަރ ކަޒީ  ން ފާހަަގކ ރެވ ނ . އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ 

ވެސް އަނެްއކާ  ،ފަހ  އިތ ރ  ދައ ރެއް ފ ރިހަމަކޮށް  ވަނަ ިއޞްލާޙަށްއަށް ެގންނަންވާނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ެގނެވ ނ   

ޖ މ ލަ   މަޝްވަރާކ ރެވިެގން  ފ ޅާކޮށް  މެދ   މިކަމާ  ތެރޭަގއި  ދެކެނީ.    ެގއްލެއް ހައަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގިއ 

ފާހަަގކޮށްފައި ހ ރި މައްސަލަތަކީ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ

ވަގ ތ ން    އެކަމަށް މި  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ކައ ންސިލ ތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  އެޑްރެސްކ ރެވި

ހ ރިހަވަގ ތަށް    މި ެގނެވިފައި  ކަންތައްތައް  ،އްލ ތަކެއް  ެގންނަމ ންދާ  ައޅ ަގނޑ މެން އަދި  އެކަން  ވާތީ،  ކަމަށް   

ތަންފީޒ  ާގނޫނ   ލާމަރ ކަޒީ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  މަސައްކަތް ކ ރަމ ންދާނަން.  ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ކ ރ މަށް 

ސް  އަދި ދ ނިޔޭަގއި ކަން ހިނާގ ޮގތަށް ބަލާއިރ ަގއި ވެ  ،ނ ލާނަން. އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ވެސް ފާހަަގކ ރާ ވާހަކަެއއްހ އްޓަެއއް

އަދި ތަންފީޒ ކ ރަން   .ެގނޭ  އެންމެ ފ ރިހަމަވ މަށް ވަގ ތ  ނަާގ. ެއކިއެކި ބަދަލ ތައް ާގނޫނަށް ވެސް   ،ކާވެ އްމި ނިޒާމ  ފަ
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ޖެހޭ. ރަނަގޅަށް ާގނޫނެއް   ެއކަން ކ ރ މ ެގ ނިޔަތް ޙަޤީޤަތ ަގއި ރަނަގޅ ވާން އެބަ   ،ތިބޭ ފަރާތްތަކ ެގ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި

މިްއޔަތ ކަން  އްއަހަށް  ކ ރަން ތިބޭ ފަރާތްތަކ ން އެކަމަޒ ކ ރާ މަރ ޙަލާަގއި ތަންފީޒ ކަން ތަންފީއެ   ،ފަރ މާކޮށްފައި އޮތަސް 

  ކަން ހިނގާ   އިން އަދި ދ ނިޔޭަގޚ ރީއޭެގ އެންމެ ރަނަގޅ  ނަތީޖާ ނ ނިކ ންނާނެކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތާ  ،ނަމަ  ނ ދޭ

 .  އްވި ފ ރ ޞަތަށްރިއްޔާ ދެ ޮގތަށް ބަލާއިރ  ެވސް ފެންނަން އެބަ އޮތް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ގައްދޫ  އަރ ވަނީ 

 އަޙްމަދ   ޒާހިރަށް. ގައްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިރ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ރާރަށް  ކ ރީަގއި ވާހަކަދައްކައިފިން. އެހެންނަމަވެސް،  ަގ  ބިލަށް، މި  ވެސް މި  ަގނޑ ރަީއސް. އަޅ    ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

އަޅ ަގނޑ ެގ ވެސް އަދިވެސް މ ހިންމ  ވާހަކަތަކެއް    ،ރާރަށް ވާހަކަދައްކަން ބޭނ ންވާ ސަބަބަކީަގއަދިވެސް ައޅ ަގނޑ  މި  

ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީން   ؛ޒަތްތެރި ރައީސް އެދ ނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއް   މި  ށްކަދައްކަން ހ ރީމަ ފ ރ ޞަތަ

ރާއްޖޭެގ ދެކ ނ ން    ،އެމް.ޑީ.ޕީން ރައްޔިތ ންނާ އެްއކޮށް  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ހަމަ ހ ރެފައި ެގނައި ސިޔާސަތެއް ނޫން

ކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ   ، ތަކީޮގ  ބެލ މ ން ރައްޔިތ ން އެދޭދަތ ރ ތަކ ންނާއި ބެލި  ކ ރިފެށިެގން އ ތ ރަށް  

ހ ރެ އަޅ ަގނޑ މެން ފެށި މަސައްކަތެްއ  ށްދޭންޖެހޭކަން އެނިގފޯރ ކޮ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކަން ރައްޔިތ ންނާ  ،ންވެީގޔަ

އެނޭގއިްއޒަތް ރައްޔިތ ންނަށް  މަންފާ  ނިޒާމ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ  ރައީސް.  އަޅ ަގނޑ މެން   ،ތެރި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި 

މި ނިޒާމަކީ ވަރަށް ރައްޔިތ ންނަށް ،  ހަމައަށް ެގނެސްދިން ކ ދިކ ދި ކަންކަމ ން ރަްއޔިތ ންނަށް އެބަ އެނގޭ    ރައްޔިތ ންނާ

މަންފާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނެކ ރ ވާލާބަޔާއި  ކަނޑައެޅިއްޖެޞްތިޞާޚްއި  ކ ެގދާއިރާތަ؛ ނިޒާެމއްކަން.  އިްއޒަތްތެރި   ، 

އެ  ރައީސް. މ ހިންމ   އެންމެ  ބޭނ މަކީޭއެގ  ދާއިރާ    ،އް  އެ  މަސައްކަތ ން  ކ ރާ  ރައްޔިތ ން  ދާއިރާތަކ ެގ  އެ 

 މިކަެމއް ؛ން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޔ ން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ދާއިރާެގ ޖީ.ޑީ.ޕީ ކ ރިއަރައިެގންދި ޔ ކ ރިއަރަިއެގންދި

ރާތަކަށް ނ ހިފިއެއް ހަމަ ބޭނ ން އެ ދާއިލަތްތަކ ެގ ފ ރިދާއިރާއަށް އެ ދާއިރާތަކ ަގއި ހ ރި އެސެޓްސްތަކާއި ވަސީ  ނ ވާނެ

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ަމއްސަލަެއއް  އ ޅޭ  އެބަ  ހިންގ މ ަގއި  ނިޒާމ   މި  ރައީސް.  މަންފާ    .އިްއޒަތްތެރި  ފ ރިހަމަ  މީެގ 

އިއްޒަތްތެނ ކ ރޭ   އަދިެވސް  ކ ރިއަރ ވަން ދާއިރާތަކަށް  ޖީ.ޑީ.ޕީ  ނ ހިފޭ.  ބޭނ މެއް  އެސެޓްސްތަކ ެގ  ހ ރި  ރަީއސް.  ރި 

ރައީސް.މަސަ އިްއޒަތްތެރި  އެބަހ ރި  ދަތިތައް  ބައިވަރި  ދިމާވާ  އަޅ ަގނޑ    ؛ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  އްކަތްކ ރ މ ަގއި 

  ބަލާފައި ެއކަންޏެއް  އްސަލަައޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ ދާއިރާެގ ހ ރި މަ   ،އިހަކަށްދ ވަހަކ  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ސ ވާލ ކ ރީ 
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ެއއީ މި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ދާއިރާތަކަށް މިއަދ  ދިމާވެފައި ހ ރި އެއް   ،ައޅ ަގނޑ  ެއކަން ނެީގ ؛ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި    ށްހަމަ އެ މައްސަލަ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދިމާވޭ ހ ރިހާ ތަނަކަ  ،ވާތީ   ކަށްމައްސަލައަ

ބަލާއިރ  ؛ރައީސް ހިންަގން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނިޒާމ   ލާމަރ ކަޒީ  އޮތް  ،މިއީ  މި  ނިޒާމ   ދިމާާވ ޮގ  ވެރިކަމ ެގ  ތ ން 

އީސް މިއަދ . ރިޔާސީ ނިޒާމަކ ން ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމެއް ހިންަގން  އިްއޒަތްތެރި ރަ  ،މައްސަލަެއއްކަން އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގން

މަްއސަލަެއއް އ ޅ ނީ ދިމާވާ  ރަީއސް  މާ  ވެސް   ،އެހެންނޫން  .އިްއޒަތްތެރި  މިތާނަގިއ  ޮގތަށް  ޮއންނަ  ެއ  ޔޫ.އެސްަގއި 

 ނިޒާމ ން ލާމަރ ކަޒީ  ފަހަރެްއަގިއ ދިމާވެދާނެ މިކަން. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި އޮތް  ،ނަމަ  ހިންަގން އ ޅޭ 

އަށް އެބަ  މީެގތެރެ ؛ހ ރި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނިޒާމ  ހިންަގން އ ޅ ނީމާ މި ދިމާވާ ވަރަށް ބައިވަރ  މައްސަލަތައް އެބަ

 ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވީމާ ވަރަށް ބަިއވަރ  އިތ ރ  އެހެން ކަންތައްތަކެއް  ވަދޭ ކ ޑަކ ޑަ ޤައ މަކަށް

ފަހ ން ޑޮޗް   ،ވަޑައިަގންނަވާނެއެނގި  އެންމެ  ހ ރިހާ    ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ހަމަ  ޮގތް  ީވ  ޑޮކްލެންޑްެގ މައްސަލައަށް 

ރީއަށް ެވސް ިއއްޒަތްތެރި  ހިނަގްއޖެ ދެއްތޯ. ހަމަ އެ މައްސަލަ މި ދިމާވަނީ ގައްދޫ މަސް ފެކްޓަރައްޔިތ ންނަށް ފެނިެގން

މި ކައ ންސިލ ން    ރައީސް.  ހިންަގން  އި  ،ބޭނ ންވިޔަސް ނިޒާމ   އެކަާމ  ނިޒާމ ން  ބަޔަކ  ދިކޮޅ ވެރިކަމ ެގ  ިގނަ  ހަދާ 

އްޙަ  ސަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ދިމާވާނެ.  ،ކެބިނެޓ ަގއި އ ޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ މި މައްސަލަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފިކ ރ  ބޭނ ންނ ވާ   .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ހިންަގން ތިބެެގން   ެއ ތާނަގއިކ އެ ފިކ ރ ެގ ބަޔަ   ،ފ ރިހަމަ ސިޔާސަތ  ހިންޭގނީ

ން އ ޅ ނަސް ނ ހިންޭގ  ިމކަން ހިންަގން ބޭނ މޭ ކިޔާފައި ހިންާގ  ،ނޭ މި ތިބީެގންއީދ ކޮށް ެއ ފިކ ރަށް ތާ  ،ޓެހި ބަޔަކ  އްބީރަ

ކ ރަން    ،ޅޭ ކަމެއް އޮންނާނީ ނ ވެދިކޮޅަށް ކ ރަންއ އި  ފަހަރ  ހިތާ  އެއީ ިގނަ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނީމަންޒަރ  ފެންނަ

ފެންނާނީ ދެމޭތަން  ހާސަރ   ނ ވެފަ.  ވެސް  ދެއްކޭ  .ބޭނ ން  ެއކްސްކިއ ޒަސްތައް   ހ އްޖަތް  ބައިވަރ   ފޭންނާނީ.  ތަން 

އަޅ ަގނޑ  އެ މައްސަލަ    ،ެއހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ފެންނާނީ  ތަން  މަތިމައްޗަށް ދެއްކޭ

މާވެފައި އޮތް  ނޫނޭ. މ ޅި ރާއްޖޭަގއި ެވސް ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަށް ދި  ތީކީދާ ގައްދޫަގއި އެކަން އެ ޮގތަށް  ހަމައެކަނި  ،ލީ

ޮއޅ ންބޮޅ ން ފިކ ރ   މިއީ.  ބަރ ލަމާނީ މައްސަލައަކީ  ރަނަގޅ ވާނީ  މިކަން  އ ޅެނީ.  މި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަރަިއެގން 

ފިކ ރ  ހަމަހަމައަށް ރަނަގޅަށް ބެހިެގން. އެ ޒާތ ަގއި މި ޤައ މ  ހިންަގން ޤައ މ ަގއި އޮތް  ސް،ތަނަށް ެގނެ މި އްނިޒާމެ

ދިމާވާނެ   ،މި ޤައ މ  ހިނާގނީ. މި ނިޒާމ ތައް ވެސް ރަނަގޅަށް ހިނާގނީ. އެހެންނޫންނަމަ  ، އ ޅެެގން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން   ،ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީައޅ   .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ދަނީ  ދިމާވަމ ން މި  ވަރަށް ބަިއވަރ  މައްސަލަތައް

ރިޔާސީ    .ތިން ސަރ ކާރެްއ ައޅ ަގނޑ ެމންނަށް ެގނެިވއްޖެ  . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  މި ނިޒާމ  ބަދަލ ކ ރަން  ވިސްނަންެވއްޖޭ

ހަމަ އެންމެ މައްސަލައެއް ދިމާވަނީ  މި  ހިންަގން އ ޅެެގން އަބަދ  ވެސް  މި ރާއްޖެ  ތެރެއިން  ޒަތްތެރި  ިއއް  ނިޒާމ ެގ 

ެއކިެއކި ވިސްނ މ ެގ ެއކިެއކި ތަފާތ  ފިކ ރ ތަކަށް ބެހިެގން އޮތް ސޯޝަލް    މި ރާއްޖޭަގއި ކިތަންމެ ކ ޑަޔަސް   .ރައީސް

މި އެންމެންެގ އަޑ     ށް ހިނާގނީޅަޑިމޮކްރަސީ ރަނަގ  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ޑިމޮްގރަފީެއއް މި ރާއްޖޭަގއި މި އޮންނަނީ
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ބިލިޓީ މި ރާއްޖޭަގއި ޓެޕޮލިޓިކަލް އިންސް  ،އެހިެގން. މި އެންމެން ބޭނ ންވާ ޮގތަށް މި ރާއްޖެ ހިންގައިެގން. އެހެންނޫންނަމަ

 ؛އް ނާންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްލޮޕްމަންޓެވެޑި އެކ  ނޫނިއްޔާ ިއކޮނޮމިކް    އަބަދ  ެވސް އޮންނާނެ. ޕޮލިޓިކަލް ސްބެލިޓީއާ

ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން   ،ކަލް ސްޓެބިލިޓީ އަންނާނީ ބަރ ލަމާނީ ެގނެސްެގން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނީޕޮލިޓި

ފ ބަވިސްނައި    ކަމާމި މި ޤައ މ   ރައީސްލަރޮޅާރ ލަމާނީއަށް  ިއއްޒަތްތެރި  މަސައްކަތްކ ރ ން.  ދެްއވި   ،ން  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

 . ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ަގރާރ ަގިއ    މެންބަރ   އާދެ!  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ 

ކ ރީަގިއ    ެގކޮށްފަިއވާ ބަެއއް ކަންތައްތަކަކީ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ޭއެގ ޒާތ ަގއި ަގބޫލ ކ ރާ ކަންތަްއތަކެއް. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގ

މެންނަށް ލާމަރ ކަޒީ އަޅ ަގނޑ މެން ދާއިރާަގއި އަޅ ަގނޑ   ،ަގކ ރެއްވި ފަދަިއންހަވާހަކަދެްއކި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެސް ފާ

ާގނޫނަށް  ؛ދ  ފ އްދ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގނައި އ ވަ ، އެ  ވެފައި ދަކަށް އ އ ސޫލ ން ހިންގ ން އަޅ ަގނޑ މެން ވަ

ފ ރިހަމަ ބަދަލ ތައް  ެގނައި  އެބަހ ރި.    މި  ދަތިތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަލާއިރ   ބޭނ ންކ ރަން  ޮގތ ަގއި 

ޮގތ ަގއި ތިނަދޫ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދާިއރާަގއި ތިނަދޫަގއި   ،ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަންޚާއްޞަކޮށް އަޅ   ަގބޫލ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ  

ރައްޔިތ ން    އިތިނަދޫަގ  ،ންނައިރ މިހާރ  ވެސް ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގއި މި އޮންނަނީ ކޮންމެ ދާއިރާެއއް ވެސް ަވކިން. އޮ

ނޑ މެން އެހެން ހ ރިހާ ކަމެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ޅ ަގޮއވޭ. އެކަމަކ ، އަ   ލ ކ ރާ ދެ ދާއިރާ އެބަސީމަޖިލިސް ތަމް

ދޫއަކީ އަތޮޅ ެގ އެންމެ އާބާދީ ތިނަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،އެހެންކަމ ން ؛ޖެހެނީ ތިނަދޫ އެއް ދާއިރާެއްއެގ ޮގތ ަގއި ބަލަިއެގން

  ، ވެފައި   ހ ރި ރަށަކަށްިއ އަދި އެހެން ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް ފ ރިހަމައަށްސީލަތްތަކާއެންމެ ވަ  ،ވެފައި  ބޮޑ  ެއއް ރަށަށް

ލިބެންޖެހޭ    ،ފައިދާ  މެންނަށް ދައ ލަތ ެގ ގ ރާންޓ ން ނޫނީ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ލިބެންޖެހޭ ފ ރިހަމައެކަމަކ  ެވސް އަޅ ަގނޑ 

 ،ބަލާއިރ   މަށްފ ރިހަމަ އަދަދ  ނ ލިބޭކަން ައޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކ ރަން. ެއޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ފަހ ެގ ބޯހިމެނ 

ތި  އިރ  ބޮޑެއަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލާ ށްނިންމާފައިވާ އާބާދީއަ  ބޯހިމެނ މ ގައި ައޅ ަގނޑ މެންގެ   ،އާބަދީާއއިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  

އެބަހ ރި. އެހެންކަމ ން ލިބެންޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން  ،ތަފާތ ތަކެއް  ިގނަގ ނަ ފައިދާތަކެއް ނ ލިބި،  ލިބެންޖެހޭ އެތައް  ނަށް 

. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން ާގނޫނަށް އަލަށް  ހ ންނަކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން  އެތައް މަންފާއެއް ނ ލިބި

ކަންތައްތަކެްއ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ހަމަ އެާއެއއްކޮށް    ންޖެހޭަމވެސް ބަދަލ ކ ރައިޞްލާޙެއް ެގނެސްެގން ނަ
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މި ަގރާރ ަގއި ފާހަަގކޮށްފައިާވ ސިވިލް ސަރވިސް    ، ރަށްރަށ ަގއި ތަންފީޒ ކ ރަން ބަލާއިރ ތޮޅ ތެރޭެގލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ން އަ

ކަންތައްތަކ ަގއި  ފާހަަގކޮޑ އަޅ ަގނ ؛ މ ވަްއޒަފ ންެގ  ނެތި،   ، ށްލަން  ހައްދެއް  ބޭނ ންވޭ  ެއބަ  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ބައެއް 

  ،އިހައްދެއް ނެތި އެ ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންވާ ޕާޓީެގ މެންބަރ ން ސިވިލް ސަރވިސް މެދ ވެރިކޮށް އެ އޮފީސްތަކަށް ވައްދަ 

އަބަދ   ޓަކައި ތާ ށްން ެއ ަވޒީފާތައް އިތ ރ ކ މަިގނަކޮށްލަން. އެ ބޭނ މ ަގއި ސިވިލް ސަރވިސްއި  އިއިދާރާތަކަށް ވައްދަ 

ެއއީ ބައެއްހ ށަހަޅާކަން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ  ޮގތަށް  ރެވޭ.  ވެސް ފާހަަގކ ރެްއވި  ދައ ލަތ ެގ  ،  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން 

ޕާޓީެގ   ،ބޭނ ންވަނީ  ލަތ ެގ ބަޖެޓަށް ބަލާކަށް ވެސް. އެ ބޭފ ޅ ންނޫން ދައ   އެ ބޭފ ޅ ން ކޮންމެހެން ބޭނ މެއް ؛ބަޖެޓ ގައި

ވަޒީފާދިނ މ ގެ  މެންބަރ ންނަށް  ތިބި  ރަށ ަގއި  ެގންނަންވެެގން  މެންބަރ ން،  އިދާރާތަކަށް  ހ ށަހަޅާލަނީ.    ބޭނ މ ަގއި 

ރި،  އެހެންކަމ ން ވެސް  ކޮންމެހެން  ާގނޫނަށް  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަޢާޔަެއއީ  އެ  ފޯމިއ ލާއަކަށް  ތްކޮށް  އެހެން  ންތައް 

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ެއއާެއއްކޮށް ރަށްރަށ ަގިއ ކައ ންސިލ ތައް ހިންގ މ ަގިއ ބަެއއް    ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް

ތަްއ  ންޑާނ ކ ރެވޭ ޮގތަށް ަގާވއިދ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ރައީސ ންނަށް ނޫނީ އެއްެވސް ކަމެއް އެޖެ  ،ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި އެބަހ ރި

. މިސާލަކަށް ތިނަދޫ ކައ ންސިލ ަގިއ، ތިނަދޫ ކައ ންސިލ ެގ ރަީއސަށް ނޫނީ ތިނަދޫ ކައ ންސިލ ެގ ެއްއވެސް  ފާސްކޮށްފަ

މެންބަރަކަށް  ެއްއވެސް  ހ ށަ  އަށްއެޖެންޑާ  ކަމެއް އެޖެންޑާެއއް ނ ކ ރެވޭނެ. އަދި  ކަެމއް    ވެސް ނޭޅޭނެ.  ެއއްއެްއވެސް 

ކަމެްއ  އެހެންނޫނީ އެ  އެޖެންޑާކ ރެވޭނީ.ަގއި ރައީސަށް ދަންނަަވއިެގން ރައީސް ބޭނ ންފ ޅިއްޔާ  ބައި  ހ ށަހަޅަންޖެހޭނީ މާ ކ ރީ

މ ހިންމ  ކަމެއް ެއއީ ތިނަދޫެގ ކިތަންމެ  ޮގތަށް އެކަން ދަ  އެޖެންޑާނ ކ ރެިވ ބާްއވަންޖެހޭނީ.  ިވޔަސް އެ  ނީ.  ކަމ ަގއި 

މި ކަންތައްތަްއ    ،ތެރެިއން އެލް.ޖީ.އޭއިން މި ކަންތައްތައް ބަލައި  ލާމަރ ކަޒީ މި ާގނޫނ ެގ  ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި 

ބާރ އަޅަންޖެހޭ   ޢަމަލ ކ ރ މަށް  ަގއިނޫނީ އެ އޮންނަ އ ސޫލ ެގ ތެރޭ  ،ތްދީހަސޭއިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކައ ންސިލ ތަކަށް ނަ

ަގރާރ ަގއި   މި  އެހެންކަމ ން،  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  އަޅ ަގނޑ   ަމއްސަލައަދި  ކަމަށް  މިހިރަ  ަގއި މި  ކަންތައްތަކަކީ  ިގިއ  ނަ 

އެކަމަކ ،   ކަންތައްތައް.  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  ޮގތ ަގިއ  ަގބޫލ ކ ރާ  ހަމަ  ވެސް  ހިންގ މ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   ކައ ންސިލ ތަްއ 

  ކޮށްވެނިބަލައި މޮނިޓަރކ ރެ  ޖީ.ޭއއިން .ހ ރި ކަންތައްތައް އެލް  ވެސް މި ާގނޫނ ތަކ ެގ ތެރެއިން ކ ރެވެން، މިހާރ   މިހިރަ

 މި ކަންތައްތައް އިޞްލާޙ ވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއްއޒަތްތެރި   މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  މަރަދޫ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  މި  މިހާރ   އަޅ ގނޑ   މެންބަރ . 

 .އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:
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ބަެއއް  ސީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިޔާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ބަދަލ ަގއި  ބަހ ސްކ ރ މ ެގ  ޮގތ ން  ކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ ޤައ މ ެގ   

ެގ އެ ާގނޫނެއް   ،ސްކ ރިޔަސް ާގނޫނެއް ފާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަންކަން.ތ  އެންމެ ކ ރިއަށް ައރ ވަންޖެހޭނެ  ހަލަސްމަ

ފޮނި ފަރާތްތަކާއި   ،މީރ ކަންއެންމެ  ތިބި  ތަންފީޒ ކ ރަން  ނ ވަތަ  ހިންަގން  ާގނޫނ   ލިބިެގންދާނީ  ފ ރ ޞަތ ތަކެއް   ފަހި 

ާގބިލިއްޔަތާއިއިދާރާ ހ ރި  ރައީސް  ،ކަމަކާއިތޫނ ފިލި  ،ތަކ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ބިނާެވެގން.  މަްއޗަށް   ؛ވިސްނ ންތެރިކަމ ެގ 

ވާހަކަދެްއކ މަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެއް. ެއއީ ކޮންމެ   އިކިޔަ  ވެނިހެންނޭެމއް އެ އެވެނި ކަ  ،މިވެނި ކަމެއް މިވެނިހެންނޭ

ތަންފީޒ ކ ރަން    ،ކ ރަން  އިށީނދެ ކަެމއް  ަގއިޮގނޑިއެއް   ފާޑ ެގ ވާހަކަ. އެކަަމކ މީހަކަށް ވެސް ކ ރެވޭނެ ކަެމއް. އެކި ފާޑ 

ވަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖެއަށް ވެސް ދިމާވެެގން  ސާސްދިމާވީމާ ދެން ހ ރި ޮގންޖެހ ންތަކާއި ދަތިތައް އެ މީހަކަށް އިހ 

ޑަމް،  ގް ކެނެޑާ، ޮއސްޓްރޭލިއާ، ޔ ނައިޓެޑް ކިންއަޅ ަގނޑ ެމން މިސާލަކަށް މި ބަލަނީ ސިންަގޕޫރ ،    ،މި އ ޅޭ ކަމަކީ

 ،ޝަކ ވާކޮށް   ޖަރމަނީ ފަދަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކ ރިއަރައި ތަރައްޤީވެފައި ހ ރި ޤައ މ ތައް. އެއަށް ބަލަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން

ޮގތް މި ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްފޫނެއް ފާ  ،ބަހ ސްކޮށް ހެދީމާ ިއަގނޑ   ލާަމރ ކަޒީ ނިޒާމ ެގ މަ ؛ޔަކަށް ފެންފ ރޭ 

  ، ާގތ ން   ރައްޔިތ ންނާ  ނޫން. ަވކިަވކި ސަރ ކާރ ތަކެްއ ހެދ މެއް ވެސް ނޫން.  ތްތަކެއް ހެދ މެއްލަަވކިަވކި ދައ   ،ބޭނ މަކީ

 ، ކަމާއި އަވަސް   ،ލ އިކަމާއި   ، ފަސޭހަކަމާއި   ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތައްށްރައްޔިތ ންނަ  ފަދަ ޮގތަކަށް   ރައްޔިތ ން އެދޭ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ މި ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި   ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނ ން. ދިކ  ފޯރ ކޮށްއެ  ކަމާހަލ ވި

ހިނަގމ ން ވެސް  ނިޒާމ   ލާމަރ ކަޒީ  ޮގތަށް  އެދެވޭ  ހިތާމައެންމެ  ތަރައްޤީެގ ޔާ  ނ ދާކަން  ރާއްޖޭެގ  ފާހަަގކ ރަން.  އެކ  

ވެސް  ނ މަކީ އެްއޮގތަކަށް މަކީ ނ ަވތަ ބޭހޫމަފް  ، ދަކީގ ސަތަ މަލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ެގ މާނަައކީ ނ ވަ  ،މަޝްރޫޢެއް ހިންާގއިރ  

ނޫން. މ ޅި ޤައ މ ެގ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނެްއ ޮއެވެގން   އެކިއެކި މީހ ން ކ ދިކ ދި ސަރ ކާރ  ހިންާގ ޮގތަށް އެ ކަންކަން ކ ރ މެއް

ލ އިފަސޭހަކޮށް ރަްއޔިތ ންނަށް  ެއްއޮގތަށް  ޕްލޭނާ  ެއދޭ  ،އެ  ރަްއޔިތ ން  ދާއިރާެއއްެގ  ރަނަގޅ    ެއ  ޚިދ މަތެއް  ފަދަ 

މަގ ފަފެންވަރެ ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ްއަގއި  ނ ކ ރެވޭކަން  ޮގތ ަގއި  އެދެވޭ  އެންމެ  ކަންކަން  މި  ހިކ ރ ން. 

އަދި ައޅ ަގނޑ މެން މި ތިބީ ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ަގއި   ،އެންމެންނަށް ވެސް ަގބޫލ ކ ރެވޭނެ. ަގބޫލ ކ ރާނެ. އެހެން ެއ ވަނީ

ފަނަރަ އަހަރަކީ ވަރަށް ކ ޑަ މ އްދަތެއް. މީހ ން   ،ބާރަ އަހަރ   ،އަހަރ   ވަރަށް ކ ރީކޮޅ . ޤައ މެްއެގ ނިސްބަތ ން ދިހަ

  ، ންޖެހޭ ބަދަލ ތަކާއިނަަގއި ެގންލީއެންމެ އެދެވޭ ޮގތަށް ކަންކަން ހިނާގނީ ލިބޭ ތަޖ ރިބާެގ އަ  ،ފަރިތަވެ  ،ކަމަށް އަހ ލ ވެރިވެ 

 ހ ން މި ދެންނެވި މަަގށް އެތަްއއެތަްއ ކަމެއް ފަ  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  ހެދި ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ތައް ެގނެސްެގން.އިޞްލާޙ 

ބަދަލ ތަ ިގނަ  ވަރަށް  ާގނޫނަށް  ފެތޭ،    އްކ ރެިވއްޖެ.  ރާއްޖެއަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހ ންނާނެ  އަދިވެސް  ެގނެިވއްޖެ. 

 ހ ންނާނެ.  ންޖެހޭ ކަންކަން ބައިވަރ ނައެއްޮގތަށް ބަދަލ ެގން  ޒީ ނިޒާމާޮގތ ން ލާމަރ ކަ  ރާއްޖޭެގ މާޙައ ލާ ގ ޅޭ  ،ފައްތަންޖެހޭ

ވެސް ޝައްކެއް   ޑަދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ހިތ ަގއި ކ   ކަމާެގނެޭވނެއެ ކަންކަމަށް އިޞްލާޙ   މާއެ ކަންކަން ފާހަަގކ ރެވ ނީ

ރަީއސްހިނާގނ  އިްއޒަތްތެރި  އިނިގރޭސި ؛.  ނ ވަތަ  އެާއ އެމެރިކާ  ބަލައިެގން  ާގނޫނ   ލާމަރ ކަޒީ  އޮންނަ  ވިލާތ ަގއި 
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ދަތިތައް   އެދިމާވާ ދަތިތައް މިހާރ  ދިމާަވމ ން މި ދަނީ.    މެން ތަރ ޖަމާއެއް ހަދަިއެގން ފާސްކ ރީމާއެްއޮގތަށް ައޅ ަގނޑ 

ޖެހޭ މަރ ކަޒީ ސަރ ކާރެްއ   އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ،އެއީ ޠަބީއީ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ  .ދިމާވާނެ

މި ދެންނެވީ ޤައ މީ  ؛ކަމާއި މަރ ކަޒީ އިދާރާތައް ހ ންނަންޖެހޭނެ އެ ކަންކަން ވިލަރެސްކ ރާނެ  ،ކަމާއިވެސް އޮންނަންވާނެ 

އަތޮޅ     ،ލ ރަށ  ކައ ންސި  އެންެމ ާގތ ން ޚިދ މަތްދޭނެ ފަށަލައަކީ  ށްއަދި ރައްޔިތ ންނަ  ،ކަމާއިއިދާރާތައް ހ ންނަންޖެހޭނެ

ޓަމަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައް  ސިސްޓަމ  ރަނަގޅ ކ ރަން. އެ ސިސް  ޅިެއކަން ވެސް ަގބޫލ ކޮށްެގން މ   ،ކައ ންސިލ ކަން 

ނޫނީ   އްޗަށް ވިސްނަިއެގންއެހެންވީމާ، މި ހ ރިހާ ކަންކަމ ެގ މަ  ؛ސް ެގންނަން. އެ ހާމަނައިޒްކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައި

  ، ކަ ފަށަމ ން ވެސް ދެންނެވިންހައަޅ ަގނޑ މެން މި އެދޭ ހެޔޮ ބަދަލ  ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމަކަށް ނާންނާނެ. އަޅ ަގނޑ  ވާ

  ، ާގބިލ   ،ކ ރަނިވި ޮގތަކަށް ހިންޭގނީ ކަމަށް އެކަށޭނަމަންފާ  ، ތެްއަގއި ދާހ ރި ޮގއިފަ   ،މަރ ކަޒީ ނިޒާމ  ވެސް ހެޔޮ ޮގތ ަގއިލާ

މީހ ންިވސްނ ންތެރި  ،ކ ޅަދާނަ ތޫނ ފިލި  ތިބެެގންތައް  ،  އިދާރާތަކ ަގއި  ެއކި  އެހެންނަމަވެސް،  ނޭދައ ލަތ ެގ   .

ހ ން އަމަލ   ހ ންނަތ ންނާޮގނަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބަސްމަގ   ތަ  ޮގތ ން  އި  އެންމެ  ރާއްޖޭގެ ޢ ރާއްޖޭެގ  މި  މީހ ން  ލީމީ 

ދިމާވެެގން    ކ  ފާހަަގކ ރަން. ރާއްޖެއަށްޔާ އެދައ ލަތ ެގ ެއކިެއކި އިދާރާތަކަށް ކ ރިމަތިލައި ވަޒީފާ ހޯދަން ނޫޅޭކަން ހިތާމަ

އް.  ރެޓިއ މަ  ބްރެއިންކަހަލަ   ވާޤައ މ ތަކަށް ދިމާދ ނިޔޭެގ އެހެން ެވސް ކަންކަން ދިމާވި  އ މަރެްއ.  ޓި  ބްރެއިން  ނީއ ޅެ  މި

،  އެންމެ ާގބިލ    ބިއެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ނ ވަތަ ރާއްޖޭަގއި ތި  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ ކައ ންސިލ ތަކަށް ވެސް 

ދައ ލަތްތަކ ެގ    . އެ މީސްމީހ ން މި ތިބެނީ ބޭރ  ޤައ މ ތަކ ެގ ވަޒީފާަގއި. ބޭރ ނ ލާ  ނަ މީހ ންނެއް ކ ރިމައްޗެއްދާޅައެންމެ ކ 

ބޭރ    ބަދަލ   ތަކ ެގނިވަރސިޓީ ޔ ވަޒީފާގައި.  ކަންކަން  މި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ކ ރެވޭނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ވަޒީފާަގއި. 

ދޭތެރޭ ދެކޭ ޮގތް ބަދަލ ވެެގން. އަޅ ަގނޑ މެން މި އެދޭ ތަރައްޤީއާިއ    ކަންކަމާ  ،އި ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތާ  ،ބަސްމަާގއި  ،އި ޔާބަހ ރ ވަ

ތިބި ޤައ މ ަގިއ  ހޯދޭނީ  ޚިދ މަތްކ ރިއެރ ން  ޤައ މަށް  މީހ ން  ތޫނ ފިލި  ވިސްނ ންތެރި  އެންމެ  މާ  ލެްއ  ޙައ ކ ރާނޭ 

  ، ތަޢ ލީމީ  ،ާގބިލ  ؛ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ވަޒީފާއަދާނެ މ ވައްޒަފ ން  ެގން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށްރެވިާގއިމ ކ   ށްއަޅ ަގނޑ މެނަ

ބޭރ  ޤައ މ ަގއި  އެއީ   ؛ކ ރިަމތިލާނެ،  އެ މަާގމަށް އަންނާނެ  ބޭނ ންވޭ. އެ މީހ ން   އްދިވެރި މ ަވއްޒަފ ން އެބަ، ބ ޢިލްމ ވެރި

އެހެންވީމާ،   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ެގންހ ރި އެއްކަލަ ަމާގމ  ދޫކޮށްލާފައި އަންނާނީ އެ މީހ ންނަށް ފ ރ ޞަތެއް ޮއވެ

ވަނީ ކަމަށް  ކ ރާ  ކަމެއް  ވާހަކަދައް   އަޅ ަގނޑ މެން  މި ސިސްޓަމ ެގ  ހ ރީ  ސި ކާއިރ   ވިއްޔާ  ރަނަގޅ ކ ރެވެން  ސްޓަމ  

ކޮންކޮން ކަންކަމެއްތޯ އެބަ ދެނެަގންނަންޖެހޭ. ރިޔާއަތްކ ރަންޖެހޭ. ސިޔާސީ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެން އެ ކަމަށް ތަްއޔާރ ވާން  

ތަްއޔާރ ނ ވެ  އެބަ ޮގތ ން  ސިޔާސީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަދަލ   ،ޖެހޭ.  ާގނޫނަށް  ފަހަރ   ދެ  ެގނަޔަކަސް ނޭވަޔަކ  

ޅ ަގނޑ މެން މި އެދޭ ކ އިެއރ މާއި ތަރައްޤީ ނ ހޯދޭނެ. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި  އަ

 ރައީސް.  
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   ވެލިދޫ  ިއއްޒަތްތެރި 

 ޝަފީޤަށް. ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .هللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ދަތިތަކާޝ ކ ރިއްޔާ  ދިމާވާ  ހިންގ މ ަގއި  ކައ ންސިލ ތައް  ާގނޫނަށް  ޮގތ ން   ގ ޅޭ  ލާމަރ ކަޒީ 

ަގރާރ  އޮތް  މި  ތާެގ  ހ ށަހަޅާފައި  އަޅ ަގނޑ  ވެސް  ކަންކަމަށް  ދެން  އީބައެއް  މި  ަގމި  ދ ކ ރަން.  ރާރ ެގ ސ ރ ޚީަގއި 

ރާރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ  ަގ  ރާރެްއެގ ޮގތ ގައި. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ މިަގސަރ ކާރަށް އިލްތިމާސްކޮށް ހ ށަހަޅާ    ،ބ ނަނީ

 ބޭފ ޅާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ...  ބޭފ ޅާއާއި އެ

 

  ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . މައިކ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ބޭފ ޅ ންެގ ެވރިކަމ ަގއި ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ     އިދިކޮޅ  ޕާޓީއެްއ. އެދިމާ  ޓީއަކީ ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމާބޭފ ޅާ ނިސްބަތްވާ ޕާ  އެ

ޮގތެްއަގިއ ދިޔައީ ކ ރަމ ން. އެކަން ދިެވހި ރައްޔިތ ން ދަންނާނެ. އެ   ފ ނޑާލ މ ެގ މަސައްކަތް ވަރަށް ފާޅ ކަން ބޮޑ  

ރާރ ތަކަށް ަގފާސްކ ރި    ،ވާހަކަތަކަށް ވެސް  ދެއްކި  ،ޔާންތަކަށް ވެސްދ ވަހ  ކައ ންސިލްތަކ ން ނެރ ނ  ބަ  ވާހަކަތައް ޮގވި. އެ

ލާމަރ ކަޒީ   ،ދަނީ  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ން މި ބޭފ ޅ ން ޢަމަލ ކ ރަްއވާފަެއއް ނ ވޭ.    ވެސް އެ

މަޖިލީހ ން ެގނައި އިޞްލާޙ ތަކަކީ ެއކަން ވަނަ  ނަވާރަތަން.    ތަކަށް އިތ ރަށް ދޭކައ ންސިލ   ،ބާރ  ރައްޔިތ ންނަށް  ންނިޒާމ 

  ތަކަށް ހ ރި ދަތިތަކާ ދޭ ކައ ންސިލ   ސަރ ކާރ ން އެބައިތ ރ ން ައޅ ަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ  ކަށަވަރ ކޮށްދޭ ކަންތައްތަކެއް. އޭގެ 

ހ ން އަޅ ަގނޑަށް އެ ދަތިތައް ޮއޅ ންފިލ ވަމ ން. ސީދާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ފަ  ، ޮގތ ން ވާހަކަދަްއކަމ ން  ބެހޭ

 އިބައްދަލ ކ ރަްއވަ  ކައ ންސިލަރ ންނާ  ތަކ ެގކިޔާ ކޮންފަރެންސެއް. އެ ކޮންފަރެންސްަގއި ކައ ންސިލ   "ވިޔަވަތި "ފެނ ނ   

 އި ބަދަލ ކޮށްދޭންވީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ އައްސަވަ   ، ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ  ،ބޭފ ޅ ންނަށް ދިމާވަނީ ކޮން ދައްޗެއްތޯ  އެ

ޮގތ ން  އެ  އި.އޮޅ ންފިލ ވަ  އޮޅ ވާލ މ ެގ  ޙަޤީޤަތް  ކަމ ެގ  އެހެންވީާމ،  ފެނޭ.  ކޮށްދެއްވާތީ  ސިފަިއަގިއ    ެގރާރެއްަގކަން 

ެއ    ،ތެރޭަގއި ހ ރި ބައެއް ދަތިތަކ ެގ ވާހަކަހ ށަހަޅ އްވާފައި އޮތް ހ ށަހެޅ ްއވ މެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. މީެގ

ރާރ ެގ ބަޔަކަށް ަގ  އެހެންވެ މި  .ދ ކ ރާ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ އީއަޅ ަގނޑ  ތާ ދަތިތައް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެ ދަތިތަކަށް  
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  އަދި ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި  ،މި ނިޒާމަށް ައޅ ަގނޑ މެން ޢަމަލ ކ ރަން ފެށީމާ  !ދ ކ ރަމޭ މި ދެންނެވީ. ރަނަގޅ އީއަޅ ަގނޑ  ތާ

ށް ެގނައި ބަދަލ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ވެސް  ވަނަ މަޖިލީހ ން ެގނަިއ ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ކައ ންސިލަރ ންެގ އަދަދަނަވާރަ

އެާއއެކީަގއި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި ދައ ލަތަށް    ،ފާހަގަވެެގން އެބަދޭ  އެބަ  އެބަހ ރި ދިމާވާ ދަތިތަކެއް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ކ ޑަވ މާ އާމްދަނީ  ކައ ންސިލަރ ން  ލިބެމ ންދިޔަ  ފަސް  ރަށްރަށ ަގއި  ތިބި  ކައ ންސިލަރ ން  ތިން  ނަށް އެކީަގއި 

ެއއާ ގ ޅިެގން ައއި އ ނދަޫގތަކެއް ވެސް އެބަހ ރި. ފަސޭހަތަކެްއ ެވސް އެބަހ ރި. ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ   މާދިޔައިއިތ ރ ެވެގން

ކަށް ިއތ ރ ވެެގން ހިނަގއްޖެ. ހަމައެކަނި މ ސާރައެއް ނޫން. ފަސް ޔަ ވެސް އެބަހ ރި. ޚަރަދ  އެތައް ގ ނަ  ކަންތައްތަކެއް

ެގ އިދާރާއަށް ވެސް ބަދަލ ތަކެްއ ެގންނަން. މިެވސް ޚަރަދ ެގ  ެއކީަގއި ކައ ންސިލ  ެއބަޖެހޭ އެއާ  މާކައ ންސިލަރ ން ވަޑައިަގތީ

އެބަޖެހޭ ަގބޫލ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންކަން.  ހިނާގނެ  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ޮގތ ަގއި  ނިޒާމަށް  ލާމަރ ކަޒީ 

ނޫން ؛އިރ ދާޢަމަލ ކ ރަމ ން ނިޒާމެއް  ނިޒާމަކަށް  ،ލާމަރ ކަޒީ  ކަމ ަގއި ކޮންެމ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެން   

  ، ވީނަމަވެސް، އަދި ކޮންމެ ާގނޫނެއް ހަދައިެގން ެއއަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ން ދިޔަ ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް، އެ ކަމަށް ޢަމަލ ކޮށް

ެއއާ ތެރޭަގއި  ކަންކަރައްޔިތ ންެގ  ފެށީމާ  އ ޅެން  ހީނ ކ ރާން  ެއއްޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ން  ކަންކަ  ކަހަލަ  ދިމާވާނެ. 

ިއއްޔެއަކީ  ؛ ކަންކަން ބަދަލ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ޖެހޭ އެ   އެއާެއކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ތަޖ ރިބާކ ރަންޖެހޭނެ.

ޕާޓީއަށް  ޑިމޮކްރެޓިކް  ރަްއޔިތ ންެގ  ދ ވަސް.    ސަތާރަ  ދިވެހި  ފ ރ ނ   ފ ރ ނ އިރ   ސަތާރަ  އަހަރ   ޕާޓީއަށް  އެ  އަހަރ  

ދިވެހިރާއްޖެ ބަދަލ ކޮށްލި ޕާޓީެގ ޮގތ ަގއި. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ިގނަ    ، އޮތްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފާހަަގކ ރައްވާފައި

ޙަޤީޤަތަށް ލޯބިކ ރައްވާ ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ފ ޅ ކ ރައްވާނެ    ،ރައްޔިތ ން އަދި އަޅ ަގނޑ  ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި ފާހަަގކ ރާނަން

ދިވެހިރާއްޖެ ބަދަލ ކޮށްލި ޕާޓީކަން.  ،  ދިވެހި ރައްޔިތ ން  ،އެީއކަން ޙަޤީޤަތަކީ. ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީައކީ

ޓެކްސް ނިޒާމެއް ތަޢާރަފ ކ ރި ވާހަކަ.  ؛ޓެކްސް ނިޒާމ  ބަދަލ ކ ރި ވާހަކަ. ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ  ،ރައީސް ފާހަަގކ ރެްއވި

އްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން އަދި ރަ  ،ކ ން އިތ ރ ެވެގންދިޔައީ. އެާއއެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެންޔަ ގ ނައްދައ ލަތަށް އާމްދަނީ އެތަ

އިތ ރ ެވެގންދޭ. އެބަ  ކަށް  ޔަދައ ލަތް ހިންގ މ ެގ ނިޒާމަށް މި ެގނެވޭ ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރެިއން ޚަރަދ  ވެސް އެތަްއ ގ ނަ 

ެއއީ އެންމެ   ؛ރަނަގޅ ކ ރަން  ށްން އަޅ ަގނޑ މެން އިތ ރަޔ  ދިއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ އެ ޚަރަދ  އިތ ރ ވެެގންދާ

  އި، ނަމަ އެ ޚަރަދ  އިތ ރަށް އެއަށްވ ރެ ކ ޑަކ ރެވޭނެ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަނޫން  ، ދަނީ  ތ ަގއިތޯ ޚަރަދ ވަމ ން އެރަނަގޅ  ޮގ

މި    އި،އަޅަ ފިޔަވަޅ   ަގބޫލ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ެގންނަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަދަލ   ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނ ތަކަށް 

ޮގތ ން.   ގ ޅޭ  ދައ ލަތ ެގ ބައެްއ މ ވައްސަސާތަކާ  ،ޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްފައިވާނެމަޖިލީހ ަގއި ވާހަކަދައްކަމ ން ކ ރިން ވެސް އަ 

ްއސަސާތަކ ެގ އެންެމ އައްޔަންކ ރާ ކޮމިޝަނަރ ންެގ ޮގތ ަގިއ ބައެްއ މ އަ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރީަގިއ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  

 މިޝަންތަކެއް އިންތިޚާބ ކ ރެިވެގން މި ކޮ  ކ އެ  ނޫނ އަސާސީއާޤާއިސްވެރިޔާ ހ ންނަވާ ޮގތަށް ޮއތީ. އެހެންނަމަވެސް، އާ  

 ؛އަދި އެއް މަސައްކަތެއް ކ ރާ ؟ ދަނީ. އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތްތޯ ކ ރަމ ން މިއްޔަންއަރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  ،ދަނީ
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 މިީއ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އެކި؟ އްސަސާ އޮތ ން މިއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތްތޯއަކަހަލަ މަސައްކަތެއް ކ ރާ ދެ މ އެއް 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ،ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި އެބަޖެހޭ މަޝްވަރާކ ރެވެން  .ަގއި ވާހަކަދެކެވޭ ކަންކަންން މިތާހަރ  މަތީފަ

ބަދަލ ކ ރެވެން ޚިޔާލ   އެބަޖެހޭ  ޮގތެއްތޯ  ،ތެރޭަގއި  ދެން   ، ކޮން  ޮގތަކަށް  ރަނަގޅ   ވ ރެ  ޮގތަށް  އޮތް  މިހާރ  

  ށްދިވެހިރާއްޖެ ޑިޮމކްރަސީއަށް ބަދަލ ވެެގން އަިއިއރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއަ؟ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެވޭނީ ކޮން ޮގތަކަށްތޯ

. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ިގނައިން  ރަނަގޅ  ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެްއ ައއިސްފަ ؛ވަނީ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއް  މި

އެކީަގއި ނ ރަނަގޅ  ކަންތައްތައް ވެސް    ރަނަގޅ  ކަންތައްތަކާ  !ންމ ކޮށް ފާހަަގކ ރާނީ ނ ރަނަގޅ  ކަންކަން. ރަނަގޅ އާ

ލާއިރ  މާ ިގނަ. އެ ރަނަގޅ  ކަންތައްތައް  އިއަޅާކިޔަ   އާދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ރަނަގޅ  ިގނަ ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން

މަޝްވަރާކ ރީމަ.    ،މެދ  ޚިޔާލ  ބަދަލ ކޮށް  ކަންކަމާ  އިތ ރަށް ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ލިބޭ މި

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ   އެކީަގއި އަދި މިހާރ  މި ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ޮގތ ން  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށް މި ެގނެިވފައިވާ ބަދަލ ތަކާ

އޮތް ކައ ންސިލަރ ންެގ އަދަދ  މަދ ކ ރ ން. ެއއީ ރަނަގޅ     ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ   ،ޮގތ ަގއި އިތ ރަށް ކ ރަންވީ ކަމަކީ

  ، ވާހަކަދެއްކިން  ޮގތެްއެގ ޮގތ ަގއި ވެސް ައޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ  އެ ބިލަށް ބަހ ސްކ ރަމ ންދިޔައިރ  ެވސް

  އޭރ   މޭ.ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަ  މަކަށްރަށްރަށ ަގއި ފަސް ކައ ންސިލަރ ން އެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަ  އާބާދީ މަދ 

ވަކާލާތ   އަޅ ަގނޑ   ދެވެސް  މިހާރ     ކ ރީ  ޮގތ ަގއި.  ކައ ންސިލަރ ންެގ  ތިން  ތިބެންވާނީ  އާބާދީތަކ ަގިއ  ދަށް  ހާހ ން 

 ؛ތަކަށް މި ލިބޭ އާމްދަނީޚަރަދ  ބޮޑ ވަމ ންދާ ތަން. ދެން ކައ ންސިލ އިތ ރަށް    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފާހަަގެވެގންދަނީ

  އަތޮޅ ެގ އާމްދަނީ އެްއކޮށް ލިބެންވާނީ އެ އަތޮޅަކަށޭ. ހ ޅ މާލޭ   ،ެއކީަގއި ބަެއއް ކައ ންސިލްތަކ ން އެބަ ބ ނޭ  އާމްދަނީއާ

ބޮޑ    ށް ހެދ މ ން ބައެއް އަތޮޅ ތަކަށް ލިބޭ މާއެޮގތަ  ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަމ ން ވިދާޅ ވެއްޖެ

ދެއޭ. އެހެންވީާމ،   އެްއޗެްއ ނެތޭ. އަނެއްބަިއ ައތޮޅ ތަކަށް ވަރަށް ބޮޑ  ެއއްޗެއް ލިބެއޭ. ހަމަހަމަކަން ެގއްލިެގން އެބަ 

ޅ ަގނޑ  ެވސް  ވާ ޮގތަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ރަނަގޅ  ޮގތް. އެޮގތަށް އަ  ކަނޑައަޅާފައި އެ  މިހާރ  ބްލޮކް ްގރާންޓ 

ތަކ ން މި އޮންނަ އ ޞޫލ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ދިމާވާ ދަތިތަކ ެގ ވާހަކަ މި ދިނ މ ަގއި ކައ ންސިލ ދ ކ ރަނީ. ޚިދ މަތްއީހަމަ ތާ

 ؛ބޭފ ޅ ންެގ  ކ ރެޭވނެ ކަންކަން. އެއޮތް. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއީ ކައ ންސިލްތަކަށް ރަނަގޅ    ރާރ ަގއި އެބަަގ

ކައ ންސިލެއް  އެދޭއެ  ރައްޔިތ ން  ރަްއޔިތ ންނާ  ެގ  ކަންކަން  ެއ   ޮގތަށް  ފ ރ ޞަތ   ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  މަޝްވަރާކޮށްެގން 

އެބަތަކައ ންސިލ  އެލް.ޖީ.ޭއއާ  ކަށް  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ   ކަމެއްަގއި  ކޮންމެ  ނ ޖެހޭ. މަޝްވަރާކ ރާކަށް  ޮއވޭ. 

 ރާރ ަގއި އެބަަގ. މި  ހިފޭނެ މަގ  ވަނީ ތަނަވަސްވެފަ  ށްތަކައ ންސިލ ާގނޫނ ން ލިބިދީފައިވާ ފ ޅާ ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން ކަ

ލޭންޑް ިގނަ  އޮތް  ވަރަށް  މަޖިލީހ ަގއި  ިމ  ވާހަކައެއް.  ކަންބޮޑ ވާ  ވަރަށް  މިއީ  ވާހަކަ.  ލަސްވާ  ނ ހެދި  ޕްލޭން  ޔޫސް 

އްލ ކ ރެްއވ މަށް ހައެކަން    ،ތ ން ވާހަކަދެއްކެވި. ވިދާޅ ވިޮގ  ަވޒީރ  އެކަމާ ގ ޅޭ ވާހަކަ ފާހަަގކ ރައްަވއިފި.    މެންބަރ ން އެ

އޮތް މަދ  ދ ވަސްކޮޅ ެގ ތެރޭގައި   އެކަން ކ ރިއަށް މި  ،މީދ ކ ރަނީންްއކަތްކ ރަްއވަމ ންދާ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  އ ޓަކައި މަސަ
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ވެރިކަމ ަގިއ   ، ފެށީ  އްލ ެވެގންދާނެ ކަމަށް. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ، ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމެއްެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން ދައްކަންހަ

 ކ ރަްއވާކ ރައްވާފައި އެ ވަޒީރ  ބޭނ ންފ ޅ ވާ ބޭފ ޅަކ  ކޮންމެ ރަށަކ ން ެވސް އެޕޮއިންޓ އްޔަންއަ ަވޒީރެްއ    ، ހ ންނަވާ ބޭފ ޅަކ 

ވެސް. ރަްއޔިތ ން   ކަމަށް  އްއެ ަވޒީރ  ބޭނ ންފ ޅ ވާ ބޭފ ޅަކީ ފަހަރ ަގއި ވެދާނެ އެ ރަށ ެގ ރައްޔިތ ން ތާއީދ ނ ކ ރާ ީމހެ

 ބ ކަމ ަގއި ވަރަށް ިގނަ ދ ވަސް ހޭދަކ ރޭ. އެހެންކަމާކަތީ،  ވަރަށް ރ ޅިއަންނަ މީހަކަށް ެވސް. އެހެންނަމަވެސް، އޭނަ

ހ ރ ން ޮގތ ަގއި  ކަތީބެއްެގ  މީހަކ   ހިތްހަމަނ ޖެހޭ  ރަްއޔިތ ން  ރަށ ަގއި  ކަމެއް    ،އެކީަގއި  ެގނައި  ނިމ މަކަށް  އެކަން 

ޮގތަށް  ހޮވާފައި އެެއއީ ރަްއޔިތ ން އެދޭ މީހާ ރައްޔިތ ންެގ ވޯޓަކ ން، ރައްޔިތ ންެގ އަޣ ލަބިއްޔަތ ން   .ނަކީކައ ންސިލަރ ން

ދަނީ. އަޅ ަގނޑ     އޮތީ. އެ ނިޒާމާ އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް މި  އެ ނިޒާމ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަލައިަގނެފައި މި

އޮތީ   އްލ ކ ރ މ ެގ ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހަހ ރި އ ނދަޫގވާ ކަންކަން    އެ ނިޒާމ ެގ ތެރޭގައި  ،މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   !އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމާ ހިނާގށޭޖެހިފައޭ. އެކަން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ކާށިދޫ 

 . ށްޖާބިރަهللا ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا  ޢަބްދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ރައީސް.  އާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި  އާދަޔާޝ ކ ރިްއޔާ  ވަރަށް  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ދިގ    މިއަދަކީ  މަޖިލީހ ެގ  ދ ވަހެއް.  ޚިލާފ  

ދިޔަ ދ ވަސް. މި ދ ވަސް ވާނެ  ކ ރެވިެގންމަޖިލީހަށް ވަޒީރަކ  ެގނެސް ސ ވާލ ނ ކޮށް އެބަންޑަން  ،ތާރީޚ ަގއި ައޅ ަގނޑ 

ވާނެ. ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ދިވެހިރާއްޖެ ރީއްޗަށް ފޮތ ަގއި ލިޔަން. މިއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ދ ވަހެއް ކަމަށް ފާހަަގކ ރަން

ލާމަރ ކަޒ   އ ފަންކޮށްެގން  ާގނޫނ ތައް  އ ސޫލ ން   ؛ހިންގ މަށް  ކަންތައްތަކ ަގއިހިންގ މ ެގ  ރާއްޖެލާމަރ ކަޒީ    ކ ރިައށް    

ތިތައް ދިާމވަމ ންދާ ދަދާިއރ ަގއި    ކ ރިއަށްއެހެނިހެން ާގނޫނ ތައް ހަދައިެގން ވެސް    ،ދާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ

މިތަ  ދިމާވަމ ންދާ ޮގތަށް  އޮޕަރޭޓ ކ ރާ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ތަހ ޒީބ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް،    ން.  އޮޕަރޭޓ ކ ރަނީ. 

މަހާސިންތާ    ،މިހާރ  އެ މަސަްއކަތްއް ނ ކ ރެވޭ.  މ ތަކަށް ތަހ ޒީބ  މީހ ންތަކެއް ޕްރޮޑިއ ސެ ާގއެ މަ އަދި  އަޅ ަގނޑ މެން  

ބާއްަވއި ޮގތްޮގތ ން  އިދާރީއެކި  ސާފ ޭވ.  އެބަ  ކ ރިއަށްދާކަން  ކަންކަން  ެގން  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ   އިރާއްޖޭަގ  ޮގތ ން 

އަޅ ަގނޑ    ،ޮގތ ން  ޒަމާނ އްސ ރެ ވަރަށް އ ނދަޫގ ޮގތަކަށް އޮންނަނީ. އެއީ މިސާލެއްެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ ެމން އިދާރީ

ވާލެއް އޮތް. ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން މިހާރ  ޖެހ ނ  ދެތިން ސ ން ސިންގ މިނިސްޓަރާ ކޮށްލާވެސް މިއަދ  ހައ   ގައިމ ހަމަ

ތްތައް ހަމަޖެއްސ މަށް ޓަކައި މިދެންނެވި އިޖ ރާ  ،ާގނޫނަށް މި ހ ށަހެޅިެގން ކ ރިއަށްދާ ަގރާރ ަގއި ވާހަކަދައްކާއިރ ަގއި
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ރަށް ނާތަހ ޒީބ   ވަ  ،ޖެހެނީ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްލީ  ނ ކ ރަން އެބަ ޖެހެއޭ. ތަމްރީންނ ކ ރެވ ނީމަޭއ މަްއސަލަ މިރީމީހ ން ތަމް

މީހ ން   އި މާލެއަށް ތޮއްޖައްސަ  އި، ދަފ ތަރެއްަގއި މީހ ންތަކެއް ރާއްޖޭެގ ޖައްސަ   ވެެގންތާ މާލޭެގ އާބާދީ ބޮޑ ކ ރަންއްޮގތެ

ޯގތިކަނޑަ ިމއަދ   ހަތަރ ކަށިމަތި  އިބައިތިއްބާފައި  މާލެއަށް  ެއްއޗެްއ  މީހާއަށް    ބަހާލިއިރ ަގއި  އެްއވެސް  މީހަކަށް  ނޫން 

ރ ކަޒ ކ ރިއިރ ަގއި ޭއެގ  ލާމަ ؛އޮތ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އެ ކަެމއް ކ ށްވެރިކ ރާ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޮގތަށް އޮތް  ނ ލިބޭ

ޖަމާކޮށް އެންމެން  މާލެއަށް  ެގނެސް  ،ކ ރިން  މާލެއަށް  އާބާދީއެއް  ބޮޑ   ކަންކޮޅ ތަކ ން  ތޮއްޖައްސަ  ރާއްޖޭެގ    އި، މާލެ 

ކ ޅެމ ން އަންނަ ބައެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ލާއިރ ަގއި މާލެއަށް ައއި ތަރައްޤީެގ ވަރަށް ބޮޑ  ބައެއް އިބަލަ  ށްމިހާރަ  އިއެހާރާ

 އެހެންެވއްޖެ ؛ފެސިލިޓީސް ހ ރީމާ ހިޖ ރަކޮށް، ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން  އިމާލޭގަ   ،އެކި ރަށްރަށ ން މާލެއަށް ހިޖ ރަކޮށް

 މި  ތަކެއް ވެސް އޮންނަންވާނޭ. މާލެ ނޫން އެއްެވސް ތަނަކަށް ވިހައިފި މީހަކަށްގ އްހަކަމަށް ވަންޏާ މިހާރ  އެ މީހ ންެގ  

ކައިރީެގ  މާލެއާއި ވާހަކަ   މާލެ  ނ ލިބޭނެ  ބިންކޮޅެއް  ކަހަލަ  އެްއވެސް  ބެލްޓ ން  އަޅ ަގނޑ    ؛ޑޮލަރ   ވާހަކަ ވެސް  މި 

މިހާރ  މި އަޅާ   ؛ން. ޓެކްސް ޕޭކ ރ މ ަގއި މާލެއާރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ިމތިބީ ބަލަ ؛ކ ށްވެރިކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ާމލެއާއި މާލެ ކައިރީަގއި މީހ ންނަށް ޯގތި ދޭން ކީއްކ ރަންހޭ ރާއްޖެތެރޭަގއި ހ ންނަ މީހާ މި  ،ބ ރިޖ  މިސާލެއްެގ ޮގތ ން

ނޫން   އް ހެލޭ މީވެސް މާ  ދާއިރ ެވެގން  އަހަރ   20އަހަރ ،   15 ؟ންއޭނާ ެވސް މިތާަގިއ ދިރިއ ޅެ  ،ޓެކްސް ދޭންޖެހެނީ

ކ ރި ޕްރޮގ ރާމަށް އެއީ ޤާނޫނ ައސާސީއާ ޚިލާފ  ޕްރޮގ ރާމެއް ކަމަށް  މީހަކަށް ނ ލިބޭނޭ ކިޔާފައި ިއއްޔެަގއި އެ ޕްރޮްގރާމ 

އަދި ހިންަގން  ދިވެހިރާއްޖެ  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  ބާރ   އަޅ ަގނޑ   ހަމަޖެހިެގން  ދެވ ނީ  ކިރިޔާ  މި  ތައް 

ރަށްރަށަ ދާއިރާތަކަ  ،ށްރާއްޖެތެރޭެގ  އަދި  ށް.އިދާރީ  ފެށ ނީ  މި  ތަރައްޤީކ ރަން  ބޭނ ންހިފައިެގން  ބާރ ެގ  ކިރިޔާ.   މި 

ތްތައް ރަނަގޅަށް ސާފ ކޮށް ކިޔައިނ ދެވިެގން. އަދި އެ ާގނޫނ ތައް ވެސް  ނާއި ަގވާއިދ ތައް، އިޖ ރާދަނީ ާގނޫ  އަދިވެސް މި

ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި މީހ ންނަށް ެއކި  ދ ވަސް ފަހ ން ކަންނޭނެގ ރާއްޖޭެގ  އަހަރ   10އަދި މީެގ  އެހެންވީމާ،  ތަރަހަނ ކ ރެވިެގން.  

ާގއިމ ނ ކ ރެވެނީސް ިމ    ،ދިރިއ ޅެވޭނެ ރަނަގޅ  ވަސީލަތްތައް  މިތާަގއި  ޕޭކޮށްެގން  އެންމެން ޓެކްސް  މިހާރ  ރާއްޖޭެގ 

އެކި ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި އ ޅޭ މީހ ންނަކީ  ރާއްޖޭެގ  ،  ވަރެއްެގ ފެސިލިޓީއެއް   އެބަ ޖެހެއޭ ކޮންމެވެސް  މެންތިބ މަށް އަޅ ަގނޑ ތިބޭ

މީހ ން ރާއްޖޭެގ  މި  އޭނާ   ،އިކަމަށާ  ވެސް  ވަކި ސިޓީއަކަށް  ނޫން  ޮގތެއް  އޮންނަ  ޤައ މެްއަގއި  ެއްއވެސް   ؛ދ ނިޔޭެގ 

ން މިލާނ ން ވާހަކައަކީ ބި ؛ން ބިން ނ ަގނެވޭނެ ކަމަށް، އޭނާއަށް ބިންރޯމަށް ވިހާ މީހަކ  މިލާނ   މިސާލަކަށް އިޓަލީެގ

އަދި ޖަރ މަނ  މީހެއް  ،ބިން ލިބޭނެ އިޓަލީ މީހެއް ކަމަށް ަވންޏާހިލޭ ހަމަ އޭނައަށް ެވސް  ،ހިލޭ ބަހަނީ ކަމަށް ވަންޏާ

 ހަމައެކަނި މި ރާއްޖޭަގއި އޮންނަ ކަމެއް ފ ލައިޓަށް އަރާއިރ  ؛ . އެ ޤައ މެއްަގިއ އެއްވެސް މީހަކ  ތަފާތ ކަމަށް ވަންޏާ

ތަފާތ . މިދެންނެވީ ބޭރ  މީހަކަށް ވެއްޖެއްޔާ ޕްރައިސް ވެސް ތަފާތ . ދިވެްއސަކަށް ވެއްޖެއްޔާ    ޖެއްޔާ ވެސް ދޮން މީހަކ  ެވއް

ަވކި އަެގްއ    ،ށް އަރާއިރ  އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގިއ އޮންނަ ޮގތެްއ ނޫން. އިނިގރޭސިވިލާތ ަގިއ ޓްރެިއނަތަފާތ . ދ ނިޔޭެގ  

އީސް. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ވިސްނާފައި ފިކ ރ ކޮށްފައޭ މިކަހަލަ ނ ޖެހޭނެ، އިްއޒަތްތެރި ރަދައްކާކަށްބާޖިރ   
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ކ ރަން އ ފެދިކަންތައް  ތަފާތ ކ ރ ން  ތެރޭަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ކަންތައްތަކ ެގ ސަބަބ ން  މިކަހަލަ  ިގންތިތަކަކަށް   ،ޖެހެނީ. 

 ؛ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެިވެގން ވަރަށް ިގނަ ރައްޔިތ ންހަމަހަމަކަން ނެތްކަން  އަދި އެ މީހ ންެގ ތެރޭަގއި    ،ރައްޔިތ ން ބެހި

މާލޭަގއި  އަޅ ަގނޑަކީ ؛އަޅ ަގނޑަކީ  މީހެއް  ައއީ  މިހާރ .    މާލޭ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  މީހެއް.  ެގދޮރ ހ ރި  މާލެ 

އަޅ ަގނޑ ެގ    . އެބަ އާދޭއެތައް ޝިކާޔަތެއް   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ިމއަދ  އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ރާއްޖެތެރެއިން

މ ޅި ރާއްޖެ ކަންކޮޅ ތަކ ން މައްސަލަޖަ އަދި  ަމއްސަލަޖައްސާ.  މީހ ން ވެސް އެބަ  އްސަމ ންދަނީ. އަޅ ަގނޑަކީ  ދާއިރާ 

އަޅ ަގނޑ     އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ،  ޕާޓީއެްއެގ ލީޑަރެއް. އެހެންވީމާ، ޕާޓީތެރެއިން ވެސް މި މައްސަލަ އެބަ އާދޭ

ޤާނޫނ އަސާސީަގއި އޮންނަ ޮގތަށް    ،މީދ ކ ރަން ސަރ ކާރ ން މި ކަންކަން ކ ރާއިރ ަގއި ތަންކޮޅެއް ހަމަޖެހޭ އ ސޫލަށްންއ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ. ދަންނަވަން މަށް، މަްއޗަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ޔ ދިއޮޕަރޭޓ ެވެގން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ވަކި އިްއޒަތްތެރި މި ވަގ ތ    ،ސައިެގ ަވގ ތަށް މެދ ކަނޑާލަނީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި 

 ަގއި.  11:00އެކ ަގިއ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި ބައްދަލ ވާނީ  މެންބަރަކ  ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައިނެތ މާ

 

 { އަށް 11:03އިން  10:03 }ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ސައްކަތ ން. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  ހ ރި މަ  ނ ނިމި  .މަސައްކަތް ކ ރިއަށް މި ފަށަނީ`. މި ދަންފަޅީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  

ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ ޝިޔާމް  އަޙްމަދ   މެންބަރ   އ ސޫލ ން    ، އިްއޒަތްތެރި  ލާމަރ ކަޒީ  ދާިއރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ތަންފީޒ ކޮށް ބާރ ތައް  ލިބިފަިއވާ  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  ހިންގ މަށް   ، ހިންގ މ ެގ  ކައ ންސިލ ތައް 

އިލްތިމާސްކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާފައިވާ ަގރާރ . މި ަގރާރަށް    ްއލ ކޮށްދިނ މަށް ސަރ ކާރަށްހަދާ ދަތިތައް  ކ ރިމަތިވަމ ން

އެދެން.   ެއދިވަޑައިެގންދެްއވ ން  ފ ރ ޞަތަށް  އިންނެިވއްޔާ  މެންބަރަކ   ިއްއޒަތްތެރި  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  ވާހަކަދަްއކަވަން 

 އެްއވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އެދިަވޑައިނ ަގންނަވާ.  

ނަންބަރ     -{ 7.2}  ފަރާތ ންސަ  -7.2އެޖެންޑާ  ނިހާދ    ، ރ ކާރ ެގ  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ (އަށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް   22/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އިންނެިވއްޔާ ފ ރ ޞަތަކަށް  ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާެގންދިޔ ން. މި ބިލަށް ވާހަކަފ ޅ   ށްއަކ ރި
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އެދިަވޑަިއެގންދެްއވ ން އެދެން. އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ދެން ވޯޓަށް އަހާ ދ ވަހެްއަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި 

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ދެ ބިލަށް ވެސް ވޯޓަށް އަހާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ  8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަށާނަން.   8.3 ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ަވޑަިއަގންނަވަންދެން އަޅ ަގނޑ މެން އެޖެންޑާ ނަންބަރ   ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ  -{ 8.3}

ބިލ ، އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީން )ދިެވހިރާއްޖޭ  99/2ާގނޫނ  ނަންބަރ    ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  ބެހޭ  ެގ ޓޫރިޒަމާ 

ދާއިރާެގ    އަލިފ ށީ  ،ޅ އްަވއިދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަ  ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ޙ ސައިން. 

 

 : ާވހަކަދެއްކެވ ން ޙ ސައިން ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އަލިފ ށީ

ެގ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ (އަށް ބައެއް )ދިވެހިރާއްޖޭ  2/ 99ާގނޫނ  ނަންބަރ   އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

މި ކޮމިޓީން  ިމޮގތ ން  އިޞްލާޙ ތައް  ެގނެއްސަ.  ސިނާ  ،ވަނީ    ، މާލިއްޔަތަށާއި ދައ ލަތ ެގ    ، ތާއިޢަފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ 

ހިމެނޭ އޮތީ. ސަރ ކާރ     ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއެރ ވ މަށް މަގ ފަހިވާ ޮގތަށް ބިލ  ފަރ މާކ ރެވިފައި ފަހ ން މި

ވެންޗަރ ކ ންފ ނިތަކ ަގއި ހިމެނޭ ސަރ ކާރ ެގ ހިއްސާ ވިްއކ މ ެގ ހ ރި ދަތިތައް ހައްލ ކ ރެވޭނެ ޮގތަށް ހެދިފައިވާ ޖޮއިންޓް

ނިންމާފައި ކޮމިޓީން  ބަދަލ ެގންނަން  ބިލަށް  މި  ކައ ންސިލ   ޮގތަށް  ފަދަ  ވަނީ.  ލިބޭ  އާމްދަނީއެއް  ެއކަށީެގންވާ  ތަކަށް 

ންޑް  ޮގތް ފަހިކޮށް، ޕްރައިވެޓް ައއިލެ  ދޫކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށްދެވޭނެ  އަށް ބިންތައް ކ އްޔަށްޮގތަކަށް މާކެޓ  ވެލިއ  

ކ ްއޔަށް ޮގތަށާއި  އިންވެސްޓްމަންޓް  ހައްލ ވާނެ  ފ ށ އެރ ންތައް  ހ ރި  ާގނޫނ ަގއި  އައިލެންޑް    ،ދިނ މ ަގއި  ޕްރަިއވެޓް 

ވޭނެ ޮގތަށް މި ބިލ ން އަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ ތައް ެގނެްއސަ ވާނެ.  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ބޭނ މަށް ިވޔަފާރި އ ސޫލ ން ބޭނ ންކ ރެ

ބަެއއް ބޭފ ޅ ންނާ   ،ހ ރި ހ ރިހާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ންނާ އެްއކޮށް  މި ބަދަލ ތައް ެގނައ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމާ ގ ޅ ން

ހޯދ ނ  ފަރާތްތަކ ެގ  ސްމެންޓްއަދި ބައެއް ފަރާތްތަކ ެގ ކޮމެންޓްސް ވެސް ހޯދ ނ . މިޮގތ ން ކޮ  ،ބައްދަލ  ވެސް ކ ރެވ ނ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،   ،ހޯދ މަށް ހ ޅ ވައިލެވ ނ . ޭއގެއިތ ރ ން  އާންމ ން ޚިޔާލ   ،ތެރޭަގއި 

ސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، އިންލެންޑް ރެވެނިއ  އޮތޯރިޓީ، މޯލްޑްވިސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، ކެޕިޓަލް މާކެޓް މިނި

 ، ވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީސް، ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީޑި

ޓޫ މޯލްޑިވްސް  ޑިއަދި  ކޯޕަރޭޝަންރިޒަމް  ހޯދ ނ .   ؛ވެލޮޕްމަންޓް  ކޮމެންޓްސް  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ފަރާތްތަކ ން  މި 
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ބެ މިކަމާ  މިނިސްޓްރީެގ  ޓޫރިޒަމް  ބޭފ ޅ ންނާހޯދ މަށްފަހ   ފަންނީ  ދިރާސާކ ރަމ ންދިޔައިރ    އި،ހޭ  މި  ކޮމިޓީަގިއ 

އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތްތަްއ ކ ރިއިރ  މި ބޭފ ޅ ންނާ އެކ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރީ. ެއޮގތ ން އެކި ފަރާތްތަކ ން ލިބިފައި 

ސް މެދ ވެރިކޮށް ައއިއިރ   ލިފަރ މާކ ރެވިެގން ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް ަމޖި  އަދި މިނިސްޓްރީން މި ބިލ   އި، ހ ރި ކޮމެންޓްސްތަކާ

ވަނީ. އޭެގއިތ ރ ން ކޮމިޓީން ބިލަށް   ބަދަލ ތައް މި ބިލަށް ެގނެވިފައި މިހާރ  މި  އެންމެ އެކަށީެގންވާ  ިއ،ކިޔައަޅާ  ޮގތާ  އޮތް

  ، ސަބްސިޑީެގ އ ސޫލ ން ރަށްތައް ދޫކ ރާއިރ   ކްރޮސް  ،ހ ށަހެޅިފައިވާ މަިއަގނޑ  އިޞްލާޙ ތަކެއް ެވސް އެބަ ވޭ. ެއޮގތ ން

 އި،ނެތްކަން ފާހަަގކ ރެވިފަިއވޭ. ޕްރޮޖެކްޓް ފައިނޭންސްެގ ކޮމްޕޯނަންޓް ހިމަނަކޮމްޕޯނަންޓް ކަވަރކ ރެވިފައި  ގ އިނޭންސިންފަ

ވޭނެ ޮގތަށް ާގނޫނ ަގިއވާ ގ ޅ ން ހ ރި ލެ ކަނޑައި އިެއ ފަރާތ ން ކ ރާ އިންވެސްޓްަމންޓާ އަޅަ ސްޓ އަދި އެކ އިޒިޝަން ކޮ

ކޮމި ެގނެޭވ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ ސަބަބ ން    ،. އޭެގއިތ ރ ން ޓީން ނިންމިމާއްދާތައް އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ާގނޫނަށް  ބިލ ން  މި 

ބާރާތްތައް އެްއޮގތްކ ރ މަށް ާގނޫނ ަގިއވާ އެފަދަ އިމިހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ާގނޫނ ަގއި ހ ރި ފ ށ އެރ ންތައް އިޞްލާޙ ކޮށް،  

އެޮގތ ން ާގނޫނ ަގއި ޓޫރިސްޓ  ހޮޓާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގ ޅ ން ހ ރި މާއްދާތައް އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ކޮމިޓީން ނިންމ ނ .  

ރިސޯޓ  ހޮޓާ އިތ ރ ކޮށް ޓަރމިނޮލޮޖީ    ށްފެސިލިޓީ ކްލެސިފިކޭޝަނަ  ،ބާރާތްތައް ހޮޓާެގ ޮގތ ަގއި އިޞްލާޙ ކ ރ މަށާއި އި

އައިލެ ޕްރަިއވެޓް  ތަރައްޤީކ ރާ  ހޯދަިއެގން  ހ އްދަ  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  ނިންމ ނ .  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  އެްއޮގތްކ ރ މަށް  ންޑް 

ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތަށް މަށް ކޮމިޓީން ނިންމ ނ .  ެގނައ ޙ ޮގތް އިޞްލާ  ބޭނ މަށް ވިޔަފާރި އ ސޫލ ން ބޭނ ންކ ރެވޭނެ

ކ ރާނެ    ރިޢާޔަތްކޮށް ރިސޯޓ ތަކ ެގ ބިމ  ކ އްޔަށް މި ވަގ ތ  ބަދަލ ެގނައ މަކީ ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތަށް އޭެގ ނޭދެވޭ އަސަރ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ؛އަންާގފަިއވާތީ  ށްކަމަށް ފެންނާތީ، އެ މާއްދާ އ ނިކ ރ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަކަމެއް  

  ،ނައ މަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިށް ެއއްވެސް ބަދަލެއް ނ ގެ އ1ަ-އޮފީހ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް އަންާގފައިވާތީ، ޖަދ ވަލ  

މާކެޓ   ،ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަކީ  . މި ވަގ ތ  މާލޭ ސިޓީން ކ އްޔަށްނ މިޓީން ނިންމ އެ މާއްދާ މި ބިލ ން އ ނިކ ރ މަށް ކޮ

  މާކެޓ  އަގ ަގިއ އެފަދަ ތަންތަނ ން ކ ލި   ، ވ މ ން  ބަލާއިރ  ވަރަށް ކ ޑަައެގްއަގިއ ދޫކޮށްފަިއވާ ތަންތަން ކަމަށް  ށްއަަގ

ަގިއވާ ތާވަލ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 2-ނެގ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ަގބޫލ ކ ރެވޭތީ، ާގނޫނ ެގ ޖަދ ވަލ 

ނަންބަރ   ޓޫ ާގނޫނ   ނިންމ ނ .  ކޮމިޓީން  ވެސް  ިއޞްލާޙ ެގނައ މަށް  އެޮގތަށް  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާތީ،    99/2ރިޒަމ ން 

މި ބިލ ން ެގނެސްފައިވާ އިޞްލާޙ ތަކާ ގ ޅިެގން ބައެއް ަގާވއިދ ތައް އަލަށް    ެގ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ (އަށް)ދިވެހިރާއްޖޭ

 ،އެކ ލަވައިލަން ލާޒިމ ކޮށްފަިއވާިއރ ، އެ ަގވާއިދ ތައް ެއކ ލަަވިއލ މަށް ހަ މަސްދ ވަހ ެގ މ އްދަތެއް ކަނޑައެޅ މ ެގ އިތ ރ ން 

ތިޒާެމއް ހަމަޖެއްސ މަށް މާއްދާއެއް އިތ ރ ކ ރ މަށް ލީ އިންާގފެސިލިޓީ ކްލެސިފިކޭޝަނަށް ެގނެވޭ ބަދަލ ތަކާ ެއކ  އިންތި 

ނިންމ ނ .   ޮގތ ންކޮމިޓީން  ނަންބަރ     ،ނިންމ މ ެގ  ާގނޫނ (އަށް )ދިވެހިރާއްޖޭ   99/2ާގނޫނ   ބެހޭ  ޓޫރިޒަމާ  ެގ 

ބޭއްިވ  ަގއި  2022ޖޫން    14  ،އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންެގ މެދ ަގއި މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ 

ކޮމިޓީން ބިލަށްެގނައި އިޞްލާޙ ތަކާ ެއކ    ،ވަނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ބިލ  ދިރާސާކޮށ22ްވަނަ އަހަރ ެގ  2022ކޮމިޓީެގ  މި  
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ން ބިލ  ފާސްކޮށްފައިވާ ޮގތަށް ރައްޔިތ ންެގ  ން ބިލ  ފާސްކޮށްފައިވ މ ން، ކޮމިޓީގ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރ ވި މެންބަރ ންެގ ިއއްތިފާ

އިަގންނަވާ ޮގތެްއެގ މަތީން ނިންމަވައިދެްއވ މަށް އެދި މި ރިޕޯޓ  ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެމންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރިޕޯޓަށް  މެންބަރަކ  މި  ިއއްޒަތްތެރި  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  ދައްކަވަން 

އްޔާ ފ ރ ޞަތަކަށް އެދިވަޑައިެގންދެއްވ ން އެދެން. އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  އިންނެވި 

ދަށ ނ3ްވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ  87ަގާވއިދ ެގ   މަތީން  ،ވަނަ ނަންބަރ ެގ  ޮގތ ެގ  )ށ(ަގއިވާ  ސަރ ކާރ ެގ   ،އެ މާއްދާެގ 

  2/ 99ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާހިތަދޫ މެދ  ދާއިރެާގ ިއއްޒަތްތެ  ،ފަރާތ ން

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ެގ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ (އަށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ތިންވަނަ ކިޔ ން ިއއްވ ނީ. )ދިވެހިރާއްޖޭ

 އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ްގރޫޕ ަގއި ހިމެނޭ  ވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކ ، އިސްލާމިކް ޑި 8.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ     -{ 8.1}

މެންބަރ ންގ  ޓްރޭޑް ފައިނޭންސި މެދ  ރައްޔިތ ންެގ    ކޯޕަރޭޝަންެގ  ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވ މާ  ޤައ މެއްެގ 

މަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން ހޯއްދެއްވ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ، ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ނިންމެވި 

މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް   ،ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ 

 ޝަރީފް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ހ ށަހަޅަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ހިމެނޭއިސްލާމިކް ޑިއަޅ ަގނޑ   ްގރޫޕ ަގއި  ބޭންކ ެގ    ، ވެލޮޕްމަންޓް 

ވ މަށް    އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސިންގ ކޯޕަރޭޝަން )އައި.ޓީ.އެފް.ސީ(ެގ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ގައި ރައްޔިތ ންެގ  2022ޖޫން  6މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވަނީ  ؛ލަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްވި މައްސަ

އަޅ ަގނޑ މެން މި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރިއިރ ަގއި  ؛ ވަނަ ޖަލްސާަގއި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 10މަޖިލީހ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ 

 އެންމެ ބޭފ ޅ ންެގ އަތްޕ ޅ ަގއި ކޮމިޓީެގ ފ ލް ރިޕޯޓ  ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  މ ހިންމ  ނ ކ ތާތައް ދަންނަވައިލާނަން. ތިޔަ

ވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކ ެގ މެންބަރެއް ދިވެހިރާއްޖެައކީ މިހާރ  ވެސް. ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ބޮޑެތި އޮންނާނެ. އާދެ! އިސްލާމިކް ޑި 

. މިހާރ  ވެސް ެއސް.ޓީ.އޯއިން  ލޯނ ެގ ޮގތ ަގއި ލިބިފަިއވޭ  ދެންނެވީ މައްސަލަތަކ ަގއި އަިއ.ޓީ.އެފް.ސީެގ އެހީތެރިކަން މި

އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދެމ ންެގންދޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަށް   ެގ ބާވަތް ހޯދ މަށް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސިންގެ ކާޑ   އިތެލާ

އިދާރާ  އެ  ެގރެންޓީދީެގން  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ލޯނަކަށް  ކޮންެމ  ވަކިވަކީން  ލޯނ   ޔައަިއއިރ ަގއި  އެ  އެދިެގން  ކ ން 



2220 ޖޫން  72              ޖަލްސާ                             ވަނަ  91ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

23 

 

ކޮމިޓީން ވަނީ. އެީއ ސީދާ އައި.ޓީ.ެއފް.ސީެގ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެވެފައިނ ވާތީކަން  މި  ޮގތް    ކ ރެިވެގން ލިބޭޕްރޫވް އެ

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރެވިފަިއޭވ.  ތަދ މަޑ     ، ނިގަވޑަިއަގންނަވާނެއެ  ؛ބެލިބެލ މ ން  ވަރަށް  ދ ނިޔޭެގ  މިއީ 

ކ ރ މަށް    މި ބާވަތ ެގ އެތައް ކަމެއް  އިއަދި ތެލާ  ،އި އާއި ކާޑ ެގ ބާވަތްތަކާންމ  ކާނާދ ވަސްވަރެއް. ރާއްޖެއަށް ބޭނ ންވާ މ ހި

ބިލިއަން ރ ފިޔާ   1.5ކަމަށް  ބޭނ ންވާ ފައިސާ ހޯދަންޖެހިފައި އޮތް ވަގ ތެއް މިއީ. އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރި ދިރާސާތަކ ން މި

ދިެގ  އޮތް ފަސް އަހަރ    ށްއަކ ރި މެންބަރަކަށް  ައއި.ޓީ.އެފް.ސީެގ  ެވްއޖެތެރޭަގއި  ކަމ ެގ ފޯރ ކޮށްދޭނެ  ،ނަމަ  ވެހިރާއްޖެ 

މި ބޯޑ ން  އައި.ޓީ.އެފް.ސީެގ  ދެްއވާފަ  ެގރެންޓީ  ޮގތ ަގިއ  ވަނީ  ކަމެއްެގ  މ ހިންމ   ވަރަށް  ދަނޑިވަޅަށް  މި  ިމއީ   .

ދިވެހިރާއްޖެ މެންބަރަކަށް  އައި.ޓީ.އެފް.ސީެގ  ަގބޫލ ކ ރެޭވ.  ދަްއކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޗަންދާއެއް  އަދި ޖެހޭވ މ ން   .

މި   ،ކަމ ަގއި ވެސް ހަމަޖެހިފައި އެބަ ޮއވޭ. މިޮގތ ން   ތ ެގ ފަންސާސް ހިްއސާއަސީލ ކ ރާނީ އެ ޖަމާތަމ   ދިވެހިރާއްޖެ

ޑޮލަރ ކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހިއްސާެގ ޖ މ ލަ އަަގކީ ހަ ލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރ  ހާސް ހަތަރ  ސަތޭކަ ނަވާރަ

ބަރޝިޕް ފީެގ ޮގތ ަގއި ނ ަވތަ ހިއްސާެގ ައގ ެގ ޮގތ ަގިއ  ންދިވެހިރާއްޖެއިން މެ ހެންވީާމ، އެ އަދަދ   އެ  .އޮތީ އެނިގފަ  މި

  1.5  ،އި ިވޔަސްަގކަމ   ނަވާރަ ޑޮލަރ  ދައްކަންޖެހ ނ ސަތޭކަ    ހަތަރ ހާސް    ލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރ   ހަ  .ދައްކަންޖެހޭ

ލިބ ނީމާއްކްރެޑިޓެއް ދިވެހިރާމިލިއަން ރ ފިޔާެގ ލައިން އޮފް    1500އަންެގ ނ ވަތަ  ބިލި ބޮޑަށް   ،ޖެއަށް  މިއީ ވަރަށް 

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން   ބ މަށް ފަހިވެެގން އަންނަ ފ ރ ޞަތެއްދަނޑިަވޅ ަގއި ލި  ދަތި  ންވާޖެއަށް ބޭނ ންވާ ތަކެތި ބޭނ އްރާ

  ހާސް ހަތަރ    ހަތަރ   ންސާސްފަ ލައްކަ    ހަ  ،ޔައީ. އެހެންކަމ ން، ކޮމިޓީއަށް ފެނ ނީއެނިގެގން މި ދި  ކ ރ މ ންދިރާސާކ ރި

މިލިއަން ޑޮލަރ  ލިބޭނެ   1500އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި    5  ،ވެސް  ކަމ ަގއި ވިޔަސް  ހިްއސާ ދީެގން  ެގސަތޭކަ ނަވާރަ ޑޮލަރ 

އ މަކަށް  މެންބަރ  ޤަ  ެގައއި.ޓީ.ެއފް.ސީ  ،ކަމ ަގއި. މިހެންކަމ ން  ކަމެއް  މ ޞަތ  މި ވަގ ތ  ރާއްޖެއަށް ލިބ މަކީ މ ހިންފ ރ 

ހިނދ    ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑަިއަގތް  ،ދ މަށްވ މަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރ ހ މަށް އެދިފައިވާ އެދިވެހިރާއްޖެ  

ފެނ ނީ އެކޮމިޓީއަށް  ފެން  ންހ  ރ   ،  އެހެނަދިނ މަށް  ކަމަށް.  ޮގތެއް ންވީމާ  މެދ   މިކަމާ  ަމޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ   ،

ހަޅަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  ނިންމެވ މަށް އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި މި ރިޕޯޓ  ހ ށަ

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   ަގދައްކަވަން އެދިވަޑައި ހަކަފ ޅ ވާމި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ވ ން އެދެން. އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ދެއްއެދިވަޑައިެގންއިންނެިވއްޔާ ފ ރ ޞަތަށް 

ޓަކައި    ހަމަޖެއްސ މަށް ސަފީރ ން  ޓްރެސިޑެން-ބޭރ  ޤައ މ ތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ނޮން  -8.2އެޖެންޑާ ނަންބަރ     -{ 8.2}

ފޮނ އްާވފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮ  ،ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން  ޕޯޓ . މި  ޮގތ ެގ ރި  ށް ނިންމިޚާރިޖީ 
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ފް. މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީ، ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވަިއދެއްވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ   

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅާ ަމއްސަލަައކީޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ    14ން ސަރިވސްެގ ާގނޫނ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރި  ،ންވަނަ މާއްދާެގ )ދ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  115

މަތީޮގ ކޮރެޔާއަށް  ރިޕަބްލިކ   ،ންތ ެގ  ދިވެޮއފް  ނޮންރާހި  ކަނޑައަޅާ  ޖަޕާނަޓްރެސިޑެން-އްޖެިއން  ސަފީރ ކަމަށް    ށް  

ދަ ންްގޑަމް އޮފް  ފިޔާތޮށިެގ އަދި ކި  ގ.  ،ޙަސަން ޞާބިރ އަލްފާޟިލް  އަޅާފަިއ ހ ންނަ ސަފީރ   ވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަދި

ރެސިޑެންޓް ސަފީރ ކަމަށް  -ޅާ ނޮންށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަ ްގރޭންޑް ޑަޗީ އޮފް ލަގްޒާމްބާަގނެދަރލެންޑްސް އަދި  

އަލްފާޟިލް ،  ރ ސަފީވާ  ށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހ ންނަކިންްގޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމް ައދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަ

ޢަބްދ އްރައްޒާޤް ިމ  ހިކި  ގ. ،  ޢ މަރ   މައްސަލަ.  ފޮނ އްވާފަިއވާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހަމަޖެއްސ މަށް  ފިނިފެންމާެގ 

ންްގޑަްމ ކީ މިހާރ  ވެސް މި މަޖިލީހ ން ރ ހ ން ދެއްވަިއެގން ކިނަބޭފ ޅ ން  މިކ ރ މ ން  ޓީން ދިރާސާކ ރިލަިއަގއި ކޮމިމައްސަ

ވާތީ، ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެޔާއަށް އަލްފާޟިލް    އޮފް ބެލްޖިއަމަށާއި އަދި ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިބި ސަފީރ ން ކަމަށް

ކިންްގފިޔާތޮ  ގ.،  ޞާބިރ ޙަސަން   އަދި  އޮފް  ށިެގ  ލަްގޒަމްބާަގނެދަރލެންޑާދަ  ޑަމް  އޮފް  ޑަޗީ  ްގރޭންޑް   ށް އި 

ރެސިޑެންޓ  ކަމަށް ހަމަޖެއްސ މަށް ރ ހ ން ދިނ މަށް ފެންނަ ކަމަށް. ދެއްވި -ންނޮ  ،އަޅާ ސަފީރ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަ 

 ކައި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓަރ ޞަތަށް ފ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   އި ދައްކަވަން އެދިވަޑަ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

  99/2ާގނޫނ  ނަންބަރ     ވ ން އެދެން. އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް.ދެއްއިންނެިވއްޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގން

މަސައްކަތ ން އަޅ ަގނޑ މެން   މިއަދ ެގ  ... )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ެގނައ މ ެގޙ އަށް އިޞްލާ(ނޫނ ގާ ބެހޭ  ޓޫރިޒަމާދިވެހިރާއްޖޭެގ  )

އަދި މިދިޔަ ހަފ ތާެގ ވޯޓާ ހަމަޔަށް ައއިްއސަ ހ ރި   ،ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ތައްއި  ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތާ ؛ނިމިފައި ހ ރި ހިސާބ 

ޖަހާއިރ  ވޯޓަށް އަހަން. ހ ރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއްެގ    12އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ މިއަދ    ؛ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން

 .  ނީލަބޭފ ޅ ން ޕާޓީެގ މެންބަރ ންނަށް އަންަގވާލަދެްއވ ން އެދެން. މި ވަގ ތަށް މެދ ކަނޑާ

 

 {އަށް  12:02އިން  11:23 :ޖަލްސާ މެދ ކަނޑ އްަވއިލެްއވ ން}
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 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 

 މަށް ވޯޓަށް އެހ ން ކަންކަ   ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި .  9

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

  ގެ ރައްޔިތ ން ؛ވޯޓެއް ޭވ. މިއަދ ެގ ފ ރަތަމަ ވޯޓ   17ކާޑ ކޮޅ ތައް ޗެކ ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން. މިއަދ  ވޯޓަށް އެހ މަށް  

ަގާވއިދ ެގ   ހެންވޭރ  ދެކ ނ     ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް ކޮމިޓީން ނިންމި  78މަޖިލީހ ެގ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް 

އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޝަހީމް  ޙ ސައިން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  އިޞްލާޙ    ؛ދާއިރާެގ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި 

 ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ހެންވޭރ 

ިއއްޒަތްތެރި  `.   މަޖި  2022ޖޫން    22  ރައީސް.ޝ ކ ރިްއޔާ  ރަްއޔިތ ންެގ  ަގާވއިދ ެގ  ލީަގއި  ވަނަ    78ހ ެގ 

ހ ށަހަޅާ ިއޞްލާޙ . މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ   އަޅ ަގނޑ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް    ނިންމި   މާއްދާެގ )ށ( އިޞްލާޙ ކ ރ ަމށް ކޮމިޓީން

ގެ . ވަޒީރަކ  ދޭ ޖަވާބަކާ ގ ޅިެގން މި މާއްދާެގ )ހ(ންކ ރ ޙ  އިޞްލާ  އަންނަނިވި ޮގތަށްއަށް  ދާެގ )ށ(  ވަނަ މާއް  78

މިނެޓ     30މިނެޓ  ވަންދެންނެވެ. މި    30ެގންދާނީ  ދިނ މ ެގ ަވގ ތ  ކ ރިއަށް އިތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މާއި ޖަވާބ   ދަށ ން އޭނާއާ

  ޖަވާބ ދީ ނިމޭ ހިސާބ ންނެވެ. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،ވަޒީރ  ދޭ ޖަވާބ  ށް ދިން ސ ވާލަނޯޓިސް ،ގ ނާނީ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން  ރިޔާސަތ ން

އިްއޒަތްތެރި  ވެލިދޫ ދާއިރާެގ   ؛މެންބަރެއް އިންނެވިްއޔާިއއްޒަތްތެރި  ތާއީދ ކ ރަްއވާ    މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

 މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަފީޤް هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 ތާއީދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ   ދެންމެ އެ ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަށް

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން 
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އެ ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ    ،ދެންމެ 

 ދެްއވ ން އެދެން.  ޮގތަކަށް ވޯޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޙ ސައިން ޝަހީމްހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ     ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޝަފީޤްهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ވެލިދޫ  ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 28    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :   ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން

    23     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  12      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ލިދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވެ  ،ޙ ސައިން ޝަހީމް ހ ށަހަޅ އްވައިހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   ހެންވޭރ   

ޢަބްދ  ތާއީދ ކ ރަްއވަ هللا މ ޙައްމަދ   ަގވާއިދ ެގ    އި،ޝަފީޤް  މަޖިލީހ ެގ  )ށ(   78ރައްޔިތ ންެގ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ؛ރިޕޯޓ ެގ އިޞްލާޙ   ޮގތ ެގ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް އާންމ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް  . 23؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 28

ފާސްވ މަށް  . 23؛ ެގ އަދަދ ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެންބަރ ން

 ފާސްެވއްޖެ.. 12؛ ބޭނ ންވާ އަދަދ 
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 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް އާންމ  ކޮމިޓީން    78ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  ؛ ވަނަ ވޯޓ    2މިއަދ ެގ  

ނިންމި އިޞްލާޙާޮގތަ  ދިރާސާކޮށް  ެގންނެވި  މަޖިލީހ ން  އެކ  ށް  މެންބަރ ން    ިއއްޒަތްތެރި  މެދ     ، ފާސްކ ރ މާ 

 ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 37    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 31    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    31     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 16      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 31؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 37؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

 ފާސްވެއްޖެ. . 16؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 31؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޔާމީން ޢަބްދ ލްޤަްއޔޫމް هللا ދެކޮޅަށް ރައީސް ޢަބްދ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންޑިާއ ސިފައިން ތިބ މާ ؛ވަނަ ވޯޓ   3މިއަދ ެގ  

ހަރަކާތަކީ ެއކަމ ެގ ސަބަބ ން ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ    އިންޑިާއ ައއ ޓްެގންދަވާ  އިސްކޮށް ހ ންނަަވިއެގން ކ ރިއަށް
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ވާތީ، އެ    ޅ މަށް ހީނަރ ކަން އައ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް ކަމެްއ ކަމަށްއ މ ެގ ދެމެދ ަގިއ އޮންނަ ާގތް ގ ދެ ޤަ   އަދި  ،އޮތް

  ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމި   ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ  ،މައްސަލަ ބައްލަަވއިދެްއވ ން ެއދިވަޑައިެގން ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއާވ މައްސަލަ

 ދެްއވ ން އެދެން.  ވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ފެނިވަޑަިއަގންނަ ،ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 37    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    32     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  17      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 32؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 37؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި  

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

 ފާސްވެއްޖެ. . 17؛ ދ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަ. 32؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

ވޯޓ   4މިއަދ ެގ   ފަރާތ ން ؛ވަނަ  ރާޝިދ    ،ސަރ ކާރ ެގ  މ ޙައްމަދ   ެމންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކޮމަންޑޫ 

ފެނިވަޑައިަގންނަވާ    ،މެންބަރ ންކ ރ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ މެދ  އިއްޒަތްތެރި  ކ ނި މެނޭޖ   ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

 ދެްއވ ން އެދެން. ޮގތަކަށް ވޯޓ 



2220 ޖޫން  72              ޖަލްސާ                             ވަނަ  91ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

29 

 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މ ޙައްމަދ  ރާޝިދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ކޮމަންޑޫ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 35    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 33    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    33     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  17      : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 33؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 35؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް  

 ފާސްވެއްޖެ. . 17؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 33؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޡިމް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ދަނެގތީ ؛ވަނަ ޯވޓ  5މިއަދ ެގ 

ާގނޫނ (  2010/7 ހިންގ މ ެގ  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  އިޞްލާޙ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބިލ   އަށް  ެގނައ މ ެގ 

 ދެއްވ ން އެދެން. އްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ މެދ  އި

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޡިމްދާއިރާެގ  ދަނެގތީ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 36    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 01    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 32    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ 

 01 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    33     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  17      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ތިއްބެވި  އަދަދ . 36؛ ހާޒިރ ވެ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ކަމަށް  . 1؛ ފެންނަ  ނ ފެންނަ 

. 1؛ ންެގ އަދަދ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ . 32؛ ންެގ އަދަދ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ 

   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ހެއްނ ިވ.ފާ. 17؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 33؛ ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ވަނަ ވޯޓ   6މިއަދ ެގ  

ނަންބަރ    ާގނޫނ ސަ  ލްޖ ޑީޝަ)  10/ 2008ާގނޫނ   ކޮިމޝަންެގ  އިޞްލާޙ (އަރވިސް  މަޖިލީހ ން  ށް  ބިލ   ެގނައ މ ެގ 

 . ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން ،ދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ބަލައިަގތ މާމެ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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  އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ     ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 39    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 34    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :   ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން

    34     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  18      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 34؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 39؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ކ  ނެތް.  . ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތްވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަ

އަދަދ  އަދަދ ފާސްވ . 34؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  ދިރާސާކ ރ މަށް   ، އެހެންކަމ ން  ސްވެއްޖެ.ފާ. 18؛ މަށް  ބިލ   މި 

ކ ރ މ ެގ ބިލ   މެނޭޖ   އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިން ފާސްކ ރި ކ ނިރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  އަޝިޖ ޑީ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވިއްޖެ ކަމ ަގިއ ދަންނަވަން.  އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  ަމންޓްންދިރާސާކ ރ މަށް އެންވަޔަރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒް   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ވަނަ ޯވޓ   7މިއަދ ެގ  

ެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ށް އިޞްލާޙ (އަދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ  ާގނޫނ )  3/ 2006ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

 . ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން ،މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ބަލައިަގތ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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  ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒް    މެންބަރ :ހ ށަހެޅ އްވި 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 40    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    36     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  19      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 36؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 40؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ކ  ނެތް.  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަރަކ  ނެތް.  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަ

އަދަދ . 36؛ އަދަދ   މެންބަރ ންެގ ބޭނ ންވާ  ދިރާސާކ ރ މަށް   ސްވެއްޖެ.ފާ. 19؛ ފާސްވ މަށް  ބިލ   މި  އެހެންކަމ ން، 

 މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވްއޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ، ވާ އިހ ށަހަޅ އްވާފަ  ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ވަނަ ވޯޓ   8މިއަދ ެގ  

ނަންބަރ    ާގނޫނ )  2020/26ާގނޫނ   ޮއތޯރިޓީެގ  ރެގިއ ލޭޓަރީ  އިޞްލާޙ (އަޔ ޓިލިޓީ  މަޖިލީހ ން  ށް  ބިލ   ެގނައ މ ެގ 

   އެދެން. ދެްއވ ންފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ  ،މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ބަލައިަގތ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :
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 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 40    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    39     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  20      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 39؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 40؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

އަދަދ  އަދަދ . 39؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  ދިރާސާކ ރ މަށް . 20؛ ފާސްވ މަށް  ބިލ   މި  އެހެންކަމ ން،  ފާސްވެއްޖެ. 

 ފޮނ ވިއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  ކޮމިޓީއަށް  އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ  މަންޓްންއެންަވޔަރަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

 ، މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ލައިަގތ މާެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަށް އިޞްލާޙ  (އަތ  ާގނޫނ އަޖ ރާއި  އީޖިނާ)  2016/12

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ      ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 



2220 ޖޫން  72              ޖަލްސާ                             ވަނަ  91ދައ ރ ގެ ދެވަނަ ގެ  ވަނަ އަހަރ   2202  

 

34 

 

 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ލަ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 40    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 35    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    35     ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި 

  18      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 35؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 40؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

އަދަދ  އަދަދ ފާސްވ . 35؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  ދިރާސާކ ރ މަށް . 18؛ މަށް  ބިލ   މި  އެހެންކަމ ން،  ފާސްވެއްޖެ. 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  ރީ އަޝިޖ ޑީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޝަ هللاކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ   ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ވަނަ ޯވޓ   10މިއަދ ެގ  

ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވަިއވާ  ާގނޫނ )  13/ 2010ާގނޫނ   ފަނޑިޔާރ ންެގ  އިޞްލާޙ  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބިލ   ށް  ެގނައ މ ެގ 

 ދެްއވ ން އެދެން.  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ  ، މެންބަރ ންމެދ  އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް هللاކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :
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 40    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    36     މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި 

  19      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 36؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 40؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި    ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ 

އަދަދ  އަދަދ . 36؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  ދިރާސާކ ރ މަށް . 19؛ ފާސްވ މަށް  ބިލ   މި  އެހެންކަމ ން،  ފާސްވެއްޖެ. 

 ރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  އަޝިޖ ޑީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވާ އިމަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ  ހ ށަހަޅ އްވާފަ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ވަނަ ވޯޓ   11މިއަދ ެގ  

  ޝިއަރީެގނައ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކޮށް ޖ ޑީށް އިޞްލާޙ  ނ (އަެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫ ދިވެހިރާއްޖޭ)   22/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން    ،މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ޮގތަށް މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ  ކޮމިޓީން ނިންމި

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒަރީރ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :
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 40    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    36     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  19      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 36؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 40؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

 ފާސްވެއްޖެ.  . 19؛ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ . 36؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ނަިއފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ؛ވަނަ ވޯޓ   12މިއަދ ެގ  

  ،  ތަންފީޒ ކޮށްއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ކައ ންސިލ ތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރ ތައް

ރާރ   ަގކ ރ މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާ  ކައ ންސިލ ތަްއ ހިންގ މަށް ދަތިވަމ ންދާ ދަތިތައް ހައްލ ކޮށްދިނ މަށް ސަރ ކާރަށް އިލްތިމާސް

 ދެްއވ ން އެދެން.  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ  ،މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :
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 40    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :
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 02    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 33    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    35     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  18      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭފާސް       ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ތިއްބެވި  އަދަދ . 40؛ ހާޒިރ ވެ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ކަމަށް  . 2؛ ފެންނަ  ނ ފެންނަ 

ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގިއ  ނ ވާ ކަމަށް ޯވޓ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ން  ވަކި. 33؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 ނ ިވ. ފާހެއް. 18؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 35؛ ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ    ނިހާދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ވަނަ ޯވޓ   13މިއަދ ެގ  

 މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ ެގނައ މ ެގ ބިލ    އިޞްލާޙ  (އަށްދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ާގނޫނ )   22/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ   

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން.  ،މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ނިހާދ   މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފޭދޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ލަ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 40    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    36     ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި 

  19      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 36؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 40؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

އަދަދ  އަދަދ . 36؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  އެ. 19؛ ފާސްވ މަށް  ދިރާސާކ ރ މަށް ފާސްވެއްޖެ.  ބިލ   މި  ހެންކަމ ން، 

 ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ިވއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ...ދާއިރާ މެދ  ހިތަދޫ  ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ވަނަ ވޯޓ    14މިއަދ ެގ  

ަގއި ހިމެނޭ ްގރޫޕ    އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކ   ،ަމތީން  ވަނަ މާއްދާެގ )ފ( ަގއިވާ ޮގތ ެގ  115ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

މެންބަރ  ކޯޕަރޭޝަންެގ  ފައިނޭންސިންގ  ޓްރޭޑް  އިސްލާމިކް  ދިވެހިރާއްޖެއިން    އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޮގތ ަގއި  ޤައ މެއްެގ 

  ފެނިވަޑިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ،މެދ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މާބައިވެރިވ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 41    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  
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    39     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  20      ބޭނ ންވާ އަދަދ : ފާސްވ މަށް 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 39؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 41؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

މަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަ

 ފާސްވެއްޖެ.  . 20؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 39؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ށްފަިއވާ  ވަނަ މާއްދާެގ )ދ( ަގއި ބަޔާންކޮ  115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ؛ވަނަ ވޯޓ    16މިއަދ ެގ  

އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ  ޔާއޮފް ކޮރެ  ރިޕަބްލިކ   ،ފިޔާތޮށިެގ  އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރ ، ގ.  ،މަތީން  ޮގތ ެގ

ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން    ،މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން   ސަފީރ ކަމަށް ހަމަޖެއްސ މާޓްންޑެސިނޮން ރެ

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 41    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    39     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  20      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 
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 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 39؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 41؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

ފާސްވެއްޖެ. އެހެންކަމ ން، އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރ ،  . 20؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ  . 39؛ އަދަދ   މެންބަރ ންެގ

 ސަފީރ ކަމަށް ހަމަޖެއްސ މަށް ޓް ޑެންސިރެ-އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮންޔާ އޮފް ކޮރެ  ފިޔާތޮށިެގ، ރިޕަބްލިކ   ގ.

 ފާސްވެއްޖެ. ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހ ން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ މާއްދާެގ )ދ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ ައސާސީެގ   ؛މިއަދ ެގ ފަހ  ވޯޓ 

ނެދަރލެންޑްސް އަދި ޑަމް ޮއފް ދަ  ހިކިފިނިފެންމާެގ، ކިންްގ  ، ހ.ރައްޒާޤްއްއަލްފާޟިލް ޢ މަރ  ޢަބްދ   ،މަތީން  ޮގތ ެގ

ނޮން ކަނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ލަްގޒަމްބަރަގށް  އޮފް  ޑަޗީ  ހަމަޖެއްސ މާސިރެ-ްގރޭންޑް  މެދ     ޑެންޓް ސަފީރ ކަމަށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 41    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    39     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  20      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 
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 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 39؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 41؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި  

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  

އަދަދ  އަދަ. 39؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  އެހެންކަމ ން،. 20؛ ދ ފާސްވ މަށް  ޢ މަރ    ފާސްެވއްޖެ.  އަލްފާޟިލް 

ހިކިފިނިފެންމާެގ، ކިންްގޑަމް އޮފް ދަ ނެދަރލެންޑްސް އަދި ްގރޭންޑް ޑަޗީ އޮފް ލަގްޒަމްބަރަގށް    ، ހ.ޢަބްދ އްރައްޒާޤް 

ނޮން ކަނޑައަޅާ  ކަސިރެ-ދިވެހިރާއްޖެއިން  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ހަމަޖެއްސ މަށް  ސަފީރ ކަމަށް  މަޖިލީހ ން ޑެންޓް  މަށް 

 ފާސްވެއްޖެ 

 

 ން ނިންމ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

މެންބަރ ން ކޮމިޓީ ؛ އިްއޒަތްތެރި  ނިމ ނީ.  މި  މަސައްކަތް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކ ރ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ތަޅ މ ަގއި  މިައދ  

ބޭރ  ޤައ މ ތަކަށް ސަފީރ ން   ؛ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީ  ، ޖެހިއިރ    10ލާނަން.  އިމަސައްކަތް ރޭވިފަިއވާ ޮގތް ދަންނަވަ

 ރީއޮފް ފިނޭންސް އަދި މިނިސްޓް  ރީޮގތ ން މިނިސްޓް  ގ ޅޭ  ކަނޑައެޅ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ްއވާފަިއވާ މަްއސަލައާ 

އެފެއާޒް ފޮރިން  ބޭފ ޅ ންނާ  ކަމާ   ެގއޮފް  ކޮމިޓީ  ،ޖެހިއިރ   10ބައްދަލ ކ ރ ން.    ގ ޅޭ  ޞިއްޙީ  ؛އިޖ ތިމާޢީ  ޤައ މީ 

 ސްެގ ނިޒާމާއި އިޖ ތމާޢީ ރައްކާތެރިކަމ ެގ ނިޒާމ ން ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތްތައް ހޯދ މ ަގއި ދިމާވާ ދަތިތަކާ އިންޝ އަރެން

ކޮމިޓީއަށް  ؛މ  ކޮމިޓީންއާ  ،ޖެހިއިރ   10ބައްދަލ ކ ރެްއވ ން.    ބޭފ ޅ ންނާ  ،ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ގ ޅިެގން ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ

ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަތަްއ   ؛ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ   ،ޖެހިއިރ   10ކ ރ ން.  ހ ށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަތައް ދިރާސާ

ެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  ؛ސަރ ކާރ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  ައދާކ ރާ މިންވަރ  ބަލާ ކޮމިޓީ  ،ޖެހިއިރ    11ދިރާސާކ ރ ން.  

ެގ  ގ ޅިެގން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ   މަްއސަލައާޅާފައިވާޮގތ ން ހ ށަހަ ގ ޅޭ  މަސްއޫލިއްޔަތ ެގ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމާ

ކޮމިޓީ   ، ޖެހިއިރ   11ބައްދަލ ކ ރ ން.    ބޭފ ޅ ންނާ ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރަިއޓްސް  މެދ ވެރިކޮށް   ؛ހިއ މަން  އިންޓަރނެޓް 

  ،ން ރައްކާތެރިކޮށް ކ ޑަކ ދިންނަށް ދެވޭ އެކި ބާވަތ ެގ އަނިޔާތަކ ން އެ ކ ދި  ،ްގރޫމްކޮށް  އިކ ޑަކ ދިންެގ ނާޖާއިޒ  މަންފާ ނަަގ

  ގ ޅޭ  މ ންެގންދާ މަސައްކަތާއެކ  އިންޓަރނެޓް ބޭނ ންކ ރެވޭނެ މަގ ފަހިކޮށްދިނ މަށް ކ ރަ   ކ ޑަކ ދިންނަށް ރަްއކާތެރިކަމާ

 ޖެންޑަރ،  އޮފް  ރީމިނިސްޓްއަދި    ޓެކްނޯލޮޖީ  އެންޑް  ޗޭންޖ   ކްލައިމެޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓް،  އޮފް  ރީމިނިސްޓްޮގތ ން  
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ސް،  އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔ ކޭޝަން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި  ،ބޭފ ޅ ންެގ  ސަރވިސަސް  ސޯޝަލް  އެންޑް  ފެމިލީ

މިނިވަން މ އަްއސަސާތަކ ެގ    ، ޖަހާއިރ   1ބައްދަލ ކ ރ ން.    ޔ ނިސެފް، އ ރީދޫ މޯލްޑިވްސް، ދިރާގ  އަދި ރާއްޖެ އޮންލަިއނާ

ނަންބަރ    ؛ކޮމިޓީ ޕާޓީތަ)  4/ 2013ާގނޫނ   ާގނޫނ ސިޔާސީ  ހ ށަހަޅާފައިާވ  (އަކ ެގ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ށް 

 2022ޖޫން    28  ،ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ؛މެދ  މަޝްވަރާކ ރ ން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  އިޞްލާޙ ތަކާ

 ޖަހާއިރ .  9ވާ އަންާގރަ ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ  
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. لمينالعا رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 6/27/2022 12:05:16 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 78 vana maadhaa ge (sh) islaah
kurumah Aanmu Committeen dhiraasaakoh nimmigothuge
report_Henveyru Dhekunu Dhaairaage Member Hussain Shaheem ge
hushahelhuvvun faaskurumah

Results

Present: 67
Eligible to vote: 66

Yes: 23
No: 0

Abstain: 0
Voted: 23

Not Voted: 43

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:06:17 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Not Voted
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:06:17 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Not Voted
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Not Voted
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:06:17 PM]



Overall Voting Result 6/27/2022 12:07:28 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 78 vana maadhaa ge (sh) islaah
kurumah Aanmu Committeen dhiraasaakoh nimmigothuge report ah
Majleehun gennevi islaahaaeku faaskurumah

Results

Present: 69
Eligible to vote: 68

Yes: 31
No: 0

Abstain: 0
Voted: 31

Not Voted: 37

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:08:12 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:08:12 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Not Voted
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:08:12 PM]



Overall Voting Result 6/27/2022 12:09:35 PM

Voting Mode: Open

VOTE

“India Out” harakaathaa gulhigen ballavaidhevvun edhi
hushahalhuvvaafaiva massala, dhiraasaakoh Salaamathee
khidhumaithakaa behey Committeen nimmigothuge Report faaskurumah

Results

Present: 69
Eligible to vote: 68

Yes: 32
No: 0

Abstain: 0
Voted: 32

Not Voted: 36

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:10:20 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:10:20 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:10:20 PM]



Overall Voting Result 6/27/2022 12:11:14 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Kuni manage kurumuge bill balaigathumah_MP.Mohamed Raashid

Results

Present: 69
Eligible to vote: 68

Yes: 33
No: 0

Abstain: 0
Voted: 33

Not Voted: 35

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:11:58 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:11:58 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:11:58 PM]



Overall Voting Result 6/27/2022 12:13:08 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehi Raajjeyge Idhaaree dhaairaathah laamarukazee usoolun
hingumuge ganoon ah islah genaumuge bill balaigathumah_MP.Mohamed
Nazim

Results

Present: 70
Eligible to vote: 69

Yes: 1
No: 32

Abstain: 1
Voted: 34

Not Voted: 35

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:13:52 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu No
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Abstain
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu No
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo No
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo No
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo No
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:13:52 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo No
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo No
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu No
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo No
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo No
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo No

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:13:52 PM]



Overall Voting Result 6/27/2022 12:15:30 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Judicial Service Commission ge ganoon ah islah genaumuge bill
balaigathumah_MP.Ibrahim Shareef

Results

Present: 71
Eligible to vote: 70

Yes: 34
No: 0

Abstain: 0
Voted: 34

Not Voted: 36

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:16:15 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:16:15 PM]



ID Name Organisation Result

70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:16:15 PM]



Overall Voting Result 6/27/2022 12:17:36 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhaulathuge Maaliyyathuge ganoon ah islaah genaumuge bill
balaigathumah_MP.Mohamed Mumthaz

Results

Present: 74
Eligible to vote: 73

Yes: 36
No: 0

Abstain: 0
Voted: 36

Not Voted: 37

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:18:21 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:18:21 PM]



ID Name Organisation Result

69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:18:21 PM]



Overall Voting Result 6/27/2022 12:19:26 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Utility Regulatory Authority ge ganoon ah islah genaumuge bill
balaigathumah_MP.Ibrahim Shareef

Results

Present: 74
Eligible to vote: 73

Yes: 39
No: 0

Abstain: 0
Voted: 39

Not Voted: 34

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:20:11 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:20:11 PM]



ID Name Organisation Result

69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:20:11 PM]



Overall Voting Result 6/27/2022 12:21:10 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Jinaaee ijuraathuge ganoon ah islaah genaumuge bill
balaigathumah_MP.Mohamed Shifau

Results

Present: 74
Eligible to vote: 73

Yes: 35
No: 0

Abstain: 0
Voted: 35

Not Voted: 38

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:21:54 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:21:54 PM]



ID Name Organisation Result

69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:21:54 PM]



Overall Voting Result 6/27/2022 12:23:05 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehi Raajjeyge Fandiyaarunge ganoon ah islaah genaumuge bill
balaigathumah_MP.Abdulla Shaheem Abdul Hakeem

Results

Present: 74
Eligible to vote: 73

Yes: 36
No: 0

Abstain: 0
Voted: 36

Not Voted: 37

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:23:50 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:23:50 PM]



ID Name Organisation Result

69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:23:50 PM]



Overall Voting Result 6/27/2022 12:24:56 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehi Raajjeyge Court thakuge ganoon ah islaah genaumuge bill
faaskurumah

Results

Present: 74
Eligible to vote: 73

Yes: 36
No: 0

Abstain: 0
Voted: 36

Not Voted: 37

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:25:40 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:25:40 PM]



ID Name Organisation Result

69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Not Voted
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:25:40 PM]



Overall Voting Result 6/27/2022 12:26:44 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Council thakah libidheefaivaa baaruthah thanfeezukoh councilthah
hingumah kurimathivamundhaa dhathithah hallukohdhinumah sarukaarah
ilthimaaskurumattakai hushahalhaa Garaaru balaigathumah

Results

Present: 74
Eligible to vote: 73

Yes: 2
No: 33

Abstain: 0
Voted: 35

Not Voted: 38

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:27:29 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu No
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru No
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu No
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo No
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo No
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo No
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:27:29 PM]



ID Name Organisation Result

69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo No
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Not Voted
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu No
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru No
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu No
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Not Voted
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu No
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo No

VOTE - 3 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:27:29 PM]



Overall Voting Result 6/27/2022 12:28:51 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehi Raajjeyge Court thakuge ganoon ah islaah genaumuge bill
balaigathumah_MP.Mohamed Nihad

Results

Present: 74
Eligible to vote: 73

Yes: 36
No: 0

Abstain: 0
Voted: 36

Not Voted: 37

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:29:36 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Not Voted
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
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69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes
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Voting Mode: Open

VOTE

International Islamic Trade Finance Corporation (I.T.F.C) ge member
gaumehge gothugai Dhivehi Raajje inn baiverivumaamedhu Majleehuge
ruhun hoahdhevumah, Raeesuljumhooriyya fonuvvaafaivaa massala,
Khaarijee gulhunthakuge Committeen nimmigothuge Report faaskurumah

Results

Present: 75
Eligible to vote: 74

Yes: 39
No: 0

Abstain: 0
Voted: 39

Not Voted: 35
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01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
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67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes
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Overall Voting Result 6/27/2022 12:33:14 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Republic of Korea ah kanda'alhuvvaa Non-resident Safeeru kamah_Hassan
Sobir

Results

Present: 75
Eligible to vote: 74

Yes: 39
No: 0

Abstain: 0
Voted: 39

Not Voted: 35

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:33:59 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Not Voted
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
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67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes
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Voting Mode: Open

VOTE

Kingdom of the Netherlands adhi Grand Duchess of Luxembourg ah
kanda'alhuvvaa Non-resident Safeeru kamah_Omar Abdul Razzak

Results

Present: 75
Eligible to vote: 74

Yes: 39
No: 0

Abstain: 0
Voted: 39

Not Voted: 35

VOTE - 1 / 3    [Document created: 6/27/2022 12:36:14 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Not Voted
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Not Voted
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
43 Mohamed Rasheed Hussain (M... Alifushi Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
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67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Not Voted
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
93 Ahmed Rasheed (MDP) Hithadhoo Medhu Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes
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