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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަދިހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 ދުވަސް( )ބުދަ 2018 މާރިޗު 14

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االه وعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއް  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  30ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 .ކުރުންއިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 . ރުންޢުލާންކުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

  .2018/1/10އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙަބާ ދަންނަވައި މަރުވަރަށް ބޮޑަށް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ، ރިާޔަސތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

 ން.ޝުކުރު ދަންނަވަ
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 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކު .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ން ހުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީތަކު ،5ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

 ،ންގެ މަތީގޮތު ވާ)ށ( ގައި  ވަނަ ާމއްދާގ6ެ(ގެ ގެ ގާނޫނު)ބްރޯްޑކާސްުޓކުރުމު 2010/16ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ތުންެގ ރަްއޔިޔާ، މަށްަޓކައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްކުެރއްވުސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންމޯލްޑިވްސް ބްރޯްޑކާ

 އި ރާސާކުރަްއވަދި ެބހޭ ކޮމިޓީންމިނިވަން މުައްއސަސާތަކުެގ ކަންތައްަތކާ  އިވާ ަނންފުޅުތައްމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަ

ޕޯޓް މަޖިލީހަށް ރިމި ވުނު. ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނ2018ުމާރިޗު  14ިރޕޯޓް މި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. 

ދާއިރާެގ  ރިރު، ފުނަދޫމުޤައްިއއްޒަތްތެރި  ގެމިޓީބެހޭ ކޮމިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްަތކާ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ 

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް.އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ ދާއިރާގެ 

ކުރިްއޔާ ޝު)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( .. .، ބައެއް ބޭފުޅުންރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

މިއަުދ  ށްއަބެހޭ ކޮމިޓީމިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ، ރައީސް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި

 ްއޒަތްތެރިއިރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތައް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތީ، ބްރޯްޑާކސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް 

ައޅުގަނުޑ ، ރައީސް އިްއޒަތްތެރި އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުން؛ އަދިވެސް ހަމަ އެއް ބަޔަކު ހީސަމާސާކުރަުމން އެދަނީ.

ްނ މި ކޮމިޓީތީން ގެ މަޅުނީމަ، ހަމަ އާއްމު ުއސޫލުހެ)ވަގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ހުށަ މަޑުކޮށްލާނަން.

ހާރު މިޖިލީހަށް މަ ިއއްޒަތްތެރިން ެއކުލަަވއިލާފައިާވ ރިޕޯޓް މި މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި ، ކޮމިީޓގެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް

 ކޮމިޓީަގއި ދި އަފުން ކުެރްއވި މަސައްކަާތއި، ިމ ފުރުޞަތުގައި ކޮމިީޓގެ އިާދރީ މުވައްޒައަުޅގަނޑު ފޮނުވިފަ. ވާނީ 

އްކަތް މި މަސަަގއި ވަރަށް ސަމާލުކަންދީ، ކުަޑކުޑަ ވަގުުތކޮެޅްއގެ ތެރޭ މެންބަރުން އިްއޒަތްެތރިހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

  ޝުކުިރއްޔާ.ޝުކުރު ވެސް ދަންނަވަން. ަފށްފަށުން  ނިންމައިދެއްވި ކަމަށްަޓކައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެއއީ،މިނެުޓެގ ބަހުސްގެ ަވގުތު.  30 ޖުމުލަ ރިޕޯޓަށް ކަނޑައެިޅފައިވަނީމި މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

 މިނެޓު. 5ންބަރުންނަށް ވަކި ާޕޓީއަކަްށ ނިސްބަތްނުވާ ިއްއޒަތްތެރި މެމިނެޓު،  5ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަށް 
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މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަޅުަގނޑު  ހުޅުވާލަން.ފުރުޞަތު 

 ވާހަކަފުޅުެދްއކެވުމަށް.އެމްގެ ފަރާތުން ޕީ.ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް ޕީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުމެންބަރު ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ 

 2010/16 ،އޮތް މައްސަލައަކީމި ކުރިމަތިވެފައި  ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށްއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި 

ންގ ޓިބްރޯްޑކާސް މޯލްޑިވްސް ،ންގޮތުގެ މަތީ ވާ)ށ( ގައި  ވަނަ މާއްާދގ6ެ (ގެނޫނުގާ ކުރުުމގެސްޓުބްރޯޑްކާ)

ާވ ށް ފޮނުވާފައިލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުޅގަނޑުެމންނާ ހަމައަރަީއސު ޓަަކއި މަށްްއވުއްޔަންކުރެޢަނަށް މެންބަރަކު ކޮމިޝަ

 ،ްއވައި ކުރަ  އްކަތްޕުޅުސަތަކުގެ ކޮމިޓީން އެ މަމިނިވަން މުއައްސަސާ  ،ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން

 ން.ގޮތެއް ނިންމު ށްއަށް ފޮނުވާފަިއވާ ރިޯޕޓަހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނާ މަށްފަހުަގއި އްވުއިންޓަިވއުކުރަ 

ންގެ ައޅުގަނޑުމެ ފޮނުއްވާފަިއވާ ރިޕޯޓް މެންބަރުންކޮިމޓީން ވަރަްށ ސާފުކޮށް ިއއްޒަތްތެރި  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ހެޅުއްިވ ށަރިރު އެ ހުއްޤަމުހަމަ ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެގައި މިހާރު އެބަވޭ. އަތްޕުޅު ގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

  ފޮނުްއވާފައިރައީސްއިްއަޒތްތެރި ެއއީ  ؛ނަންފުޅު 5ފަިއވާ ވާއްމި ފެނިގެންދަނީ ފޮނު ނަށްއަުޅގަނޑުމެން ،ފަދައިން

ޖަދު ފާޟިލް އަމްއަލް ގައިބެއްލެވުމަށްފަހު ކަންދެއްވާ ތަރުތީބުން. އެހެންވީމާ، އެ ތަރުތީބުން އިސް. ތަރުތީބުންވަނީ 

މެ ކުރީަގިއ ގެ އެންމި ލިސްޓު ،ތާވަލުގެ  މި މާކްސް ިލބިވަަޑއިގަތީމަ 76.6 ؛ލިގއ. ވިލިނގި /ސޯސަންވިާލޑި ވަޙީދު،

ރީ މެންޓްއިންޓް ޕާލިޖޮ ،ގައި ޕުޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫ ގެނަންފުޅު. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ނުގެ މަނިކުފާ އުުޅްއވަނީ އެއެ 

ީޅެގ ދަންފަ ސައްކަތުގެމި މަ ،ވޯޓަށް އެހި ހަށްމިތިބީ މި ރިޕޯޓަށް އަވަ ވުުމގެ ހިޔަލުަގއި އަުޅގަނޑުމެންަބއްދަލު ގެގުރޫޕު

 ުޅގަނޑުހެންވީމާ، އަިއްއަޒތްތެރި ރައީާސއެކު މި ަތޅުމުަގއި. އެ ނުމުގެ ގޮތުންދިމަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް އެހީެތރިކަން 

އެކު މި ން އެ ވޯޓާ ިއގެއަހަ ވާ ބޭފުޅާއަށް ވޯޓަށް ަގއި  1 ފުރަަތމަ އެންމެ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށްވާހަކަ ދިގުުނކޮށް ހަމަ 

ތުން ޕާޓީގެ ފަރާ އަުޅަގނޑުމެންގެ ލަން. އަދި އެ ގޮތަށްގޮތަށް ދިއުމަށް ހުށަހަޅާ ވާގައިޓުރިޕޯ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް

 ބަހުސް އޭރުންހެން. ދުކޮށްެދްއވީމަ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ފަސޭހަވާނެރަކު ތާއީމެންބަ ދެންނެވީ އެމް.ޑީ.އޭގެމި ؛ދިކޮޅުއި

 ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދެމުންއެހެންެވގެން އެ ެވ،ތަނަަވްސވެގެންދާނެތީ ކުރިއަށްދެވޭނެ ަމގު އަުޅގަނޑުމެން އިކުރުކޮށްލާފަ

 ކުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އްޒަތްތެރި ެގ އި ރާއަރުވަނީ ުކަޑހުވަދޫ ދާއިއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

 އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް. މިރަށްޢާދު މައަޙްމެންބަރު 
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 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ މަދުއަޙްބަރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެން

އެ ހުށަހެޅި  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވިލިމާލޭ `. އާދެ، އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދެންމެ

 މެންބަރެއް ބްޯރޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނަށް  ެވސް އަލުން އާދު އަނެްއކާިމއަ ދުކުރާ ހާލުގައިހުށަހެޅުމަށް ތާއީ

ައޅުގަނޑު ހަމަަގއިމު ވެްސ ްއޔަތުން ސިއިހަ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ އްޔަންކުެރވިގެންާދއިރުަގއި ގާނޫނުޢަ

ނޑު މި ކަންތައްތައް ާވކަން އަުޅގަ ކަހަލަ ފާހަގަކުަރންޖެހޭ ބައެއް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ހަނދާންކޮށްލަދޭންޖެހޭ ނުވަތަ

އަިއްސ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ދިމާެވގެންއުޅޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފަހަކަށް އާދެ، މިން. ށްލަވަުޅގައި ފާހަަގކޮދަނޑި

ޖަންގްޝަން މައިދާނަށް ހަމަ  ،ގެ ގޮުތގައި ހުރެއަުޅގަނަޑކީ ެވސް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ،މައްސަލައަކީ 

ަދ ލަުތގެ ހުއްއުދާގަިއ ދައްވަނަ މާ 32 ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ. ެއްއވި މީހުންގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ މީހެއް. މީހެއް އެްއވި

 ،ކަން ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ފަދައިންމިނިވަންވެރިކަމާއެކު އެްއވެއުޅުުމގެ ހޯދުމަކާ ނުލައި ޞުލްޙަކުރިން 

ފަ. އަދި ކުރެވިބެހޭ ގާނޫނެއް ފާސް ކަމާއުުޅމުގެ މިނިވަން މަޖިލީހުން ވަނީ މިހާރު އެއްވެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

 އިއަުޅގަނޑު ވަނީ ވެފަ  މަަސއްކަްތކުރި މީހަކަށްވުޖޫދުެވގެންދިޔައިުރަގއި އެ ކޮމިޓީގައި  އެ ގާނޫނު  ގޮތުން ކަންދިމާކުރި

 ދިޔައިރުަގއި އެއް އި މަަސއްަކތްކުރަމުންދެންނެވި ކޮމިޓީގަ  މި އަުޅަގނޑު ހަމަ އެ މަޖިލީހުަގއިވަަނ މަޖިލީހުގައި.  17

ެގ މުޒާހަރާއެއް ެއއް މިނެޓުަލއިްވ  ،ންއަުޅގަނޑުގެ އަތުން ލިޔުނި ،އަުޅގަނޑު ކަނަޑއެޅިންހަމަގައިމު ވެސް  ށްކަމަކަ

މި ގާނޫނުން މި ބޭފުޅުން  ،ނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ. އެހެންވީމާ، ކަމަށް ނޫނީ ދެއްކިެގންނުވާނެ ފަހުއަކަށްޑިލޭ

އެަބ  ގެ ތެރެއަށް މިއަދުބްރޯޑްކާސްޓު ނެ ހަމަތަކެއްކުރެިވގެންދާ ގޮތުގައި ފައިވާ ކަންކަން އެްނމެ ފުރިހަމަމަތިކޮށް

 އި އުުމގަޤައަުޅގަނޑުމެންެގ މި  ،އެބަ ގަބޫލުކުެރވޭ އަުޅގަނޑުެމނަށް ،ވަނީ  ޖެހޭ ސަބަބަކަށްން. އަންނައޭއަންނަންޖެހެ

އަުޅގަނުޑ މިއަދު  .ެއކަމެއް ނުކުެރޭވނެކަންނޫނިއްޔާ  ދަމަހައްޓަިއެގންހަމަގައިމު ވެްސ  އަމާކަން ައޅުގަނޑުމެންންއަމަ

ގެންނަ ޚަބަރުތައް އޭގެ ށް ކުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަމީޑިއާގެ ފަރާްތތަ މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް؛ހަމަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ 

ވަގުތު  ނޫން، .ދުވަހަކު ވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ނޯންނާނެ ޤައުމުގައިލާަފއި ގެންަނ ކަމަށް ވަންޏާ އަސްލު އޮުޅވައި

ކަމަށް ިމ  ކަންޖެހޭ ވާހަކަތަކެއްހަމަ ކޮންމެހެންވެސް ދައް ިމއަދު މި ވާހަކަދައްކަނީއޮންނަންވާނެ. އަުޅގަނޑު 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިމ  އެހެންީވމާ، ހާސިލުވަމުންނުދާތީވެ.ްނގ ކޮމިޝަނެްއ އުފެއްދި ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދު ބްރޯޑްކާސްޓި

ޅުތައް އެޅުުމގަިއ އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަައޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެޭވއިުރގައި 

ހަމަތަކެްއގެ ބަަޔކަށް  ެޗނަލަކަށް ވަކި ގޮތެްއ، ނުވަތަ ވަކިަވކި އީ އެ  ައުޅގަނޑު ނުދެކެން.ފަސްޖެހިގެންވާނެ ކަމަކަށް 

 މިދެންނެވިހެންއެންމެންނަށް؛ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑު ންކަން އެކަ މަތީންނެއް ނޫން.

ުމޒާހަރާތަްއ ، ބަޔާންކުރެވިފަިއވާނެއަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ޞަރީޙަ ބަހުން އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަްނކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި 

ރާއްޖޭގަިއ  އެކަން މިހާރުއްސުރެ ތަްނފީޒުކުރަމުންދާށޭ. ހެންވީމާ،އެ ނޭ.ނުދެއްކޭ އެއް  މިނެޓުގެ ޑިޭލއަށް ފަހު ނޫނީ

ގެން، އެ ްނގ ކޮމިޝަނަްށ ކޮންޓްރޯލްކުރެވި ކީ ބްރޯޑްކާސްޓިވައިލުންަތކަހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޮގަވއިލާގޮ 
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 ކަމަށް ވާނަމަ.ގާނޫނު ރަނގަޅަށް ތަްނފީޒުކުރެިވއްޖެ ދެވޭނެ އެްއޗެއް ކަމަށް ވާނެ މިދެންނެވި ސެންސަރުކުރެިވގެން 

އެ ބޭފުޅާގެ އާ ބޭފުޅަކު މި ކޮމިޝަނަކަށް ޢައްޔަންކުެރިވގެންދާއިުރގައި އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ،  އެހެންވީމާ،

 މާ ބޮޑަށް ބަލާތީ ޝުކުރިްއޔާ. ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  ައޑުިއްއވަންޖެހޭ. ބަސްަތއް ައޅުގަނޑުމެން ކަންފަތުގައި މި

 .ހުއްޓާލީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. ހާހިސާބުން މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  .6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އިދާރީ ްއވުމަޖައްސަަވއިދެވޯޓުރަނގަބީލު  ، ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން.6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވުމަށް ދެއް ލަކޮށްރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުއިްއޒަްތތެ ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު() މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.

މާ ހިސާބަށް ދުވަުހގެ މަސައްކަތްަތކުގެ ތެެރއިން ވޯޓުން ނިން، 6.1އަރުވަން. އެެޖންޑާ އައިޓަމް ކޮށްފުޅުހަނދުމަ

 ލާނަްނ. އިންނަވަށް ދަގެ ދަށުން މިއަދު ވޯޓައައިޓަމު ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު މްޖަ އައަލްފާޟިލް  ،ވިާލިޑސޯސަން ކަމަށް ގއ. ވިލިގިނގިލީމެންބަރުމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ 

 . ވުން އެދެންދެއްނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ކުެރްއވުމާއްޔަންޢަދު ޙީވަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްެބވި މެންބަރުންގެ ތި. ހާޒިރުވެަވަޑއިގެން 85އަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެނ36ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 37އަދަދު؛ 

ރުންެގ ެނވި މެންބަނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭ

ްނގ ކޮމިޝަުނެގ ޑްކާސްޓިމޯލްޑިވްސް ްބރޯއެހެންކަމުން،  .36ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 36އަދަދު؛ 

ވުމަށް އެރު ޝްވަރާ ވުމަށް މަކުެރއްއްޔަންޢަދު ޙީ އަމްޖަދު ވައަލްފާޟިލް  ،ވިލާޑިސޯސަން  ކަމަށް ގއ. ވިލިގިނިގލީމެންބަރު

 .ފާސްެވއްޖެ ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން.

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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