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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /26 

 

 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު ފުރަތަމަ ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާ ވަނަ  26 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ދުވަސް  ބުދަ ވީ  2010 އޭޕްރީލް  28 : ތާރީޚު 
 1431ޖުމާދަލްއޫލާ  13 

 

 ަގއި   9:02ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 
 

 އަށް  11:01ން  10:08 ޓަވަލް: އިން 
 

 އަށް  13:05ން  12:28 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 
 

 އަށް  15:01ން  14:07 : ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު
 

 އަށް  15:41ން  15:20 : ތިންވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު
 

 އަށް  17:19ން  16:51 : ހަތަވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު
 

  ަގއި  18:00އިރުޮއއްސި  ނިމުނު ގަޑި: 
 

 މިނެޓް  45 ަގޑިއިރާއި 4 ޖުމްލަ ވަގުތު: ހޭދަވި  
 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 74، އިންޓަވަލް ފަހުން 67އިންޓަވަލް ކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

 * 44 ދެވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅަށް ފަހުން 73ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން  

 ،  44ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ ހުސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހުން  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ޒިމްޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ   

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ 

 ލޫފް ންބަރު އަޙްމަދު މަޙްަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެ 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްސޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ރިފް ޢާލީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީ  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 މް ޢަލީރާޝީފްއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް   

 މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ   

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  



 IV 

 ރާހީމް ރިޒާުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބް

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފް ނަޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސު 

 ޝާހިދުهللا ބްދުކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

  ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއި 

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަފު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 މް ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީއިސްދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاޢަބްދު ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 ވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް މަޑަ  



 V 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް  

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު   

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ފް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ ނުދެކުހިތަދޫ  

 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  : ން މެންބަރު   ިި ތިއްބެވި ޗުއްޓީގައި 

        

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ބްދުލްޚަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަ : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

    

 ޑޮކްޓަރ އާމިނަތު ޖަމީލްއެންޑް ފެމިލީ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އޮފް  : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 
 2 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 
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ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  * ހުޅަނގު  މުޖާްތޒް، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا އިންޓަވަލްފަހުން، މާފަންނު  މެންބަރު މުޙަންމަދު  ދާއިރާގެ  ޢަބްދުއްރަޙީމް، ހަނިމާދޫ 

ޒައިނާ އާދަމް، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް،  މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮ

 ންނެވިއެވެ.  އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެ 

 މަދު ޒުބައިރު ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. * ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަން

ފޫރު، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ  * ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަ

ގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު، މާފަންނު އުތުރު  މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާهللا، މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ގެ  ބާރަުށ ދާއިރާهللا، ދު ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްިތޔާޒް ފަހުމީ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަ

ފުިށ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކުޅުދުއް

ޙީދު، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، މަނަދޫ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަ

ރު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަހިބަދޫ  މުޙަންމަދު ޞާލިޙު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު  ޠާރިޤް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ބިލަްތދޫ  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު،  ޤިއްޔާ 

ިތމަރަފުިށ ރިޔާޒް، ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ،   ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފ، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

މުފީދު،   ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤްމަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް،  މުޙަންމަދު ޤަސަމް،  

ހިަތދޫ މެދު  ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ، ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  އަސްލަމް އަދި 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
 



 1 

ާވަނަާޖަލްސ .2ާވަނަާއަހަރުގެާފުރަތަމަާދައުރުގާާެާނަންބަރު:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުަވސްާބުދާަާއޭޕްރީލ2ާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާާާާ

. ާ ާދުޢ.5 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، الحمدާالرحمنާهللاާبسم

ާށުނީ.މަޖިލިސްާފެ



. ްޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުނ.10 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުން.42ާމިާވަގުތުާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުވެަވޑަިއގެންާތިއްެބވީާ



ފ ސްކުރުން.ާ .3  15ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.4232/3/42ނަްނބަރަކީާއޖ/ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާ-1.3

ާ.ާޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުމުގެާދަށުްނާމިއަދުާމަސައްކަތެއްާނެތް.1.1އެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާ-1.4
20 

އެންގުން. .4  ރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

 ާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާއެޖެ ާައއިޓަމު ާއެނ2ާްންޑ  ާއަންގ  ާރިޔ ަސތުން ާައދި ާެއއް ާވ ހަކަ ާއިތުރު ާއަދި ާިމއަުދ ާރިޔ ސަތުްނާގުން. ދަންނަވ ކަށް

 25ާގަސްދެއްާނުކުރަން.

ާ

ާ.ާސުވ ލު.5

ާ



 2 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެޖެ ާއައިޓަމު ާވިލ5ާުންޑ  ާހެލްތުާުސވ ލު. ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ  30ފުށީ

ާއަުޅގަ ާސުވ ެލއް. ާކުރައްވ  ާޖަމީލ  ާއައިމިނަތު ާޑޮކްޓަރު ާފެމިލީ ާމެންބަރަށްާއެންޑް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށީ ނޑު

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާާ:ރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުންާފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުލުވި

ާތިަޔާ ާަބޔަކު ާގިނަ ާއެދި ާދިއުމަްށ ާބޭރަށް ާއިން ާރ އްޖެ ާއެދި ާއަށް ާބޭސްފަރުވ  ާައއްސަލ މްޢަލައިކުްމ. `35 

ާދ އި ާއަށްާމިނިސްޓްރީގައިާސަލ ންޖަހަމުން ާމީހ  ާބަލި ާއިމަރޖެންސީގައި ާބުނެ ާކަމަށް ާއުވ ލ ފަިއވ  ާވެލްފެއަރާފަންޑު ރު

ާއެީހާ ާއެވެ.ާސަރުކ ުރގެ ާނުލިބެ ާެއއް ާއެހީ ާމިައދުާސަރުކ ރުގެ ާވީނަމަވެސް ާވިދ ޅުވެަފއި ާޑޮކްޓަރު ާކަމަށް ފަރުވ ދޭންޖެހޭ

ިއަގއިާަބއިވެިރުވމަށެވެ.ާނަމަވެްސާބަލިވެދ ެނާހޯދަންާއެދޭާފަރ ތްތަކަށްާތިަޔާފަރ ތުންާއަބަދުާވެސްާޭދާޖަވ ބަކީާމަދަނަ

ާމެދުާ ާމީހުންނ  ާމިފަދަ ާެއވެ. ާނުވެ ާެއއް ާބައިވެރި ާމީހުން ާެއޑްވ ްނސްކޮށް ާޕްރޮގްރ މުގައި ާމަދަނަ ާބަލ  ކަމަށް

ނަޑއަޅ ފަިއވ ާއުސޫލަކީާކޮަބއިތޯ؟ާ  40ާޢަމަލުކުރުމަށްާތިޔަާފަރ ތުންާކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިނިޓުއިރުާޖަވ ބުދެްއވުމަްށާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނެ.5ާޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއަޅުަގނޑުާިޢއް

ާ

 45ާާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންާޑްާފެމިލީާއ މިނަތުާޖަމީލުާއެންާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހެލްތު

ާޖަވ ުބގަ ާުސވ ލުގެ ާކުރެއްވި ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާައޅުަގނޑުާ`. އި

ާވެލްފެއަރާ ާދ އިރު ާސަލ ންޖަހަމުން ާބަޔަކު ާގިނަ ާދިއުމަށް ާބޭރަށް ާއިން ާރ އްޖެ ާއަށް ާބޭސްފަރުވ  ާޖެހެނީ ދަންނަވ ލަން

ާވިދ ޅުވެަފިއާ ާޑޮކްޓަރު ާކަމަށް ާދޭންޖެހޭ ާފަރުވ  ާއަށް ާބަލިމީހ  ާއިމަރޖެންސީގައި ާބުނެ ާކަމަށް ާއުވ ލ ފަިއވ  ފަންޑު

އެހީާއެއްާނުލިބޭާކަމަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ުޅވެ،ާސުވ ލުކުެރއްވީީތާއަުޅަގނުޑާާވީނަމަވެސްާިމއަދުާސަުރކ ރުން

 50މިލިއަންާރުފިޔ 23ާާާހަމަާވަރަށްާހިތ މަކުރަން.ާއ ދެ،ާސަބަބަކީާމިދިޔަާއަހަރުާެއކަނިާވެސްާވެލްފެއަރގެާއެހީާއިންާ

ާފޮނުވު ާމީހުްނ ާބޭރަށް ާއިން ާރ އްޖެ ާމީގެތެެރއިްނ ާހޭދަކުރެވިފަިއވޭ. ާއަދ42.4ާާިމަށް ާހޭދަކުރެވިފަިއވޭ. ާރުފިޔ  މިލިއަން

ނޑުމެންނަްށާޚަރަދުކުރެވިފައިާއެބަާއޮތ02ާާްމިއަހަރުާޖަނަވަރީންާފަށައިގެްނާމ ރޗުާމަހުގެާނިޔަލަށްާ މީހުންނަށްާއަޅުގަ

ާއެހ7ާީ ާވެލްފެއަރގެ ާދެންނެވުނީާހަމައެކަނި ާދަށުން.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާވެލްފެއަރެގާއެހީގެ ާރުފިޔ  ާވ ހަކަ.ާއެީއާލައްކަ ގެ

ާމިހ ރުާ ާނޫންކަން.ާއެހެންނަމަވެސް ާއެްއެޗއް ާއޮތް ާއުވިަފއި ާެއއީ ވެލްފެއަރާފަންޑު.ާއެހެންވީމ ،ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ

ާކުރިންާ ާބަލިވުމުގެ ާޭއެގާބޭނުމަކީ ާއެބަގެންދަމު. ާއެަބާކުރިއަށް ާެއކަން ާއަޅުަގނޑުމެްނާތަޢ ރަފުކޮށްގެން ާސްކީމު  55މަދަނަ
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ނޑުމެްނގެާތެރޭަގއިާއެބަާައށަގަންނަންޖެހޭ.ާއެހެންނޫނީާރައްކ ތެރިާްސކީ މެއްާގ އިމުކުުރމުގެާގޮތުންާއެާސަޤ ފަތްާއަުޅގަ

ާގޮތްގޮުތްނާ ާއެނޫން ާނުވަތަ ާހިފަިއގެން ާސިޓީ ާބޭސް ާދ ންޖެހެނީ ާމި ާދެން ާބަލިވީމ ، ާެވސް ާމީހަކު ާކޮންމެ ާވ ގޮަތކި މި

ާކައިރިއަ ާމީހުން ާނެތުމުން ާތަނަވަްސަކން ާއަތްމަތީ ާސަރުކ ރުންާއޭނަގެ ާމިއަދުގެ ާއެހެންވީމ ، ާސަލ ންޖަހަން. ށް

ާގޮތުންާ ާދިނުމުގެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާކަވަރޭޖު ާޔުނިވަރސަލް ނަޑއެުޅއްވީ ާކަ ާސިޔ ސަުތ ާެއ ވިސްނަވ ަފއި

 60ނެާގޮތްާމަދަނަާއެއީާސޯޝަލްާހެލްތުާއިންޝުއަރެންސްާސްކީުމގެާދަށުންާހުރިހ ާރައްޔިތުންާވެްސާއޭގައިާަބއިވެިރެވވޭ

ފަހިކޮށްދިނުން.ާއަދިާމިާނޫންާއެހެންާހެލްތުާސްކީމެއްގެާދަށުންާނަމަވެސްާހެލްތުާއިންޝުއަރެންސްާހަމައަށްާލިބިފައިާ

ާވެސްާ ާމީހުންނަށް ާނުުކރެވޭވަުރގެ ާއެކަން ާދަންނަވ އިރު ާމި ާމިހެން ާވިސްނުން.ާދެން ާމިއަދުގެާސަރުކ ރުގެ ހުރުން.ާއެއީ

ނޑުާއުއްމީދުކުރަްނާއެާހެލްތުާއިންޝުއަރެންްސގަިއާ ބައިވެިރވެވޭނޭާމަގުާއޮތީާަތނަވަސްާކުެރވިފައި.ާއެހެްނވީމ ،ާއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާހަމަގައިމުާވެސްާމިާދެވެނީާވެލްެފއަރގެާއުސޫލުގެާތެެރއިންނ ިއާހަމަާމަދަނައިގެާސްކީމުެގާ

ާ ނޑަށް ާައުޅގަ ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާދ  ާކުރެވެމުން ާއެކަން ާތިއްބެިވާތެރެއިން ާމަޖިލީހުގައި ާިޢއްަޒތްތެރި ާޔަޤީން  65ހަމަ

ާވެސްާ ާފަރ ތަކުން ާހުރިހ  ާހަަމ ާނޫން. ާވެސް ާޭބފުޅުންނެއް ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީއަކަްށ ާަވކި ާއަދި ާމެންބަރުން، ބައެއް

ާއެހެންވިދ ުޅވުމުންާ ާނެތިގެން. ާގޮތް ާބޭސްކުރެވޭނޭ ާމީހުްނނަށް ާއެބަހުރި ާެގންދަވ ފައި ާގުުޅްއވަމުން އަޅުަގނޑ 

ާބޭފުޅުްނެގާއެކަ ާވަިކވަކި ާފޮލުވަިއދީފައި. ާއޮޅުން ާެއާފަރ ތްތަކަށް ާއޮންނ ނީ ާައޅުަގނޑު ާވެސް ާގޮތް ާގެންދ ނެ ންކުިރއަށް

ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާ ާމެންބަރުންނަށް ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާނެތިން. ާހ މަކުރ ކަށް ާަވުގތު ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ނަންތައް

ާ ާދަށުން ާއެހީެގ ާވެލްފެއަރެގ ާެވސް ާހަމަާހަމަގައިމު ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާވ ނެ. ާއެހީދީފައި ާފަރ ތްތަކަށް ާެއ  70ވެްސ

ފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުން.ާއ ދެ،ާބައެއްާފަރ ތްތަކުންާއެކަންާިހތްހަމަނުޖެހޭނެ.ާއެއީާއެާއެދޭާވަރަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާެއާ

ާފޯރު ާޚިދުމަތް ާއެ ާމައްޗަށް ާބައެްއގެ ާގިނަ ާއެހެންނަމަވެސް ާނުދެވޭތީ. ާއެހީ ާފައިސ  ާގޮތުންާއަދަށް ާދިނުމުގެ ކޮށް

ނޑުމެ ާއަުޅގަ ާދަށުން ނޑުތަުކގެ ާމިންގަ ނޑަައޅ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެ ނޑުަތކެްއާކަ ާމިންގަ ާއޮންނ ނީ ާމިއަޅުަގނޑުމެން ާން

ާވީހ  ާާދަނީ ާކުރެްއިވާވެސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއުއްމީދުކުރަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެމުން. ާޚިދުމަތް ާއެ ާދ އިރ އެްއގައި ފުޅ 

 75ާނޑަށްާޖަވ ބުާއެރުވުނުާކަމަށް.ާސުވ ލަށްާއަުޅގަ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ނުޑާފުރުޞަތުާއަުރވ ީނާ ނޑުާއިތުރުާސުވ ލުކުރުުމގެާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލަން.ާއެންމެާފުރަތަމަާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ .ާއަުޅގަ

ާކޮން ާމެންބަރަށް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާވ ނަމަ ާބޭނުންފުޅު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރަކުާވިލުފުށީ ާޢިއްޒަތްތެރި މެ

 80ާިސކުންތުާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެ.12ާާވެސްާއިތުރުާުސވ ލުކުރުުމގެާފުރުޞަތުގައިާ

ާ

ާ:ރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުންާލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި
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ާ ާއަހަރު ާމިދިޔަ ާވިދ ުޅވެއްޖެ، ާއަުޅގަޑ42ާާުކަމަނ  ާވ ަހކަ. ާޚަރަދުކުރެއްިވ ާމިކަމަށް ާރުިފޔ  ާމީގެާމިލިއަން ާުސވ ލަީކ ގެ

ނުޑާކަމަނ ާއަށްާގުޅ ފަިއާދެންނެވިންާލ.އަތޮޅަށްާގެންދިޔަާތ.އަތޮޅުާަމޑިފުށީާކުއްޖަުކާ ކުޑަާދުަވސްކޮެޅއްާކުރިންާއަުޅގަ

ާއެްއާ ާފަރުވ  ާއަށް ާއޭނަ ާެވސް ާހ ލަތުގައި ާއެ ާނެތި. ާސަބަބެއް ާފަޅ ލީ ާހަމައަށް ާއ އި ާތިރި ާފޫޅުގެ ާފެށިގެން  85މެއިން

ާއިއްެޔަގއި ާމ ލެގެންނަންޖެހުނީ.ާާނުދެވުނު. ާޚަރަދުކޮށްގެން ނޑު ާއަޅުގަ ާހޮސްޕިޓަލުން ާލ.އަތޮޅު ާކުއްޖަކު ާިވލުފުށީ ވެސް

ާކޮންބަޔަކަްށާ ާކީއްެވގެންތޯ؟ ާނުދެއްވަނީ ާއެހީ ާއައިމަ ާހ ލަތްތަކަށް ާމިފަދަ ާސަރުކ ރުން ާހ ލަތުގައި ާމި އެހެންވީމ ،

ާ ާދެއްވި ާމިހ ތަނަށް ާމިދ42ާިކޮންއުސޫލަކުންތޯ ާރުފިޔ  ާމިހ ތަނަށްާމިލިއަން ާމިއަހަރު ާދެން ާހުީރ. ާދެއްވ ފައި ާއަހަރު ޔަ

ފައިސ ާދެްއވ ފައިާހުރީާާކޮްނާއުސޫލަކުންޯތއޭ؟ާކޮަބއިތޯއޭާއެމެޖެންސީވުމަކީ؟ާކޮންާހ ލަެތއްަގއިތޯާއެފަދަާފަރ ތްތަކަށްާ

 90ާއެހީާދެއްވަނީ؟

ާ

ާ:ވ ހަކަދެއްކެވުންާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހެލްތުާއެންޑުާފެމިލީާއ މިނަތުާޖަމީލުާ

ާހޮސްޕިޓަލަކުންާއ  ާއެ ާދެން ާމަްއޗަްށ. ާލިޔުމުގެ ާދެއްވ  ާޑޮްކޓަރު ާަކނަޑއަޅަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހ ލަތު ާއެމެޖެންސީ ދެ،

ވެސްާއެކަންާކުރ ނެާއުސޫލުާއޮންނ ނެާއެނގިަފއި.ާއަދިާމިހ ތަނަށްާދިޔައިރުާެވސްާރަްށރަށުގެާއޮފީހުންާވެސްާއެކަްނާ

ާދެން ާއޮންނ ނެ. ާހަމަޖެހިފައި ާއުސޫެލއް ާނެތިެއކޭާާކުރ ނެ ާސަބަެބއް ާއެއީ ާއޮޕަރޭޝަްނކުުރން ާމީހަކު ާއަދި ާވިދ ުޅިވ  95ތި

ާއެާ ާއެކަމަކު ާނޫން. ާމ ހިރެއް ާކަުމގެ ާއެ ާމިއީކީ ނޑު ާައޅުގަ ާއެއީ ާނެތިން. ާދަންނަވ ކަށް ާހުރެގެން ާމިތ  އަޅުަގނެޑއް

ނިންމުންާއެއީާއެާޑޮކްޓަރަކުާާޑޮކްޓަރަކުާނިންމަވ ނީާއޭނަާެއާއޮޕަރޭޝަންާކުރަންޖެހެނީާކޮންކަމަކަށްތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާއެ

ނޑަށްާމިހ ތަނަށްާތަޖުރިބ ާކުރެވިފަިއާ ނިންމަވ ާނިންމެވުމެއް.ާދެންާއެހ ލަތުގައިާޚިދުމަތްާލިބުމުަގިއާލަސްވުމަށްާއަުޅގަ

ާކުެރވިަފިއާ ާއެކަން ާއަދިާހޮސްޕިޓަލްތަކުންާވެސް ާފެންވަރުަގއިާވެސް ާކަންކަންާރަށު ާގޮތަްށާއެ ާގެންދަންވ  ާއެކަން ވަނީ

ާތިފަދަާނު ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާނުކުރެވެނީ. ާއެކަން ާނުހިނގ ތީ ާކޮިމއުނިކޭޝަން ާއެ  100ވ ތީ.

ނޑުމެންާ ކަމެއްާމެދުވެރިާވެފައިާއޮތުްނާއެކަށީގެްނވެއޭ.ާއެހެންނަމަެވސްާއިމަރޖެންސީގައިާގެންނަންާޖެހިއްޖެއްޔ ާއަުޅގަ

ާއުސޫ ާއޮންނަ ާމިހ ރު ާެއކަމަކު ާގެންނަން. ާކަމަށްާއެ ާގެންނަންެވއްޖެ ާީމހަކު ާތެރޭަގއި ާއެީހގެ ާެވލްފެއަރގެ ާމަތިން ުލގެ

ާ ާޭއގެ ާއެއ1/3ާާީވަންޏ  ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާެއއީ ާޖެހެނީ. ާމި ާގެންނަން ާޓްރ ންސްޕޯަޓސް ާެއ ާދީފައި ާފަރ ުތން އެ

ނޑުމެންާމިާކުރަންޖެހެނީާހަމައެކަނިާޓްރ ންސްޕޯޓަށް.ާދެން އެާގޮތަށްާސޮއިކޮށްފައިާވެްސާާވަރަށްާބޮޑުާޚަރަދެއްާއަުޅގަ

ާއެންމެާ ާގޮސް ާހ ލަތެއްގައި ާދިމ ވެްއޖެ ާއެހެން ާއުޅޭ. ާވެސް ާމީހުން ާުއޅޭ ާނުދެއްކިގެން ާފަިއސ  ާެވސް  105އެއްބަްސެވވިފައި

ާގޮތުންާ ާމި ާއެހެންވީމ ، ާޭދން. ާހަމަޖައްސައި ާއެ ާބަޖެޓުން ާސަރުކ ރުގެ ާހަމަ ާޖެހެނީ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ފަހުން

ާމިހ ރު ާއެހެްނވެއްޖިްއޔ ާާއަޅުަގނޑުމެން ާބައިވެިރވުމަށް. ާމަދަނައިގަިއ ާގެންދަނީ ާމި ާބ ރުައޅަމުން ާއަޅުަގނޑުމެން ވެްސ

ާމަދަނައިގެާތެރެއިންާޓްރ ންްސޕޯޓުާޚަރަދުާވެސްާއޮންނ ނީާޭއގެތެރެއިންާަކވަރާކުެރވިފައި.ާ

ާ



 5 

 110ާާ:މަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުންހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙު

ާޢިއްާ ާނުެވާޝުކުރިއްޔ  ާޕްރޮސެސް ާބަިއވެރިިވޔަސް ާމަދަނައިގެ ާހުރީ ާކުރެވިފައި ާތަޖުރިބ  ާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަށް ޒަތްތެރި

1ާާ 2ާާމަސް، ާޕްލަސްގައ2ާާިމަސް، ާމަދަނަ ާކަމަނ ، ާއެހެންވީމ ، ާޙަޤީޤަތް. ާމިއީ ާހުރިކަން. ާގޮސްފައި ާމިހެން ަމސް

ާއަމި ާދ ންޖެހެނީ ާބޭރަށް ާވެސް ާުކޑަުކއްޖ  ާވިހޭ ާިއއްޔެ ނުޑާބައިވެިރވ  ާއަުޅގަ ާގޮތް. ާއޮތް ާމިކަން ާމިއީ ާޓިކެޓުަގއި އްލަ

ވަނަާމަސް.1ާާކަމަނ ާއ އިާުގޅިން.ާކަމަނ ާިވދ ޅުވިާމ ދަމ ާވެސްާރަނގަުޅޮކށްލެވޭނެާކަމެކޭ.ާޭއގެފަހުންާމިއަދަށްާމިއީާ

ާމަދަނަ ާޓިކެުޓގައި.ާއެހީތެިރައކަށް ާއަމިއްލަ ާޖެހެނީ ާމި ާދ ން ާވެސް ާމީހ  ާވ  ާފެއިލް ާހ ޓު ާއެހީތެިރވ ާހަމައެހެންމެ  115އިގައި

ާ ާމި ާހަމަވީތޯ؟ ާަވގުުތ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާުޝކުރިްއޔ . ާޯނވޭ. ާގޮެތއ12ާާްގޮތެއް ާއިތުރުކޮށްެލވޭނެ ިސކުްނތު

ާނުވ ނެތޯ؟ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 120ާރުޞަތުާއަުރވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެްއިވާސުވ ލަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމިިނސްޓަރުާޖަވ ބެއްދެްއވަންާައޅުަގނޑުާފު

ާ

ާމިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑްާފެމެލީާއ 

ާދަންނަވ ލ ނަން،ާ ނޑު ާައޅުގަ ާަޖވ ބުަގއި ާުސވ ލުގެ ާކުރެްއވި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާުޝކުރިއްޔ ، އ ދެ،

ާމަސައްކަތްކުރ  ާތެރެިއން ާސްކީމެއްގެ ާނުވަތަ ާސްކީމެްއ ާޮއވޭ.ާއިންޝުއަރެންްސގެ ާގޮތްަތކެއް ާވަކި ާަކނޑައެޅޭ އިރު

ާަވގުތަުކާ ާއެ ާއެއް ާލީމަކ  ާސިީޓ ާގޮސް ާމީހ  ާބަލިވެގެން ާއެީއ ާކުރަނީ. ާމަސައްކަތް ާތެެރއިން ާއުސޫުލގެ  125އެހެންވީމ ،ާއެ

ާދަންނަވ ލިހެންާ ާކުރިން ާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑު ާއުޫސލެއް ާއޮންނަ ާއެއީ ާގޮތެއް ާލިބެންފަށ ނެ ާޚިދުމަތް އޭނައަކަށް

ާެއާސެިކއުރިޓީާ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާބަިލވުމުެގާކުރިން ާެއއީ ާޖެހޭާސަޤ ފަތެއް ާއެަބާއަަށގަންނަން ާތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެީއާ ާަބއިވެިރވ އިރު ާޕްލަސްގައި ާމަދަނަ ާއިންޝުއަރެންސްަގއި ާމިހ ރު ާދެން ާއެެހންވީމ ، ާބޭްއވުން. ޤ އިމުކޮށްފައި

ާރަޖިސްޓަރާކުރަމުން ާޭއަގއި ާބެޗެއް ާކޭްޝާާފަހަރަކު ާހިނގަމުންދަނީ ާމި ާޓްރ ންެސކްޝަންތައް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ދަނީ.

ާހަދަމުންާ ާފޯރުކޮށްދީ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާއެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވެސް ާތަންތަނ  ާބޭރުގެ ާއެހެންވީމ ، ާޓްރ ންސެކްޝަން.  130ލެސް

ާަނގ ކަްށނުޖެހޭނެ ާިޓކެޓު ާއަށް ާައމިއްލަ ާދެން ާުނވަނީ. ާގޮތުން ާެއ ާއެހެންވީމ ، ާއެހެންނަމަވެސްާގެންދަންޖެހޭ. .

ނަޑކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާހަމައެަކނިާމިާދެނީާބަލިމީހ ާއަށްާެއއީާހެލްތުާއިންުޝއަރެންސްާެއއްަގއިާވިްއޔ ާއަުޅގަ

ާގޮތުންާ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާހަދ ހެންނެއް. ާގަނެދީ ާޓިކެޓު ާކަވަރުން ާމީހ ގެ ާއެ ާމީހުންނަން ާއ އިލ ގެ ާމުޅި ާނުވޭ ހިޔެއް

ާއަ ާބަލިމީހ  ާއެކަމަކުާހަމައެކަނި ާމީހަކަށް. ާޮކމްޕެނީ ާނުވަތަ ާމީހަކަން ާއެހެން ާއ އިލ ގެ ާލިބޭނެ. ާޓިކެޓު ށް

 135ާއިމަޖެންސީއެްއގައިާދަންޏ ާއެާކޮމްޕެނީންާމެޑިކަލްާމީހަކަށްާއެާޓިކެޓުާޭއގެތެރެއިންާަކވަރާުކރ ާވ ހަކަދަންނަވ ލަން.ާ

ާ
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ާ:މަދުާވ ހަކަދެއްެކުވންމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުގެ

ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާވަރަށްާައޅުަގނޑުާހިތ މަާއ ާއެކީާދަންަނވަނީާކަމަނ ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއިޚުތިރ ުމާ

ާވިދ ޅުިވާ ާހަމަ ާެއއީ ާޤ އިމުކުރަންވ ނެއޭ. ާސެކިއުރިޓީ ާުކރިން ާބަލިވުމުގެ ާވިދ ޅުވީ ާތި ާއެކަމަކު ާކަމަނ ތީ. ާބޭފުޅެއް ކުރ 

ާދެރަވެ ާވަރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާޖުމްލަ. ާހަމަ ާއްޖެ. ާވިދ ުޅވުމުންާهللا ާއެއްޗެކޭ ާއެފަދަ ާކަމަނ  ާޙަމްދުކުރަން.  140ކިބައަށް

ާޤ އިުމކުރ ށޭ.ާ ާސެކިއުރިޓީ ާކުރިން ާބަިލވުމުގެ ާވިދ ޅުވީ ާކަމަނ  ާެވއްޖެ. ާވެސް ާއުނަދގޫ ާވަރަށް އަޅުަގނޑަށް

ާ ާމަްއސަލަޖެހިގ31ާެގއ.ގެމަނަފުށީ ާމިތ  ާފައިގެ ާކުއްިލޮގތަކަށް ާކުއްޖެއް ާއަންހެން ާދިމ ލަށްާއަހަުރެގ ާކަކުލުހުޅ  ން

ާތިންމަސްާ ާބައިވެިރވ ށޭ. ާމަދަނައިަގއި ާވިދ ުޅވީ ާދެއްވ ފައި ާޑޮކްޓަރާސެޓްފިކެޓު ާެގނެއްސަ ާގެނަީއ. ާއެ މައްސަޖެހިގެން

ާވިދ ުޅީވާ ާކަމަނ  ާނެތް. ާމީހަކު ާއަޅ ލ ނެ ާއިން ާއ އިލ  ާެތޅެނީ. ާއެ ާުކއްޖ  ާެއ ާހ ލަތެއްަގއިތޯ ާލިބެންވީ.ާކޮންފަދަ ފަހުން

 145ާކުރިން....ާބަލިވުމުގެާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުޅުހެންވޭރުާ ާއަުރވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނުޑ ާއެހެންވީމ ، ާނުކުެރއްވޭ. ާުސވ ެލއް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާފެލިދޫ ާައޅުަގނޑު ާދޫކޮށްލެއްވީ. ާފުރުޞަތު ާމަނިކަށް. ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

 150ާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާފެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާނަގ ާ ާފޮޓޯ ާއެތެރެހަށި ާހުރި ާހޮސްޕިޓަުލގައި ާވ.އަތޮޅު ާދެއްވަފ ނަންތޯ ާސ ފުކޮށްލަ ނަޑށް ާއަުޅގަ `ާކަމަނ 

ާެއާއުޅުާ ާގެންދަން ާއަތޮަޅކަން ާއެހެން ާމެޝިން ާލިބިފަިއވޭތޯ؟ާލިބިފައިާމެޝިން،ާއެްކސްރޭ ާއަށް ާކަމަނ  ާމަޢުލޫމ ތު އްވ 

 155ާވ ނަމަާއެއީާކޮންފަރ ތެއްގެާޮކންފަރ ތެއްގެާއަމުރަކަށްާކުރ ާކަމެއްތޯ؟ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ ާމިއަދުގެާުސވ ލުގެާދ އިރ ާއިްނާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވަންާާއަުޅގަ

ާ

 160ާމިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑްާފެމެލީާއ 

ާމަޖިލީހުަގިއާ ާހީވަނީ ާއަުޅަގނޑަށް ާވެްސާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް ާުސވ ެލއް ާގުޅޭ ާސުވ ލަކ  އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ .ާމިއަދުގެ

ާިއޒުނަ ާރައީސްގެ ާއެރުވުމަށް ާޖަވ ުބ ާއެއަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާއައުމުން. ާސުވ ލެއް ނުޑާމިކަހަލަ ާއަުޅގަ ާއެކީ. ފުޅ 
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ާމިހ ރުާާ ާއެހެންނަމަވެސް ާއުޭޅކަން. ާގެންދިއުމަންޓަކައި ާއެ ާޮއތީ ާއެނގިަފއި ާއެކަން ާއަޅުަގނޑަށް ާއ ދެ، ދަންނަވ ލ ނަން.

ާއަޅުަގނޑުާއޮންނ ނީާއެކަންާުހއްޓުވުމަށްާދަންނަވ ފަ.ާ

ާ165 

ާމިރުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ޢ މަދުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުކު

ާއެާޝުކުރިއް ާޖެހުމުން ާގެންދަން ާޑޮކްޓަެރއް ާއ އިއެުކ ާބަލިމީހ  ާގެންދ  ާހ ލުބޮުޑވެގެން ާުސވ ލަކީ. ނޑުެގ ާއަުޅގަ ޔ 

ާކަމެކޭ.ާ ާހުންނަ ާދިމ ވެފައި ާގިނައިްނ ާވަރަށް ާހަމަ ާކުރަންޖެހުމަކީ ާމީހ  ާގެންދ  ާއެ ާކަންަތއް ާނަރުހުންގެ ޑޮކްޓަރ އި

ާދުއި ާޓިކެޓ އި ާދެކޮޅު ާއެހީަގިއ ާވެލްފެއަރގެ ާއެާކުރީަގއި ާޖެއްސުމަށް ާހަމަ ާކަންތަން ާއެ ާއިރުގައި ާލިބޭ ާޑޮލަރު ސައްަތ

ާހަމަާ ާއަށްާެވސް ާކަމަނ  ާހީަވނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާުނކުރެވޭނެކަން ާއެކަން ާމީހ  ާބޭނުންވ  ާއެހީތެރިަކމަށް ާއެ  170ބަލިމީހ ާނުވަތަ

ާއެކަން ާދަށުން ާއިންޝުއަރެންސްެގ ާހެލްތު ާމި ާމިހ ރު ާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނެ. ާރަނގަޅަން ހިނގަނީާާވަރަށް

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާއަެނއްާސުވ ަލކީ...ާ ާކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ާދެންާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 175ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރެްއިވާސުވ ލަށް.ާމިނިސްޓަރުާޖަވ ުބާދެއްވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމިނަތުާޖަމީލުާރާއޮފްާހެލްތްާއެންޑްާފެމެލީާއ މިނިސްޓަ

ނޑުމެންާމިާ އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ .ާއ ދެ،ާޮޑްކޓަރަކުާއެހެންނޫނީާނަރުހަކުާކޮންމެވެސްާއެކަކަށްާކޮމްޕެނީންާމީހަކަށްާއަޅުގަ

ޓިކެޓުާއެާަކވަރގެާތެެރއިންާދ ނެ.ާދެންާމިހެންާދަންނަވ ިއރުާވެްސާކުަޑކުއްަޖކުާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާުކއްލިއަކަްށާއުމުރުާ

ާހަ ާވަގުތު ާލިޭބާމި ާޓިެކޓު ާވެސް ާއެހީތެރިއަކަށް ާކުއްޖަކަްށާިވއްޔ .ާއެ ާގެންުގޅޭ ާއުަރއި ާނެތް.ާއެހެންނަމަވެސް  180ނދ ނެތް

ާގޮތަކަށްާއޮންނަނީ.ާ

ާ

ާމަޑެވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާ ާއަހަރުގައި ާމިދިޔަ ާއަހަރުގައި ާމި ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި 23ާާޝުކުރިއްޔ  ާއޭގެތެރެއިން ާރުފިޔ  42ާމިލިއަްނ

ާ ާިވދ ޅުވެއްޖެ.ާމިއަހަރު ާކަމަނ  ާވ ހަކަ ާކުރި ާޚަރަދު ާބޭރަށް ާއިން ާރ އްޖެ 02ާާމިލިއަން ާޚަރަދުކުރެވުނީ  7ާ185މީުހންނަކަން

ާލައްކަާރުފިޔ .ާދެންާރ އްޖެާިއންާބޭރަށްާމީގެތެރެއިންާޚަރަދުކުރިާއަދަދެއްާނެތީމަާއެާުސވ ލުކޮށްލަނީ.ާ

ާ

ާމިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހެލްތުާއެންޑްާފެމެލީާއ ާފްމިނިސްޓަރާއޮ
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ާއ ދެ،ާ ާނުދެންނެވ02ާާީއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ . ާވ ހަކަ ާރ އްޖޭގެ ާއަޅުަގނޑު ާފޮނުވިފައި. ާބޭރަށް ާއިން ާރ އްޖެ ާއެއީ މީހުން

ާ ާވ ތީ. ާކަމަށް ާބޭރަށް ާއިން ާރ އްޖެ ާއޮތީ ާައިއއްސަ ާރ އްޭޖގ42ާަސުވ ލު ނޑުމެންނަން ާއަުޅގަ  190ިއާމީހުންނަން

ާޚިދުމަތްދެވިފައިވޭ.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމުފުނަ

ނޑުާ ނަޑކީާހަމަާޢ އްމުާރައްޔިެތއް.ާއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސްާކަމަނ ާމިސ ލަކަށްާނަްނަގވ ބައްަލވ .ާއަުޅގަ

ާކަ ާއެހެްނެވއްޖެ ާބައްެޔްއވީ. ާބޮޑު ާވަަރށް ާއިމަޖެންސީ ާހޯދ ނީާކުއްލިައކަށް ާއެހީ ާވެލްފެއަރގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާވަންޏ   195މަށް

ނޑަކުންތޯ؟ާ ނޑަށްާއެހީާލިބޭނީާކޮންާމިންގަ ާކިހިނެއްތޯ؟ާއަުޅގަ

ާ

ާމިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުން:މިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތުާއެންޑުާފެމެލީާއ 

ނޑަށްާސުވ ލުންާިމާާއ ދެ،ާތިކުެރްއވިާުސވ ލުަގއި.ާއ ދެ،ާއެއީާމިހ ރުާމަދަނައިަގިއާބައިވެރިުނވ ާފަރ ތެއް ކަމަށްާއަުޅގަ

ާެއކީަގއިާ ާއަކ  ާސިީޓ ާޮޑްކޓަރުގެ ާއެދެން. ާޖެހޭނީ ާވެލްފެައރާއޭނަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާަވންޏ  ާއެހެންކަމަށް ާއ ދެ،  200ދޭހަވީ.

ާބަޔ ެންއާ ާޑޮކްޓަުރގެ ާގޮތަކަށް ާެއއްވެްސ ާނުވަތަ ާކަމަށް. ާއޮްތ ާހޮސްޕިޓަުލަގއި ާބޮުޑވެގެން ާހ ލު ާމިސ ލަކަށް އޭނަ

ާގ ތްާއަޅުަގނޑުމެ ާއެންމެ ާޢ އިލ ގެ ާފަރ ތުން ާއޭނަގެ ާުނވ ނެ. ާއޭަނއަކަށެއް ާސިޓީ، ާއެއ ެއކީަގއި ާލިބެންޖެހޭނެ. ންނަން

ނޑުމެންާެއކަމަށްާ ނޑުމެންާބަލ ނީާާއެއީާކޮންބަްއޔެއްތޯާބަލ ފައިާއަުޅގަ މެންބަރަކުާޝަރުޢީާމީހަކުާސިޓީާލުމުންާއަޅުގަ

ާވަ ާއެކަމަކު ާަދށުން. ާވެލްެފއަރގެ ާނޭނގެ.ާއެހީތެރިވެދޭނީ ާދަންނަވ ކަށް ާެއހެން ާދަންނަވ ކަށް ާއަޅުަގނޑަށް ާވަރެކޭ ކި

 205ާއަނެއްކ ާއެާއެނގޭނީާވެސްާަބލީގެާވެސްާބ ވަތުން.

ާާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤުމަނަދޫާދ އި

ާުފރިހަމަ ާކަންތައް ާފަރުވ ެގ ާބޭސް ާދަށުްނ ާމަދަނަިއގެ ާސުވ ލަކީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާމަދަނަާާޝުކުރިއްޔ  ވެގެންދ އިރު

ާގިނަާ ާވަރަްށ ާ ާއެެހންނަމަވެސް ާއިނގޭ. ާލިބޭކަން ާަފރުވ  ާތަންތަނުން ާބަެއއް ާޭބރުގެ ާރ އްެޖއިން ާއިން ޕްލަސް

ާބޭފުޅުންނަންާ ާުއޅުްއވ  ާކަމުގައި ާއެ ާހިމެނެނީ ާމި ާލިސްޓުަގއި ާނުހިމެނި.ާއެ ާލިސްޓުގައި ާއެ ާހުންނަނީ  210ހޮސްޕިޓަލުތަކެއް

ާދޭ ާއެއް ާހަދިޔ  ާރަށްރަށުންާާކޮންކަހަލަ ާދެން ާކީއްވެގެންތޯ؟ ާނުހިމެނެނީ ާހޮސްޕިޓަލުތައް ާނެތް ާއެ ހޮސްޕިޓަލުތަކެއްތޯ؟

ާއެއްބަިއާ ާދެބައިކޮށްފައި ާނޫނީ ާެއއްބައި ާތިންބައިކޮށްފައި ާދަތުރުފަތުރުގެ ާޭއގެ ާއުޅޭއިރު ާހ ލުގައި ާއެހ  ާމީހުން އަންނަ

ކަ ާމަކ ާއަުޅވ ފައިާއެާމީހުންނަންާއުފުލޭވަރު...ދައްކަންާޖެހުނީމ ،ާއެއީާއެާމީހުންގެާބަލިާހ ލަތ ާއެާހުރިހާ 

ާ

 215 ާމިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތްާއ މިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުން:
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ާމ ލެާރުއ ދެ،ާދަތުރުފަތު ާރ އްޖެތެރެއިން ާިވސްނުނުހެން. ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފަހުބައި ާހީވަނީ ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާކަންތަްއ،ާދެން ގެ

ާމީހުންނަށް ާގިނަފަހަރަށް ާމިހ ރު ާއައުމަށް ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާާއަށް ާމިޖެހެނީ. ާކުރަން ާމި ާހޭދައެއް ާބޮޑު ވަރަށް

ާވެްސާ ާއެހެންނޫނަސް ާއަދި ާދ ނެކަމަށް. ާއެބައި ާއެސްޓެބްިލޝްވީމަ ާމެކޭނިޒަމް ާޓްރ ންްސޕޯޓް ާމިކުރަނީ އުންމީދު

ނޑުމެންާކިހިނެްއތޯާ ނޑުމެންާމިހ ރުާވެސްާމަޝްވަރ ކުރަމުންާމިދަނީާއަޅުގަ އެބައިާއިންޝުއަރެންްސާއޭެގކުރިންާއަުޅގަ

ާއެބަޖެހޭާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންީވމ ، ާއުޅޭކަމެއް. ާފެށިގެން ާއަލަށް ާމިކަމަކީ ާއެނގިަވަޑއިގަންަނވ ނެ ާވައްދ ނީ.  220ތެރެއަށް

ާރ އްެޖާ ާއެއީ ާވިދ ޅުވިފަަދއިން ާބައިަގއި ާފުރަތަމަ ާސުވ ލުގެ ާދެން ާރިޢ ޔަތްކުރަން. ާވެސް ާކަންތަކަށް ާދިމ ވ  މީހުންނަށް

ާބޭރުގަ ާޖެހެނީާއިން ާހޮސްޕިޓަލަކުން ާއެ ާެއއީ ާނޫން. ާކުރ ކަމެއް ާއެިޅގެންެނއް ާބަެއއް ާވަކި ާއެއީ ާހޮސްޕިޓަލް އި

ާ ާދޭ ނޑުމެންނަށްާާލިސްޓްާއަގުާޚިދުމަތުގެއެތަންތަނުން ާބައިވެިރވ ންާޕްލަސްގައިާމަދަނަާހުށަހަޅ ފައިާހުށަހަޅަން.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާއެާއެދޭނަމަާާއެމީހުން ާހޮސްޕިޓަލަކަށެއްާާކޮންމެާާކޮންމެާހަމަާާކުރަނީ.ާރަޖިސްޓަރާއެބަޔަކުާދެންާބަލ ފައިާއެާއަޅުގަ

 225ާމީހެއްކަން.ާދ ާޕްލަސްގައިާމަދަނަާާމިއީާއެނގޭނެާވެސްާއެމީހުންނަށްާާދިޔައިމަާއެތަނަަކށްާއެހެންވީމ ،ާނުދެވޭ.

ނޑުމެންނަށްއަޅުާދިނުމަށްފަހުާޚިދުމަތްާދ ނީކީ.ާހިފައިގެންނެއްޫނންާފައިސ ާއެމީހުންާއެއީާކޭޝްލެސްކޮށް، ާއެާާގަ

ާއެާާކުރީމަާކުރަން.ާރެޖިސްޓަރީާމިތަނުަގއިާވ ނީާެވސްާެއބަޔަކުާެއގޮތުންާއެހެންވީމ ،ާފޮނުވ ނީ.ާޓްރ ސްސެކްޝަންސްަތއް

 ާނުދެވޭނެ.ާހޮސްޕިޓަލަކަށެއްާކޮންމެާާކޮންމެާހަމަާދ ނީ.ާއެބަަޔކުާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

 

 230 ޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ާމަޢުލޫމ ތުގަިއާ ާދެްއވި ާއަށް ާކޮމިީޓ ާބަޖެޓް ާދިރ ސ ކުރިއިރު ާބަޖެޓް ާމިއަހަުރގެ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާނޫނޭ.ާ ާގޮތަކަށް ާޕްރޮގްރ މް ާއިންޝުއަރެންސް ާހެލްތް ާފުރިހަމަ ާވަކި ާހިނގަމުންދަނީ ާމިހ ރު ާމަދަނަ ފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވޭ

ާމިާ ާއޮންނ އެހެންވީމ ، ާެރކަމަންޑޭޝަނަކަށް ާހެލްތްއަހަރުގެ ާފުިރހަމަ ާއިޞްލ ޙުކުރެްއވުން.ާާނެ ާމަދަނަ ޕްރޮގްރ މަކަށް

ާއެހެންވީމ ،ާމިާމަސައްކަތްާިކހ ާވަރަކަށްާޮގއްސަާވޭތޯ.ާ

ާ235 

 މިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތްާއ މިނަތުާޖަމީލުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންނަކީާމިކަމުަގިއާއ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާއަޅުާ ނޑުމެން،ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ެނާައޅުގަ ގަ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ ާއެކަމުން ާއެހެންވީމަ، ާމިތިބީ. ާރ އްޖޭަގއި ާއަދި ާނޫން ާބައެއް ާލިބިފައިތިބި ާތަޖުރިބ ތަކެއް އެހ ބޮޑު

ާވޯލްްޑާބޭން ާކޮޅުަގިއވެސް ާކުރީ ާހަފްތ ގެ ާހިންގަން.ާމި ާއެބަ ާތަކެއް ާޕްރޮސެސް ާބަެއއްާކޮންސަލްޓޭޝަން ާއަދިވެސް ކ އި

ާރަނގަޅުާ ާއެންމެ ާގެްނގުެޅވޭނެ ާމިކަމަށް ާބ އްވައިފިން ާބައްދަލުވުންަތކެްއ ާމަސައްކަތު ާއެކީަގއި ާމީހުންނ އި  240ބޭރުގެ

ާއެީއކީާެހލްތްާއިންޝުއަރެންްސާެއއްާ ާކޮބައިތޯ.ާެދންާމިހގ ރުާމިާއަުޅަގނޑުމެްނާގެްނގުޅޭާްސކީމަކީ ސްޓްރެޓެޖީތަކަކީ

ާހެލްތް ާމަޙްރޫމްވެފަިއާާނޫން.ާސޯޝަލް ާމިކަމުން ާމ ަނާއަީކ ާއިންޝުއަރެންްސގެ ާެހލްތް އިްނޝުއަރެންސެއް.ާސޯޝަލް

ާއަސ ީސާޚިދުމަތްާ ާއެ ާަވރެއް، ާކޮންމެެވސް ާމީހަކަށް ާދ  ާހޯދަން ާޚިދުމަތް ާިސއްޙީ ާުނވ ނެ. ާހުރެގެން ާމީހަުކ އެްއވެސް
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ާޕް ާހަމަ ާއިންޝުއަރެްނސެއް، ާހެލްތް ާއެކަމަކު ާލިބެންޖެހޭނެ. ާއަށް ާެއާއޭނަ ާހަދަންޏ  ާއިްނޝުއަރެންސެއް ރަިއވެޓް

ާޚިދުމަތްާ ާއަށް ާއޭނަ ާއެތަނުން ާހަމަ ާހިނގައްޖެއްޔ  ާހޯދަން ާޚިދުމަތް ާއެތަނަކަށް ާމީހަކު ާަކވަރާނުލިބޭ  245އިންޝުއަރެންސް

ނޑުމެ ނޑުމެންާބޭނުމެއްނުވޭާއެފަދަާއިންޝުއަރެންެސއްާއޮންނ ކަށެއް.ާއަުޅގަ ންާނުދީާފޮނުވ ލެވިދ ނެ.ާއެހެްނީވމ ،ާއަުޅގަ

ާމިހ ރުާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެަކމުގައި ާއެހެންވީމ ، ާގ އިމުކޮށް، ާސްކީމެްއ ާއިންޝުއަރެންސް ާހެލްތް ާސޯޝަލް ބޭނުންވަނީ،

ާކޮންސަލްޓޭޝަންާޕްރޮސެސްތަކެއްާހިނގަމުންދ ާވ ހަކަާދަްނނަވ ލަން.ާ

ާ

 250 މިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ސުވ ލަީކ،ާވެލްފެއަރގެާދަށުންާއެހީާެއއްާހޯދުމަށްާޢަމަލުކުރަންޖެހޭާއުސޫލަކީާކޮަބއިތޯ.ާާޝުކުރިއްޔ .ާއ ެދ،ާައޅުަގނޑުާ

ވަރަށްާގިނަާފަރ ތްތަަކކަށްާމިހ ރުާވެލްފެއަރގެާދަށުންާއެހީާެއއްާހޯދަންާއުޅެންޖެހޭގޮތްާމިޮއތީާނޭނގިފައި.ާއަދިާދެމުންާ

މަްސ1ާާޭބސްފަރުވ ާކުރުމަށްާރަޖިސްޓަީރާކުރ ާފަރ ތްތަކަށްާާގެންދަނީާކިހ ވަެރއްެގާއެީހއެްއތޯ.ާދެންާމަދަނައިގެާދަށުން

ާލިބެމުންދ ތީވެ،2ާާ ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާޝަުކވ ތައް ާއެކަުމގެ ާލަސްވެގެން ާނުލިބި ާޚިދުމަތް ާވ އިުރގަިއެވސް ާދުވަސް މަސް

ާގެންުގޅުްއވަން ާެއބަ ާވިސްނުންފުޅު ާލިބޭނެގޮތަކަށް ާރަްއޔިތުންނަށް ާައވަހަށް ާޚިދުމަތް ާއެ ާއެކަްނާއެއަްށވުރެ  255ތޯ.

 ހަމަޖެހިގެންދ ނީާކިހ ާދުވަހަކުންތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

 މިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތްާއ މިނަތުާޖަމީލްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާއެހެންާދަންނަވަންާ ާލިބޭނީ ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާވަރެކޭ ާހަމަާމިވެނި ާމިހ ރު ާވެލްފެއަރގެ ާދަންނަވ ިލހެން ާކުރިން އަޅުަގނޑު

ާދަންާ ާމިސ ލަކަށް ާދަތި. ާވަރަށްާވަރަށް ާކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީހަކަށް ާއޮތް ާަވްއދ ފައި ާއައި.ސީ.ޔޫަގއި  260ނަވަންޏ 

ާއޮްތާ ާޕްލަސްގައި ާމަދަނަ ާއެގޮތަްށ ާވެސް ާބޭރުަގއި ާއެކަަމކު ާދަންނަވ ހެން. ާމ ލޭގައި ާއެހެންވީމ ، ާޚަރަދެއް. ބޮޑު

ނެޑއް މިހ ރުާމަދަނަާޕްލަސްގައިާެވއްޖެްއޔ ާއެބަޮއްތާ،ާމީހަކަށްވެއްޖިްއޔ ާޚަރަދުކުރަންޖެހިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާވަކިާމިންގަ

ާވިްއޔ ެވްސާ ާވެލްފެއަރަގއި ާއެކަމަުކ ާއެނގޭ. ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާގެންގުޅެންޖެހޭ. ާައޅުަގނޑުެމން ާސީލިންގ އޭގެ

ާހަމަާ ާދެވޭނީ ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާއެހެްނވީމ ، ާޚަރަދުކުރަން، ާއަްށ ާއޭނަ ާކިހ ވަރަކަށްތޯ ާބަލަންޖެހޭ ާއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑަކަްށާ ާމިންގަ ާފަށައިގަންނަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދެންނެވީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާނޭނގެ. ާބުނ ކަށް ާވަރެކޭ  265މިވެނި

ގެންގުޅެނީާޑޮކްޓަރާެދއްވ ާިލއުން.ާެއއީާއެންމެާމުހިންމުާެއއްަޗކަށްާބެލޭނީ.ާއެީއާކޮންކަަހލަާކަމެއްާހުރިތޯާއ އި.ާދެންާ

ާައޅުގަާ ާއ ދެ، ާބަިއވެރިވެަފއި، ާބެޗެްއާމަދަނައިގެ ާފަހަރަކު ާބެޗް، ާކޮންމެހެން ާއެއީ ާދަންނަވ ލިހެން ާކުރިން ނޑު

ާބައެްއކަހަލަާ ާއެބަހުރި ާމިގެްނދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާެއާއެަބއި.ާދެން ާޕްރޮސެސްކުރަމުން ާރެޖިސްޓަރކޮްށާއެ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު މެންާބަލަމުންާގެންދ ވ ހަކަާވެސްާކަންތައްތައްާައޅުަގނޑުމެންާރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަންތައްަތއްާއަުޅގަ

 270ާހަމަާދަންނަވ ލަން.
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ާ

 މަތިވެރީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޚދުމަތްާރަނގަޅުވަމުންދަންޏ .ާ ާރ އްޖޭގެާސިއްޙީ ާަކންނޭނގެ ާމަދުވ ނެ ާބޭނުންވ ާވަރު ާެއހީ ާދިއުމަށް ާބޭރަށް ރ އްޖެއިން

ާއަތޮޅުތަާ ާރ އްެޖއިންާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗ އި ާޑޮްކޓަރުން ާސްޕެޝަިލސްޓް ާކުރައްވ  ާޚިދުމަތް ާހޮސްޕިޓަލްތަުކގަިއ ާބައެްއ ކުެގ

ާުކޑަކުދިންެގާ ާައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި ާއެބަދޭ. ާިއވެމުން ާއުޅޭކަމ އި ާދަތިކަމެއް ާރިޕްލޭްސކުރުމުގެ ާއެމީހުން  275ދ ކަމ އި،

ާ ާނެތްތ  ާއ4ާެޑޮކްޓަރެްއ ާކިއިން. ާނޫހުން ާިއއްެޔ ާވެްސ ާދަތިތަެކއްާެވއްޖެކަމަށް ާމިކަހަލަ ހެްނވީމ ،

ާކުރިމަތިވެަވޑަިއގެންފަިއވޭތޯ.ާެއހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ާމިކަންާޙައްލުކުރަންާކޮންާފިަޔވަޅުތަެކއްތޯާއަުޅއްވަނީ.

ާ

 މިނިސްޓަރާއޮފްާހެލްތްާއ މިނަތުާޖަމީލްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާވަރަާ އ ދެ، ާކޮންމެެވސް ާއ ދެ، ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްެތރި ާސްޕެޝަލިސްޓުންާޝުކުރިްއޔ  ާއިނގޭތޯ. ާޙަޤީޤަެތްއ ާެއއީ  280ކަށް

ާފުޅ ކޮްށާ ާވަރަށް ާމިހ ރު ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާދިމ ވަމުންދޭ. ާދަތިތަެކއް ާތިުބމުގައި ާއަދި ާައއުމުަގއ ިއ ރ އްޖެ

ާހަމަ ާއަދި ާވެސް ާޕްރޮވިންސްަތކުަގިއ ާރެކުރޫޓްކުރުމުގައި. ާމިދަނީ ާކުރަމުން ާމަސަްއކަްތ ާފަރ ތްތަކ އި ރީޖަނަލްާާއެކި

ާވެްސާ ާީސވީތައް ާލިބިވަަޑއިގަންަނވ  ާއެބޭފުޅުންނަށް ާއޮްނނ ނެ ާދަންނަވ ަފއި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި

ާނެތްކަމެްއާ ާޮޑކްޓަރަުކ ާކުަޑކުދިންގެ ާައއި.ޖީ.އެމް.ެއްޗގަިއ ާދެްނ ާގެންދަވަން. ާފޮނުްއވަުމން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންާމިހ ރުާމިާބަލަމުންދަނީާޚ އްޞަާކޮންސަލްޓެންޓުންާއަޅުަގނަޑކަށެއްާއެނގިފަެއއްާނެތް  285.ާއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާމިހ ރުާ ާދަންނަވަމުންދ އިރު ާިމވ ހަަކ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބަދޭ. ާކުރަމުން ާމަސަްއކަތް ާެގނައުމުގެ ާނަމަވެސް ާމުއްދަތަށް ކުރު

ާނިއޮރޮލޮޖި ާއެބަިތްއބެވި ާވަޑަިއގެން ާޓަރމަށް ާޝޯޓު ާއަދިާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި ާސަރޖަންއަކ އި ާިނއުރޯ ސްޓަކ އި،

ާޑޮކްޓަެރއް.ާ ާޚ އްޞަ ާކިްޑނީގެ ާއެހެންވީމ ،ާއޭެގ1ާާނެފްރޮލޮޖިސްޓަކ އި.ާއެއީ ާެއބަތިއްބެވި. ާެވސް ާމިވަގުތު ޑޮކްޓަރުން

ާގެންދަ ާއެބަ ާބަލަމުން ާބަލިމީހުން ާމެދުވެރިކޮށްގެްނާރެޖިސްޓަރކޮށްގެން ާޑޮކްޓަރުން ާއެހެން ާއިޢުލ ންކޮށްގެން ވ .ާކުރީަގއި

ާބޭނުންވ ާ ާއެންމެ ާހަމަ ާމިގެްނދަނީ ާބަލަމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާރ އްޖެތެރޭަގއި ާއެީކގަިއ ާމިއ އި ާހަމަ  290ދެން

ާއެމީހުންނަށްާ ާދިޔައިމަ ާުއސޫލުން ާކޮންޓްރެކްޓް ާމިބަލަނީ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާވެސް ާލިބޭތޯ.ާއަިދާމުސ ރަ ސްޕެޝަލިސްޓުން

ާވޭެނގޮތަކަށްާއެާކޮންޓްރެކްޓްާހަމަޖެއްސޭތޯ.ގެއަށްާގެންދަންާއަތަށްާލިބޭާައދަދުާގިނަކުރެ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާޖަވ ބުދެްއވިފަހުން ާިމނިސްޓަރ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ،35ާާޝުކުރިއްޔ . ާހަމަވީ. ާމި ާމިހ ރު ާަވގުތު  295މިނިުޓގެ

ާއަޅުަގނޑުާމިނިސްޓަރަށްާުޝކުރުދަންނަވަންާމަޖިލީހަށްާވަޑައިގެންާޖަވ ބުެދއްވީތީ.

ާ
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ކަންކަން.2 ާ.ާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

 300ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ާއެ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާައއިޓަމް ާރައ2ާާީެޖންޑ  ާއެޖެންޑ ާށް.ާމަޖިލީހުގެ ާކަންތައްތައް.ާމި ާހުށަހަޅ  ާޭމޒުން ސްގެ

ާއޮތްާއެެޖންޑ ާައއިޓަމަށްާދިއުމު ާއިުތރުކަމެއްާނެތް.ާދެން ނުޑާދަންނަވ ލަންާއައިޓަްމގެާދަށުންާމިއަދު ެގާކުިރންާއަުޅގަ

0.12ާާ 1ާާގައި ާކޮމިޓީ ާިއޤްތިޞ ދީ ާެއއީ ާއެަބއޮތް. ާމަސައްކަތް ާޤައުމ3ާާީކޮމިޓީެއްއގެ ާކޮޓަރީަގއި. ާކޮމިޓީ ނަންބަރު

ާނަންބަރުާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއި.1ާގައިާޢ އްމުާކޮމިޓ0.12ާާީނަންބަުރާކޮމިޓީާކޮޓަރީަގއި.ާއަދ4ާާިސަލ މަތުގެާކޮމިޓީާ

ާ305 

ާހަށްާތަޢ ރުފުކުރަންޖެހޭާބިލު..ާމަޖިލ7ާީ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިހ  ާއަޅުަގނޑު ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާއެޖެންޑ ާާށް.7ާރު ާއެ ާޤަރ ރު.ާމިއަދު ާބިލ އި ާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް

 310ާއައިޓަްމގެާދަށުންާވަކިާކަެމއްާނެތް.

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާ.ާކުރިންާތަޢ ރުފުކުރެވިފައިވ ާބިލެއްގެާކުށެއ1ް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަިއޓަމް ާތ1ައެޖެންޑ  ާކުރިްނ ާމިއަުދވެްސާ. ާިއރ ދަކުރެއްިވއްޔ  ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާކުށެއް ާބިލެްއެގ  315ޢ ރަފްކުރެވިފައިވ 

ާއެކަހަލަާކަމެއްާނެތް.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.0

ާ

 320 ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

ާގެާދަށުންާވެްސާމިއަދުާއިތުރުކަމެއްާނެތް.ގަިޑއިރު.ާމިާެއޖެންޑ ާއައިޓަމ3ާާުބްތިދ ޢީާބަހުސްާއިާ.0އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތް.32
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ާ

 325ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެޖެން ާައއިޓަމް ާނުނ32ިޑ  ާމިޮއތީ ާކުރިއަްށާ. ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަށުން ާމަސައްކަތުގެ ާނުނިމިހުރި ާމަސައްކަތް. މިހުރި

ާގައިާިމވ ާކަންތައް.33ާންދަންއޮތީާއެޖެންޑ ާއައިޓަްމާގެ

ާ

ކަންކަން.33 ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅާ 

ާ330 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެީއ،ާއެހެންކަމުންާައޅުގަާ ާކޮމިޓީތަކުންާުހށަހަޅ ާކަންތައްތައް.ާއެޖެންޑ ާށް.ާއެއ33ާަނުޑާމިދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމް އީ

ާ ާދިވެހިރ އ33.3ްއައިޓަމް .ާ ާތައް ާދ އިރ  ާއިދ ރީ ާނިމިާާލ މަރުކަޒީޖޭެގ ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީގެ ާބިލުގެ ާހިންގުމުގެ އުސޫލުން

ާނިޒ މ  ާއިއްެޔ، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގެންެދވުން. ާކުރިއަށް ާރިޢ ޔަތްކުރެއްވުން ާމައްސަލަާމަޖިލީހުން ާހުޅުހެންވޭރުާބެހޭ ެއއް،

 335ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާލަ()ނިޒ މީާމައްސަ

 

 ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާޕ ޓީތަކ ިއާ ާސިޔ ސީ ާިނންމ ފައި ާައވަސްގޮެތްއގައި ާައޅުަގނޑުމެްނާވަރަށް ާތެރޭަގއި ާކަންތައްތަކުގެ ާހުށަހަޅ   340ކޮމިޓީތަކުން

ާާގުިޅގެން ާގޮތ  ާތަމްސީލުވ ނެ ާޢ އްމުމެންބަރުން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަޢުލޫމ ތެއް ާއ ިއާާބެހޭ ާރައީސް ާނިންމ ފައި ކޮމީޓީިއން

ާހަމައަށްާ ާމަނިކުފ ނ އި ާމުވައްަޒފުން ާއިދ ރީ ާކޮމިޓީގެ ާޢ އްމު ާބަލ ލަން ާބޭނުންވޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާފޮނުވ ފައިވ ނެ. ހަމައަށް

ނޑުމެންާއެކަމަށްާއިންިތޒ ރުކުރީމު.ާކޮިމޓީތައްާައވަހަށްާބ ްއވަ ިއގެްނާއެމައްސަލަާފޮނުވ ަފއިވޭތޯ.ާިއއްެޔގައިާވެސްާއަުޅގަ

ާނުގެނެވޭާ ާަތޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއެކަންކަން ާކުރުމުން ާކަންކަން ާދަންނަވ ީނާާކަމަށްާއަވަހަށް ާައޅުަގނޑު ވެއްޖެްއޔ 

ާަމއްސަލ ގައި.ާއެކަމަުކާ ާިމއުޅެނީ.ާޤަރ ެރއްގެ ާދ ންވެގެން ނޑުމެން ާކަމަކ ިއާއަުޅގަ ާެއކަހަލަ ާވެސް  345މައްސަލައެކޭ.ާމިއަދު

އިުރގައިާއެހިސ ބަށްާއައިްސސަާއޮތްކަމަކަށްާނުވޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާޢ އްމުާކޮމިޓީގެާއޮފީްސާމަނިކުފ ނުާމިާމަޢުލޫމ ތުާދެއްވ 

ވެސްާހުންނ ނީާމިތ ާއެރެތޭަގއި.ާއެހެްނވީމ ،ާެއވ ހަކަާދަްނނަވ ލަންެވގެން.ާނިޒ މީާމައްަސލައަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާއެަބޭވާ

ާމިކަން.ާ
ާ

ާ350 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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.ާރިޯޕޓްވަނީާައޅުަގނޑަށްާލިބިފަާލަާެއއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާތިވިދ ޅުވިއ ދެ،ާނިޒ މީާަމއްސަ

ާިއއްޔެާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާހިމަނ ނަން. ާަމއްސަލަ ާއެ ާއެޖެންޑ ަގއި ާމ ދަމ ގެ ާއިރ ަދކުެރއްިވއްޔ  ނޑު ާއަުޅގަ އަދި

ންާމިއަދުގެާމަަސއްކަުތގެާަގޑިާއިތުރުކޮްށގެންާނަމަވެްސާއެއްބަްސވެފަިއވ ނީާމިއަދުގެާެއޖެންޑ ގައިާމިާރިޕޯޓްާހިމަނައިގެ

 355މިާމަސައްކަތްާނިންމުމަށް.ާެއހެންކަމުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިވިދ ޅުިވާވ ހަކަފުުޅާއަުޅަގނޑުާބަލަިއގެންފިން.ާެއކަންާ

ާއަާ ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނުޑ ާައުޅގަ ާގެންދ ނަން. ާކުރިއަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ށް.ާއ33.3ާައިޓަމް

ާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާމަޖިލީހުންާާލ މަރުކަޒީދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނިމި ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާބިލުގެ ާހިންގުމުގެ އުސޫލުން

ާމަޖިލީހަށްާ ާވަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިއއްޔެ ާދަށުން ާައއިޓަމްގެ ާއެޖެންޑ  ާމި ާގެންދެވުން. ާކުިރއަށް ރިޢ ޔަތްކުރެްއވުން

ާއިޞް ާހުރިހ  ާހުރި ާހުށަހަޅުއްވަން ާއަޅުަގނޑުމެން ާނިމިފައި. ާއެމަސައްކަތް ާތ އީދުލިބި ާހުށަހެޅި ޖަހަންދެނ2ާާްލ ޙެއް

ާ ާަމސައްކަތަކީ ާއޮތް ާކުރަން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާިމއަދު ާއިތުރުކޮށްގެން. ާަވުގތު ާކުރީ ާމަސައްކަތް  360ގަިޑއިރުެގ3ާާއިްއޔެ

ާފުރު ާހުޅުވ ލަން ާމަރުޙަލ  ާބަހުްސގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާމަރުޙަލ . ާބަހުެސއްަގިއާބަހުސްގެ ާއެްއގަިޑއިރުގެ ޞަތު.

ާ ާއަށް 42ާާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ 42ާާމިނެޓް. ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާނުވ  ާނިސްބަތް ާޕ ޓީައކަށް ާވަކި 1ާމިނެޓް.

ާއަށްާ ާއަށ5ާާްމިނެޓް.ާޕީ.އޭ ާޕ ޓީ ާޕ ޓީާއަށ1ާާްމިނެޓް.ާޤައުމީ ާޖުމްހޫރީ ާއަދި ާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ނެ.1ާާމިނެޓް މިނެޓް

ާއު ާައޅުަގނުޑާމި ާބަހުސަށް. ާހުުޅވ ލަން ާތަޅުން ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދ ަނން. ާއަުރވަމުން ާުފރުޞަތު ާައޅުަގނޑު ސޫލުން

 365ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެ ާޝުކުރިއްޔ  ާހުަށހެޅުއްވި ާއ ދެ،ާސަރުކ ރުން ާރަީއސް. ާގޮަތކަށްާާލ މަރުަކޒީރި ާވަިކ ާޤ ޫނނުއަސ ސީަގއި ބިލު

ާބިލ އިާ ާމި ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާވީހިނދު، ާބަޔ ންކޮށްފައި ާބުނެ ާއެުކލަވ ލުމަށް ާހިންގުމަށްޓަކައި ދައުލަތް

 370ތިންާކުރިމަތިވުމަށްާފަހުގައިާމިާިބލުގެާމަސައްކަތްާނިމުމަކަްށާދޭތެރޭގައިާވަރަށްާބޮޑެތިާމަްއސަލަތަކެއްާދެފަހަރެްއގެާމަ

ާއެްއެޗްއާ ާހަމަ ާބެހޭގޮތުން ާހިނިގގޮތ ިއ ާކަން ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިީޓގެ ާއިޞްލ ޙުތަކ ިއ ާހުށަހެޅިފައިވ  މިދ އިރުގަިއ

ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާގޮތް ާހުށަހެޅި ާސަުރކ ރުން ާބިލު ާތެދުވީ.ާއ ެދ،ާމި ނުޑާމި ާއަުޅގަ ާޕ ީޓާއަށް،ާާދަންނަވ ލަން އިިދކޮޅު

ާމަށާ  ާކޮށ  ާބިލު ާކޮމިޓީއެްއަގއި ާއޮތް ާކޯރަމް ާފުރިހަމަ ާޕ ޓީގެ ާއެ ާކަމުނުގޮްސގެން ާއަށް ާޕ ޓީ ާއިދިކޮޅު ާމިއޮތް މިތަނުގައި

ާއެބޭފުޅުްނާ ާފުރުޞަތުގަިއ ާދިން ާހުށަހެޅުމަށް ާއިޞްލ ޙު ާމިފެންނަނީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާފަހުގައި ތިރިކޮށްލުމަށް

ާބަ ާބޭނުންވ ގޮތަށް ާވެސް ާބިލަށް ާއެހެންވީމ ،22ާާްއޓަންކުރެްއިވ ާވ ކަން. ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާވެސް ާއެފަރ ތުން  375އިޞްލ ުޙ

ނޑ302ާާު ާއަުޅގަ ާދ އިރުގައި ާނިންމަން ާއަލުން ާމަސައްކަތް ާބިލުގެ ާމިއަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާެއުކގައި އިޞްލ ޙ އި

ާ ާމި ާމަަސއްކަތް ާބިލުގެ ާމި ާހިއެއްނުެވއޭ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ 302ާާދަންނަވ ނީ، ާތެރެއިން އިޞްލ ޙ35ާާުއިޞްލ ުޙެގ

ާކުރެވިދ ނެހެންނެއް.ާ ާހިއެއްުނޭވާމިކަން ާއަޅުަގނަޑކަށް ާއޮތްގޮތަކަށް ާބިލު ާމި ާމިހ ރު ާދެން ާނުިވޔަސް ާއަދި ފ ސްވިޔަސް
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ީރާއުޫސލުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ާލ މަރުަކޒީއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާެއކަންތައް.ާއެއީާއިދ ރީާގޮތުންާ

ާލިބިދޭާ ާބ ރުތަކ އި،ާރަށްަތކަށް ާލިބިދޭ ާއަތޮޅުަތކަށް ާއަދި ާބ ރުތަކ އި ާލިބިދޭ ާހިންގުުމގަިއާއިދ ީރާދ އިރ ތަކަށް  380ދ އިރ ތައް

ބ ރުތަކ އިާމަސްހުނިވެގެންާޮގސްފައިާމިއޮތީާސަރުކ ރުންާބިލުާފޮނުވިއިރުަގއިާހަމައެކަނިާޕްރޮވިންސްާހަދ ނަމޭާބުނެގެންާ

ާމީހުންނަ ާބަޔަކު ާދަންނަވަންާއެކަމަށް ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ާތެޭރގައި. ާމަސައްކަތެްއގެ ާކުރެވުނު ާހިތްހަމަނުޖެހިގެން ށް

ާބިލަށްާ ާމި ާސަރުކ ރުން ާދިވެހި ާގޮތުްނ، ާމީހެއްގެ ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލިމެންޓް ާނިސްބަތްވ  ާއަްށ ާޕ ޓީ ާހިންގ  ސަރުކ ރު

ާ ާގޮތަށް ާއެްއގޮތްވ  ާުއސޫލުތަކ ިއ ާަގވ އިދ އި ާޤ ނޫނ އި ާކުެރވޭނީ ާބިލަކަށް.ާމަސައްކަތް ާނިންމައިދޭ މަޖިލީހުން

ާއެކަށީގެްނވ ާ ާވެސް ާޖެހުމަކީ ާއަންނަން ާއަނބުރ  ާއަނެއްކ  ާތަޅުމަށް ާހަމަ ާބިލު ާމި ާފަހަރުގައި ާވ ނަމަ  385އެހެންނޫކަމަށް

ކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއިޞްލ ުޙތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުުމގައިާވަަރށްާބޮޑަށްާމެންބަރުންާވިސްނ ވަަޑއިގަތުމަކީާއޮތްކަމެއް.ާއެއީާ

ާހުރިާ ާފިކުުރގަިއ ާސިޔ ސީ ނޑުމެންެގ ާއަުޅގަ ާެގންދ އިރުގަިއ ާނިންމ ފައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނެއް ާކަމެއް އެްއވެސް

ާޤ ނޫެނއްެގާ ާއެ ާގޮެތއް ާުއޅެވޭނެ ާރައްޔިތުންނަށް ާޤ ނޫނެއްަގއި ާއެ ާކަމަކުނުދޭ. ާކިަޔއިގެންެނއް ާހަމަެއކަނި އެްއޗެހިތަކެއް

.ާއެއީާއިދިކޮުޅާޕ ޓީާވިޔަްސާއަދިާެއއްކޮުޅާޕ ޓީާިވޔަސް.ާކަތީބުްނާބޭރުކޮށްފަިއާހިޔ ވަހިކަމުެގާދަށުަގއިާއޮންނަންޖެހޭނެ

ާޙަޤީޤަތުަގިއާ ާބިލަކީ ާމި ާއެހެްނވީމ ، ާލިޔަސް. ާކަތީބުން ާބޭރުކޮށްފައި ާަކއުންސިލަރުން ާލިޔަްސ،  390ކައުންސިލަރުން

ާ ާދަންނަވ ނީ ާޮއޅ302ާުއަޅުަގނުޑ ާބޮުޑ ާވަރަށް ާހަމަ ާބިަލކީ ާމި ާއެީކަގއި ާއެްއޗެކޭ.ާއިޞްލ ޙ އި ާއޮތް ާެއކީަގއި މަކ އި

މެންބަރުންާމިއަށްާވިސްނ ަވަޑއިނުގެންާވޯޓުާދެްއަވއިފިއްޔ ،ާއަމިއްލަފުޅަށްާހަމަާމިާބިލަށްާލ ފައިާހުރިާއިޞްލ ޙުތަކަށްާ

ނޑުާއެދެނީާމިާބިލުާއަވަހަށްާމިާ ނޑުާހަމަާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާއަުޅގަ ާވެސްާގޮތްތަެކއްާފެނިގެންާހިނގައިދ ނެތީާއަުޅގަ

ާމަސައްކަތްާނިމިގެންާދިއުން.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ395 

ާގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާކުރެްއިވާ ާކޮމިޓީން ާކުރެއްވި ާމަސައްކަތް ާމިއެދުނީ ާފުރުޞަތަކަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމަސައްކަތްޕު ާބުރަާބުރަ ާކުރެްއވި ާއެ ާއެބޭފުޅުން ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާދަންނަވ ލަން. ާޝުކުރު ާހަމަ ޅަށް

ނުޑާޤަބޫލުކުަރން.ާއެއަށްފަހުާައޅުަގނޑުާދަްނނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާމިީއާ މަސައްކަތްާބަލަިއގަންނަންާޖެހޭނެކަމަށްާއަުޅގަ

ާ ާމަސައްކަތެކޭ. ާޖެހޭނެ ާނިންމ ލަން ާމިހ ރަށް ާބިލުެގާމިހ ރުން ާމި ާކުރިން ާމީގެ ާނުކުރަްނ ާއުންމީދެއް ނުޑ  400އަުޅގަ

ާުހއްޓ  ާހުއްޓ ިލާގޮަތކަށް ާއިން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމިތަނުަގއި ނޑުާމަސައްކަތް ާއަުޅގަ ާމިފުރުޞަތުގައި ާހަމަ ާކަމަކަށް.ާދެން ލ ނެ

ާ ާލިބިފައިވ  ާމަޢުލޫމ ތު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއްކަމަކީ، ާމުހިންމު ާެއންމެ ާބޭނުންވ  ގޮތުަގއިާފ ހަގަކޮށްލަން

އަޅުަގނޑުމެްނގެާހަމަާގިނަާައދަދެއްގެާަރއްޔިތުންާމިއަދުާްޕރޮވިންސްާހަދ ކަށްާޤަބޫލެއްާުނކުރޭ.ާޭއގެާއެންމެާބޮޑުާއެްއާ

ާ ނޑުެމން ާވަީނާއަުޅގަ ާއަތޮޅެްއާާލ މަރުކަޒީސަބަބަކަށް ާވީހިނދު،ާކޮންމެ ާލިބިފައި ާފުރުޞަތު ާހިންގަން ާޤަުއމު އުސޫލުން

ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއަލުންާާވަކިން ާއޮްއވައި ާލިބިދީފައި ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ާބ ރު  405ހިންގުމުގެ
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އަޅުަގނޑުމެންާއޭތިާގްރޫޕްތަަކކަށްާބަހައިގެންާއަތޮޅުތަެކއްާެއއްކުރަންާކުރ ާމަސައްކަތަކީާަރއްޔިތުންާއެާބަލައިގަންނ ެނާ

އެމް.ޑީ.ީޕާއަށްާނިސްަބތްވެަވޑަިއގަންނަވ ާމެންބަރުންާާމަސައްކަތަކަށްާުނވ ތީ.ާއަުޅަގނޑުާހިތ މަކުރަންާއިްއޔެަގއިާބައެއް

ާއިޞްލ ުޙާ ާބޭތިއްބުމަށް ާރަށްރަށުގައި ާކައުންސިލުން ާޢައްޔަންުކރ  ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަދިވެސް މިތަނުގައި

ާއަޅުާ ާދިއުމަކީ ާފ ސްެވގެން ާނުލައި ާޕްރޮވިންސް ާދ އިރު ާނިމިގެން ާބިލު ާމި ާއެހެންވީމ ، ާވ ތީ. ނުޑާހުށަހަޅުއްވ ފައި ގަ

ާއަްށާ ާތަރައްޤީ ާކުރިއެރުމ އި ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާއެހެންމެ ާއަދި ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާގޮތުގައި  410ޤަބޫލުކުރ 

ނޑަށްާަޤބޫލުކުރެވޭތީާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާވެސްާޭއގެންާފައިދ ާކުރ ނެާަކމެއްާކަމުަގއިާއަުޅގަ

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙް

އުސޫލުްނާހިންގުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާާލ މަރުކަޒީޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާ

ާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާިދވެހިރ އްޖޭެގ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްެތރި ާބިލު. ާހިންގުމަށްާާލ މަުރކަޒީހުށަހެޅުއްވި  415އުސޫލުން

ނުޑާޤ ނޫނުއަ ނަޑއެޅިފައިާވ ތީާމިަކންާކުރުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުްނާހުށަހެޅުއްވިާބިލުާއަުޅގަ ނުޑމެންާކަ ސ ސީަގއިާއަުޅގަ

ާއިޞްލ ެޙއްާ ާއެްއވެސް ާބިލަށް ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކުރަމޭ. ާތ އީެދއް ާވެސް ާބިލަކަށް ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ދަންނަވ ނީ

ާަގވ  ާނުބައިކޮށް ާސަބަބަކީ، ާނ ޅަމޭ. ާހުށައެއް ާހުށަހެޅުމަކީާވެސް ާއިޞްލ ޙެއް ާކަމަކަށް ާއޮތް ާކޮށްފައި ާޚިލ ފަށް އިދ އި

ާވ ތީާ ާކަމަކަށް ާވެދ ފަދަ ާަފޙުމް ާކަމަށް ާެއއްެޗއް ާސައްޙަ ާއެއީ ާދުރުތިބީންނަށް ާތިބި ާބަަލން ާދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ާ ާމިދެންނެވީ ނޑު ާައޅުގަ ާުނކުރީ. ާއެކަން ާއަޅުަގނޑު ާަގވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާ)ހ(ާއިންާވ13ާަަރއްޔިުތންގެ ާމ އްދ ެގ  420ނަ

ފަށައިގެންާ)ބ(ާއ އިާހަމައަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާަބއްަލވ ލެްއވީމަާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނެާމ އްދ އެއްާނުވަތަާބިލުެގާ

ާރައީސް،ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާބިލުގައި ާމި ާނުކުރެވޭނެ. ާަމސައްކަެތއް ާބިލުގެ ާގެއްލޭވަރަށް ާމަޤްޞަދު ާހުށަހެޅި ާބިލު މަފްޙޫމް،

ާ ާމަސައްކަތްކޮށްފައިާއެްއކޮށް ާމިހ ރު ާބިލުން ާމި ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާނެތޭ ާވެސް ާމ އްދ އެއް ާއެންމެ ބަދަލުނުކުރ 

ާ ާގޮތުން ާަރއްޔިތުންެގާާލ މަރުަކޒީމިއޮތް ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުހިންގޭނެތޯ، ާހިންގޭނެތޯ ާރަށްަތްއ ާރ އްޖެތެރޭގެ ުއސޫލުން

 425ޖެހޭނެާކަމެއްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާމިހެންާމިދެންނެވީާމަންދޫބުންނަށްވެާތިބެާވިސްނަންޖެހޭނެ.ާމިއީާކުރަން

މިާބިލުންާމިހ ރުާމިާބުނަނީާދަތުރުކޮށްފައިާދިަޔ،ާމަތިންާުއދުހިފ ާދިޔަާމަތިންދ ާބޯޓެއްެގާޕައިލެޓްާދުރައްަޖއްސ ލ ފަިއާ

ާއަމ ންކަމ  ާހަވ ލުވ ށޭ.ާރަންވޭަގއި ާދުްއވަން ާއައިސް ާބަޔަކު ާތެރެއިން ާބުނެވެނީ.ާފަޅުވެރިންގެ ާމި ާޖަްއސ ށޭ.ާމިހެން އެކު

މިކަމެއްާނުކުެރވޭނެ.ާައޅުަގނޑުާމިހެންާމިދެންނެވީާމިާކަުއންސިލުތަކުންާކުރަންޖެހޭާކަްނތައްތަުކގެާތެރޭަގއިާމިާބިލުންާ

ާފެންާ ާކަރަންޓް، ާހިންގުން، ާކަމެއް ާހުރިހ  ާތައުލީމީ ާހެދުން، ާނަރުދަމ  ާހެދުން، ާބަނދަރު ާއޮތް، ާއެބަ ބ ރުދީފައި

ާކޮންޓިޓީސްާމިކަ ާއޮފް ާބިލު ާތައްޔ ުރކުރުމ ިއ ާބީ.އޯ.ކިޔު ާހެދުމ އި، ާރިޕޯޓްތައް ާސ ރވޭ ާކުރަންޖެހޭ  430ންތައްތަުކގެ

ނޑ ލެްއވީތޯ.ާ ާތައްޔ ރުކުރުމ އި،ާމިކަމަށްާދ ނެާބަޖެޓްާހެދުމ އި،ާމައިކްާކަ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިނެްޓާވީމަާމައިކުާަކނޑ ލަން.1ާއޮތީާއެމް.ޑީ.ޕީގެާބޭފުޅުންނަށްާއެމް.ޑީ.ޕީގެާޕ ލިމެންޓްރީާގްރޫްޕާލީޑަރުާވިދ ުޅވެފައިާ

ާ435 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް

ާއަޅުަގނުޑގެާބ ކީާއޮތްާަވގުތުޮކޅުާވެސްާލީޑަރަށްާދެްއވީ.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއިށީއިނީ.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާންާމުޙައްމަދުމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައި

ާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާމެންބަރުންާާލ މަރުކަޒީއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާކޮމިީޓގެ ާއެ ާދިރ ސ ކުރެއްވި ާބިލު ާހިންގުމުގެ  440އުސޫުލން

ާކޮމިޓީްނާ ާބަލ އިރުގައި ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާައޅުަގނޑު ާމަސައްކަތަށް ކުރެްއވި

ާބޭފުޅުންެގާތ އީދ ެއކީަގއި.ާކޮމިީޓަގިއާ ާއެންމެ ާބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި ާވަނީ ާރިޕޯްޓާފޮނުވ ފައި ާއަދި މަސައްކަތްކުަރއްވ 

ާއެާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމެއް. ާއެބޭފުޅުންގެ ާއެއީ ާނުެގންނެވުން ާބައިވެރިެވވަަޑއި ާޭބފުޅުން ާބައެއް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާބޭ ާދޭާބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ާފުރުޞަތު ާމަލ މ ތްކުރުމަށް ާެއކަމަށް ާނުވަތަ ާުއނިކަމަށް ާމަސަްއކަތުގެ ާކުރެްއވި ފުުޅން

ާތިބެާ ާދުުރގަިއ ާބައިވެރިުނވެ ާ ާކަމަކީ. ާމުހިންމު ާެއންމެ ާޑިމޮކްރަސީގެ ާބައިވެިރވުން ާއ ދެ، ާއެކަމަކީ.  445ކަމެއްނޫން

ާދ އިރ ތަ ާއިދ ރީ ާދ އިރ ަތއް، ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާނޫން. ާފ ޑުކިޔުމެއް ާމުހިންމުާާލ މަރުކަޒީއް ާހިންގުމަކީ ުއސޫލުން

ާކަމެްއ.ާ ާގޮސްފަިއވ  ާފ ިއތުވެގެން ާަވގުތު ާެއކަމުގެ ާއަދި ާކަމެއް. ާލ ޒިމްކުރ  ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ކަމެއް.

ނ ާއަުޅގަ ާޙަޤީޤަތުގައި ާިމއަދު ާދެއްކުމަކީ ާބަަހނ ތައް ާއުޒުރުަތކ އި ާއިތުރު ާލަސްކުުރމަށް ާމިކަން ޑުމެންނަްށާއެހެންވީމަ،

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާޖެހޭ ާއެބަ ާވިސްަނން ާއަޅުަގނޑުމެން ާއ ދެ، ާނެތް. ާދެންނެވޭކަށެއް ާކަމަށް ާކަމެއް ާއޮތް ފުރުޞަތު

ާއ ދެ،ާާލ މަރުކަޒީ ާކީްއވެގެންކަން. ާދޭންޖެހެނީ ާތަނަވަސްކޮށްދޭން ާފުރުަޞތު ާހިންގުމަށް ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ  450އުސޫލުން

ާައޅުގަނ ާއ ދެ، ާވ ޖިުބވޭ. ާބަލ އިުރާޤ ނޫނުގައި ާއަނެްއގޮތުން ާލ ޒިމްކުރޭ. ާއެބަ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދެންނެވިހެން ާކުރިން ޑު

ާފުރުޞަތުތަްއާ ާއެކަމަށް ާދިނުން. ާއިޚްތިޔ ރުަތއް ާބ ރ އި ާހިންގުުމގަިއ ާކަންކަން ާއެމީހުންގެ ާރައްޔިތުންނަށް ކަމަކީ

ާމިާ ާތަފ ތުވެގެން ާިޚޔ ުލ ާތެޭރގައި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާމިހ ރު ާބެހޭގޮތުން.ާތަނަވަސްކޮށްދިނުން. ާކޮށްދިނުމ އި ާމިކަްނ އުޅެނީ

ާ ާދ އިރ ތައް ާިއދ ރީ ާައޅުަގނޑުމެން ާމޮޑެލްއަކަށްތޯ. ާކޮން ާކިހިނެތްތޯ. ާޮކށްދޭނީ ާމިކަން ާއަދި ާލ މަރުކަޒީާއެހެންވީމަ،

ާ ާއިދ ީރ ާބަޔ ންކޮށްދީފައިވ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއ ާތަަނވަްސކޮށްދޭނީ ާހިންގުން ާމ ލ42ާާެއުސޫލުން ާއަދި ާއ ިއ  455ދ އިރ 

ނޑަްށާހިމެނި ގެންވ ާގޮތަށްާވަިކަވކިންތޯާނޫނިއްޔ ާއަނެއްކ ާމިާއިުތރުާގްރޫޕްތަކެއްާމީގެތެެރއިންާއުފައްދަިއގެންތޯ.ާއަުޅގަ

ާފެނިފައި.ާ ާއޮތީ ާމިހ ރު ާެވސް ާދެޮކޅު ާީމގެ ާއެބައޮތް ާަރއްޔިތުްނނަށް ާއަދި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް 7ާހީވ ގޮުތގަިއާމިކަމުަގއި

ސްާކިަޔސްާއަދިާއެހެންާނަމެއްާކިޔަސްާެވސްާއަދިާީރޖަންާކިޔަސްާވެސްާމިގޮތަށްާގްރޫޕަށްާބަހައިގެންާއަދިާޕްޮރވިން

ާވެރިކަމެްއާ ާހެޔޮ ާފެނިފައި. ާއޮީތ ާެވސް ާަފއިދ  ާިހންގުމުގެ ާފެންވަުރަގއި ާއަތޮޅުތަުކގެ ާއަދި ާފައިދ އ ިއ ހިންގުމުގެ
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ާރަްއޔިތުންގެ ާެވްއޖިއްޔ  ާބައެއް ާހިްނގ  ާވެރިކަމެއް ާހެޔޮ ާރައީްސ، ާއަޑުާާޢިއްޒަތްތެރި ާރައްޔިތުން ާައހަންޖެހޭނެ.  460އަޑު

ާހެޔޮާ ާވެރިކަމަކަށް ާހިންގ  ާދީެގން ާކަންފަތެއް ާބީރު ާައުޑތަކަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާަޤބޫލުނުކޮށް، ާބަސް ާރައްޔިތުންގެ ނ ހ ،

ާރައްޔިތުންގެާ ާއަުޑއަހަންޖެހޭނެ. ާރަްއޔިތުންގެ ާބަަޔުކވެއްިޖއްޔ  ާދަުއވ ކުރ  ާވެރިކަމަށް ާހެޔޮ ާނުިކޔ ނެ. ވެރިކަމެކޭ

ާހެދުމަށްާއަ ާޕްރޮވިންސް ާތ އީދު ާރަްއޔިތުންެގ ާތ އީދު. ާަރްއޔިތުންގެ ާކޮބައިތޯ ާބުނަނީ. ާރަްއޔިތުން ާކީކޭތޯ ުޑއަހަންޖެހޭނެ.

ާއެހެންވީމަ،ާ ާނޭދޭ. ާރަްއިޔތުންނެއް ާނެތް. ާތ އީދެއް ާދޭނަމޭ. ާވޯޓު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސ ބިތުކޮށްެދއްވ ޭށ އޮތްކަން

ާ ާނުކުރެވެނީ. ާތ އީދު ާއެކަމަށް ާމުސްތަޤްބަލަށްާއަޅުަގނޑަށް ާމުޅި ާމިކަމަކީ ާނުކުރައްވ ށޭ. ާހިތްބަރު ާއެަކމަށް  465އެހެންވީމަ،

ާމިހ ރުާ ާމިދަންނަވަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާނޫނޭ. ާދިއުމެއް ާބަންދުވެގެން ާމުޅިން ާމިކަން ާކުރިމަގަށް ރ އްޖޭގެ

ާދ އިރ ތަ ާއިދ ރީ ާއެ ާބަޔ ންކޮށްފައި. ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާޮއތޭ ާއެބަ ާފުރުޞަުތާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާއެ ކަށް

ާފިޔަވަޅުާ ާމި ާކުރިމަގަށް ާމަުގަގިއ ާގެންދަވ  ާކޮށްަޓވަމުން ާތިބޭފުޅުން ާެއއަްށފަހުގައި ތަނަވަސްކޮށްދެްއވ ށޭ.

ާެއކަމަކުާ ާއިޖ ބަދެވޭނަން. ާއެކަމަްށ ާައޅުަގނޑު ާައޅަންެވްއޖިއްޔ  ާތ އީދ ެއކު ާަރއްޔިުތންގެ އަޅުްއވަްނވެއްޖިްއޔ ،

 470ާށްާއަޅުަގނަޑކަށްާއ ނާބަސްާބުނެވޭކަށްާނެތޭ.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާރައްޔިތުންގެާތ އީދުާނެތްކަމަކަާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު

ާ ާހުށަހެޅުއްވި ާސަރުކ ރުން ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާނިންމަވ ފައިާާލ މަރުކަޒީޝުކުރިއްޔ  ާކޮމިޓީން ާރިޕޯޓް ބިުލގެ

ނޑަށްާފ ހަގަކުރެވޭާދެތިންާެއްއޗެއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާވެރިކަންާފެށިގެންާއަންނަނީާހުށަހެ ޅިއިރުގައިާއަުޅގަ

ާއިޞްލ ޙުތަްއާ ާބިލު ާއެހެންަނމަވެސް، ާކިބ ަގއި. ާރަްއޔިތުންގެ ާވެސް ާދެމިއޮންނަނީ ާއަިދ ާކިބައިން.  475ރައްޔިތުންެގ

ާކޮ ާވިސްނެނީ ާޮބޑަށް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާފެށިގެންާގެންނެިވއިރު ާވެރިކަން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބެވި މިޓީގައި

ާހުރީ.ާ ާވެސް ާގެންނަވ ފައި ާިއޞްލ ޙުތަްއ ާވިސްނުމުގައި ާެއ ާއަދި ާކަމަށް ާކިބައިން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އަންނަނީ

ާ ާއެހެނިހެން ާއަދި ާއިދ ރ ތައް،ާމިނިސްޓްރީތަކ އި ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއެހެންނަމަވެސް،ާދިވެހިރ އްޭޖެގާތަންފީޛީ ާއެއީ ތަންތަން

ާނުލިބޭާ ާޚިދުމަތްތައް ާލިބެންޖެހޭ ާއެ ާއިދ ރ ތަކުން ާތަންފީޛީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާތަންތަން. ާހުރި ާޤ އިމްކޮށްފައި ރައްޔިތުން

ާގުޅިފައިވާ  ާމި ާނިޒ މުތަކ އި ާދަތުރުފަތުރުގެ ާއަދި ާފަތުރުތަކ އި ާދަތުރު ާަވިއގެ ާޤ އިްމކުރެވިފަިއވ  ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި  480ާގޮތަށް

ތަރައްޤީާއ އިާލ މަހިފައިވ ާުހރިހ ާކަންކަމެއްާހުއްޓޭާގޮތަށްާބިލުގެާއިޞްލ ޙުތަެކއްާވަނީާހުށަހަޅ ފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއެމެންޑްމަންޓްތަކަކީ ާނުވަަތާމިފަދަ ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާމިފަދަ ާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ާ ާނަފީކުރ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޤ އިމްކުެރވޭ ާިމ ާމިހ ރު ާދިވެހިރ އްޖެަގއި ާއެހެންކަމަްށވުމ އެުކ އިދ ީރ43ާާކަންތައްތަކެްއ.

ާވަރަށްާ ާގްރ ސްާރޫޓްާލެވަލްަގއިާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮުތގައި ާވެިރކަންާފެށިގެންާއަންނައިރު ދ އިރ ާއަށްާރަްއޔިތުންގެ

 485ހުރިާނަފީކުރެވެނިވިާއިޞްލ ޙުަތއްާމީގެންާއުނިެވގެންދ ނެކަންާހަރުދަނ ކޮށްާމިކަންތައްާޤ އިމްކުރެވޭނެ.ާއަދިާގެނެސްަފއިާ

ާސިޔ ސަެތއްާ ާެއއްެވސް ާސަުރކ ުރގެ ާއ އި ާދ އިރ  ާއަެނއް ާއ އި ާދ އިރ  ާއެއް ާވިސްނޭ. ާައޅުަގނޑަށް ވެސް
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ާިދވެހިރ އްޖޭަގއިާ ާވޭ. ާެވްސ ާއިޞްލ ޙުތަކެްއ ާހުށަހަޅ ފަިއވ  ާޤ އިްމނުކުރެވޭނެކަމަށް ނުދެމެހެއްޓޭނެކަމަށް،

ާފ އިުތވިތ ާއަޅު ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާއެްއޒަމ ނެއްަގއި ާވެސް ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާޖެހިދ ނެ،ާއަޅުގަ ާމިސ ލެއް ަގނޑުމެންނަށް

ާައޅުަގނުޑާ ާސަބަބުން ާޙަރަކ ތްތަެކއްެގ ާއެތަްއ ާއިޖުތިމ ޢީ ާމުބ ރ ތްތަކ އި ާޒޯނު ާމުބ ރ ްތތަކ އި، ާފުޓްބޯޅަ ސަރަހައްދީ

ާ ާރ އްޖ3002ާޭހަނދ ންވަނީ ާެވސް ާޒޯުނާހިސ ބުގައި ާމުބ ރ ތްތަކ އި ާކުޅިވަރު ާއެިކއެކި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާުޒވ ުނން  490ގެ

ާަޤއުމެްއާ ާވަނީ. ާމަަސްއކަތްކޮށްފައި ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާއަލ ކުރަން ާރޫޙް ާއިޖުތިމ ޢީ ާމިކަންތަްއތަކުަގއި ާއ އި ސަރަހައްދުގަ

ާުކޅިވަރުާ ާރ އްޖޭަގއި ާއ ލ ކުެރިވެގން. ާރޫޙް ާއިޖުތިމ ޢީ ާޤައުެމއްަގއި ާއެ ާެއއްެޗްއާާކުރިއަރ ނީ ާހުރިހ  މުބ ރ ތްތަކ އި

ާދ އިރ ގައިާ ާތިމަރަފުށީ ާއަށް،ާމިސ ލަކަށް ާމ ލެ ާހަދައިގެން ާސްޓޭޑިޔަެމްއ ާވަކި ާމ ލޭގައި ާގޮތެްއަގިއ ާމަރުކަޒީ ނެތިދިޔައީ

ާތިނަދޫާ ާމިހެންގޮސް ާތޮއްޑޫ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާއައިފަހުން. ާމ ލެ ާދިޔައީ ާުއވި ާޖަމްޢިއްޔ ތަކ ިއާއެއްޗިހި ާފުޓްބޯޅަ ާތިބި

 495މިހެންާއައިާހުރިހ ާއެއްޗެއްާމ ލެާއ އިާލ މެހިާއެމީހުންާވަނީާނެތިގޮސްފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދިވެހިާސަރުކ ރުންާއަދިާ

ާލެވަލެްއގަިއ،ާ ާސަރަހައްދީ ާހަރަކ ތްތަްއ ާއިޤްތިޞ ދީ ާޙަރަކ ތްތަކ އި ާއިޖުތިމ ޢީ ާވަނީ ާމެނިފެސްޓޯގައި އެމް.ޑީ.ޕީ

ާޤ އިމްކޮށް ާފެންވަރެއްަގއި ާވައިެގާާސަރަހައްދީ ާއަދި ާކަމަށް. ާއެއް ާދިވެހިރ އްޖެ ާއޮތް ާލ މެހިފައި ާއަކީ ދިވެހިރ އްޖެ

ާއަށްާ ާގުޅިފަިއވ ާސަރަަހއްދުތަކަކަްށާހެދުމ އި،ާދިވެހިރ އްޖެ ާގޮތުން ާަބއިނަލްއަްޤވ މީ ާދ އިރ ަތކަކީ ާއިދ ރީ ދަތުރުފަތުރުން

ާގޮތެާ ާަބއިނަލްައޤްވ މީ ާއަނެއްތަކަށް ާެއއްަތނުން ާމުދަލަކީ ާމ ލޭާއެތެރެކުެރވޭ ާނުގެނެސް، ާަބނދަރަށް ާމ ލެ އްަގއި

 500ާބަނދަރަކީ،ާމ ލެާއަކީާމިހ ރުާވިސްނ ލެްއވިްއޔ .....

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމަޢުސޫމްهللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާފުރުޞަތުާ ާއޮތް ާގޮތަށް ާނިންމ  ާހަމައިން ާރައްޔިތުންނ  ާކަންތަްއ ާރައްޔިތުްނގެ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއުންމީދުކުރަން.ާއ ދެ،ާރައް ާއަުޅަގނޑު ާކަމަށް ާޖެހެނީ ާދުވަސް ާދ ނެ ާމެދުވެރިކޮށް ާބިލު ާމި ާލަސްނުވެ ާހަމައަށް ޔިތުންނ 

ާަރއްޔިތުްނެގާ ާލިބިގެން ާބަިއވެުރވުން ާަރއްޔިތުންެގ ާނިންމުމުގައި ާކަންތައްަތއް ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާގޮތަީކ ާރަނގަޅު  505އެންމެ

ާދިއު ާފަހިވެގެން ާމަގު ާނިންމޭނެ ާކުރިމަތިލ ންޖެހުމަކީާކަންތައް ާދަތިތަކ  ާތަފ ތު ާފަށ އިރު ާކުރަން ާަކމެއް ާބޮޑު ން.ާމިފަދަ

ާއަިދާ ާވެްސ ާތެރެއަށް ާގޮތުެގ ާނިންމި ާކޮމިޓީން ާނިމި ާދިރ ސ ކޮްށެގން ާބިލުން ާމި ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކަމެއް. އެކަީށގެންވ 

ނޑުމެންާޚ އްޞަކޮށްާޑީ.އ ރު.ޕީގެާފަރ ުތންާވެސްާގިނަާއިޞްލ ޙުތަެކްއާލ ންޖެހުމުންާއޭގެ ންާދޭހަވަނީާމިާބިލަކީާއަޅުގަ

ާބިެލއްާ ާމީގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާބިލެކޭ. ާއޮތް ާވަދެފައި ާއަށް ާފުރިހަމަ ާމީގެތެރެއަށް ާބަިއވެިރވުން ާރައްޔިތުންގެ ހުރިހ 

ާމިހ ރަށްާ ާމިހ ރުން ާެގނެސްފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިލު ާމި ާހުންނ ނެ. ާތަންތަން ާއޮލަނބުޮކށްލަންޖެހޭ ާއަންނައިރު  510ވުޖޫދަށް

ާހޯދައިދިނުމަށްފަހުާ ާފުރުޞަތު ާނިންމުމުގެ ާކަންތައް ާރައްޔިތުްނެގ ާރައްޔިތުންނަށް ާލަސްނުކޮށް ާހަމަ ވެސް

ާރަްއޔިތުންާ ާއޮލަނބުކުރަމުން ާކަންތައްތަްއ ާހުރި ާއޮލަނބުކޮށްަލންޖެހިފައި ާުމސްތަޤްބަލުގައި ާއަދި އިރ ދަފުޅުކުރެްއިވއްޔ 
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ފުޅުވ ާގޮތަްށާފުރިހަމަާއަށްާނިންމުމުގެާމަގުާތަނަވަްސެވގެންދ ނެކަމަށްާނިންމ ާކަންތައްތައްާއެމީހުންާރައްޔިތުންާބޭނުން

ާާރިާރަީއސް.އުންމީދުކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެ

ާ515 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަްޙމަދުާސަމީރު

ާޢިއްޒަތްތެ ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވަްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާމިދާ ޝުކުރިއްޔ  ާކުރަމުން ާމަޖިލީހުން ރި

ާފިކުރުންާ ާސިޔ ސީ ާބަދަލުގައި ާކޮށްދިނުމުގެ ާމިކަން ާރަްއޔިުތންނަށް ާއެްއގޮތަށް ާރޫޙ  ާމަސައްކަުތގެ ާމި މަސައްކަތަީކ،

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާ ގެއްލިާހަލ ުކވެފައިާތިިބގެންާެއކަންާއެގޮތަށްާކުރީމ ،ާމިއީާައޅުގަ

ާނުދެޭކާފ ސްވި ާައޅުަގނޑު ާކަމުގައި ާބިލެއް ާކުރެވޭނެ ާޢަމަލު ާމަޢުނަވީގޮތެްއަގއި ާގޮތަކުން ާެއއްެވސް ާިވޔަސް  520ކަމުަގއި

ާމިާ ާކުރ އިރު ާމަސައްކަތެއް ާމިފަދަ ާތިބެ ާމިތ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަންނަވަން. ާހިތ މައ އެކު ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ވ ހަކަ

ާ ާމަސަްއކަތަކަށް ާޒ ުތގެ ާނުކުރެވޭ ާގޮތުން ާފޯރުކޮށްދިނީމ ،ާޢަމަލީ ާހަމައަށް ާރަްއޔިތުންނ  ާއެކަންކަން ާހަދ  ާބިލު މި

ނޑުާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާބިލުާދިރ ސ ާ އެކަންކަންާނުކުެރވޭނެކަމީާހަމަާމިއަދުާޙަޤީޤަތެއްާކަމުގައިާައޅުގަ

ާ ާކުރުމުގެ ާބަދަލު ާއެކަންކަން ާގޮތުން ާޤ ނޫނީ ާަމސައްކަުތގައި ާދިރ ސ ގެ ާބިލުގެ ާއެކަްނކަމަށްާކުރުމުގެ ާބަދަލުގައި ނިޔަތް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާހަލ ކުވެފަިއވ ކަން ާއިތުރަށް ާބިލު ާވ ތީެވާމި ާކަަމށް ާތެރެއިން ާފިކުުރގެ ާިސޔ ސީ ާވަނީ ާގެންނެވިަފއި  525ފިކުރު

ާ ާގެނައިރު ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާބިލަށް ާމި ާބިލަށް، ާހުަށހެޅިފައިވ  ާދަންނަވަން. ާެވސ302ާާްހިތ މައ އެކު ާމިއަދު އިޞްލ ޙު

ާމި ާވެސްާާގެނެވި ާމިހ ރު ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެގެންދ އިރު ާމިގޮތް ާއެގޮތް ާފ ސްވެ ާގޮތްގޮތުން ާއެިކ އިޞްލ ޙުތައް

ބިލުގައިާހުރިާވަްނވޭާމަގަކުްނާވަނުމަށްފަހުގައިާނުނިކުމެވޭެނާގޮތަކަށްާހުރިާތަންތަންާއިތުރަށްާމަގުގެާއަެނއްކޮޅުާވެްސާ

ވެސްާވަނީާހުށަހެޅިފައޭ.ާއެހެންކަމުން،ާއެަފދަާއިޞްލ ޙުތައްާމެޖޯރިޓީންާއިތުރަށްާބެނދިގެންދ ނެާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުތައްާ

ނޑުމެންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލިސްާލަދުވެިތާ  530ފ ސްާކުރުމުންާދެންާވެގެންދ ނެާގޮތ އިާމެދުާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސ އިާއަުޅގަ

ާރައީްސ، ާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑާހިތ މައ އެކު ާއަުޅގަ ާކަމުގައި ާސިޔ ސީާާވ ންޖެހޭނެ ާކުރަން ނުޑާއުންމީދު އަުޅގަ

ާ ާމި ާމިއަުދ ާއެއްކިބ ކޮށްފައި ާއަުޅަގނޑުމެންެގާާލ މަރުކަޒީފިކުރު ާމިއަދުގެ ާހިންގުމުަގއި ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ އުސޫލުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާމި ާހުށަހެޅުމަށް ާހުށަހަޅ ފަިއވ  ާއަޅުަގނޑު ާފުރުަޞތު ާއޮތް ާޒުވ ނުންނަށް ާކަމުަގިއވ  ާބަެއއް ާބޮޑު އ ބ ދީ

ާހިްއސ ކުރ ާމަ ާބައެއް ާބޮޑު ާއ ބ ދީެގ ާމިއަދު ާޒުވ ނުންނަކީ ާރ އްޭޖގެ ާއެއީ ާކަމަށް. ާކޮށްދެއްވ ނެ ާތ އީދު ޖިލީހުން

ާދެކޭތީ،ާ ާކަމުަގއި ާކަމެއް ާމުހިންމު ާއޮތުމަީކ ާުފރުޞަތެއް ާއަދ ކުރެވޭނެ ާމީަގއި ާަދއުރު ާުޒވ ނުންގެ  535ބަޔަކަށްވެަފއި،

ާެއއްކިބ ގަާ ާފިކުރު ާސިޔ ސީ ާދަންނަވ ނީ ާހުަރްސާއަޅުަގނުޑ ާފުރުޞަތައް ާއޮތް ާުޒވ ނުންނަށް ާވެސް ާބ ްއވ ފައި އި

ާނ ޅުއްވ ށޭ.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު
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ާ ާމި ާމިއަދު ާއ ދެ، ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމި ާރަހުށަހެޅިފައިވ  ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާމިއީ،  540އްޔިތުްނގެާބިލަކީ

ާކަ ާޮކންކަމެއް ާވަނީ ާބިލުން ާމި ާހޭލުންތެރިކަމަކ  ާބޮޑު ާވަރަށް ނޑުމެންގެ،ތެރޭގައި ާއަުޅގަ ާޤ ނޫނުެގާާން ާމި ާބިލުގެ މި

ާބިލެއް.ާ ާއެނގޭ ާކަން ާކިހިނެއް ާވަނީ ާމި ާމިކަން ާހޭލ  ާބޮަޑށް ާވަރަށް ާމިއަދު ާރައްޔިތުން ާތިބޭ ާކުރަން ާއަމަލު މައްޗަށް

ާގޮތުާންކަމުންއެހެ ާބެހޭ ާނުކުރަން.ާމިބިލ  ާޤަބޫެލއް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާދޭންޖެހޭނެ ާތަފްސީލުތަކެއް ާބޮޑު ާމ  ން

ާައޅުަގނުޑާާ،އެހެންނަމަވެސް ާގޮތުން ާބެހޭ ާެއކަންތައްަތކ  ާހުރީީތވެ ާިބލުގައި ާކަންތައްތަެކއް ާކަންބޮޑުވ  ނޑު އަުޅގަ

ާގެ ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާތެރޭަގއި ާއިޞްލ ޙުތަުކގެ ާއެ ާޢިްއޒަތްތެނައި. ާއަޅުަގނޑު ާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާހަމަ ާމެންބަރުންގެ  545ރި

ާދަންަނވަން ާވެްސާާ،އަޅުަގނޑު ާއަދި ާކަތީބުންނ  ާތިބި ާރަށްރަށުގައި ާތިބި ާމިހ ރު ާއަންނަިއރު ާއުފެިދގެން ަކއުްނސިލުތައް

ތަްއާއަދިާކައުންސިލުާއެބޭފުޅުންާބޭނުންވެދ ނެާކައުންސިލުތަކަށްާކުރިމަތިލ ން.ާތަފ ތުާމަޤ މުގައިާތިބިާބޭފުޅުންއެކަހަލަާ

ާކަމެއް.ާާއިދުމ އުފެ ާެއކަީށގެންވ  ާދިއުމަކީ ާގެއްިލގެން ާަބެއއްެގާަވޒީފ ތަެކއް ާއެތަްއާބަިއވަރު ާމުހިއްމު ގުޅިގެްނާެއކަހަލަ

ޅުަގނޑުާއޮންނ ނެާމިާބިލުެގާވަޒީފ ގަިއާތިބެާއެާބޭފުުޅންނަށްާކުރިމަތިލެވޭނެާގޮތެއްާއަާސިވިލްާސަރިވސްާއެހެންކަމުން

ާގެނެސްތެރެއި ާން ާމަޤ ދީފައި. ާސަރވިސް ާސިވިލް ާއޭަނާއެީއ ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރިމަތިލެިވދ ނެ. ާމީހަކަށް ާހުރި  550މުަގއި

ާ ާމަގ މުން ާހުރި ާކުރިން ާޭއނަ ާގުިޅގެން ާއިންތިޚ ބުވުމ އި ާައޅުަގނުޑާއޭނަ ާއެހެންވީމަ، ާޖެހެނޭ. ާދޭން އިސްތިޢުފ 

ާ ާދަންނަވ ނީ ާކަމެމިާައޅުަގނޑުެމންމިއީ ާބޮޑަްށާިވސްނަންޖެހޭނެ ާވަރަށް ާމީހުންނަށްާއަދު ާތިބި ާވަޒީފ ތަުކަގއި ކޭ.ާމިއަދު

ާއެބަ ާދޭްނާާބިރުވެރިކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެުފރުޞަތު ާބަޔަކަށް ާބޭނުންވ  ާއެަކމަށް ާއެހެންވީމަ، ާބޮޑަށް. ާވަަރށް އޮތް

ާފަރ ތަ ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާމިއަދު ާދީފިކަމަށްވަންޏ  ާއެކަން ާލިބިގެންދ ނެޖެހޭނެ. ާލުއިތަެކއް ާވެސް ާއަޅުަގނށް ުޑާކަމަށް

ާ ާއެހެން ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާސަރުކ ރުން ާމިދެންނެވީ ާަކއުންސިބަޔަކު ާމި ާބަލ ލ ިއރުގައި ާކުރަން  555ލުތަކުްނާމަދު

ާގޮސްފި ާމީހުން ާވެގެންދ ނެވެއްިޖއްާކަމަށްާއެކަހަލަ ާފަސޭހަކަށް ާލިިބގެންދ ނެ ާއެއީ ނުޑާޔ  ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ެއއްކޮށް .

ާއޮންާ ާތެރޭަގއި ާހަމަހުށަހެޅުންތަކުގެ ާހޯދައިނ ނެ ާފުރުޞަތުތައް ާމިކަހަލަާހަމަ ާއެހެންވީމަ، ާުކރުން. ާމަސައްކަތް ދިނުމަށް

ާހުށަ ާގިނަ ާތެރެއިާވަރަށް ާބިލުގެ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާހުންނ ނެ. ާއަޅުަގނޑު ާކަންަތއްތަކަްށާހެޅުންތައް ާކަންބޮޑުވ  ން

ދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންާައޅުަގނުޑާއަޅުަގނޑުާހުންނ ނީާމިާދެންނެވިާއިޞްލ ޙުަތއްާހުށަހަޅ ފަިއ.ާޖުމްލަާގޮތެއްަގއިާ

ާ ާމިާާ،ކަންބޮުޑވުމެއްާތެރޭގައި ާމިތިބީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވީނަމަވެްސ ާވީކަމުގައި ާތަފ ތު ާޚިޔ ލު ާދޭތެރޭގައި ާބިލ   560މި

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާެއހެންކަމުންާއަދުގެާސަުރކ ރުްނާއ ދެ،ާާއިޞްލ ޙުތައްާނިިމގެންދ ާގޮަތކަށްާމިކަންާޤަބޫލުާކުރ ށޭ.

ާގޮތަކަށްާވެސް ާކޮންމެ ާނިންމ  ާމަޖިލީހުން ާމި ާގެންދިއުމަށްޓަަކިއާާތިމަންނަާވިދ ުޅވީ ާކުރިއަށް ާމިކަން ާޤަބޫލުވެ ރުހި

ާރަާ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާދަންަނވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާއެ ާކުރ ނަމޭ. ާކަމެއް ާހުރިހ  ާަރއްޔިތުންާކުރަންޖެހޭ ާއަދި ގެާއްޔިުތންނަށ އި

ާޚަ ާއުފ ވެރި ާދިޔަ ާލިބިގެން ާވެސް ާބިލުގެމަޖިލީހަށް ާމި ާކުރިްނ ާމަޖިލީހުގެާާބަެރކޭ. ާގޮތަށް ާެވގެންދިޔަ ކަންތައްތައް

ާ ާތެރޭގަިއ ާއުފ ކުރ  ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީ ާނުދ ނެ. ާވެެގނެއް ާހަމިކަންތައްަތއް ާަރއީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި  565ާމަާކަމެއް.

ާކަންބޮޑުާ،އެހެންމެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިތުރުކަމަކީ،މިއަދު ނޑުާވ ންޖެހޭ ާމިާކަންބޮޑުވ ންާއަުޅގަ ާާއިތުރުކަމަކީ ބިލުންާާެޖހޭ
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ނަޑއެޅޭާަގވަރމަންޓްާޮއތޯރިޓީ،ާލޯކަލްާަގވަރމަންޓްާޮއތޯރިޓީގައިާމިހ ރުާބިލުަގއިާޮއތްާގޮތުންާ ާމެންބަރުންާމ1ާާިމިާކަ

ާ ާހުށަހެޅުމެއް ނޑުެގ ާައޅުގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާތިބެނީ. ާރ އްޖޭގެ 30ާާއޮްނނ ނެ ާތެރެއިން ސަރަޙައްދަކަްށ5ާާއަތޮުޅ

ާއ ދެވޭާގޮަތކަށްާއޮންނ5ާަސަރަަޙއްދުްނ5ާާާހިގެން،ާއެބެ ާރ އްޖޭގެާބޮުޑާއ ބ ީދގެާބޮޑުާންބޭފުޅުންނަށްާއެތަނަށް .ާއެއީ

ާކުރެިވގެންާ ާމަޝްވަރ  ާބޯޑުަގއި ާތަނުގައި ާދެންނެވި ާމި ާފިުކރު ާޚިޔ ލ  ާއެބޭފުޅުންގެ ާރ އްޖެތެޭރަގއި. ާދިރިއުޅެނީ  570ބައެއް

ާއަތްމަްއޗަށް ާރައްޔިުތންގެ ާބ ރުަތއް ާތަނުގައި،ާއެާާރައްޔިތުންގެ ާނަގ  ާޑިސިޝަން ާއެ ާހިސ ބުން ާމިދެންނެވި ގެންދެވޭނީ

ާހުށަހެީޅާާމަރުޙަލ ގައިާމަޝްވަރ  ާއަޅުަގނޑު ާއެާިއޞްލ ޙު ާއެބޭފުޅުްނާލިބިގެން.ާއެހެންކަމުން ާފުރުޞަތުތަކެއް ކުރެޭވނެ

ާ ނުޑާދަންނަވ ނީާމިއަދުމިދެންނެވިާސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ.ާއެހެންވީމަ،ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާޖުމްލަާގޮެތްއގައި މިާާއަުޅގަ

ާ ާދެކޭ ާމިކަމުގައި ާކަންބޮޑުމަޖިލީހުން ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާެއއީ ާކަންތަގޮތް ާވީނަމަެވްސާވަންޖެހޭ ާކަުމގަިއ އްަތކެއް

ާއައަ ާމިތިބީ ާމިއަދު ާޅުޅުަގނޑުމެންނަށް ާހުށަހެޅިގެންނޭ. ާއިޞްލ ޙުތަެކއް ާގޮތަށް ާބޭނުންވ  ނޑުމެން ާގަ  575އިޞްލ ޙުތައްާމި

ނޑުމެފ ސްވެގެްނާދި އްިވާފުރުޞަތައްާންާޤަބޫލުވ ނެ.ާއެެހންކަމުންާދެއުމުންާެއއޮތްާޮގތަކަށްާއަުޅަގނޑުމެންާރުހިާައޅުގަ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާައޅުަގނުޑ..

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާފުނަދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމް

ނޑު ާަރީއސް،ާއަުޅގަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިީބކީާާޝުކުރިއްޔ  ާފިކުުރގައި ާސިޔ ސީ ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާފުރަތަމަ  580އެންމެ

އަޅުަގނޑުމެންާޑީ.އ ރު.ީޕގެާެމންބަރުންނެއްާނޫން.ާސިޔ ީސާފިކުރުންާބުއްދިާހަލަލުެވާއަިމއްލަާތަޢައްޞަބ ާދަިހވެތިކަންާ

ާމިވަ ާމިހ ރު ާޕްޮރވިްނސްތައް ާތިބި ާއުފައްދަިއގެން ާޮބޑުކަމުން ާއޮތްލެއް ާފެއިުލވެފަިއ.ާހިތުގައި ާބަލައިނުގަނެ ާަރއްިޔތުން ނީ

މިއީާދިވެހިރ އްޖޭގެާލޮބުވެތިާހުރިހ ާރައްޔިތުންާވެސްާޤަބޫލުކުރ ނެާކަމެއް.ާއޭރުވެސްާޕްރޮިވންސްާހަދަމުންާދިޔައިރުަގިއާ

ާހަ ާެވސް ާއަޅުަގނޑު ާެވސް ާފެށިއިރުގައި ާހިންގަން ާގ ުތން ާަރއްޔިތުންނަށް ާކަންަތއްތަކެއް ާއުސޫލުން މަާޕްރޮވިންސް

 585މިތަނުގައިާބުނިންާތިކަމެއްާކ މިޔ ބެއްާނުވ ނެ،ާިތގޮތަކަށްާިތކަމެއްާނުކުެރވޭނެ.ާނަތީޖ ާައކީާމިއަދުާރަްއޔިތުންާވަރަްށާ

ބޮޑަށްާމިކަމަށްާނުރުހިފައިާތިީބ.ާނުރުހޭނެތ ާރައްޔިތުންާއެްއކޮށްފައިާހުރިާމުދަލ ިއާފައިސ ާވެްސާޕްރޮވިންްސގަިއާތިޭބާ

ާކައުން ާދަންނަވ ލ ނަންާމިނިސްޓަރުންނ އި ާގޮތުން ާމިސ ލެއްގެ ާކުރަމުން. ާބޭނުން ާހުރިގޮތަށް ާހިތު ާއެދަނީ ސިަލރުން

ާވެސްާ ާށ.އަތޮޅުަގއި ާކުެރވެުމންދަނީ. ާބޭނުން ާނެގި ާފަިއސ  ާެއ ާވެސް ާަކންތައްތަކަށް ާކުދިކުދި ާވަރަްށ ކުދިކުދި

ާނި ނޑު ާއަުޅގަ ާވެްއޖިއްޔ މު، ާގޮތުން ާއޮތް ާއެނގިފަިއ ާފަހުން ާވަރަށް ާރައްޔިތުްނާއަޅުަގނޑަށް ާދ އިރ ގަިއ ސްަބތްވ 

ާފައިސ ާ ާެވސް ާަކންތައްތަކަށް ާމިކަހަލަ ާމުބ ރ ތ  ާޤުުރއ ން ާމުބ ރ ތ އި، ާބަށި ާތެެރިއން ާފައިސ ގެ  590ހޯދ ފައިވ 

ާިތއްެބިވާ ާލ ފައި ާތަންފީޛުކުރުމަށް ާިސޔ ސަތުތަްއ ާަސރުކ ރުގެ ާތެރެއިން ާނިޒ މުެގ ާމި ާއަނެްއކ  ާއެދަނީ. ބޭނުންކުރަމުން

ާމަޤ މުތަކު ާވެްސާއެކި ާމައްޗަށް ާޚިދުމަތްތަކުގެ ާއަސ ސީ ާލިބޭ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެދަނީ ާބޭފުޅުން ާކައުންސިަލރުންނ އި ގެ

ާޚިދުމަތްާ ާކަރަންޓްެގ ާަޅއިމަުގގައި ާށ.އަތޮޅު ާދަންނަވ ލ ނަން، ނުޑ ާއަުޅގަ ާހަމަ ާގޮތުން ާމިސ ލެްއގެ ާގަންނަމުން. ގަދަވެ
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ާ ާމިހ ރު ާިކޔެވ5ާުނުލިބޭތ  ާަކއިރިވަނީ.ާސްކޫުލގެ ާނެތް.ާދުވަހ  ާގޮތެއް ާބެލޭނެ ާމީހުން ާބަލި ެމްއާނެތް،ާހޮސްޕިޓަލުަގއި

 595ހަމަާކައުންސިލަރުާމީހ ާއަތްގަދަކޮށްގެންާރައްޔިތުންާހޯދ ފަިއާހުރިާއިންޖީނުާގެާތަކަކަށްާވެރިެވގަެނގެންާއުޅޭާުއޅުން.ާ

ާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަލީަގއި ާކަންތައްތަކެްއގެ ާދެންާނެތޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިހުރިހ  ކަންާލަސްކުރެވޭކަށް

ާތަމްސީލުކުރ ާ ާރައްޔިތުން ާިތބި ާމަޖިލީހުގަިއ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެބަޖެހެއޭ. ާނިންމ ލަން ާމިކަން ާމިއަދަށް މިއަދުން

ާއެދެނީާމިއަދުާެއއްާބ ރުލުންާދީގެންާމިާބިުލާ ނޑު ރައްޔިތުންނަށްާހެޔޮއެިދވަަޑއިަގންނަވ ާހުރިހ ާބޭފުޅުންާވެސްާއަުޅގަ

ނޑުާނިންމ ލަ ން.ާއެމް.ޑީ.ޕީގެާފަރ ތުންާހުށަހަޅުއްވ ފައިާހުރިާބޭކ ރުާއިޞްލ ޙުތަކަށްާަވގުތުާބޭކ ުރކޮށްާނުލ ާހަމަާއަޅުގަ

ާިނުގޅައިގަެނާސަރުކ ުރާއަެނއްކ ާ ާބ ރު ާއޮތް ާއަުތަގއި ާނަްނގަވ ށޭ.ާރަްއޔިުތންގެ ާއިޞްލ ޙުތަްއާއަވަހަށް ާއެ  600ދަންނަވ ނީ

ާ ާލެވިފައި ާވުމަށްޓަަކއި ާބ ރުވެރި ާފުރުޞަތުގައިާވެސް ާލިބުނު ާމި ާނުހައްދަވ ށޭ، ާއެހެން ާއެއީ. ާއިޞްލ ޙުތަެކޭކ ހުރި

ާޝުކުިރއްޔ ާ ާދޫކޮށްލައްވ ށޭ. ާނިންމަން ާކަންކަން ާރައްޔިތުން ާދޫކޮށްލ ށޭ، ާބ ރުތައް ާރައްޔިތުްނެގ ރައްޔިތުންނަށް

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 605ާ:ބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުންާ

ާމަޒީގައިާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާތަން ާދިޔަ ާލިބިގެން ާރަްއޔިތުންނަށް ާބ ރު ާރައްޔިތުންގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއުސޫލުކަމަްށވަންޏާ  ާޭބނުންކުރ  ާކަތީބު ާއުސޫލު، ާޭބނުންކުރ  ާފަިއސ  ާހުރި ާތިޖޫރީގައި ާބ ރަީކ ާރައްޔިތުންެގ ދެކުނީމު.

ނޑުމެންާބޭނުމެއްާނޫން.ާޢި ނޑުާމަޤްޞަދުާމިއޮތީާގެއްލުވ ލ ފައި.ާއެެއއްާއަުޅގަ އްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމުޅިާބިލުގެާމައިގަ

ނޑ ލ ަފއި،ާ ާކަ ާތަނެއްިވއްޔ  ާއޮްތ ާސަރުކ ރު ާދިޔައީ ާފެްނނަމުން ާހިންގ ލިއިރު ާނަޒަރު ާވަިކވަިކން ާބިލަށް ާމި އަޅުަގނޑު

ާމި ާބިލު ާމުޅި ާުނވިތ ކަށް ާަކނޑ ލ ފައި. ާތަނެއްިވއްޔ  ާއޮތް ާިސޔ ސަތު ާދިވެހިރ އްޖޭގަިއާސަރުކ ރުގެ ާފެންނަނީ ާެއ  610ހ ރު

ާ ާގޮތަކަށް.ާމިއ43ާާީއޮންނ ނީ ާކަހަލަ ާސަުރކ ުރާދޭހަވ  ާމަޤްޞަދެއްާާމައި ާމައިަގނޑު ާިބލުގެ ާރައީސް،ާމި ޢިއްޒަތްތެރި

ާކުރ ކަްށ.ާ ާކަންތައްތަެކއް ާގޮތަކަްށ ާއުނދަގޫވ  ާރައްޔިުތންނަށް ާމިތަނުގައި ާނުބުނަން ާއަޅުަގނޑުމެން ނޫން.

ާގޮތަކަްށާއެބޭފުޅުްނާާއެހެންނަމަވެސް، ާއުނދަގޫވ ނޭ ާެވސް ާވީހ  ާަރއްޔިތުންނަށް ާމިއޮތީ ާނިންމ ފައި ާޮކމިޓީން މުިޅާބިލު

ާރަްއޔިތުންނ ާ ާވަރަކަްށ ާެއްއެވސް ާބޭފުޅުންނަކީ ާތިއްބެިވ ާކޮމިީޓގަިއ ާހިތަށްއަރަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާބަހައްަޓއިގެން. ވިސްނުން

ާނަމަކާ  ާވިސްނ ލި ާބ ވައޭ. ާަބއެއް ާވިސްނ ލި ާމިއަުދެގާާދޭތެރޭގައި ާޮގވ ލަން ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާނުވ ނެ.  615މިހެންނަކުންނެއް

ާކަމެއްާ ާގަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާތަޞްދީޤުކުރުމަކީ ާމިއޮތްގޮތަށް ާބިލު ާމި ާެވސް ާއަށް ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާކޮށް ާކަމެއް ާބަޔަކަށް ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމަ، ާކޮށްދޭންޖެހޭނީާނޫނޭ. ދެންޏ 

އިޚްލ ސްތެރިކަމ ާއެީކަގއި.ާމ ީޒގައިާކަެމއްަގއިާތ ށިވެފައިާތިިބާބަޔަކުާނެއްޓެންާނޭނގިގެންާއެކުރ ާބުރަާމުސައްކަުތގައިާ

ާއެތިބަާ ާބެދިަފއި ާއެބަޔަކު ާުނވ ނެޭއ. ާބެދިގެން ާރައްޔިތުން ާހުރިހ  ާލޮބުވެތި ާިދެވހިރ އްޖޭގެ ާހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑު

ާ ނޑުމެންާގޮތަކަށް ާއަުޅގަ ާފުރުޞަތުތައް ާއޮތް ާލިބިފައި ާރައްޔިތުންނަށް ާނުވ ނެ. ާބެދިގެން ާރައްޔިތުން ާތިބޭނެ.  620ބެދިފައި
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ާެއއްެވސްާ ާމަސަްއކަތުެގ ާކުރ  ާމިތަނުގަިއާމި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާނޫނިއްޔ  ާއެހެން ާދޭންޖެހޭނެ. ާތަނަވަސްކަންމަތީ މިތަނުން

ާިޢއް ާތި ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާނޯންނ ނެ. ާމިތަނުގައިާބޭނުނެއް ާގޮތަކަށް ާމިފަދަ ާއިނެދގެން ާމަޤ މުގައި ޒަތްެތރި

ާރޫޙ ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާިޚލ ފަށް ާގަވ އިދ  ާމަަސއްކަތް ާކޮމިޓީގައި ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާދ ކަމީ މަސައްކަތްތައް

ާޓޭ ާއިންނަަވިއެގން ނީޑގައި ާގޮ ާތި ާޓޭބަލްަގއި، ާތި ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާނިންމިއިރު ާކޮށް ާމިާޚިލ ފަށް ާހަމަ ބަލްކުރެއްވީ

ާވެސްާ ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވަނީ ާދެކެން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާނޫން. ާގަބޫލުކުރ ކަެމއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ  625ރިޕޯޓް.

ާމަަސއްކަތްކުރުަމކީާ ާއެްއގޮތަކަށް ާރޫޙ  ާމެންބަރުން ާުހރިހ  ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާވިސްނަިއގެްނ އަޅުަގނޑުމެން

ާލޮ ާިދވެހި ާރޫޙުާއަޅުަގނޑުމެން ާމެންބަރުންގެ ާބައެްއ ާތިއްެބިވ ާކޮމިީޓގަިއ ާކަމެކޭ. ާބޭނުންވ ނެ ާިމއަދު ާރައްޔިތުން ބުވެިތ

ާގޮތް.ާ ާދިޔަ ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާކޮމިޓީަގއި ާދެކުނީމު ާައޅުަގނޑު ާކަމެއް. ާކުށްވެރިކުރ  ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާގޮތަކީ އެހުރި

ނޑ ލ ށޭ،ާދަޢުލަ ނޑ ލ ށޭ.ާދެންާައޅުަގނުޑާއަޅުަގނުޑާގޮްސާބެލީމު.ާަސރުކ ރުާއިިނއްޔ ާކަ ތުގެާސިޔ ސަުތާއިިނއްޔ ާކަ

ާތަނެއްަގއިާ ާކޮންމެ ާއިންނަ ާިސޔ ސަތު ާސަރުކ ރުގެ ާޖަހަންވީނޫންތޯއޭ ާއެތ  ާމުޤަްއރިރު ާކޮމިޓީގެ  630ހިތަށްއަރަނީ

ާހިެއއްނު ނޑަކަށް ާައޅުގަ ާދ ނެހެއްނެއް ާމިކަން ާޮގތަކަށް ާމުޤައްރިރޭ.ާއެނޫން ާޮކމިޓީގެ ާބަލަހައްޓ ނީ ާދެްނާމިކަންތައްތައް ވޭ

ާއެހެންވިްއޔަކ .ާުޝކުރިްއޔ ާަވރަށްާބޮޑަށް.ާ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމިދަނީާ ާމިހ ރު ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާދަްއކ  ާވ ހަކަދަްއކ  ާމ ޒީގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަ  635އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ 

ާމުސްތަޤުބަލަ ާފަހަށޭ. ާމޯހިރުަގއި ާމ ޒީގެ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާމަޖިލީހުަގއި ާރައްޔިތުންގެ ާޑީ.އ ރް.ީޕއޭ. ާލ މަރުަކޒީކީ

ާޙަޤީޤަތުގައިާ ާޖެހުނީ ާައންނަން ާބަދަލުތަކެއް ާބޮޑު ާމިހ  ާމަސަްއކަތްކުިރިއރު ާކޮމިޓީަގއި ާބިުލ ާބެހޭ ާހިންގުމ  އުސޫލުން

ާ ާފޮނުވީމަ. ާސަރުކ ރުން ާބިލެއް ާމިފަދަ ާނެތީމަ ާކަންުފޅެއް ާެއއްެވސް ާބޮުޑާމަޝްވަރ ެގ ާއެންމެ ާސަބަބުން ާިބލުގެ މި

ާދިވެހިާ ާނެތް. ާމިއަކު ާއަެޑއް ާސަރވަންޓުންގެ ާސިވިލް ާމަސައްކަްތކުރ  ާދ އިރ ތަކުަގއި ާއިދ ރީ ާރ އްޭޖގެ އަސަރެއް

ާިމާ ާަހއިިސއްޔަތުން ާިސޔ ީސާޕ ޓީގެ ާޒިންމ ދ ރު ާނެތް.ާއެހެންވީަމ،ާއަޅުަގނޑުމެން ާިމއަކު ާއަެޑއް  640ރައްޔިތުންެގާވޭުނގެ

ާވޭ ާވެްސާއަޑުތަކ އި ާގެންނަންޖެހޭ.ާބިލުާނިންމުމަށްާފަހުގައި ާގެންނަންޖެހޭާއިޞްލ ޙުތައް ާމިއަށް ާފިލުވުމަްށޓަކައި ންަތއް

ނޑުމެންާއޯޑަރުތަްއާ ޑިމޮކްރަސީގެާުއސޫލުންާކަންތައްާކުރ ާޕ ޓީއެއްާެވއްޖިްއޔ ާއަދިވެސްާއިޞްލ ޙުާލ ންޖެހޭނެ.ާއަޅުގަ

ާކޯލަކަށެ ާފޯނު ާއަްނނަ ާމުލިޔ ެގއިން ާއަންނަްނާގެންނަނީކީ ާއަށް ާފްލޯ ާމި ާއިޞްލ ޙުތަެކއް ާމިފަދަ ާެއހެންވީމަ، ާނޫން. އް

ާެއގޮތަކަށްާ ާބަދަލުތަކެއް ާބޮެޑތި ާީމގަިއ ާއަޅުަގނޑުމެން ާވ ަހކަައކީ ާބޭނުންވ  ާދަންަނވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ޖެހުނީ.

ާ ާގޮތުން ާޓެކްިނކަލް ާނުހުންނ ނެއޭ. ާޖައްސ ަފެއއް ާކުަލެއއް ާސިޔ ސީ ާނުހުންނ ނެއޭ. ާރަށުާގެނެސްފަެއއް  645ައޅުަގނޑުމެން

ާފޯރުވެންާ ާނުޫފޒު ާސަރުކ ރުގެ ާނަުމގަިއ ާޕްރޮވިންްސގެ ާފަށަލަެއއް ާއިތުުރ ާމަްއޗަށް ާަކއުންިސލުގެ ާއަތޮުޅ ކައުންސިލ ިއ

ާެވއްޖިްއޔ ާ ާގެއްލުންކަމަށް ާގޮތަށް ާބުނ  ާއެ ާމަފްޙޫމު ާބިލުގެ ާމުޅި ާދުްއވ ލީމ  ާދުއްވ ލީ.ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަށަލައޭ އޮތް
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ާގެއްލި ާއޮންނ ނީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާގޮތުަގއި ާގަޫބލުކުރ  ާައޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް، ވަަނ1ާާފައި.

ާއޮންނ ނީާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތުަގިއ ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާމަްފޙޫމު ާއެ ާގޮތަށް ާލިބޭ ާބ ރުތައް ާެއ ާގޮތަށް ާބުނ  ާއެ ބ ބުގައި

ާމިއީާ ާބޭނުންވަނީ ާަދންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާމިާާލިއްބައިދީފައި. ާޤައުމަށް ާމި ާގޮތުން ާއިޤްތިޞ ދީ ާއަދި  650އިޖުތިމ ޢީ

ާބިލެކޭ.ާ ާދ ނެ ާމުއްސަނދިެވގެން ާވަރަށް ާޑިމޮކްރަސީ ާބިލެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއީ ާދ ނެ ާބަރުވެގެން ާވަރަށް ދަޢުލަތަށް

ނޑުާަގބޫލުކުރ ާގޮ ުތގައިާރ އްޖެާއަށްާމިއީާރ އްޖޭެގާއިދ ރީާދ އިރ ަތކަށްާޑިމޮކްރަސީާބަްނޑުންެވެގންާދ ނެާބިލެކޭ.ާއަުޅގަ

ާހިހޫކުރުމުެގާ ާސައިކުރ ަތއް ާެކކުނު ާދ އިރ ތަެކއްަގއި ާއިދ ރީ ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާތެރޭގައި ާހަލަބޮލިކަމުެގ ާސިޔ ސީ މިއައި

ާއެތައްާބުރަާމަަސއްކަތުންާީމެގާކުރީަގއިާމަޖިލިސްތަުކގައިާ ޒިންމ ާއުފުލ ނެާބިލަކީާމިއީ.ާމިއީާޙަޤީޤަތުަގއިާރަްއޔިތުން

ާ ާޚ އްޞަ ާއެންމެހައިާވެސް ާގެންނެވި ާޑިޮމކްރަސީ ާޒަމ ނީ ާއަށް ާރ އްޖެ ާމި ާމެންބަރުންނ ިއ ާކުރި ާަމސައްކަތް  655މަޖިލީހުގެ

ބޭފުޅުންގެާއެާބުރަާމަސައްކަތުންާރައްޔިތުންނަށްާރައްޔިތުންެގާބ ރުާލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައިާމިހ ރުާފަރުމ ކުރެވިފައިާއޮތްާ

ާފަރުމ  ާއެްއޗެްއ ާކޮންެމ ާއަދި ާބިލެކޭ. ާއިޞްލ ޙުކުރަންާާފުރިހަމަ ާފަހުން ާއަިދެވސް ާދިޔަްސ ާެވގެން ާޮގތަކަށް ކޮންމެ

ާމިހ ރުވެސްާ ާފެނޭ ާއެބަ ާައޅުަގނޑުމެންނަްށ ާވެސް ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާޖެހޭނެ. ާއިޞްލ ުޙކުރަްނ ޖެހިއްޖިއްޔ 

ާރަ ާުދވަހަކު ާއެަތކެއް ާވިންދ އި ާރައްޔިތުންގެ ާއެެދނީ ާކަންކަން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑު ާއެާއިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ ްއޔިތުން

ާބޭނުންވ ާ ާރައްޔިތުން ާވެސް ާމެންބަރުން ާއެންމެހައި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ާމިއަދު ާއަުޑައހައި ާކެުކޅުންތަުކގެ  660ކެކުޅުނު

ާގޮތަށްާރައްޔިތުްނގެާއަތަށްާބ ރުތައްާފޯރުކޮށްދޭނެާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދު

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާމުހިންމު ާހަމަ ާދަްނނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްެތރި އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް

ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއާ ާއިޞްލ ޙުތަކެއް ާމުހިންމު ާވަރަށް ާވެސް ާފަރ ތުން ާޑީ.އ ރް.ީޕގެ ާއ ދެ، ާހުށަހެޅިފައޭ. ާބިލަށް ާމި  665މިވަނީ

އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްަލން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުެމންާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ އިރުާާވ ކަން

ާބޮޑަށްާ ާވަރަށް ާނުދ ތީ ާލިބިގެން ާފުރުޞަތެއް ާބަޔ ންކޮށްދިނުމުގެ ާހުށަހަޅ ާސަބަބު ާިއޞްލ ޙު ާނުވަތަ ާއެްއވެސް ބަޙުސްގެ

އިޞްލ ޙުގެާއަޑުާއައްަސވަންާިތއްބަވ ާބޭފުޅުންނަށްާއ ދެާީޓވީންނ އިާޭރިޑޯއާާދަތިާއެބަވޭ.ާއެހެންާދަންނަވ ަލންާމިޖެހެނީ

އިންާއަޑުައއްަސވަންާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންނަށްާއެާއިޞްލ ޙުގެާބޭނުމަކީާކޮބައިކަންާއެނިގގެންާނުދ ތީވެާސ ފުކުރުމަށްޓަކައިާ

ާނު ާލިބިގެން ނޑުމެންނަްށ ާއަުޅގަ ާވަގުތު ާޖަވ ބުދޭނެ ާފޯނުކޯލުތަކަށް ާއަންނަ ާއ ދެ، ާށ317ާާްދ ތީ. ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  670ވަނަ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާނަގަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިަވގުތު ާއަނބުރ  ާއަޅުަގނޑު ާސަބަބަށްޓަކައި ާއިޞްލ ުޙާމި ާހުށަހެޅި އަޅުަގނޑު

ާ ާބޭނުންވަނީ 317ާާދަންނަވ ލަން ާގޮތުން ާއިދ ރީ ާއ ދެ ާމ އްދ ، ާގަިއ4ާާވަނަ ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ ާެއއްޮކށްލުމުގެ ރަެށއް

ާބަޔ ންެވގެ ާެއ ާދެންނެވުމަކުނ4ާާްންވޭ، ާދަންނަވ  ާއަްށ ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ  ާއަޣްލަބިްއޔަުތން ާރަްއޔިތުންެގ ރަށެްއގެ

ާއިޞްލ ޙަީކާ ާހުށަހެޅި ާައޅުަގނޑު ާގައި ާ)ށ( ާއޭގެ ާއަދި ާެއވެ. ނަޑއެޅިދ ނެ ާކަ ާެއގޮތަށް ާއަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ 
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 675ރަުށގެާއިދ ރީާަކންކަންާއިނގޭތޯާަކއުންސިލ4ާާުބޯަޑުކންނޭާއެާާރަެށްއާެއއްކޮށްލެޭވއިރުާައވަށ4ާުހަމައެކަނިާެއގޮތުންާ

ނޑުާއުނިކޮށްލީާިއނގޭތޯ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާެއާ އޮވެަފއިާައވަށުާޯބޑުންނޭާއޮްނނަާތަންކޮޅުާައވަށުާޯބޑުންާެއކަންާއަުޅގަ

ކޯްއޗެއްާކަމެއްާެވސްާއެނޭގާާއުނިކުރެވުނުާބަަޔކީާކޮބައިކަެމއްާނުވަތަާއޭގެންާދޭހަވަނީާކޮންާކަމެއްކަމެއްާބިލުގައިާއޮތީ

ާދަންަނވ ލަން. ާެއވ ހަކަ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނުދެވޭތީ ާސ ފުކޮްށ ާނުދ ތީވެ ާލިބިގެން ާވަގުުތ ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާނޫން ާގޮތަކަެށއް

ާނެތަްސާ ާިލޔެވިަފއި ާބިލުގައި ާިމ ާވ ހަކަ ާޕްރޮވިންސްގެ ާބޭނުންަވނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

 680ކަށްާރ އްޖެާބަހ ލެވިގެންާސަރަޙައްދުަތކުަގއިާަސރުކ ރުގެާޚިދުމަތްާދެވޭާގޮތަށްާމަސައްކަތްކުރެވޭެނއޭ.ާދެންާސަރަޙައްދުތަ

ާޕްރޮވިންސްަތކަކަށްާ ާލިުޔއްވ ަފއި ާވ ަހކަ ާއެ ާބިލުަގއި ާވިސްަނވ ަފއި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާސަުރކ ރުްނ އެހެންނަމަވެސް،

ާނުވަތަ ާަކުއންސިލުތަކަކީ ާއުފެއްދޭ ާއެ ާމަތިންާާބަހ ލެވޭއިރު ާމަޝްވަރ ގެ ާރަްއިޔތުންގެ ާެއއީ ާަބޔަކީ ާަޢްއޔަންކުރެވޭ އެ

ާސަުރކ ރުންާ ާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ާބަަޔކަށް ާޢައްަޔންކުރެވޭ ާމަތިން ާަމޝްވަރ ެގ ާަކއުންސިލުތަކު ނުވަތަ

ާމަސައްކަތްކޮށްދޭނަމޭ.

ާ685 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ .ނިޒ މީާމައްސަލަެއއްާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ690 

ާ:ތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާއަކީާމުިޅާރ އްޖޭެގާއެންމެންާދަންނަާވ ހަކައެއް.ާތިާދެްއވަނީާޕ ީޓާާލ ަމރުކަޒީޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާމިާ ބިުލގެާވ ހަކަ

ާ ާދ42ާީއަކަށް ާވެްސާމިނެޓު. ާއިޞްލ ަޙކަށް ާައޅުަގނޑަކަށް ާވ ަހކަދައްކ ނީ. ާމީގެއަށް ާކިހިނެއްތޯ ާއަޅުަގނޑުމެން ގެން

ާ ާޕ ީޓއަަކށް ާނެތް. 42ާާވ ހަކަދެްއކޭކަށް ާމީހަަކށް ާދިނީމަ ާއަުޅަގނޑުމެނ4ާާްމިނެޓު ާކިހިނެއްތޯ ާނުލިބޭ. ާވެސް މިނެޓު

ާކޮންމެވެސްާސަބަބަ ާކުރ ނީ.ާވ ހަކަދައްކަްނާބަޙުސްމިކުރަނީ ާއޮޅުންފިލުަވިއާމިކަން ާެއއްެޗއް ާމީހުންނަށްާކޮންމެވެސް  695ކަށް

ާއަުޅަގނޑުމެންެގާ ާމިއުޅެނީ. ާކުރަން ާކީްއކަން ާމިއީ ާއެބަެޖހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާަރއްޔިުތންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާމި ދޭން.

ާއިޙްސ ސްތަަކކީާކޮބަިއކަން...ާ

ާ

ާ

 700ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާއިށީދެވަޑަިއގަންނަ ާމެންބަރު ާމަރުޙަލ ،ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަޙުސްގެ ާބިލުގެ ާމި ާނޫން.ާއަޅުަގނޑު ާމައްސަލައެއް ވ .ާނިޒ މ ބެހޭ

ނަޑއަޅ ަފއިާމިވަނީާިސޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާމަޝްވަރ ގެާަމތިންާއެބޭފުޅުންާދެްއވިާލަފ ގެާ މިާމަރުޙަލ ގައިާެއއްާގަިޑއިުރާކަ

ރަކީާވެސްާޕ ިޓއަކަށްާނިސްބަތްވ ާބޭފުަޅކަށްާމަތިންާހުރިހ ާޕ ޓީތަކެއްާއެްއބަސްވެގެން.ާއެހެންވީމަ،ާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާގެންދެވުމަށް ާހަމަައށް ާލީޑަރ  ާޕ ޓީ ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާތިަޔ ާޝަުކވ ެއއް ާހުރި ާެއކަމުަގއި ވ ތީ

ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާއަސްލަމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިަތދޫ ނޑު ާއަޅުގަ  705ާދަންނަވަމުން

ާގެންދެވުމަށްާފުރުޞަތުއަުރވަން.ާ

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:

ާހުށަހެޅިފައިވ ާ ާއަދި ާދިޔަސް ާއުނިވެގެން ާބިލުން ާމި ާވ ހަކަ ާބޭނުންވަނީ،ާޕްރޮވިންސްގެ ާދަންނަވ ލަން ނޑު އ ދެ،ާއަުޅގަ

ާނުދިޔަކަމުގައި ާފ ސްެވެގން ާެއގޮތަށް ާއިލްތިމ ސްކޮްށާާއިޞްލ ޙު ާއަޅުަގނޑު ާއަްށ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   710ވިޔަްސ

ާއިންތިޒ ެމއްާ ާއައްޔަންކުެރވޭނެ ާމީހުން ާޕްރޮވިންސްތަކަށް ާހޯއްދެވުމަްށ ާމަޝްވަރ  ާރައްިޔތުންގެ ާބޭނުންވޭ ދަންނަވ ލަން

ާއެ ާޤ ނޫނުަގއި ާކުރެޭވއިރު ާމަިނކުފ ނަށް ާއެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާއެަކން ާއ ދެ، ާބަޔ ްނކުރުމަށްާާހަމަޖެއްސެވުމަށް. ވ ހަކަ

ާއެހެްނާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހުަރސްއަޅ ތީ ާއެކަމަށް ާފަރ ތްތަކުން ާަބއެްއ ާއިނދިކޮޅު ާއަދި ާފަރ ތުންނ އި ާީޑއ ރް.ޕީެގ ާއ ދެ ބައަކު

ާ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާއިތުރަށް ާބޭނުންވަނީ. ާވ ީނ322ާާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

 715ވަނަާމ އްދ ާމިހ ރުާމިާއޮތްގޮތަށްާފ ސްވެގެންާހިނގައްޖެކަުމގައިާވަނީނަމަާވަރަށްާގިނ322ާާަފައި.ާއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅ 

ނުޑާެއާމ އްދ ާއަްށާހުށަހަޅ ފައިވ ާއިްޞލ ޙަކީާއ ދެާކައުންސިލުތަކުްނާ ބައެްއގެާަޙއްޤުާގެއްިލގެންާިހނގައިދ ނެ.ާއަުޅގަ

ހުށަހަޅ ށޭ.ާޝަރީޢަތުންާޢަދުލުވެރިާބަދަލުާލިބުމ އެކުާޝަރީޢަތުންާާބަލައިާނުގަންނަާކަމެްއކަމުަގިއާވަނީނަމަާޝަރީޢަތަށް

ާދޭތެރޭގަިއާ ާމިކަމ  ާހިތުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ނެއޭ. ާޢަމަލުކުރަން ާމެދު ާއެއްބަްސވުންތަކ  ާެއ ާމަތިންނޭ ާގޮތެއްގެ ނިންމ 

ނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާސިޓީާކައު ންސިލުތަކ ާގުޭޅގޮތުންާމުިޅާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވިސްނަވ ލަްއވ ނެ.ާއަުޅގަ

ާރ އްޭޖެގާ ާެއއީ ާކައުންސިލު ާސިީޓ ާނުޖެހެއޭ. ާހިތްހަމައެއް ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ގޮތް ާަބއްޓަްނކުރެވިފަިއ ާބިލު ާމުޅި  720ބައްޓަން،

އެހެނިހެންާތަންތ ނގައިާއުފެްއދިދ ނެއޭާބުނެާއެހެންނަމަވެސްާނުއުފެއްދޭނެާއެއްެޗއްާގޮުތަގއިާމިާބިލުގައިާބައްޓަންވެފައިާ

.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅަގނޑުާގަބޫލުކުރަނީާގެނެވުުނާިއޞްލ ޙުތައްާފ ސްެވގެންާހިނަގއްޖެކަމުަގއިާވަނީނަމަާސިޓީާއޮތީ

ާކައުންސިލުާއުެފއްދުމުގެާފުުރޞަތުާއެހެނިހެން...

ާ

 725ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަރަޙްމަތު ާއައްސަލ މްޢަލަިއުކމް ާރައީްސ،ާވަބަރަކ ތުهللاާ`. ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ހު.

ާއެްއޗެްއާާލ މަރުކަޒީ ާމަރުޙަލ ގައި ާފަހު ާބަހުސް ާބިލުެގ ާބެހޭ ާިހންގުމ  ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ުއސޫލުން
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ާޝުކުރުދަ ާރައީސަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއަކމަށް ާއެކަމަށް،ާދެްއވީތީ ާލިބުނީތީ ާފުރުޞަތު ާއ ދެ،ާމިާދަންނަވ ލުމުގެ ންނަވަން.

ާގިނަާ ާވަރަށް ާބެހޭގޮތުން. ާއިޞްލ ޙުތަކ  ާގަސްދުކުރަނީ ާފުރަތަަމ ާދަންނަވ ލަން ާއެްއޗެއް ާައޅުަގނޑު މަރުޙަލ ގައި

ާލިބުނު.ާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފުރުޞަތު ާބަލައިލުމުގެ ާއިޞްލ ޙެއް ާހުރިހ  ާމި ާވ އިރު ާހުށަހެޅިފަިއ  730އިޞްލ ޙުތަކެއް

ނުޑާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާއިޞްލ ުޙތަކަށްާ ނުޑާހަމަގައިމުާވެސްާހިތ މަކުރަްނ.ާއިޞްލ ޙުތަުކގެާމަިއގަ ބަލައިލުމުންާއަުޅގަ

ނޑ ނުެލވިާހުރިާ ބިނ ވެފައިާމިވަނީާދިވެހިާދަޢުލަތ އިާސަރުކ ރުގެާިސޔ ސަުތާމިާއިބ ރ ތްާކޮމިޓީންާނިންމ ފައިވ އިރުާކަ

ާހިތ މަކުރ  ާެއކަމ  ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ތީ ނޑ ލަންކަމަށް ާކަ ާމ އްދ އަކުން ާއެހެންެމާާހުރިހ  ާހަމަ ާއަދި ާދަންނަވަން. ވ ހަކަ

ާނުވަތަާ ާބ ރު ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާވިަޔސް ާބަދަލުކުރިކަމަށް ާއަދި ާއެގޮތަށް ާބޭުނންވަނީ ާދަންނަވ ލަން އަޅުަގނޑު

 735ާސަރުކ ރުގެާިސޔ ސަތުާމިތަންތ ނގައިާދަމަހައްޓަންާހަމަާކައުންސިލަރުންނަށްާނުވަތަާކަުއންސިލުތަކަށްާޖެހޭާއެބަ.ާއެއީާ

ާ ާބ ެބއް،335ާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ާަކނަޑއަޅ ފަިއވ  ާމަްސއޫލިްއޔަތުަތއް ާބ ރުތަކ އި ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާއަކީ މ އްދ 

ާެއާ ާަކނަޑއަަޅއި ާިސޔ ސަތުތައް ނޑު ާމައިގަ ާދަޢުލަތުގެ ާމިަވނީ ާަގއި ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާމ އްދ އެއް. ނަޑއަޅ ފަިއވ  ކަ

ކަށ އިާމުއައްަސސ ތަކަށްާއަންގ ާއެތަންތަނަށްާބޭނުންވ ާއިރުޝ ނުާދިނުން.ާސިޔ ސަތުތައްާސަރުކ ުރގެާކަމ ބެހޭާއިދ ރ ތަ

މިއީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާިޒންމ އެއްާމަސްއޫިލއްޔަެތއް.ާެއހެންކަމަށްވ އިުރގައިާމިާކައުްނސިލުތަކުަގއިާމިާކަންަތއްތައްާ

ނުޑާދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބިލުގަ  740އިާސިޔ ސީާޕ ޓީތަުކގެާމެދުގައިާއެންމެާބޮޑަްށާހިނގަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުގަ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާމައްސަލަިއގައި ާޕްރޮވިންްސެގ ާއ ެދ، ާަމއްސަލަ. ާޕްރޮވިންްސގެ ާައކީ ާަމއްސަލަ ާެއއް ާތަފ ތުވެފަިއވ  ޚިޔ ލު

ތައްާވަރަކަށްާމަސްާދުވަސްާކުރިންާއުފެދުނުާޕްރޮވިންސ35ާްދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމީގެާއަހަރެއްހ ާދުވަސްާނުވަތަާ

ާމިދަނީާ ާގަބޫލުކުެރވެމުން ާމިއަުދ ާކުރިމަތީަގއި ާަރއްިޔތުންގެ ާއެހެންކަމުން، ާުނވެއޭ. ާހިންގިފަެއއް ރަނގަޅަށް

ާތ އީުދކުރަންާ ާރައްޔިތުން ާސިސްަޓކަްށ ާއެ ާއެހެންކަމުން، ާތަންތަނެއްކަމަށް. ާެފއިލްވެަފިއވ  ޕްރޮވިންސްތަކަކީ

ާއެ ނޑައެިޅގެން ާކަ ާއަޅުަގނޑަށް ާހަމަ ާޕ ޓީގެާބޭނުންނުވ ކަން ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަންނަވ ަލން. ާއަޅުަގނޑު  745ނގިހުރެ

ާއެްއާ ާވ ހަކަ ާތ އީދުނުކުރ  ާއެކަމަށް ާމީހުން ާބައެއް ާތެރެިއން ާރައްޔިތުންގެ ާތިބި ާޤުރުބ ންވ ން ާޕ ޓީތަކަށް ލޯތްބ އި

ާމިނިސްޓަރުން ާސްޓޭޓް ާކަމަކީ ާކުރެވުނު ާމިހ ތަނަށް ާޕްރޮވިންސްަތކުން ާއ ދެ ާނުދަންނަވަން. ނަށްާއަޅުަގނުޑ

ާފިަޔވައިާ ާކުރުން ާަދތުރުތަކެއް ާލޯންްޗ ާޢައްޔަންކޮްށގެން ާމީހުން ާފަްސ ާހަތަރު ާގޮތުަގއި ާޑެިޕއުޓީންެގ ވަޒީފ ދެްއވުމ ިއ

ާދަންނަވ ީނާ ނޑު ާއަޅުގަ ާއެހެންަކމުން ާނުކުެރވޭ. ާގަބޫލެއް ާރައްޔިތުންނަކަްށ ާހަމަ ާއޮތްކަމެއް ާކުެރވިފައި ާކަމެއް އެހެން

ނޑުާމިހިނދަކުންާގަބޫލެއްާޕްރޮވިންސްާއުނިެވގެންާދިއުްނާ  750އެއީކީާއަދިާރަްއޔިތުންނަށްާލިބުނުާދެރައެއްާކަމަކަށްާއަުޅގަ

ާކަމެްއާ ާކުރެވޭނެ ާއެއީ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާމިވަނީ ާތެރޭގައި ާތަޢ ރަފުކުރުމުގެ ާޕްރޮވިންސް ާއެހެނީ ނުކުރަމޭ.

ާވ ހަކަކޮ ނޑުެގ ާއަޅުގަ ާއެހެންކަމުން ާގަބޫލުކުރެވިފައި. ާދަންނަވ ީނާނޫންކަމަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާނިންމ ލަމުން ޅު

ާވެސްާ ާތަނަކަށް ާހުރިހ  ާމި ާސިޔ ސަުތ ާސަރުކ ރުގެ ާކަމަކު ާއުނިކުރިއެއް ާބިލުން ާމި ާސިޔ ސަތު ސަރުކ ރުގެ

ާވަނަާމ އްދ ަގިއާއެގޮތަށްާބަޔ ްނކޮށްފައިާވ ތީ.ާޝުކުރިއްޔ .335ާހިނގަންޖެހެއޭ.ާއެއީާޤ ނޫނުައސ ސީގެާ
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ާ755 

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާފުރުޞަތުއަުރވަން.ާ ާއަށް ާމުސްޠަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާތިަމރަފުށީ ާައޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔ .

ާ ާއޮތީ ާބ ކީ ާމިހ ރު 5ާާއެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާއެމް.ޑީ.ޕީެގ1ާާމިނެޓުއިރު. ާއެރުވުމަށްފަހު މިނެުޓ

ާތުގެާމަތިންާމައިކްާަކނޑ ލ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޕ ލިމެންޓްރީާލީޑަރުާވިދ ޅުވެަފއިވ ާގޮ

ާ760 

ާތިމަރަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ ާއ ދެ، ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑުމެންާލ މަރުަކޒީޝުކުރިއްޔ  ާވ ހަކަދައްކ އިރު ާތަރައްޤީކުރުމަށް ާޤައުމު ކޮްށގެްނ

ާމި ާޙަޤީޤަތަކީ ާނޫން.ާގަބޫލުކުރަންވ  ާވ ަހކަެއއް ާގަވަރމަންޓެއްގެ ާނެޝަނަލް ާވ ހަކަ. ާަގވަރމަންޓެއްެގ ާލޯކަލް ދައްކަނީ

ާލޯކަލްާ ާގެންގޮސްދޭންޖެހޭނީ ާގޮސް، ާހަމައަށް ާަރއްިޔތުންނ  ާފ ސްވެގެން ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ ާަގވަރމަންޓ  ލޯކަލް

ާތެ ާޙުދޫެދއްގެ ާަގވަރމަންޓެއްގެ ާނެޝަނަލް ާެތރޭގައި. ާޙުދޫެދއްގެ ާަގވަރމަންޓަީކާގަވަރމަންެޓއްގެ ާލޯކަލް ާނޫން.  765ޭރަގއެއް

ާސަރުކ ރަްށާ ާމައި ާޤ ނޫނުގައި ާަގވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާނިޒ މެއް. ާއޮންނަންޖެހޭނެ ާފެްނވަރުަގއި ާރަށު ާފެންވަރ އި އަތޮޅު

ާ ާަގވަރމަންޓް ާލޯކަލް ާކޮަމންވެލްތް ާމިއޮތީ ާނުވ ނެ. ާއޮެވގެން ާސިފަަތއް ާބ ރ އި ާައޅުަގނޑުމެްނ4220ާލިބިގެންވ  ާމި .

ާބ ރަށްާބަލައިލު ާރިޔ ީސ ާެވސް ާިނޒ މެްއަގއި ާފެޑަރަލް ާއަދި ާވެްސ ާނިޒ ެމއްަގއި ާިރޔ ސީ ާއެބައެނގޭ، މުން

ާބުރިބުރިކުރަމުންާ ާޙައްޤުތައް ާބ ރ ިއ ާލިބިދީފައިވ  ާސަރުކ ރަށް ާއައުމުން ާބިލެއް ާކޮންމެ ާމިތަނަށް އަރައިުނގަނެވޭނެ.

ާސަ ާގޮސްފަިއ ާނަގަމުން ާނަގަމުން ާއެތިޮކޅުކޮޅުން ާކުރަނީ.ާއެތިކޮުޅކޮޅުން ާމަސައްކަތް ާމި ނޑ ަލން ާކަ ާބ ރު  770ރުކ ރުގެ

ާއަރިހުަގއިާ ާަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޖެހިދ ނެ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާހަމަނުޖެހުމަ ާދ ށޭ.ާދުސްތޫރީ ާކްރައިސިސްައކަށް ާކޮންސްޓިިޓުއޝަނަލް ާޮގވ ލ ނީ ާައޅުަގނޑު ާދަންނަވ ނީ ކަށްާއަޅުަގނޑު

ާހިންގޭކަށްާ ާޤައުމު ާމި ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާމިހ ރު ާލިބިެގންވެއޭ. ާއެބ ރު ާއަށް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާދ ންވީއޭ. ޤައުމު

ާބ ރު.ާ ާއަޅުވ ލުމުގެ ާތަޅު ާތަންތަން ާނުހިނގ ކަމަށްވަންޏ  ާކަންކަން ާލިބިދޭ ާބ ރު ާ ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ނެތް.

 775ރެއ ިއާދުވ ލުާމިތ ނގައިާމިާކުރ ހާ  އެބ ރުާލިބިދޭާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ާއަށް.ާވަނަާމ އްދ ގައ335ާިޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ނޑ ާ ާކަ ާއިޚްތިޔ ރު ާބ ރ އި ާލިބިގެންވ  ާއަށް ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ  ާލިބިގެންވ  ާސަރުކ ރަށް ާމަސައްކަަތކީ ވެސް

ާއަރުވ  ާފުޑުފުޑު ާނަގަމުންޮގސް ާނަގަމުން ާއިުރކޮޅުކޮޅުން ާއިރުކޮޅަކުން ާއެތެރޭގައިާބުރިބުރިކޮށް ާމިތ  ާރޫހެއް ާިނޒ މީ ލުމުގެ

ާހިންގ ަފއި.ާ ާއަނެއްކަމެއް ާކޮމިޓީއަކުްނ ާއަެނއް ާހިންގ ފައި ާމިނިސްޓްރީ ާފިނޭންސް ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު މިއޮތީ.

ާައޅުަގނޑުމެންާ ާބަހައްޓ ފައި ާޭގަގއި. ާނޫންތޯ ާަބހައްޓަންވީ ާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ  ނޑުެމން ާއަުޅގަ އެހެންވެއްިޖއްޔ 

ނޑުާިއއްޔެާމިާބަހ ލީާމިތަނުންާކޭޝިއަަރކަށްެވގެންާއެަކއުންޓެންޓަކަްށާހިންގަން  780ވީާނޫންތޯާމަޖިލީހުންާސަރުކ ރު.ާއަުޅގަ

ނޑިގުދަނުެގާ ނޑުމެންާެއހެންާކަންތައްތައްާވެސްާކުަރންވީާނޫންތޯ.ާބަ ވެގެންާމީިޑއ ާއަށްާފައިސ ާމިާބެހީ.ާދެންާއަޅުގަ
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ާތަޅުަދނ ާތަނެއްގެ ާހުރި ާދެން ާއ އި ނޑި ާަރއީސ އިާތަޅުދަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަުޅަގނޑ އި ާލ ފައި ާމިތަނަށް ާެގނެސް ާއ އި ޑި

ާމިގޮތަކަށްާ ާރައީސް،ާމިކަެމއް ާހިންގަންވީާނޫންތޯ.ާޢިްއޒަތްތެރި ާަޤއުމު ާބަހައްޓަިއގެން ނޑިަތއް ާތަޅުދަ ާއަތުަގއި އެންމެން

މިނެޓް.3ާާމިނެޓް.4ާާނީ.ާތިދެއްވަނީާނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަްށާކެތްކޮށްފިން.ާބަހެއްާނުކިޔ ާމިވީހ ާދުވަހުާމިތިބެ

ނޑުާވ ހަކަަދއްކ ނީ.ާޝުކުިރއްޔ .  785ާކިހިނެއްތޯާއަުޅގަ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާ ާބޭނުންކުރެއްވީ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި 4ާާޝުކުރިއްޔ  5ާާމިނެްޓާއިރު.ާއެހެންވީމ  ާއަދި ާތެރެއިން މިނެޓ1ާާްމިނެްޓގެ

ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.هللاާރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދުއެބައޮތް.ާއަޅުަގނޑުާއިހަވަންޫދާދ އި

ާ790 

ާ:ވ ހަކަދެްއެކވުންهللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާމިކުރެވެމުންދ ާ ާދޫކޮށްލުމަށް ާބ ރުތައް ާކައިިރއަށް ާަރއްޔިތުްނނ އި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  .`

ާ ާމޮހޮނަށް ާދަންނަވ ލަން.ާމަސައްކަުތގައި ާވ ހަކަ ާހިތ މަކުރ  ާއެކަމ އި ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރުމުން ާމިކަން ާއުސޫލުން އޮޑިދިން

ާތިއްބެިވާ ާކޮމިޓީަގއި ާވ ހަކަ ާގޮތުގެ ާގެންދެވި ާުކރައްވަމުން ާމަސައްކަތް ާސްޓޭޖްގައި ާކޮމިީޓ ާރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަހަާ ާައޅުަގނޑު ާވ ހަކަ ާވިދ ުޅވީ ާއެވ ަހަކތައް ާދޫފުޅުން ާރައީްސގެާބޭބޭފުޅުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ  795އިފީމު.

ާ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާސުވ ލު ާމ13ާާިއަރިހުން ާގައި ާ)ރ( ާއަދި ާ)ށ( ާއެމ އްދ ެގ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމ އްދ  ވަނަ

ގެާވ ހަކަާބުނެފައިވަނީ،ާ)ރ(ާގައިާޚ ްއޞަކޮށްާބުނެފައިވަނީާހުށަހެޅިަފއިވ ާބިުލގައިާަބޔ ންކުެރވިފަިއވ ާވ ަހކަާނަފީކުރުމު

ާމިގޮތަށްާ ާމިކަން ާުނހުށަހެޅޭނޭ. ާއިޞްލ ޙެއް ާއެްއވެސް ާބޭނުމުގަެއއް ާކުރުމުގެ ާދޭހައެއް ާއިނދިކޮުޅ ާދިމ  ާއެއ  ނުވަތަ

ާހަމަާ ާއަދި ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާގެނެވިަފއިވ ކަމަށް ާމިކަްނ ާވެސް ާސަމ ލުކަމަށް ާރައީްސެގ ާދިޔައިރު ހިނގަމުން

ާކޮްށފައި ާމިކަން ާިމގޮތަށް ާނިިމގެންދ ތީާާއެއ އެކު ާގޮތެއް ާމިއަދު ާބަހުްސކުރެވި ާމިމައްސަލ ގައި ާކުެރވި ާޓޭބަލް  800ވ ހިނދު

ާކަމުަގއިާ ާމިސްރ ބަކަށް ާނުބައި ާދަނީ ާމިމަޖިލިސް ާދަންނަވ ލަން. ާެވސް ާވ ހަކަ ާކުރ  ާހިތ މަ ާއެކަމ އި އަޅުަގނޑު

ާރައީްސ،ާ ާބޭނުންވޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރ ާރެކޯޑަށްޓަަކއި ާމަސައްކަތް ރައްޔިތުްނނަށްޓަކައި

ާމިކުރ ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވީނަމަވެސް ާހުރިކަމަށް ާގޮތަކަށް ާކޮންމެ ާއަދި ާފިކުރު ާސިޔ ސީ ާއަޅުަގނޑުމެްނ މިމަޖިލީހުގައި

ާނުކުެރވޭާ ާއެކަން ާޒިންމ . ާޤ ޫނނީ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއެއީ ާލިބެންވ ނެ. ާމަންފ  ާއ އި ާލ ބަ ާރަްއޔިތުންނަށް މަސައްކަތުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާކަމު ާބައެއް ާއުަފއްދ ނެ. ާރައްޔިތުން ާުސވ ލު ާދޭތެރޭގައި ާބޭނުމ  ާމަޖލީހުގެ ާއަޅުަގނޑުމެްނާމި ާވ ނަމަ  805ގައި

ާއެކަްނާ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާައޅުގަ ާވ ހަކަ. ާނުވ  ާބޭނުން ާމިއަދު ާރައްޔިތުން ާހެދުމަށް ާޕްރޮވިްނސް ާވިދ ޅުވި މެންބަރުން

ނޑަށް ފުރިހަމަާޔަޤީންކަންާއެބައޮތްާމިއަދުާވެސްާޯވޓެއްާނަގައިިފއްޔ ާރައްޔިތުްނާާކިހ ވަރަކަށްޯތއޭާބެލިފައިާއޮތީ.ާއަޅުގަ

ާއެހެްނވީމ ،ާ ާދެއްވ ެނކަން. ާރައްޔިތުްނ ާއަޤްލަބިއްޔަުތ ާފުރިހަމަ ާތ ޢީދުކުރ ނެކަން. ާރައްޔިުތން ާހަދަން ޕްރޮވިންސް
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ާބޭ ާރައްޔިތުން ާހަދ ކަށް ާޕްރޮވިންސް ާހުރެ ާކޮޅަށް ާމިތ  ާމެންބަރުން ާޚިޔ ލޭާއަޅުަގނޑުމެން ާރައްޔިތުންގެ ނުންނުވެޭއ.ާމިއީ

ާެއގޮތަށްާ ާކޮންގޮތަކަށްބ އޭ ާއޮތީ.ާނޫނީ ާކުެރވިފައި ާދިރ ސ އެއްބ އޭ ާކިހ ވަރެއްގެ ާުސވ ުލާއުފެދެނީ ާއަޅުަގނޑަށް  810ބުނ އިރު

ާރައްޔިތުންނަށް ާހަމަ ާދ އިރުވެސް ާފ ސްވެގެން ާމިބިލު ާމިއަދު ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާއޮތީ. ނަޑއެޅިފައި ާކަ

ދޭންވ ާބ ރ ިއާރަްއޔިތުންނ އިާކައިިރއަށްާބ ރުތަްއާފޮނުވުމަްށާމިާކުެރވޭާމަސަްއކަތަށްާމިައދުާހުރަސްާއެޅިަފއިވ ީތާހަމަާ

ނޑުާދަންނަވ ނީާމިއީާހަމަާމޮހޮނަށްާއޮޑިާދިނުންގޮތަށްާ ނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާއަޅުގަ މިއަދުާތަކުރ ރުކޮށްާއެވ ހަކަާައޅުގަ

ާފ ސްކުރެ ާވަރަށް...ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގެއްލުން ާލިބޭނެ ާފައިދ އަށްވުރެން ާރައްޔިތުންނަށްވ ނެ ާބިލުން ާމި ާބިލެކޭ. ޭވ

 815ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަުފޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 820ާ:ވ ހަކަދެްއެކވުންهللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާކުުރކޮށްލަން.ާ ާވ ަހކަ ާއަުޅަގނޑުެގ ާބޭނުންވ ތީ ާފުރުޞަތެއް ާލަބީބަށް ާއިލްޔ ސް ާއަޚް ާައޅުަގނޑު ވ ހަކަދަންނަވ ލަމުން

ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .

ާ

ާ:ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ

ާމި ާއ ެދ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާާ`ާޝުކުިރއްޔ  ާދ ިއރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ  825އުސޫލުންާާލ މަރުކަޒީިބލު

ާވ ނޭ.ާ ާހުށަހަޅ ފައި ާއިޞްލ ޙުތައް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަޅުގަ ާބިލަށް ހިންގުމުގެ

ާހުށަ ާހުށަހެޅުއްވި ާއަސްލަމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާައޅުަގނޑުާއެގޮތުން ހެޅުމަކަށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާިހތްހަމަނުޖެހިފައި. ާވަނީ ާވެސް ާބޭފުޅުން ާދ އިރ ެގ ާބަެއއް ާއަޅުަގނުޑގެ ާސަބަބުން ާކުރުމުގެ ތ ޢީދު

ނޑުާތ ޢީދެއްާނުކުރަމޭ.ާއެާމ އްދ ެގ،ާ އެބޭފުޅުންނަށްާޔަޤީންކޮށްާއަުރވ ލަންާބޭނުންވަނީާހުޅުދޫާމީދޫާއެއްކުރ ކަށްާއަުޅގަ

ާމ އްދ ގ317ާެ ާއެްއކުރ ކަްށާާވަނަ ާއެނގޭ ާބަލ ލީމަ ާައޅުަގނޑުމެން ާއޮްތގޮތ  ާގަިއ ާ)ށ( ާއޮްތގޮތ ިއ ާގަިއ  830)ހ(

ާެއާ ާއެިދގެން ާރައްޔިތުން ާެއގޮތުްނ ާަނގަިއގެން ާވޯޓެއް ާދެފަރ ތުން ާއެްއކުރަންޖެހޭނީ ާއެއްކުރަންޏ  ނުޖެހޭނެކަން.

ާއެްއކުރެވެން ާހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް ާއަސްލަމް ާވަންޏ މުން ާާހުށަހަޅައިފިކަމަށް ާއެެހންވީމ ، ާބޭފުޅުްނ4ާާއޮންނ ނީ. ރަށުގެ

ާވެްސާ ާވ ހަކަ ާނުކުރެވޭނެ ާއެްއ ާއިޞްލ ޙަކުން ާހުށަހެޅި ާއަުޅަގނޑުމެން ާޫނންގޮތަކަށް ާނިންމަަވއިގެން ވޯޓަކުން

ާއަނބުރ ާ ާވެސް ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާމިހ ރު ާއަސްލަމް ާއެހެންނަމަވެސް ާދަންނަވ ލަން. ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކަިއ އެބޭފުޅުންގެ

ާގެންދަވ ފައިާ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަން. ާފުރުޞަތުަގއި ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާވ ހަކަ ާޑީ.އ ރު.ޕީާާލ މަރުކަޒީވ  ާމިހ ރު  835އުސޫލުން
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ާހިނގަމުންދ ާ ާވެސް ާކުރީގަ ާހަމަ ާއަތޮޅުަތއް ާބަލ އިރު ާއަުޅަގނޑު ާހުށަހެޅުމަށް ާމިއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާބޭނުންވ ގޮތަށް އިން

ާގޮ ާހިނގަމުންދ  ާކުީރަގާވެސް ާހަމަ ާއޮފީހުން.ާއަތޮޅުާގޮތަށް،ާރަށްަތއް ާރަށު ާހިްނގަންޖެހޭނީ ާވެސް ާގެ ތަށް،ާއިންޖީނު

އޮފީހުން.ާސްކޫލުތަްއާވެްސާހިންގަންޖޭހޭނީާރަށުާއޮފީހުންާައތޮޅުާއޮފީހުން.ާނަރުދަމ ާވެްސާއަޅަންޖެހޭނީާރަށުާއޮފީހުްނާ

ާއިންޖީނު ާރައްޔިތުން ާކޮށްފިން. ާތަޖުރިބ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިކަންތައްތަްއ ާއޮފީހުން. ާރައްޔިތުްނާާއަތޮޅު ާހިންގައިފިން. ެގ

ާއެހެންވީމ ،ާ ާނުގެނެވުނު. ާތަރައްީޤއެްއ ާމިރ އްޖޭގައި ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ާމިކަންކަމަކުން ާހިންގައިފިން.  840ސްކޫލު

ާތަރައްީޤކޮްށާ ާއަތޮޅުަތއް ާރަްއޖޭގެ ާގޮތުަގއި ާސަރަޙައްދެްއގެ ާއުފައްަދއިގެން ާްޕރޮވިންސެއް ާބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ށްާދޭންޖެހޭާއަސ ސީާޚިދުމަތްާދެވޭނެާނިޒ މުތައްާޤ އިމުކުރަން.ާއެާބޭނުމުގައިާސަރުކ ރުންާޕްރޮވިންސްތަްއާރައްޔިތުންނަ

ނޑަށްާލިިބފައިވ ާކުަޑވަގުުތކޮުޅގަިއާމިވ ަހކަާދަންނަވ ލަންާައޅުަގނޑުާ ހަދަންާމިމަސައްކަތްާކުރަނީ.ާއެހެންކަމުންާއަުޅގަ

ާ.ާބޭނުންކުރީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސް

ާ845 

ާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާއަށްާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާވ ަހކަފުޅ އެީކަގއި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު(ާދެންމެ ޝުކުރިއްޔ .

ާ ނަޑއެޅިފަިއވ  ާވ ހަކަދަްއކަަވްނ42ާާކަ ާމެންބަރަކު ާއެްއވެސް ާޕ ޓީއަކުން ާއެެހން ާއަދި ާހަމަވެއްޖެ. މިނެޓް

ާއެދިވަާ ާަގވ އިުދގެ ާމިނިންމީ.ާމަޖިލީހުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިާބަހުސް ާމިހިސ ބުން ވަނ75ާާަޑަިއގެންފަެއއްާނެތް.ާއެެހންކަމުން

 850އުސޫލުންާހިންގުުމގެާބިލުގެާާލ މަރުަކޒީާގަިއވ ާގޮުތގެާމަތިންާދިވެހިރ އްޭޖެގާއިދ ރީާދ އިރ ަތއ1ާާްމ އްދ ގެާގެާ)ހ(ާގެާ

1ާާ ާއޮންނ ނީ ާދެން ާިއްއވަން. ާކިޔުން ާިއއްެޔާވަނަ ާމަރުޙަލ . ާދެންނެވުމުގެ ާޯވޓަށް ާއިޞްލ ޙުތަކަށް އަޅުގަދުމެްނ

ގައި.ާއެހެންވީމ ،33:22ާާއަޅުަގނޑުމެންާެއއްބަްސވެފަިއވ ާގޮުތގެމަތިންާއެާމަސަްއކަްތާއަޅުަގނޑުމެންާފަށ ނީާމިއަދުާ

ާކުމް.ާާއ އިާހަމައަށްާައޅުަގނޑުމެންާހުސްވަގުތުޮކޅުގެާބޭނުްނކުރ ނީ.ާވަްއސަލ މްޢަލައ33:22ާި

ާ

 855 ]ށ33:23ާާްނ32:21ާާްވަގުުތކޮޅުާހުސް[

ާ

ާވޯޓަށްާއައްސަވަންާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެއްސެވުން.ާ-34

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކުރިމަީތގަިއވ 33ާާ`. ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާއޮތީ. ާހަމަޖައްސ ފައި ާފަށަން ާމަސަްއކަތް  860ޖަހ އިރު

ާދ  ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވޯޓަްށާާލ މަރުކަޒީއިރ ތައް ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބިލަށް ާހިންގުމުގެ އުސޫލުން

ާ ާޖަހަންޖެހޭ ާމަތިން ާވ ގޮތުެގ ާގަވ އިުދގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެންވީމ ، ާރަނގަބީލ5ާާުދެންނެވުމަށް. މިނެްޓގެ
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ާޢި ާދަންނަަވން.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާުޝުކރިއްޔ .ާހުރިހ  ާކ ުޑކޮޅުަތއްާޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް ާވެސް ާމެންބަރުން ްއޒަތްތެރި

ނޑުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާއ ެދ،ާޯވޓ ިއގެންާއަޅުަގނުޑާކުިރއަށްާދ ނަން.ާއެންމެާފުރަތަމަާ ޗެކްކޮށްެލއްވުމަށްާއަުޅގަ

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމިދަންނަަވނީ، ާވޯޓަްށ ާއިޞްލ ޙުތަކ11ާައަޅުަގނުޑ ާުހށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ  865ށް.ާވަނަ

ނޑުާއެދެން.ާ ާއެގޮތުންާފުރަތަމަާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއަވވ ލަދެްއވުމަށްާއަމީންޢ އްމުާައރިހުންާއަޅުގަ

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން:

ާ ާދ އިރ ަތއް ާބިުލ،ާހުޅުހެންވޭުރާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންާލ މަރުކަޒީާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިދ ރީ ާހިންގުމުގެ  870ބަރުާުއސޫލުން

މޫސ މަނިކުާހުށަހަޅުއްވަިއ،ާމައްޗަްނގޮޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ާ ާގަވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާނަފީކުރުމުގ13ާާެއިޞްލ ޙު. ާވ ހަކަ ާަބޔ ންކުރ  ާބިލުގައި ާހުށަހެޅިފައިވ  ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދިމ އި ާެއއ ިއ ާނުވަަތ ާމަޖިލީހުެގާގޮތުން ާުހށައެއްނޭޅޭނެކަމަށް ާއިޞްލ ެޙއް ާބޭނުމުގައި ާކުރުމުެގ ާދޭަހއެއް ދިކޮޅު

ާގަވ އިދުަގއިާބަޔ ްނކޮށްފައިާވ ީތވެާއަލުންާބިލުާދިރ ސ ކުރުމަްށާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވަން.ާ

ާ875 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާ

ާ

 880ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ މަނިކު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމައްސަންގޮޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ885 

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

12ާާދެްއވީ:ާވޯޓު

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

24ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
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ާ890 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ72ާު.ާޖުމްލ12ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ72ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުެގާއަދަދުާ

ދެންާދެވަނަާއަށްާއޮތްާއިޞްލ ޙުާއެީއާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާާފ ހެއްނުވި.ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްނުވުމ އިާުގޅިގެން

ާއިޞްލ ޙަށްާ ާއޮތް ާފޮނުވުމަށް ާބިލު ާއަނބުރ  ާއަށް ާކޮމިޓީ ާއިޞްލ ުޙ ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާސަމީރު ާއަޙްމަދު  895މެންބަރު

ާއިޞްލ ޙަ ާއޮތް ާއަށް ާތިންވަނަ ާދ ނީ ާދެން ނޑު ާނުދަންނަވ ނަން.ާއަުޅގަ ާވޯޓަކަށް ާހުށަހެޅިާއަޅުަގނޑު ާއަށް ށް.ާތިންވަނަ

ާތ އީދުާލިބިފައިވ ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާެއދެން.

ާ

ާ

 900 ާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅުްއވ ، ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މ ވަށު

ާޢަބްދުއްރަޙީ ާޢަބްދުމެންބަރު ާމް ާهللا ާބިުލެގ ާބުނެވިދިޔަ ާިއޞްލ ޙު. ާ)ހ(3ާާތ އީުދކުރަްއވ ފަިއވ  ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާނަން ާތަޢ ރުފ އި ާ)ހ(. ާނަން ާތަޢ ރުފ އި ާއިޞްލ ުޙުކރުން. ާާ-3އަންނަނިވިގޮތަްށ ާިދވެހިރ އްޭޖގެާ،މިއީ)ހ(.

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާދ1ާިޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާގޮުތގެމަތިން ާބަޔ ްނކޮށްފައިވ  ާބ ބުަގއި ާދ އިރ ަތްއާވަނަ ާއިދ ރީ ވެހިރ އްޖޭގެ

ާިއދ ރ ތަކ އިާލ މަރުކަޒީ ާއުފައްދަންޖެހޭ ާހިންުގމަށްޓަކައި ާއަތޮޅުާާުއސޫލުން ާކައުންސިލްތަކ އި ާރަުށ  905މަޤ މުތަކ ިއ

ާއުފެއްދުމަށ އިާ ާކައުްނސިލްތައް ާސިޓީ ާމަޤ މުތަކުެގާާ،ކައުންސިލްތަކ އި ާަކއުންސިލްތަކ އި ާއިދ ރ ތަކ އި ާބަޔ ންކުރެވުނު މި

ާހަދ ފަިއވ ާާ،ތަކ އިސިފަ ާަބޔ ންކުރުމަށްޓަކައި ާއުޞޫލުތައް ާއެންމެހައި ާބެހޭ ާކަމ  ާމި ނަޑއަަޅއި ާކަ އިޚްތިޞ ޞް

ާޤ ނޫނެކެވެ.
ާ

ާ910 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ915 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާާހެޅުއްވިާމެންބަރު:ހުށަ
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ާهللا.ފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 72ާ920ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

21ާާވޯޓުާދެްއވީ:

21ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

27ާާާާާާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށް

 

 925 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ22ާު.ާޖުމްލ12ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ22ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމިދަނީ ާދެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިއޞްލ 2ާފ ސްވެއްޖެ. ާއޮތް ާއަށް ާމ އްދ  ާދެވަަނ ާެއއީ ާއިޞްލ ުޙ. ާމަޖިލީހުެގާވަނަ ޙު.

ާތަޅުމަށްާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެެދން.

ާ930 

ާ

 ާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅުްއވ ، ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މ ވަށު

ާޢަބްދުާ ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާބުهللاާމެންބަރު ާއިްޞލ ޙު. ާތ އީދުކުރަްއވ ަފއިވ  ާބިލުގެ ާގޮތަށ4ާާްނެވިދިޔަ ާއަންނަވި ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާާލ މަރުަކޒީއިޞްލ ޙުކުރުން. ާހިންގުން. ާދ އިރ ަތއް ާއިދ ީރ ާއިދ ީރާާލ މަރުކަޒީާާ-4އުސޫލުން ާދިވެހިރ އްޖޭެގ  935ުއސޫލުން

ާދިމި ާކަންކަން، ާަރއްޔިތުްނގެ ާދިރިއުޅޭ ާރަށްރަށުގައި ާެއކި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބޭނުމަީކ، ާހިންގުމުގެ ާއަދިާދ އިރ ތައް ޤްރ ތީ

ާއިޤްތިޞ ދީާ ާގޮތުންނ އި، ާއިޖްތިމ ޢީ ާމަގުފަހިކޮށް، ާނިްނމުމަށް ާއަށް ާއަިމއްލަ ާަރއްޔިތުން ާއުސޫލުން ޖަވ ބުދ ރީވަނިވި

ާމަތިކޮްށ،ާ ާފެންވަރު ާދިިރުއޅުމުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާދިރިއުޅޭ ާރަށްރަުށގައި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާސަޤ ފީގޮތުން ގޮތުންނ އި،

ާރަ ާބ ރުވެރިކޮްށ، ާފަހިކޮށްދީ،ާރައްޔިތުން ާމަގު ާލިބޭނެ ާޚިދުމަތް ާދ އިރ އެްއގައި ާފުޅ  ާގ ތުން ާއެންމެ އްޔިތުންނ 

 940ާދިވެހިރ އްޖޭގެާރަށްރަުށގައިާައމ ންާވެށްޓެއްާޤ އިމުކުރުެމވެ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ945 
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ާ]ްއވުންާވޯޓުދެ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 950ާهللا.ފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

74ާާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާދެްއވ :ވޯޓުާނު

 23ާ955ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ74ާު.ާޖުމްލ17ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ74ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

 960އޮތްާއިޞްލ ެޙއް.ާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިޞްލ ޙުާާވަނަާމ ްއދ ާއަށ1ާްވަަނާއިޞްލ ޙު.ާެއއ5ާާީފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތީާ

ާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ

 ާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ،ާބ ރަށު ާރަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު  965ހިތަދޫ

ާއި ާތ އީދުުކރައްވ ަފއިވ  ާޝިފ ޒް ާމުޙައްމަދު ާބިލުގެ ާިއޞްލ ޙުކުރުން.1ާާޞްލ ޙު. ާއަންަނނިވިގޮތަށް ާމ އްދ  ވަނަ

އިދ ރީާދ އިރ ތައ43ާާްގައިާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ ާދިވެހިރ އްޖޭގ4ާާެދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާޖަދުވަލުާ

ާއަޮތޅުާލ މަރުކަޒީ ާކައުންސިލްތަކ އި ާސިޓީ ާއުފައްދަންޖެހޭ ާހިންުގމަށްޓަކައި ާރަށުާާއުސޫލުން ކައުންސިލްތަކ އި

ާކައުންސިލްތަކ އިާއެހެނިހެންާިއދ ރ ތައްާމިޤ ނޫނުގަިއވ ާގޮުތެގމަތިންާރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ ާުއފައްދަންވ ނެާެއވެ.
ާ970 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.
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ާ

 975ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ980 

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

12ާާވޯޓުާދެްއވީ:

10ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ވަިކގޮ

ާ985 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 71ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .17ާ ާޖުްމލަ ާމ71ާި. ާއެހެންކަމުން، .

މަޖިލީހުެގާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަްށާއޮތްާިއޞްލ ޙެއް.1ާވަނަާިއޞްލ ޙު.ާެއީއ2ާާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާުނވި.ާދެންާއޮތީާ

 990ާތަޅުމަށްާއިޞްލ ޙުާއިްއަވވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާލަތީފު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ހިތަދޫ

ާޢަބްދު ާއިޞްލ ޙު.هللاާޢަބްދުއްރަޙީމް ާކުރައްވ ަފއިވ  ާއިޞްލ ޙުކުރުން.1ާާާތ އީދު ާގޮތަށް ާ)ހ(ާއަންނަނިވި ާމ އްދ ގެ  995ވަނަ

ާ ާޖަދުވަލު ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ 4ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ  ާދ އިރ ގ43ާާެގައި އިދ ރީ

ާ ާދ އިރ ތައް ާއެހެން ާފިަޔވ  ާދ އިރ  ާއިދ ރީ ާހަމަވ  ާޝަރުތު ާކައުންސިުލެގ ާސިޓީ އުސޫލުންާާލ މަރުކަޒީާތެރެއިން

ާމިއިްނާ ާއެވެ.ާއަދި ާއުފަްއދަންވ ނެ ާކައުންސިލަްށާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަތޮޅު ާދ އިރ އަކ  ާއިދ ރީ ާކޮންމެ ހިންގުމަށްޓަކ 

ާރަުށާ ާރަށެއްަގއި ާކޮންމެ ާހިންގުމަށްޓަކ  ާރަށެއް ާކޮންމެ ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާހިމެނޭ ާދ އިރ އެްއގަިއ ާއިދ ރީ ކޮންމެ

 1000ާރިއްޔ ާއުަފއްދަންވ ނެާެއވެ.ާކައުންސިލެއްާަރއީސުލްޖުމްހޫ
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ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ

 1005 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 1010ާهللا.ފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާމެންބަރު:ާތ އީދުކުރެްއވި

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

10ާާވޯޓުާދެްއވީ:

12ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 1015ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ71ާު.ާޖުމްލ17ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ71ާުާވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދު

 1020ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާފުވައްމުލަކުާމެދ1ާާުފ ސްވެއްޖެ.ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވުމ ާގުިޅގެންާދެންާއޮތްާިއޞްލ ޙުާއެއީާ

ާ ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމުފީދު ާޝިފ ޤު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުދަންނަވ ނަން.ާދ އިރ ގެ ާވޯޓަކަށް ނުޑ އަުޅގަ

ަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާއޮތްާއިޞްލ ޙު.ާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށ1ާާްވަނަާއިޞްލ ޙަށް.ާއެއ1ާާީދެންާއަޅުަގނޑުާމިާދަނީާ

ާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ1025 

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން
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ާ ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާމެންބަުރާހިތަދޫ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާނިލަންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ލަތީފު

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަންނަިނވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.1ާާޢަބްދުލްާމުހުސިންާޙަމީދުާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ ާޖަދުވަލް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހިރާ 4ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ  ާގައި ާދ އިރ ގ43ާާެއްޖޭގެ އިދ ރީ

 1030ތެރެއިންާސިޓީާކައުންސިލުފެާޝަރުތުާހަމަވ ާތަންތ ނގައިާމިާޤ ނޫނ ާއެއްގޮތްާވ ާގޮުތެގާމަތިންާސިޓީާކައުންސިލެއްާ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއުަފއްދަންވ ނެާެއވެ.ާ

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

 1035ާތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮ

 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 1040ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުހުސިންާޙަމީދުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަ

74ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 23ާ1045ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1050.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ71ާު.ާޖުމްލ17ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ71ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާގުާ ާފ ސްވުމ  ާއިޞްލ ޙު ާމި ާފ ސްވެއްޖެ. ާޢިްއޒަތްތެިރ1ާާޅިގެން ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުަވއްމުލަުކ ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާދެންާ ާނުދަންނަވ ނަން. ާވޯޓަކަށް ާައޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާމުފީދު ާޝިފ ޤު މެންބަރު

ާ ާއިޞްލ ޙަކީ ާޢ1ާިހުށަހެޅިފައިވ  ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާލަބީބުާވަނަ ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު އްޒަތްތެިރ
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ާ ާގަވ އިުދގެ ާމި ާއިޞްލ ޙު ާމި ާއިޞްލ ޙެްއ. ާހުށަހެޅިފައިވާ 11ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާަގވ އިދުގެ  1055ވަނ1ާާަވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާގެާދަށުންާހުށަހެޅިފަިއވ ާިއޞްލ ޙެއްާއެަބއޮތް.11ާާއިޞްލ ޙެއް.ާހަމަެއއ އެކު

ާރަޝީދުާާމ އްދ ގެ ާއިބްރ ޙިމް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާއުނިކުރުމަށް. ާ)ނ( ާއަކުރު ާމި ހަމަ

ާވޯޓަްށާ ނޑު ާއަޅުގަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމަތިން ާއުސޫލުގެ ާޢަމަލުކުރަމުންގެންދ  ާމަޖިލީހުގެ ާއެހެްނވީމަ، ހުށަހަޅުއްވ ފައި.

ާހުށަހެޅިފައި ާއުނިުކރަން ާމ އްދ އެއް ާއެގޮތަްށާދަންނަވ ނީ ާއެހެންވީމ ، ާހުށަހެޅުމަށް. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާއުނިކުރަން ާއެ ވ ނަމަ

ވަނ1ާާަވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގެާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާިއޞްލ ޙު.ާއެއ11ާާީމިހ ރުާމިާވޯޓަށްާދަންނަވ ލަނީ.ާގަވ އިދުގެާ

 1060ާމ އްދ ގެާ)ނ(.ާމަޖިލީހުގެާތަުޅމަށްާއެާއިޞްލ ޙުާިއއްަވވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

ާހުށަހަޅުއްވ 11ާާ ާރަޝީދު ާިއބްރ ޙިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާދަށުން ާ)ށ(ާގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާބިުލގެ ާވަނީ ާތ އީދުކުރަްއވ ފައި ާޤަސަމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާ)ނ(1ާާތިނަދޫ ާމ އްދ ގެ  1065ވަނަ

ާން.ާާއުނިކުރަ

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

 1070ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ

 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 1075ާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާރަޝީދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްތިނަދޫާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 22ާ1080ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1ާ1085.ާއެހެންކަމުންާމިާއަކުރ71ާު.ާޖުމްލ17ާައަދަދުާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ 71ވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާގަވ އިުދގެ ާދަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން ާނުވި. ާފ ހެއް ާމަޖިލީހުން ާއުިނކުަރން ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނ11ާާަވަނަ

ާ ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާލަބީބ1ާާުމ އްދ ގެ ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙަށް.ާއެާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާތަުޅމަށްާއިއްަވވ ލަާދެްއވުންާއެެދން.ާހު

ާ

ާ1090 

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާދަށުންާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާހުށަހަޅުއްވ ާކެނދިކުޅުދ11ާާޫ

ާޢިއްޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާބިުލގެ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ާއީސ  ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާ)ނ(1ާާރި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާބިލުގެ ާއިޞްލ ުޙކުރުން. ާގޮތަށް ާއިޖުތިމ ޢ1ާާީއަންނަނިވި ާނޫނީ ާސިޔ ސަތެްއ ާއިޤުތިޞ ދީ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާތަންފީޛުާ ާސިޔ ސަތެއް ާއެނޫްނެވސް ާުނވަތަ ާސިޔ ސަތެއް ާއިދ ރީ ާުނވަތަ ާއެފަދަާސިޔ ސަތެއް ާުނވަތަ ާބޭނުމުގައި  1095ކުުރމުގެ

ާއިޚުތިޔ ުރާ ާކުރުުމގެ ާމަސައްކަތް ާގުިޅގެން ާދ އިރ އ އި ާިއދ ރީ ާއަނެއް ާއިދ ރީދ އިރ  ާއެއް ާމަޤުޞަދަށްޓަކ  ސިޔ ސަތެްއގެ

ާއެާއިދ ރީާދ އިރ ތަކަށްާލިިބެގންވެާެއވެ.ާ

ާ

ާ

 1100ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަ

 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 1105ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއީސާ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާ

72ާާ:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު

 11ާ1110ާވޯޓުާދެްއވީ:

10ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 1115 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ74ާު.ާޖުމްލ17ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ74ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާރިޔ ަސތުން ާމަޖިލީހުގެ ާކަންތައްތަްއާފ ހެއްނުވި. ާެނގުމުގެ ާވޯޓު ާގެންދ ަވގުތ އި ާއިުޢލ ންކުރަމުން ާނަތީޖ  ާވޯޓުެގ މި

ާމިާ ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާއަުރަވން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާތިއްެބވުމަށް ާމަުޑމައިތިރިކޮށް ާތަންކޮޅެއް ާަވގުތު ގެންދ 

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާއަށްާބ ރަށުާދ އިރ ގ1ާާެވަނަާއިޞްލ ޙު.ާެއީއ33ާާދަނީާ

 1120ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާއެާއިޞްލ ޙުާތަޅުމަށްާިއްއވަވ ލަާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޝިފ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މެންބަުރާބ ރަށު

 1125ވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާއަންަނނިވިާގޮތަށްާިއޞްލ ޙުކުރުން.1ާާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުގެާ

ާއަތޮޅުާ ާއަތޮޅެއްގެ ާހިމެނޭ ާރަށެއް ާއެ ާފަރ ތަކީ ާރަސްމީ ާރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ާއަދި ާޖަވ ބުދ ރީވެ ާކައުންސިލުން ރަށު

ާރަ ާޤ ނޫނުގެަދށުން ާމި ާއެންމެހ ާކައުންސިލ އި ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ާރިޕޯޓުކުރުމަށް ާޖަވ ބުދ ރީވެ ާކައުންސިލުތަްއ ށު

ާމިާ ާއޮތޯރިޓީއަށ އި ާގަަވރމަންޓު ާލޯކަލް ާކުރަންޖެހޭނީ ާރިޕޯޓު ާޖަވ ބުދ ރީވެ ާކައުްނސިލުތަކުން ާއަޮތޅު އިދ ރ ތަކަށެވެ.

ާމެހ ާއިދ ީރާދ އިރ ތަކަށެވެ.ާޤ ނޫނުންާއަތޮޅުކައުންސިލުންާޖަވ ބުދ ރީވެާރިޕޯޓުކުރުމަށްާަކނޑަައޅ ފަިއވ ާއެން

ާ1130 

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ
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 1135ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާންބަރު:ތ އީދުކުރެްއވިާމެ

ާ1140 

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާވޯޓުާދެްއވީ:

10ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ1145 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ74ާު.ާޖުމްލ17ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ74ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަށްާފުަވއްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރ2ާާަވނަާއިޞްލ ޙު.ާއެއ34ާާީފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތީާ

 1150ާއިއްަވވ ަލދެއްވުންާއެދެން.ާާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާމިާއިޞްލ ުޙާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށް

ާ

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާހުށަހަޅުއްވ ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

 1155ނަިނވިާގޮތަށްާއިޞްލ ުޙކުރުން.ާމިާަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަނ2ާްއިލްޔ ސްާލަބީބުާތ އީުދކުރަްއވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުގެާ

ާއިދ ރީާ ާއެ ާފަށ އިރު ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަށް ާމި ާވ ނީ ާރަަށކަށް ާމަރުަކޒީ ާދ އިރ ތަކުގެ ާއިދ ރީ ާދަށުން ާ)ހ(ާގެ މ އްދ ގެ

ާދ އިރ ެއއްގެާއަތޮުޅވެރިކަންކުރ ާރަށެވެ.ާ

ާ

ާ

 1160ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަ
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 1165ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޒުާމުފީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާ

 11ާ1170ާވޯޓުާދެްއވީ:

17ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 1175ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ72ާު.ާޖުމްލ12ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ72ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމިއޮތީ ާދެްނ ާނުވި. ާވ31ާަފ ހެއް ާއެީއ ާއިޞްލ ޙު. ާދ އިރ ެގ2ާާނަ ާމެދު ާފުވައްމުލަުކ ާއަްށ ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާިއއްަވވ ަލާ ާތަޅުމަށް ނުޑާއިޞްލ ުޙާމަޖިލީހުގެ ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙެއް. ާހުށަހަޅުއްވ  ާޝިފ ުޤާމުފީދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއެދެން. ާބެހ31ާޭދެއްވުމަށް ާނިޒ މ  ާމިހ ރު ާނަންބަރު ާދ އިރ ެގާާވަނަ ާބިލެތްދޫ މައްސަލައެއް

 1180ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޙަމްޒ .

ާ

 )ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަހުމަދުާޙަ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާސ ފު. ާވަރަށް ާަގވ އިދު ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެންމ11ާެޝުކުރިއްޔ  ާބުނަނީ ާގައި ާ)ހ( ާމ އްދ ެގ  1185ާވަނަ

ާަގވ އިުދެގާ ާއެ ާދެވޭނީ. ާއަށް ާ)ށ( ާދެނޭ ާއަހ ފައި ާއަހަންޖެހޭނީ. ާވޯޓު ާތަރުތީބުންނޭ ާބުނ  ާގައި ާ)ހ( ފުރަތަމައިނުން

ާވ ހަކަާ ާކުރ  ާއިއުތިރ ޒް ާއެަކން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ ާއޮންނަީނ. ާެއ ާލިެޔވިފަިއ ާެއގޮތަށް ާޮއވޭ. ާމ ނަެއއް ކޮންމެވެސް

ނޑަށްާޭދހަވ ާމ ނަާއަކީާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުގަާ ނޑުާަގވ އިދުާކިޔުމުންާއަުޅގަ ގެާ)ހ(11ާާއިާއަުޅގަ
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ާދަށުންާ ާ)ށ(ާގެ ާތިގެންދަވަނީ ާއަހަމުން ާވޯޓަށް ާުއނިކުރުމަށް ާދެވޭނީ.ާއެހެންނީ ާ)ށ(ާއަށް ާއެހުމަށްފަހުގައޭ ާވޯޓަށް އަށް

ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނުޑ ާނުކުެރވޭނެ ާއެހެން ާެއއަންނަނީ. ާ)ހ(ާއަށް ާދެން ާމިފުރުޞަތުެގާާފުރަތަމަ. ާއެހެންވީމަ  1190ގޮތުަގިއ.

ނޑުާިއއުތިރ ޒްާކުރ ާވ ހަަކާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ ާބޭނުންާމިކުރީާމިކަންާރަޖިސްޓަރކޮށްާމީތިާގެންދަވ ގޮތްާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑާބަލައެާ  1195އްާނުގަްނނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާތިނެންެގވީާނިޒ މ ބެހޭާމައްސަަލއެްއކަަމށްާއަުޅގަ

ާވިދ ުޅވަމުްނާ ާތިގޮތަށް ާގޮތުން ާތިކަމ ބެހޭ ާެވސް ާޖަލްސ އެްއަގއި ާކޮންމެ ާގެންދ އިރު ާއަހަމުން ާވޯޓަށް ާއެހުުމގައި ވޯޓަށް

ާ ާއެއީ ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރަްއވަމުނ32ާާްގެންދަވ ކަން ާެއކަން ާވެސް ާމަޖިލީހުގައި ާރައްޔިތުންގެ ވަަނ

ާގެ ާމި ާއަދި ނޑ37ާާުންދެިވގޮތް. ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާގެންދަވ ގޮތް. ާކުރައްވަމުން ާއެަކން ާވެސް ާމަޖިލީހުގައި ވަނަ

މިކަންާކުރަމުންާމިގެންދަނީާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދ އިާމަޖިލީހުގެާޢަމަލުާކުރަމުންާގެންދ ާއުސޫލުތަކުގެާމައްޗަށް.ާމަޖިލީހުގެާ

ާބެއްެލވީމަާއެނގިަވޑަ ާބަލައިާނުގަންނަާޔައުމިްއޔ ތައް ާކަމަށް.ާއެހެންވީމަ ާގޮތް ާގެންދ  ާމިކަންާކުރަމުން ާމީ  1200ިއގަންނަވ ނެ

ާ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން 31ާާވ ހަކަ ާއިޞްލ ޙު.ާއެއީ ާމެދ2ާާުވަނަ ާ)ނ(.ާފުވައްމުލަކު ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާމިހ ާހިސ ބުންާވަރަށްާގިނަާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާޝިފ ޤުާމުފީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާ)ވަ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއެބަާބޭނުންފުޅުވޭާކުޑަާއިުރކޮެޅއްެގާވަގުުތކޮޅެއްާބޭރަށްާނުކުމެަވޑަިއގެންާދެއްވަން.ާއިޝ ރ ްތާ

ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާމިނިޓްގެާަވގުތުޮކޅެއްާައރުވ ނަން.ާ)32ާކުރަްއވަމުންާގެންދަވަނީ.ާއެެހންވީމަާއަޅުަގނޑުާމިހިސ ބުންާ

ާމުޙައްމަދުާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާމައްސަލައެއް ާނިޒ މީ ާތަރުތީބުން ާލިސްޓްަގއިވ   1205އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާޝިފ ޒު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 1210ާއްމަދުާޝިފ ޒުާވ ހަކަެދއްެކވުްނ:ބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަ

ާއިންތިޙ  ާޙުދުމުހުތ ރުކަން ާއިޞްލ ޙުާާމަނިކުފ ނުގެ ާމިތަނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެބަހުރި އަްށ

ާއިންާ ާޕީ.އޭ ާބުނީ ާބުނީމަ ާހުށަހެޅީ. ާއިޞްލ ޙު ާމިހ ތަނަށް ާމިތަނަށް ާކޮންބައެއްހެއްޔޭ ާސ ފުކުރީމު ާއެދުވަހު ހުށަހަޅ ފައި

ނޑުމެންާ ފަހުާާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅީ.ާއެކަމަކުާއޭގެޖަމ ލުއޭ.ާއެއަށްާއެްއވެސްާއެެހންާބޭފުޅަކުާނެތޭާއަދިއެއް.ާދެންާއަޅުގަ

ާެއއަްށވުރެ ާއެްއޗިހި ާތިހުރިާއައި ާތަރުތީބުކޮށްފައި ާމަނިުކފ ނު ާޖަްއސަަވއި ާައޅުަގނޑުމެންެގާާކުރިއަށް ގޮތުން

 1215ާއިޞްލ ޙުތަކަށްާނ ހ ާއޭގެާކުިރންާޑީ.އ ރު.ޕީާބަެއއްގެާއިޞްލ ޙުތަކަށްާއެބަާއެހޭ.ާެއއީާކޮްނގޮތަކަށްާތަރުތީބުކޮށް...
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ާ

ާ

ާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރި

ާކުރާ  ާތަރުތީބު ާމަޖިލީހުގައި ާނޫން. ާމައްސަލައެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާތީކީ ާއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވ . ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާނެތް.ާ ާކަެމއް ާދަްއކަވ ނެ ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކަތައް ާތިކަހަލަ ާކަމަކ ނުލައި ާހުންނ ނީ. ާތަރުތީބުކޮށްފައި  1220އުސޫލުން

ާއަޅުަގނުޑާޢިއްޒަ ާގޮތުން. ާމިކަމ ބެހޭ ާނ ރުވ ނަން ނޑު ާއަުޅގަ ާމައްސަލައެއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާއެހީމަ ާވޯޓަށް ާމެންބަރު ތްތެރި

ާއަޅުަގނުޑާ ާމެންބަރަކަށް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާނ ުރވ ނަން ާމިކަުމގައި ާައޅުަގނޑު ާމައްސަލަެއއް ާނިޒ މ ބެހޭ ާމިދަނީ. މިހ ރު

ާނިންމައިފިން ާގޮެތއް ާގޮތުން ާތިކަމ ބެހޭ ާމިހ ރު ާމިދަނީ ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ .31ާާ ާިއޞްލ ޙަށް. ާމ އްދ ގ2ާާެވަނަ ވަނަ

ާ ާއިޞްލ ޙެއް. ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ާމުފީދު ާޝިފ ޤު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ވަނ2ާާަ)ނ(

ާއެހެންކަމުން ާނެތް. ާބިލަކު ާނެތް. ާޤ ނޫނަކު ާކުރިމަީތގަިއވ  ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާެއއް ާ)ނ( ާއިޞްލ ުޙާާމައްދ ގެ  1225އެ

ނުޑާމިހ ރުާމިދަނީާ ވަނަާއިޞްލ ޙަށް.ާެއއީާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށ32ާާްއަޅުަގނުޑާވޯަޓކަށްާނުދަންނަވ ނަން.ާއަުޅގަ

ާއެދެން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާ ާއިްއވ ލަދެްއވުން ާތަުޅމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާިއޞްލ ޙު ާއެ ާއިޞްލ ެޙއް.ާއެހެންވީމަ ވަަނ5ާާއޮތް

ާ ާއޮތް ާ)ށ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ 5ާާިއޞްލ ޙަށް ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު ާ)ށ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ާ)ށ(5ާާވަނަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

އަށްާާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާއޮތްާއިޞްލ ޙަށްާވޯޓަްށާ

ާ ާކުރިން ާހިތ5ާަދެންނެވުމުގެ ާއުިނކުރުމަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމުހައްމަދުާވަަނ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު  1230ދޫ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ީތ ާދަންނަވަްނ11ާާއަސްލަމް ާވޯޓަށް ނޑު ާައޅުގަ ާދަށުން ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވާ 5ާގަސްތުކުރަނީ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާއުނިކުރުމަށް ާމ ްއދ  ާވަނަ

ާހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާއެހެންވީމަާެއާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ަލދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ1235 

ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާައސްލަމްާހުށަހަޅުއްވ ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށްފަހުާނަންބަރުާތަރުތީބުާކުރުމަށް.5ާްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިުލގެާމުހައްމަދުާޤަސަމްާތ އީދުކުރަ

ާ

ާ1240 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ1245 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުހައްމަދުާއަސްލަމް.ހިތަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުހައްމަދުާޤަސަމް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 72ާ1250ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

14ާާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ1255 

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ74ާު.ާޖުމްލ17ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ74ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާއޮތީ ާދެން ާނުވި. ާއަބޫބަކުރ5ާާުފ ހެއް ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ަވށު ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާލ ެޙއް.ާއެާިއޞްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިއްަވވ ލަާދެްއވުމަށްާއެދެން.ހުށަހަޅުއްވ ާއިޞް

ާ1260 

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމެންބަުރާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މ ވަށު

ާޢަބްދު ާތ އީުދކުރަްއވ ފަهللاާޢަބްދުއްރަޙީމް ާބިުލގެ ާއިޞްލ ޙު.ާބުެނވިދިޔަ ާ)ށ(ާއުނިކޮްށާއެމ އްދ ެގ5ާާިއވ  ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާކުރުން. ާއިޞްލ ުޙ ާޢިބ ރ ތް ާއެމ އްދ ެގ ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާހަަމޖައްސައި ާ)ށ(ާކަުމގައި ާމ އްދ ގ5ާާެ)ނ(ާއެއީ  1265ވަނަ

ަގއިާދިވެހިރ އްޭޖެގ4221ާާއޮގަސްްޓ7ާާ)ށ(.ާމިމ އްދ ގެާބޭނުމަށްޓަކަިއާއިދ ރީާދ އިރ ގެާމަރުަކޒީާރަށްާކަމަށްާބަލ ނީާ

ާރަށްަތކެެވ.ާ ާއައި ާކުރަމުން ާއަތޮުޅވެރިކަްނ ާތަުކގައި ާއެއަތޮޅު ާފެށުނުއިރު ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނުއަސ ީސ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ނޑައަޅ ާރަށަކަެށވެ.ާ ާނުވަތަާޤ ނޫނަކުންާއެއަތޮެޅްއެގާމަރުކަޒީާރަށްާކަމުަގއިާކަ

ާ
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ާ1270 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ1275 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާهللا.ޢަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 72ާ1280ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާވޯޓުާދެްއވީ:

14ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ1285 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙުާ.ާއެހ72ެ.ާޖުމްލ12ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ72ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ވަަނާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަށްާދިއްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާއަޙުމަދ5ާާުވަނަާއިޞްލ ޙު.ާެއއ35ާާީފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާމިއޮތީާ

ާިއޞްލ ޙެއް.ާ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާމެންބަރ35ާާުސަމީރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއުނިކުރުމަށް ވަނަ

ނުޑާއެންމެާފުރަތަމަާވޯޓަށްާދ ނީާނ ޒިމްާރަޝ ދުާހު  1290ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާެގ11ާާށަހަޅުއްވ ފައިވޭ.ާއެހެންކަމުންާއަުޅގަ

ާދެއްވުމަްށާ ާއިއްަވވ ލަ ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާއިޞްލ ޙަށް. ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިއޮތް ާއުނިކުރުމަށް ާއެ ދަށުން

ާއެދެން.

ާ

ާ

 1295ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:
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ާދ އި ާމެންބަރުާތުޅ ދޫ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާހުށަހަޅުއްވ  ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ރ ގެ

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއުނިކުރަން.5ާޢިބްރ ހިމްާމުއްތަލިބުާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވަނީާ

ާ

ާ

 1300ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 1305ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢިބްރ ހިމްާމުއްތަލިބުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 11ާ1310ާވޯޓުާދެްއވީ:

10ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 1315 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 74ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .17ާ ާޖުްމލަ ާމ74ާި. ާއެހެންކަމުން، .

މަށްާމިލަންދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޒ ާވެްސާަވނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއުިނކުރ5ާުއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާުނވި.ާ

ާވޯޓަށްާ ާދެން ާނުދަންނަވ ނަން. ާވޯޓަކަށް ާހުށަހެޅުމަކަށް ާެއ ާއިތުރަކަށް ާއަޅުަގނޑު ާއެހެްނވީމަ، ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވޭ.

ާ ާއޮތީ ާއަޙުމަދ5ާުދަންނަވަން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާއަށް. ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ސަމީރުާާވަނަ

 1320ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާއެާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާތަޅުަމށްާއިްއަވވ ލަާދެްއވުންާއެދެން.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާބައެްއާ

ާސެކް ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ާރެޓޭިރއޭޢިއްޒަތްތެރި ާގެންނަވަނީ ާމި ާސަމ ލުކަމަށް ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާކުރަްއވ  ާމެދުވެިރ 5ާޓް

ާއުނި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ ެގާވަނަ ާއެ ާގޮތަށް ާައންނަނިވި ާހަމަޖައްސ  ާކަމުގައި ާ)ށ( ާެއއީ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާއެ ކޮްށ
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އަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުްއވ ާފޮނަދޫާާޖަމ ލްާޢިބ ރ ތްާއިޞްލ ޙުާކުރުމަށްާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ާޢަބްދުއްރަޙީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެންާތ އީާهللاޢަބްދުާދ އިރ ގެ ާގުިޅގެން ާފ ސްވުމ އި ާިއޞްލ ޙު ާކުރެއްވި ދު

ާ ާިރޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަަވނ5ާާީކީްއވެގެންތޯ ާމި ާވޯޓަށް ާިއޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅިފަިއވ  ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ  1325ވަނަ

ާތަންދޭ ާެއގޮތަށް ާގަވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާދެންނެވީ ާވޯޓަށް ާެއގޮތަށް ާދެންނެވީ. ާވޯޓަްށ ާއުނިކުރަން ާއެ ާެއީއާތީނުވަތަ .

ާގަވ އިދުަގއި ާމަތިންމަޖިލީހުގެ ާގޮުތގެ ާއިޞްލ ޙުާވ  ާހުށަހެޅިފައިވ  ާހުށަހެޅިފައިާކުރިން ާކުރުމަށް ާަތރުތީބު ާައކުރު ވާ ެއއީ

ށަހަޅުއްވ ަފއިާއްާއޮތްާއިޞްލ ޙެްއާނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާ)ނ(ާއުނިކުރުަމށްާމެންބަރަކުާހުއިޞްލ ޙެއް.ާއޭނގެާކޮންެޓްކސްޓަ

ާކަމަްށވަން ާއެާއޮތް ާބަދަލުާޏ  ާޢިބ ރ ތް ާއެ ާއަދި ާކަމެްއ. ާކުރަންޖެހޭނެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާެއއީ ާދެންނެވުން ާޯވޓަށް އަށް

ާމިާ ާމަތިން ާއެހެންވީމަ،ާެއގޮތުގެ ާކުރަންޖެހޭނެ. ާއަޅުަގނޑު ާވެސް ާއެކަން ާވެސް ާކަމަށް ާއޮތް ާހުށަހަޅ ފައި  1330ކުރެްއވުމަށް

ާނި ާިރޔ ސަތުން ާެއގޮތަށް ާއެކަން ާއެެހންވީމަ، ާައޅުަގނުޑ ާކުިރއަށްދ ންާގެންދިޔައީ. ާމަސައްކަތ ގެން ންމެވުމަށްފަހު

ާގަސްތުކުރަނީ.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަެއއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ1335 

ާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:

ާކު ާމަސައްކަތް ާމި ާމަސައްކަްތާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާަމްއސަލަ. ާނިޒ މުގެ ާމަޖިލިސްގެ ާމި ރަމުންދ އިުރަގއި

ާމައްސަލަ ާގޮުތން ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއެހެންޏ ާކުރަމުންދ  ާޖެހިއްޖިްއޔ  ާފ ހަަގާާެއއް ާއެކަން ާކުރަނީ. ާފ ހަގަ ާެއކަން ެވސް

ާމެ ާއެހެްނ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެނގިަވޑައިާކުރަމުން ާވީގޮތް ާޭއގެންބަރުންނަށް ާއަމީންޢ ާގަންނަވ ނެ. ާމިހ ރު އްުމާބަދަލުގައި

ާނަންގަަވއި ާނޯޓު ާވަޑައިގެން ާދެންތަންތަނަށް ާއަރިހުގައި ާމަނިކުފ ނުގެ ާަވޑަިއގަންނަވ  ާވަިކާގެން ާމަނިކުފ ނު  1340ނެވުމުން

ާއެާ ާދެއްވަނީ. ާތި ާހެއްދެވީމ ރޫލިންގެއއް ާހެން ާވ ނުވ ، ާމެންބަރުންނަކަށް ާހުރިހ  ާޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެންނަށް ެއްއާާއަުޅގަ

ާމަނޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވ ނީ ާބޭނުންފުޅު ާމަނިކުފ ނު ާއެނޭގ ނޑަްށ، ާއަުޅގަ ާދ ކަންާނގޭ. ާމިކަން ާކޮންޓްރޯލް ނިކުފ ނުގެ

ވ ނެ.ާމަޖިލީހުގެާގޮތްާނޭނގުނީމަާަވރަށްާއުނދަގޫާާައޅުަގނުޑމެންނަށްާޭއގެާސަބަބުންކަން.ާއެކަމަކުާޙަޤީޤަަތކީާދައްކަން

ަައެއް.ާޒުވ ބުާކުރުމެއްާނޫން.ާާމަނިކުފ ނުާދެއްަވންޖެހޭނެާނިޒ މީާމައްސަލާެއއްާމެދުެވރިވެއްިޖއްޔ ާނިޒ މުގެާމައްސަލަ

ާއަމިއްލަފުުޅާ ާމަނިކުފ ނު ާދަންނަވ ނީ ާައޅުަގނޑު ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާމީގެފަހުން. ާދެްއވަންޖެހޭނެ ާެއއް ާމައްސަލަ  1345ނިޒ މުގެ

ާއެ ާއެކަން ާގެންގުުޅްއވައޭ. ާއެބަ ާފުރުޞަާގޮތްތަެކއް ާގެންދ ކަން ާކުރިއަްށ ާނުދެވޭނެ.ާގޮތަށް ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ތެއް

ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ
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 1350ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާައޅުަގނޑުާ ާބަލައިގަންނަނީ. ނުޑ ާއަުޅގަ ާކަމަށް ާނޫން ާމައްސަަލެއއް ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާނެންެގވީ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާގެ ާކުިރއަށް ާމި ާމަސައްކަތް ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާގެންދ ަނން. ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާއ 5ާާންދަީނ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 5ާާހަމައަށް. ާސަމީރު ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާއަށް. ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަާެދއްވުންާއެދެން.

ާ1355 

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާމެން ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދިއްދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާސަމީރު ާއަޙުމަދު ާމެންބަުރާބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ކެނދިުކޅުދޫ

ާޢީސ  ާާއަޙްމަދު ާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙު ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާގޮތަށ5ާާްތ އީދު ާބަޔ ްނކޮށްފަިއވ  ާތިީރގައި ާ)ނ(. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 1360ށްާކަމަށްާބަލ ނީާމިާޤ ނޫނަށްާއަމަލުކުރަންާއިޞްލ ޙުާކުރުން.ާމިާމ އްދ ެގާބޭނުމަށްޓަކައިާއަތޮޅުތަުކގެާވެރިކަންކުރ ާރަ

ާއަޮތޅުތަުކގައި ާއެ ާރަށްރަށަށެވެ.ާފަށ އިރު، ާކުރަމުންދ  ާއަތޮުޅާާވެރިކަން ާކުރ  ާއިންތިޚ ބު ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ނުވަތަ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސެގ ާމަތިން ާގޮެތއްގެ ނޑަައޅ  ާކަ ާއެންމ322ާެކައުންސިލުން ާދައުލަތުގެ ާދަށުން ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާވަނަ

ާ.ާގެާގެޒެްޓަގއިާޝ އިުޢާކުރުމުންނެވެމަތީވެރިޔ ާެއކަންާޤަބޫލުކޮށްާސަރުކ ރު

ާ

ާ1365 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ1370 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރު.ާދިއްދޫާދ އިރ ގެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޢީސ .ާމަދުއަޙުާމެންބަރުާޢިއްޒަްތތެރިާދ އިރ ގެާކެނދިކުޅުދޫާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 72ާ1375ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

14ާާވޯޓުާދެްއވީ:
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22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ1380 

 ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 74ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .17ާ ާޖުްމލަ ާމ74ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާ ާއޮތީ ާދެން، ާނުވި. ާފ ހެއް ާއެއ32ާްއިޞްލ ޙު ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއެއީ... ާއިޞްލ ޙު. ާދ އިރ ގެާާ.ވަނަ ހަނިމ ދޫ

ާއްމަދުާމުޖްތ ޒް.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަ

ާ1385 

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖްތ ޒުހަނިމ ދޫާދ އިރ 

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަަގކޮްށލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލް ާހުށަހަޅުއްވަާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމ އްދ ގެާއިާމި ާމި ާވަނީ ާމި ާމިހ ރު ާކުރައްވ ަފއި ާފ ސް ާމި  1390ގެން

ާމަރުކަޒީާ ާއިދ ރީ ާދ އިރ ގެ ާއިދ ީރ ާާބޭނުމަށްޓަކައި ާބަލ ނީ، ާަކމަށް ާދިވެހިރ އްޭޖެގ4221ާާާޮއގަސްޓ7ާުރަށް ގަިއ

ާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ާައތޮޅުވެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާއަތޮޅުތަުކަގއި ާއެ ާފެށުނުއިރު ާކުރަން ާއަމަލު ާކުރަމުއަށް ާައއިާރިކަން ން

ާމަރުަކޒީާރަށްރަށެވެ. ާއަތޮެޅއްަގއި ާއެ ާޤ ނޫނަކުްނ ާރަަށކަށެވެާނުވަތަ ނަޑއަޅ  ާކަ ާިތާރަށްކަމުގައި ާވޯޓަށް ާދެންމެއަކު .

އެއްެސވީާމިާމ އްދ ގެާބޭނުމަްށޓަކައިާއަތޮޅުތަުކގެާވެރިކަްނުކރ ާރަށްާކަމަށްާބަލ ނީާމިާޤ ނޫނަށްާއަމަލުކުރަންާފަށ އިރުާ

ާއެއަތޮުޅގަާ ާވެިރކަން ާރަށްރަށެވެ.އި ާކައުންސިލުންާާކުރަުމންދ  ާއަތޮޅު ާކުރ  ާއިންތިޚ ބު ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާިމ  1395ނުވަތަ

ނަޑއަޅ ާގޮެތްއގެާމަތިންާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ ްނާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގެާދަށުންާދައުލަތުގެާއެންމެާމަތީވެރިޔ ާއެކ322ާަކަ

ާ....އިާޝ އިޢުކުރުމުންނެވެގަާޤަބޫލުކޮށްާސަރުކ ރުގެާގެޒެޓުާ

ާ

ާ

 1400ާސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ 

ާގޮެތްއާ ާވަނީ ާރިޔ ސަތުން ާގޮތުން ާބެހޭ ާތިކަމ  ާއިނށީންދެވަޑައިގަންަނވ  ާމެންބަރު ާމެންބަރު...ާޢިއްަޒތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާދ އ5ާިނިންމ ފައި. ާމ ވަުށ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާހުށަހަޅުއްވަާވަނަ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާކުަރްއވ ފަިއވ ާރ ގެ ާފ ސް އި

ވަނީާއިދ ރީާދ އިރ ގެާމަރުަކޒީާރަށްތަެކއްގެާވ ހަކަ.ާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާވ ހަކަާދަްއކަމުންާމިގެންދަނީާއިޞްލ ޙުަގއިާ
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ާވެިރކަންކު ާއެހެންވީމ އަތޮޅު ާވ ހަަކ. ާރަށްރަުށގެ ާރ  ާވޯޓަށްާ، ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާއޮްތ ާއެ ާެއކަން ިލެޔކިޔުމުަގއި

ާމި ާޖެހިފައި ާއިޞްލ ާދަންނަވަން ާގެންދ ނަން.ާވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެ ާކުިރއަށް ނޑު ާައޅުގަ  1405ވަަނާއިޞްލ ޙު.ާެއއ32ާާީޙު

ާފަރެސްމ ތޮޑ 5ާ ާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަށް ާއޮތްާާމުއްޠަލިބުާއިބްރ ހީމްާމެންބަރުާޢިްއޒަްތތެރިާދ އިރ ގެާވަނަ ހުށަހަޅުއްވ ފައި

5ާދަންނަވ ނަން.ާދެން،ާއިޞްލ ޙު.ާއެާއިޞްލ ޙުާވަނީާއަނބުރ ާގެންދަވ ފަިއ.ާއެހެްނވީމަ،ާއެާއިޞްލ ޙަށްާވޯޓަކަްށާނު

ާލަބީބުާ ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާުހޅުމީދޫ ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާއަށް ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ެޙއް.ާއެާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަާެދއްވުންާއެދެން.

ާ1410 

ާ

ާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީ

ާހު ާހުށަހަޅުއްވ  ާއިލްޔ ްސާލަބީބު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާޅުމީދޫ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ގަލޮޅު

5ާވަނަާމ އްދ ާ)ނ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.5ާާތ އީދުާކުރަްއވ ފައިވ ާއިޞްލ ުޙ،ާބިލުގެާާهللاއީވ ާޢަބްދު

ާބޭނުމަ ާމ އްދ ގެ ާމި ާ)ނ(. ާމ އްދ ގެ ާޖުމްހޫވަނަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބަލ ނީ ާކަމަށް ާރަށް ާވެރިަކންކުރ   1415ރިއްޔ ާށްޓަކައި

ާ.ާވެރިކަންާކުރަމުންާގެންދ ާރަށެކެވެާއިެރއްަގއިާއަތޮޅުޤ ނޫނުއަސ ސީގެާދަށުންާއެާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1420ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 1425ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.هللاގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

13ާާދެްއވީ:ާވޯޓު

 22ާ1430ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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3ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 73ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .12ާ ާޖުްމލަ ާމ73ާި. ާއެހެންކަމުން، .1435 

ާ ާުނވި.ާދެން،ާއޮތީ ާފ ހެއް ާއިޞްލ ޙު.ާއ31ާެއިޞްލ ޙު ާވަނަ ާ)ހ(ާއަށް،2ާާއީ ާމ އްދ ގެ ާއުތުުރާދ އިވަނަ ރ ެގާހިތަދޫ

ާމުޙަ ާމެންބަރު ާއަސްލަމްއްޢިއްޒަތްތެރި ާިއއްަވވ ަލާާަމދު ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާއިޞްލ ުޙ ާެއ ާިއޞްލ ޙެއް. ހުށަހަޅުްއވ 

ާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ1440 

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާާދ އިރ ގެާއުތުރުާހިތަދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރާމުޙަޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާއަސްލަމް އްމަދު

ާރަޝީ ާމުޙައްމަދު ާއިޞްލ ޙުމެންބަރު ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާދު ާބިލުގެ ާއަންނަނ2ާަ. ާމ އްދ  ާއިޞްލ ޙުާވިވަނަ ާގޮތަށް

ާ ާޤ ނޫނުގެ ާމި 2ާާކުރުން. ާމ އްދ ގެ ާެތރޭާ)ހ(ވަަނ ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ ާބަޔ ްނކޮށްފައިވ  ާަކއުންސިލުާާގަިއވ ގައި ސިޓީ

ާއެއްާނުހިމެނޭ ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާާއަދި ާަރށްތައްރަށަްއވުރެ ާޤ ނޫނާ ާގިނަ ާމި ާހިންގަންވ ނީ ާދ އިރ  ާއިދ ރީ  1445ހިމެނޭ

ާކުރ ާއަތޮޅުާަކއުންސިލުންނެވެ.ާާބުރީާދ އިރ ާހިންގުމަށްާއިންތިޚ އެްއގޮތްވ ާގޮުތގެާމަތިންާއެާިއދ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1450ާވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ތެރިާމެންބަރުންނަންާފެނިވަަޑއިގަންނަާޢިއްޒަތް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 1455ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ
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72ާާރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒި

11ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 22ާ1460ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

 1465.ާއެހެންކަމުންާމ71ާި.ާޖުމްލ17ާަ.ާފ ސްވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ71ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާ

ާާޞްލ ޙުއި ާާދެްނާއޮތީ 30ާާފ ހެއްނުިވ. ާއިޞްލ ޙުވަނަ ާއެއީ ާޢިްއޒަތްތެރ2ާާި. ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއޮތްާއިޞްލ ެޙއް.ާމި ާހުށަހަޅުްއވ ފައި ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްާޢަޒީޒު ާގެންދަވ ފަ.ާިއޞްލ ޙުމެންބަރު ވަނީާއަނބުރ 

ާ ާމިދަނީ ާދެން ާއިޞްލ ޙަށ42ާްއަޅުަގނޑު ާާ.ވަނަ ާއިޞްލ ެޙއް.1ާާެއއީ ާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ  ާ)ހ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ 1ާަވނަ

ތިްނާއިޞްލ ޙެްއާހުށަހެޅިފައިޭވ.ާއެއީާުތޅ ދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާނ ޒިމުާރަޝ ދުާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށް

ާމުޙައްމަ ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާއިޞްލ ޙެއް. ާއޮތް ާއޮްތާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާޝިފ ޒު  1470ދު

ާހުށަހަ ާލަބީބު ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާހުޅުމީދޫ ާއަޅުއިޞްލ ޙެއް. ާއިޞްލ ޙެއް. ާޮއތް ަގނުޑާޅުއްވ ފައި

ާހު ާރަޝ ދު ާނ ޒިމު ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާމިދަނީ ާފުރަތަމަ ާިއޞްލ ޙަށް.އެންމެ ާއޮތް 1ާާށަހަޅުްއވ ފައި

ާމަންާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާމަޖިލީހުެގާތަޅު

ާ

ާ1475 

 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

ާމެންބަރުާނ ޒިމުާރަޝ ދުާހުށަހަޅުއްވ .ާބ ރަުށާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާ ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރި

ާ ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާބިއިޞްލ ޙުޝިފ ޒު ާލު. ާއަންނަނ1ާިގެ ާ)ހ( ާމ އްދ  ާވަނަ ާ ާދިވެހިާވިގޮތަްށ ާކުރުން. އިޞްލ ޙު

ާޤ ނޫނު ާޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ާމަތިންާއ އިާާއަސ ސީރ އްޖޭގެ ާެއްއގޮތްވ ގޮުތގެ ާދިވެހިާާޤ ނޫނ  ާހިންގ  ާދ އިރ ެއއް ާއިދ ރީ ާެއ

 1480ާސައްކަތްކުރުން.އެްއގޮތްވ ާގޮތުގެާމަތިންާެއާދ އިރ ާތަރައްޤީާކުރުމަށްާމަާދައުލަތ އިާސަރުކ ުރގެާސިޔ ަސތ 

ާާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަންާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާ
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ާ1485 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމުާރަޝ ދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 1490ާއްމަދުާޝިފ ޒު.އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަބ ރަށުާދ ާ:ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

12ާާވޯޓުާދެްއވީ:

10ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 1495ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

.ާއެހެންކަމުންާމ71ާި.ާޖުމްލ17ާައަދަދުާާ.ާފ ސްވުމަށްާޭބނުންވ 71ވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާ

ާމެންބަރ1ާާުފ ހެއްނުވި.ާާާއިޞްލ ޙު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާބ ރަށު ާއިޞްލ ޙަކީ. ާއޮތް ާދެން ާ)ހ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ  1500ަވނަ

ާ ާެއީއ ާއިޞްލ ޙެްއ. ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާޝިފ ޒު 43ާާމުޙައްމަދު ާާއިޞްލ ޙު.ވަނަ ާތަޅުމަށް ާއިޞްލ ުޙާމަޖިލީހުގެ އެ

ާްއވަވ ލަާެދއްވުންާއެދެން.އި

ާާ

ާ

 1505 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުަވއްމުލަުކ ާހުށަހަޅުއްވ . ާޝިފ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ބ ރަށު

ާ ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ާމުފީދު ާޝިފ ޤް ާާއިޞްލ ޙު.މެންބަރު ާއަންނަވ1ާަބިލުގެ ާ)ހ( ާމ އްދ  އިޞްލ ުޙާާނެވިގޮތަށްނަ

ާޤ ނޫނުާ ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާރ އްޭޖގެ ާދިވެހި ާޤ ނޫނ ާއަސ ސީކުރުން. ާސަުރކ ރުެގާާއިއ އި ާއުފެދިފައިވ  ާޮގތުން ާޤ ނޫނީ އަދި

ާސިޔ ސަތ ާެއއްގޮްތވ ާގޮތުގެާަމތިންާއެާއިދ ރީާދ އިރ ެއއްާިހންގ ާތަރައްޤީާކުރުމަށްާމަސަްއކަތްކުރުން.ާ

ާާ1510 

ާާ
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ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށްާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަނވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

 1515ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ1520 

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

12ާާވޯޓުާދެްއވީ:

10ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 1525 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

މިާާ.ާއެހެންކަމުނ71ް.ާޖުމްލ17ާަ.ާފ ސްވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ71ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާ

ާފ ހެއްނުވި. ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ 1ާާާއިޞްލ ޙު ާލަބީބު ާއިްލޔ ސް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާހުުޅމީދޫ ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

 1530ާ.ާިއޞްލ ޙުނަންބަރ44ާާުިއއްަވވ ލަާދެްއވުްނާއެދެންާއެއީާާއިޞްލ ޙުމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާާާއިޞްލ ޙު

ާ

ާ

 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޭޒުންާއިދ ރީ

ާދ އިރ  ާހުޅުމީދޫ ާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެިރާގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހުށަހަޅުއްވ .ާގަލޮޅު ާލަބީބު ާއިލްޔ ސް މެންބަރު

 1535ކުރުން.ާިދވެހިާއިޞްލ ޙުވަަނާމ އްދ ާ)ހ(ާތިރީަގއިާމިވ ގޮަތށ1ާާްބިުލގެާާއިޞްލ ޙު.ތ އީުދކުރަްއވ ަފއިވ ާهللاާއީވ ާޢަބްދުާ

ސަރުކ ުރގެާިސޔ ސަތ ާއެްއގޮތްވ ާގޮުތގެާމަތިންާެއާާއިާސަުރކ ރުގެނޫނ އ ިއާޤ ާއަސ ސީމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުާރ އްޖޭގެާޖު

ާއިދ ރީާދ އިރ ެއއްާހިންގ ާއެާދ އިރ ާތަރައްޤީާކުރުމަށްާމަސައްކަތްކުރުން.ާ

ާާ
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ާ

 1540ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަންާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވުންާވޯޓުދެއްާ[

ާ

 1545ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާهللا.ގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 14ާ1550ާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާ:ވޯޓުާނުދެްއވ 

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

 1555ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

.ާއެހެންކަމުންާމ74ާި.ާޖުމްލ17ާަ.ާފ ސްވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ74ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާ

ާާއިޞްލ ޙު ާއޮތީ ާދެން 1ާާފ ހެއްނުވި. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާފަސ1ާާްާއިޞްލ ޙު.ވަނަ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާދ އިރާ  ާހުޅުމީދޫ ާހަސަން، ާރަފީޤް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު ާހުށަހެޅިފަިއވޭ. އިޞްލ ޙެއް

ާތިމަރަފުށީާ ާޝިފ ޒް، ާމުަޙއްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާބ ރަށު ާލަބީބު، ާއިލްޔ ސް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 1560ޙައްމަދުާމުސްތަފ ،ާހުޅުމީދޫާދައިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ްސާލަބީބުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮްތާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމު

ާ ާދަންނަވ ލަނީ ާމި ާވޯަޓށް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެބައޮތް. ާއިޞްލ ޙެއް 41ާާދެ ާއިޞްލ ޙުަނންބަރު ވަަނ1ާާ.

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާުއތުރު ާފުވައްމުލަކު ާ)ށ( ާއޮްތާމ އްދ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާހަސަން ާރަފީޤް ާމުޙައްމަދު ންބަރު

ާ.އިޞްލ ޙު

ާ

ާ1565 

 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޭޒުންާއިދ ރީ
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ގެާޢިއްޒަތްތެިރާފޮނަދޫާދ އިރ ާމަދުާރަފީޤްާހަސަންާހުށަހަޅުއްވ ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައް

ާޢަބްދުއް ާތ އީދުާهللاޢަބްދުާރަޙީމްާމެންބަރު ާކުަރއްވ ަފއިވ  ާއަންނަނ1ާިއިޞްލ ޙު ާ)ށ( ާމ އްދ ެގ ާގޮތަްށާވަނަ ވި

ާރަށްރައިޞްލ ޙު ާބައިވެިރވުމ ެއކު ާަރއްޔިތުްނެގ ާޕްލޭންތަކަށ އިކުރުން. ާތަރައްޤީގެ ާއިދ ރީާުށގެ ާތަަރއްީޤގެާާމުިޅ ދ އިރ ގެ

 1570ާނުން.ާރޭވުމުަގއިާރަްއޔިތުންގެާޚިޔ ލ އިާމަޝްވަރ ާަކމ ބެހޭާފަރ ތްތަކަށްާދިާމަޝްރޫޢުތައް

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަންާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ1575 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާހަސަން.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 1580ާهللا.ރަޙީމްާއަބްދުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްާރު:ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަ

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

73ާާވޯޓުާދެްއވީ:

3ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 1585ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

.ާއެހެންކަމުންާމ74ާި.ާޖުމްލ17ާަސްވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދުާ.ާފ 74ވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާ

 1590ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރ1ާާުފ ސްވުމ ގުިޅގެންާާއިޞްލ ޙުފ ސްެވއްޖެ.ާމިާާއިޞްލ ޙު

ާ ާދެ ާހުށަހަޅުްއވ ފައިވ  ާލަބީބު ާިޢއްޒަތްާ،އިާއިޞްލ ޙ އިލްޔ ސް ާދ އިރ ގެ ާމުބ ަރށު ާެމންބަރު ާޝިފ ޒްާތެރި ޙައްމަދު

ާއިޞްލ ޙ ިއ، ާއޮތްާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމުސްތަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ތިމަރަފުށީ

ނުޑާދެންާމިދަނީާ ނޑުާވޯޓަަކށްާނުދަންނަވ ނަން.ާއަޅުގަ ވަނަާމ އްދ ެގ1ާާާއިޞްލ ޙު.ނަންބަރ41ާާުއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަ
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ާާ.)ރ( ާފުވައްމުލަުކ ާހުށަޖަޅުއްވ ފަިއވ  ާހަސަން ާރަފީޤް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ .ާއިޞްލ ޙުއުތުރު

 1595ާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާާއިޞްލ ޙުމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާމިާ

ާ

ާ

 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޭޒުންާއިދ ރީ

ާ ާރަފީޤް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ާދ އިރ ެގާފުވައްމުލަކު ާނިލަންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ . ހަސަން

ާ ާހަމީދުާާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ާމުޙްސިން ާޢަބްދުލް ާމެންބަރު ާ)ރ(ާއަންނަނެވ1ާާިާއިޞްލ ޙު.ޢިއްޒަތްތެރި  1600ވަަނާމ އްދ ގެ

ާ ާމަސްޢޫލިއްޔަތުާއިޞްލ ޙުގޮތަށް ާބ ރ އި ާލިބިދީފައިވ  ާކައުންސިލަށް ާއަތޮޅު ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާިމ ކުރުން.

ާއިޤްތިޞ ށްޓައަދ ކުރުމަ ާކައުްނސިލެއްގެ ާއެ ާތަންފީޛުސްާަކއި. ާކަންތައްތައް ާހިމެނޭ ާޕްލޭންތަްއާާގަިއ ާބޭނުންވ  ކުރުމަށް

ާތައްޔ ރުކު ާބަޖެޓު ާތަންފީޛުހެދުމ އި ާކައުންސިލްތަކުން ާރަށު ާމަޝްރޫޢުތަްއ ާތަރައްޤީގެ ާކަންތައްތައްާާރުމ އި ކުރުމުގެ

ާފެންވަ ާދ އިރ ގެ ާއިދ ރީ ާބަލ  ާގޮތް ާނުހިނގ  ާެއާރުގަހިނގ  ާއެކަަށއެޅުމ އި ާސިޔ ސަތުތައް ާެއކަށައަޅަންޖެހޭ އި

 1605ާވ އިދުާހެދުން.ާކަންކަންާކުރުމ އިާއެއ އިާގުޅޭާގަާޖެހޭސިޔ ސަތުތައްާތަންފީުޛކުރުމަށް

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަންާފެނިވަަޑއިގަންަނވ 

ާ1610 

ާ]ވުންާވޯޓުދެއްާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާހަސަން.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 1615ާސިންާޙަމީދު.ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުާނިލަންދޫާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

72ާާވޯޓުާދެްއވީ:

3ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 4ާ1620ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާއިޞްލ ޙު.ާއެހެންކަމުންާމ73ާި.ާޖުމްލ12ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ73ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާއޮތީ ާމި ާދެން 40ާާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙުވަނަ ާމ އްދ 1ާ. ާޢިއްޒަތްތެރިާވަަނ ާދައިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަުކ ާ)ކ(  1625ގެ

ާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިއްަވވ ަލދެއްވުންާއެދެން.ާާއިޞްލ ޙުާ.ާމިާއިޞްލ ޙުމެންބަރުާޝިފ ޤްާމުފީދުާހުށަހަޅުއްވ ާ

ާ

ާ

 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާހުށަހަާފުވައްމުލަކު ާމުފީދު ާިޢއްޒަތްތެރިާާޅުއްވ ޝިފ ޤް ާދ އިރ ގެ ާުއތުރު  1630ހިތަދޫ

ާ ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ާއަސްލަމް ާމުޙައްމަދު ާާއިޞްލ ޙު.މެންބަރު ާބިލުގެ ާގޮތަށ1ާާްމި ާއަންނަނެވި ާ)ކ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއިޞްލ ޙު ާއަސ ސީގެ ާޤ ނޫނު ާުވޒ ރ ތަކ332ާުކުރުން. ާއުފައްދ ފައިވ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާޤައުމީާާންވަނަ އެކަަށއަޅ 

ާސިޔ ސަތަ ާޤ ނޫނުރައްޤީގެ ާރ އްޖޭގެ ާދިވެހި ާތުަތކ އި ާއިޤްތިޞ ދީތަކ ިއ ާގޮުތގެމަތިން ާއިޖްތިމ ޢީާާއެއްގޮްތވ  ނުވަތަ

ާަނމުގައި.ާބި ާހޯދުމ އިބޭނުންތަކަށްާކައުންސިްލގެ ާފަރ ިއާަފޅު ާުކއްޔަްށާާްނާބިމ އި ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހެން ާތަންތަން މިފަދަ

ާަތންތަނު ާމިދަފަ ާދިނުމ އި ާމިލްކުާދޫކުރުމ އި ާނަުމގަިއ ާަކއުންސިލްގެ ާއިންެވސްޓުމަންޓުތައް ާމި ާއިންވެްސޓުކުރުމ ިއ  1635ގައި

ާކުރުން.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 1640ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަންާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 1645ާމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.ފުވައްާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ
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72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

12ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 24ާ1650ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

 1655.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ74ާު.ާޖުމްލ17ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ74ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ވަނަާމ ްއދ ާ)އ(ާއަްށާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގ1ާާވަނަާނަންބަރުާިއޞްލ ޙަށް.ާއެއ12ާާީފ ހެއްނުވި.ާދެންާައޅުަގނޑުާމިދަނީާ

ާންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙެއް.ާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާ

ާ

 1660 ާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާހުށަހަޅުއްވ ، ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތުޅ ދޫ

ޞްލ ޙުކުރުން.ާވަނަާމ އްދ ގެާ)އ(ާއަންނަިނވިާގޮތަށްާއ1ާިލިބްާތ އީދުކުަރއްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިުލގެާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަ

އިޤްތިޞ ދީާނުވަތަާއިޖްތިމ ޢީާބޭނުންތަކަށްާކައުންސިލުގެާނަމުގައިާއުފުލޭާއަދިާނުއުފުޭލާމުދ ާހޯދުމ އިާމިލްކުކުރުމ އިާ

ާ ާމިފަދަ ާހުންނަ ާދަށުަގއި ާބެލުމުގެ ާކައުންސިްލގެ ާހެދޭ ާދަށުން ާމިޤ ނޫނުގެ ާގޮުތގެމަތީންގަތަކެތި، ާ،ވ އިދުަގިއވ 

 1665ާއެހެންފަރ ތްާފަރ ތަށްާކުއްޔަްށާދިނުމ އިާދޫކުރުން.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ1670 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދު.ާާޅުއްވިާމެންބަރު:ހުށަހެ

 1675ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

74ާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 1680ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ71ާު.ާޖުމްލ17ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ71ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމިދަނީ ާދެން ާދެކުނ13ާާުނަންބަރުާއިޞްލ ޙަށް.ާއެއ13ާާީފ ސްވެއްޖެ.ާައޅުަގނޑުމެން ާހިތަދޫ ާ)މ(ާއަށް ާމ އްދ   1685ވަނަ

ާތަޅުމަށްާދ  ާމަޖިލީހުގެ ާިއޞްލ ޙު ާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙެއް. ާހުށަހަޅުއްވ  ާލަޠީފް ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި އިރ ގެ

ާއިްއވ ލަދެްއވުމަށްާއެދެން.

ާ

ާ

 1690 ާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާޢިއްާ ާދ ިއރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާލަޠީފް ާޙަސަން ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމެންބަރުާހިތަދޫ ޒަތްތެރި

ާޢަބްދު ާهللاާޢަބްދުއްރަޙީމް ާއިޞްލ ޙު. ާއިޞްލ ޙުކުރުން.1ާާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)މ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާތެޭރގަިއާ ާޙުދޫދުގެ ނަޑއަޅ ފަިއވ  ާކަ ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާޯހދުމަށް ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާހިންގުމަށް ާޙަރަކ ތްަތއް ތަރައްޤީގެ

ާ ާބޮންޑ އި، ާއެކަަށއަަޅއިމުނިސިޕަލް ާސެިކއުިރޓީތައް ާމ ލީ ާއެކިއެކި ާފަދަ ާސެކިއުރިޓީ ާމުނިސިޕަލް އެފަދަާާ،ބިލ އި

 1695ާ.ސެކިއުރިޓީަތއްާސްޓޮކްާއެކްްސޗޭންޖްާމެދުވެރިކޮށްާިވއްކުން

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ1700 

ާ]ދެްއވުންާވޯޓު[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :



 64 

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 1705ާهللا.ފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

54ާާވޯޓުާދެްއވީ:

33ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 20ާ1710ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ21ާު.ާޖުމްލ14ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ21ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާއޮތީ ާދެން 14ާާފ ސްވެއްޖެ. ާއެއީ ާއިޞްލ ޙު. ާދ 1ާވަނަ ާބ ރަށު ާ)ދ( ާމ އްދ  ާމެންބަރުާަވނަ ާޢިއްޒަތްތެރި  1715އިރ ގެ

ާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙެއް.ާމިާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިއްވ ަލދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ

 ާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާ ާދ ިއރ ގެ ާމެދު ާހުށަހަޅުއްވ ،ާހިތަދޫ ާޝިފ ޒް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާމެންބަރުާބ ރަށު  1720ޢިްއޒަތްތެރި

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ދ(ާއަންަނނިވިާގޮތަށްާިއޞްލ ޙުކުރުން.1ާާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުަރއްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުެގާ

ާ ާވުޒ 332ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާއުފައްދ ފައިވ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ާއުސޫލުވަނަ ނަޑއަޅ  ާކަ ާިސޔ ސަތުތަކ ާރ ަތކުން ތަކ އި

ާއެހެނިހެންާމަތިގޮތުގެާއެްއގޮތްވ  ނޑުވެިރކަމ އި، ާދަ ާމަސްވެިރކަމ އި، ާފަތުރުެވރިކަމ އި، ާދ އިރ ެއއްގެ ާއިދ ރީ ާއެ ން

ާެއހީތެރިވެދީާމަސައްކަތްކުރުން.ސިނ ޢަތުތައްާކުރިއެުރވުމަށްާ
ާ1725 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

 1730ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ
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ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާބ ރަށުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ1735 

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

14ާާވޯޓުާދެްއވީ:

10ާާާާާާާނުދެްއވ :ވޯޓުާ

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 1740 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ73ާު.ާޖުމްލ12ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ73ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ)ހ(ާއަށ0ާްަވނަާއިޞްލ ޙު.11ާާފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތީާ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާާވަނަާމ އްދ  ތުޅ ދޫާދ އިރ ގެ

 1745ާރަޝ ދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ެޙއް.ާމިާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ

 ާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާޢިއްާ ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާރަޝ ދު ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާތުޅ ދޫ ޒަތްތެރި

 1750ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަންަނނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.0ާާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުގެާ

އިދ ރީާދ އިރ ަގއިާހިމެނޭާރަށްރަށަށްާއަތޮޅުާކައުންސިލުންާދޭންޖެހޭާޚިދުމަތްތަކ އިާއެކިެއކިާޤ ނޫނުތަކުގެާދަށުންާއަތޮޅުާ

ާވ ުލކޮށްފަިއވ ާމަސައްކަތްަތއްާކުރުން.ކައުންސިލ ާޙަ
ާ

ާ

 1755 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ
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 1760ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާތުޅ ދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާކުރެްއވިާމެންބަރު:ތ އީދު

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 15ާ1765ާވޯޓުާދެްއވީ:

11ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 1770 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ71ާު.ާޖުމްލ17ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ71ާުގެާއަދަދުާވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުން

ާ ާފެށިގެން ާމިހިސ ބުން ާމަސަްއކަްތ12ާާފ ހެއްނުވި.ާައޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ާމިދަނީ.ާއަުޅގަ ާހުސްަވގުތުޮކޅަކަށް މިނިުޓގެ

ާއިކުމް.ނަންބަރުާއިޞްލ ޙ އިާހަމައިން.ާަވއްސަލ މްޢަލ12ާަަގއ3.22ާާިފައްޓ ނީާ

ާ

 1775 ]ށ31:25ާާްނ34:41ާާްވަގުުތކޮޅުާހުސް[

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޯވުޓާ ާއަުރވަން. ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއިށިނދެވަަޑއިެގންނެވުމަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާހުރިހ  .`

ާައޅުަގނޑު ާމަސަްއކަތް ާއަލުން ާމިގެންދަނީ. ާކުރަމުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަަސއްކަތް ާނެގުމުގެ ާފަށ ތީ މިނެޓްެގ5ާާމެން

ާވެސްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއެދެން. ާަޖއްސަަވއިދެްއވުން ާމޭޒުން ާއިދ ރީ  1780ރަނގަބީލު

ާސެކްރެޓޭރިއެޓުްނާ ާމަޖިލީހުގެ ނުޑާދަންނަވަން. ާއަުޅގަ ާޗެްކކޮށްލެްއުވމަށް ާކ ުޑކޮޅު ާއިށީނދެވަަޑއިގެން ނިޑކޮޅުތަުކަގއި ގޮ

ާކޮށްލަންާހ ޒިރުެވވަ ާމިކަން ާތިއްބެިވއްޔ  ާއިށީނދެވަަޑއިގެން ާގެންދ އިރު ާބަލަމުން ާހ ޒިރީ ާބޭފުޅުންގެ ާތިއްެބވި ަޑއިގެން

ާތަންކޮޅެއްާފަސޭހަވ ނެ.ާނިޒ ީމާމައްސަލައެްއ،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.

ާ

 1785ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫ
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ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި 1ާާޝުކުރިއްޔ  ާއަދި ާބ ބުގައި ާ)ހ(،ާ)ށ(،ާ)ނ(412ާާަވނަ ވަަނާމ އްދ ގެ

ުއޫސލުންާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާހިންުގމަކީާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާޮކށްދެންޖެހޭާކަމަކަށްާވީހިނދުާާލ މަރުކަޒީގައިާވ ގޮތުންާ

ާހު ާބިލ ސަރުކ ރުން ާދިޔަާށަހަޅ ފައިވ  ާކަންތައްތައް ާމަރުޙަލ ގެ ާކޮމިީޓގެ ާޕ ލިމެންޓަާގުޅިގެން ާއެމް.ޑީ.ޕީ  1790ރީާގޮުތން

ާކުށެއްާ ާއިމްލ  ާމިފެންނަނީ ާމިއަދު ާނަމަވެސް، ާހުށަހެޅިން. ާއިޞްލ ޙުތަެކއް ާއަދަދެއްގެ ާގިނަ ާވަރަށް ގްރޫޕުން

ާގްޫރޕު ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ާވެސް ާެއާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ާނަމަ ާއޮތް ާއިޞްލ ޙެއް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާމެންބަރަކު ގެ

ާބަލައިނުގަންނަ ާގޮތަކުްނާމަޖިލީހުން ާދ އިރ ތަްއާހިންގުމަކީާާލ މަރުކަޒީަކމަށް.ާާއިޞްލ ޙެްއާެއއްެވސް ާިއދ ރީ އުސޫލުން

ާކަ ާގުޅުްނހުރި ާހިމެނޭާރައްޔިތުންނ ާސީދ  ާދ އިރ އެްއގެ ާއިދ ރީ ާޮކންމެ މެއް.ާެއއީާސަރުކ ުރާއަޅުަގނޑުމެންާނިސްބަތްވ 

ާކަމެއްާކަމެއް ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާނޫން ާއޮތްާވެސް ާއެކަން ާނޫން.ާއެހެން ާރޫޙުާވެސް ާމިއަދު ާމަޖިލީހުގެ  1795ގޮތަށްާާހުރިާހިނދު

ނޑުާކުރިންެވސްާދަ ނުޑެގާާގައިާއަޅުަގނޑުާެއއްވެސްންނަވ ފައިާއޮންނ ނީާމިާމައްސަލައިާބަލ އިރުާއަުޅގަ ގޮތަކުންާއަުޅގަ

ފެށިގެންާއެމް.ޑީ.ީޕާާހިސ ބުންާމިހ ،ާނުކުރަން.ާއެހެންވީމާ ާސްދެއްާގަާއެއްާއުފައްދ ކަށްާާންާމައްަސލަރީާގްރޫޕުޕ ލިމެންޓަ

ާހަމަާޕ ލިމެންޓަ ާއަދި ާދަންނަވ ލަން. ާވ ަހަކ ާގެނައި ާއަނބުރ  ާޖުމްލަކޮށް ާއިޞްލ ޙުތައް ާހުރި ާހުށަހަޅ ފައި ާގްރޫޕުން ރީ

ާވ ހަކަާވެސްާދަްނނަވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާތުާމަޖިލިސްާދޫކޮށްާދ ރީާގްރޫޕުާމިަވގުއ އެީކގައިާއެމް.ޑީ.ޕީާޕ ލިމެންޓައެ

ާ1800 

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމެންބަރުން،  1805ޢިއްޒަތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށްާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުްނާއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާދަންނަަވން. ނޑު ާއަުޅގަ ާއިށީނދެަވަޑއިގަތުމަށް ނިޑކޮޅުތަުކަގއި ާ)ޅ(ާަގއ13ާާިގޮ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާއިޞްލ ޙަކަށް ާވެްސާއެ ާއިޞްލ ޙަކީ ާކޮންމެ ާނުވަތަާވަނީ ާއިޞްލ ޙެކޭ ާގެންެދވިދ ނެ ާއަނބުރ  ކުރީގައި

ާމި ާއިޞްލ ޙެކޭ. ާގެންދެވިދ ނެ ާއަނބުރ  ާތ އީދު ާކޮށްފަިއވ  ާއިޞްލ ޙަކަށް ާއެހުމުެގާާއެ ާވޯޓަށް ާބޭނުމަށްޓަކައި މ އްދ ގެ

ާާކުރިން ާއެީއ ާހަމައަށެވެ. ާޖެހުމ  ާރަނގަބީލު ާޖަހަންޖެހޭ ާކުރިްނ ާއެހުމުގެ ާވޯޓަށް ާއެަވނީ ާބުނެފައި  1810މަޖިލީހުގެާކަމަށް

ނޑުމެންާާގަވ އިދުަގއިާބުނެފަިއވ ާގޮަތކީ.ާމިކަމަކީާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދަގއިާމިގޮތަްށާއޮތްާަމއްސަލަ ެއއް.ާމިކަމަީކާއަުޅގަ

ާގެންުގޅެންޖެހޭނެާކަމެްއާ ާއިތުރަށްާިވސްނުންތަކެއް މިާޢަމަލުކުރަމުންާގެންދ ާޕ ޓީާނިޒ މުގެާތެޭރގައިާމިާމ ނަުކރުމުގައި

ާރިޔ ސަތަ ާރިޔ ސަތަށްާކަމަށް ާިވސްނުމެއްކަމަށް ާގެންގޮސްަފިއވ  ނޑުމެން ާައުޅގަ ާލިޔުމުަގއި ާމި ާޤަބޫލުކުެރޭވ.ާމިގޮތަށް ށް

ާއެާ ާމެންބަރަކަށް ާއެހެން ާހުށަހެޅުމަށްފަހު ާބަލަިއާއެްއާއިޞްލ ެޙއް ާތަޖުރިބ ތަކަށް ާަމޖިލީހުގެ ާމީެގާކުީރގެ ޤަބޫލުކުރެވެނީ
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 1815ލަތްތަކުަގއިާޯވޓަށްާދެންނެވުމުގެާމަރުޙަލ ގަިއާއެާއިޞްލ ޙުތަްއާއަނބުރ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުގެާފުރުަޞތުާނުލިބިާދ ާޙ 

ާބޭނުމުަގއި.ާ ާޙިމ ޔަތްކުރުމުގެ ާޙައްޤުތަްއ ާމެންބަރުންގެ ާހުިރހ  ާފުރުޞަތުތަކުަގއި ާެއކަހަލަ ާެއކަން، ާވ ީތ ގެންދަވ ފަިއ

ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު ާއުސޫލުަތކަށް ާމިގެންދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ާމިހ ރު ާދަށުންާއަޅުަގނޑުމެން ާނިޒ މެްއގެ ާޕ ޓީ ނޑުމެްނ

ާއިޞްލ ޙުާ ާފަރ ތުން ާޕ ޓީއެްއގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގެންދ އިރު ާޢަމަލުކުރަމުން ާމިގޮތަށް ާމިގެންދަނީ. ާކުރަމުން ކަންތައްތައް

ާއެހެންާ ާޕ ޓީގެ ާއެ ާވަަޑިއގެްނާނެތަސް ާޖަލްސ ގައި ާމެންބަރަކު ާހުށަހެޅުްއވި ާމެންބަރަުކ،ާއިޞްލ ޙު ާއެ ހުށަހެޅުއްވުމުން

ނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާމެ  1820ންބަރަކަށްާއެާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުގެާފުރުޞަތުާވެސްާއަުރވަމުންާމިގެންދަނީ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުގަ

ާގެންަދވަންާ ާއަނބުރ  ާއިޞްލ ުޙތަކެއް ާހުށަހަޅުއްވ  ާޕ ޓީއަކުން ާއެ ާޖެހޭނީ ާމ ނަކުރަން ާމ އްދ  ާމި ާަގވ އިުދގެ ގޮތުަގއި

ާއެ ާޕ ޓީއަކުން ާއެ ާއެހެންކަމުންާާބޭނުންފުޅުވެއްޖެނަމަ ާމަތީން. ާގޮެތއްގެ ާގެންދެވޭނެ ާިއޞްލ ޙުތައް ހުށަހެޅުއްވި

ާގްރޫޕުެގާ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއަދި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާނިންމަނީ ާމިކަމުގައި ރިޔ ސަތުން

ާގެ ާއަނބުރ  ާއިޞްލ ޙެއް ާހުރިހ  ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާފަރ ތުން ާޕ ޓީގެ ާއެ ާެއާލީޑަރު ާވ ތީ ާވިދ ޅުވެފައި ންދެިވކަމަށް

ާއެާ ާގެންދ ނީ ާކުިރއަށް ާމަަސއްކަތް ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން ާނުޖެހޭނެކަމަށް. ާވޯޓަްށާދަންނަވަން ާއިތުރަށް  1825އިޞްލ ޙުތައް

ާ ާމިއޮތީ ާދަންނަވަްނ ާވޯޓަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާމަތީން. 12ާާއުސޫލުގެ ާއެއީ ާއިޞްލ ޙު. ާނަންބަރު ވަަނ0ާާވަނަ

ާފެ ާހުށަހަުޅއްވ ާމ އްދ ގެ ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއިބ ރ ތަށް ށޭ

ާމަޖިލީހުގެާ ާކުރިން ާދަންނަވ ލުމުގެ ާވޯޓަށް ާއެދެން. ާިއއްަވވ ލަެދއްވުން ާތަޅުމަށް ާަމޖިލީހުގެ ާއިޞްލ ޙު ާއެ އިޞްލ ހެއް.

ާޗެކްކުރަްއވަން ާއަލުން ާހ ޒިރީ ާފަރ ތުން ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއިދ ރ ގެ ާހޭދަވ ނެ. ާަވގުތުކޮެޅއް ާއެކަމަށް ާކަމަށްވ ތީ ޖެހޭ

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާމަތީން، ާގޮތުގެ ާބުނެަފއިވ  ާގަވ އިުދގައި ާބުނެފައިވ 13ާާމަޖިލީހުގެ ާަގއި ާ)ޅ( ާމ ްއދ ގެ  1830ވަނަ

ާމައްސަލާ  ާގެންދިއުމުގެ ާައނބުރ  ާތ އީދު ާގެންދިއުމ އި ާއަނބުރ  ާއިޞްލ ޙު ާއެއީ ާރިޔ ސަތުންާބުނުން، ާމަޖިލީހުގެ ގައި

ާނިންމުމަށް،ާ ާއެ ާކުރިން ާނިންމުމުގެ ާއެގޮތަށް ާެއހެންވީމަ، ާދަންނަވ ފައި. ާމިވަނީ ާޤަސްދުކުރ ގޮތް ާނިންމުމަށް ދެންމެ

ާބޭނުން.ާ ާބަލ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާއިންނެވިތޯ ާމެންބަރަކު ާޢިއްަޒތްތެރި ާެއއްެވސް ާއިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ  ާނިންމުމަށް އެގޮތަށް

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަުރަވން.ާާކުޑަހުވަދޫ

ާ1835 

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:

ާއެގޮތަްށާ ާޕ ޓީއަކުން ާިއޞްލ ޙު ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ  ާނަމުގައި ާއަމިއްލަ ާމެންބަރުން ާޤަބޫލެއްުނކުރަން އަޅުަގނޑު

ާދ ނެާކަމަކަށް.ާހަމަާެއާމެންބަރަކަށްާއެކަންާކުރެވެްނޖެހޭނީ.ާގެންދެވި

ާ

 1840ާކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:
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ާއަުޅަގނޑުާ ާގޮތ އެުކގައި ާނިންމެިވ ާމައްސަލ ގައި ާތި ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ވަނަާމ އްދ .ާޕ ލިމެންޓްރީާލީޑަރުން.ާ)ހ(ާޕ ލިމެންޓްރީާލީޑަރަކ12ާާީންގެާމަޖިލީހުގެާގަވ އިދުގެާދަންނަވ ލަންާރައްޔިތު

ާޕ ޓީތަކުްނާ ާތަމްސީލުވ  ާމަޖިލީހުގައި ާކަންކަމުގައި ާއެހެނިހެން ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުން ާބަހުސްތަކ އި ާހިނގ  މަޖިލީހުގައި

ާ ާއެ ާގޮތަށް ާއެ ާއަދި ނަޑައޅައި ާކަ ާގޮތް ާމަސައްކަތްކުރ ެނާއިޚްތިޔ ރުކުރ  ާބ ރުއަޅ  ާޢަމަލުކުރުމަށް ާމެންބަރުން ޕ ޓީގެ

ާަވކިާމެންބަރެއްެގާނަމުގަިއާހުށަހަޅ ފައިާއޮންނަާއިޞްލ ޙެްއާ ާވީނަމަވެސް  1845ފަރ ތެއްާޖުމުލަކޮށްާމ ނަކޮށްފައިާއޮްތކަމުަގއި

ާތ އީ ާޮއއްވ  ާތަްއޔ ރުކޮށްފައި ާއެހުމަށް ާވޯޓަށް ާތ އީުދކޮށްގެން ާމެންބަރަކު ާއެހެން ާއަނބުރ ާވަކި ާތ އީދު ާފަރ ތަށް ދުކުިރ

ގެންދެވިދ ނެ.ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިާފަރ ތަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާއޮތުންާއަނބުރ ާގެންދެވިދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ށްާޕ ލިމެންޓްރީާމެންބަރަކަށެއްާެއހެންާމެންބަރެއްގެާނަމުގައިާހުށަހަޅ ފައިާހުންނަާއިޞްލ ޙުތައްާއަނބުރ ާގެންދެވުނީކަމަ

ނަޑކަށެއްާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގަިއ12ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާމ ނަާއެއްާނުކުރެވޭ.12ާާއިޢުލ ނުކުރެވޭނެާކަމަކަށްާއަުޅގަ

 1850ބުނ ާގޮތުންާޕ ލިމެންޓްރީާލީޑަރުންާބޭނުންާކަމަށްާވަންޏ ާއެާމެންބަރަކަށްާއޭތިާއަނބުރ ާގެންދިއުމަށްާބ ރުާއެޅިދ ނެ.ާ

ނޑަކަށްާދޭހަާެއއްާުނވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާނުކުތ ާއަށްާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާއިޢުލ ނުާއެާގޮ ތަށްާކުރެވޭނެާކަމަކަށްާައޅުގަ

ާހަމައެކަިނާ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ާކުރަނީކީ ާއިޢުތިރ ޟު ާކޮންމެހެން ާދަންނަވަމުން، ާރިޢ ޔަތްކޮށްލަދެްއވ ތޯ ވެސް

ާރިޔ ސަތުގެާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާފ ހަގަކޮށްލީ.

ާ

 1855ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރުާރިޔ ޟުާވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަ

ާޕ ޓީތަކަށްާ ާސިޔ ސީ ާމިދަނީ ާހިނގަމުން ާމަޖިލިސް ާމި ާމިައދު ާގަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާއަުޅަގނޑު ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނިސްބަތްވެގެންާއަދިާއަމިއްލަާމެންބަރުންާވެސްާއޭގައިާއެކުެލވޭާގޮތަށް.ާައޅުަގނޑުމެންާއެްނމެންގެާކުރިމަތީގައިާއެކަންާ

ާނެގޭނެާއެގޮ ާވޯޓު ާއެއަށް ާމިތ  ާނުރުހުމުގައި ާމީހުންގެ ާއެ ނޑުމެންނަަކށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާދިޔައީ. ާއެ ާެވގެން ތަށް

ާހުރެާ ާމިތ  ާމެންބަރަކު ާހުށަހެޅި ާއެ ާކުރެވިދ ނެ ާިއޢުތިރ ޟު ާއެކަމަށް ާއެއީ ާނުކުރަން. ާގަބޫލެްއ ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަކަށް

ާއެހެންނަމަވެސް ާކުރ ނަަމ. ާއިޢުތިރ ޟު ާއެކަމަށް ާއެންމެންާ، ާފަރ ތް ާހުރިހ  ާހުށަހެޅި ާިއޞްލ ޙު ާމުޅި  1860ޖުމުލަގޮެތއްަގއި

ާގޮތަކަށްާމިާ ާމިާނުނެގޭނެ ާބުނ ހިނދު ާހުރިހ ާއިޞްލ ޙުާނެގިއްޔޭ.ާއެހެން ާތިމަންނަމެންގެ ާައއިްސގެން އެއްބަްސވުމަކަށް

ާ ާޢަމަލު ާރިޔ ސަތަށް ާގޮތަށް ާއެ ާނެގޭނެ، ާއެހެންވީމ ، ާނެން. ާއެއް ާބުނަފަ ާމިއަދުާގަވ އިދުަގަވއި ާދެން ާކުރެވޭނެ. ވެސް

ާނިންމުންާ ާނިންމި ާމި ާެވގެންދ ނީ، ާމިކަން ާއޮތްތ ނަގއި ާކުރިއަށް ާޢަަމލުކުރުމަށްފަހުގައި ާގޮތަށް ާއެ ރިޔ ސަތުން

ާމަޖިލީހަކަށްާ ާއެއްވެސް ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާފުރުޞަތު ާމި ާއެހެންވީމ ، ާގޮުތގައި. ާބައެްއގެ ާގަވ އިުދގެ ާމި ވެގެންދ ނީ

ާނުކުރެވޭނެ ާނުނެޭގާާމަޖުބޫރެއް ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާވަގުެތްއަގއި ާބޭނުންވ  ާނަގަން ާެއ ާވީނަމަވެސް ާއޮތްކަމުަގއި  1865މިހެން

ާގޮތަކަެށއް.ާމިއީާަވކިާމަޤުަޞދެއްަގއިާޑްރ ފްޓުކޮށްަފއިާއޮތްާމ އްދ ާއެއްާމިއީ.ާ

ާ
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ާމ މިގިލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާގ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާވަރަ ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާއ ދެ، ާވެސް ާފުރަތަމައިނުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާުޝކުރިްއޔ . ާބޮޑަށް ށް

ާތ އީދުާ ާވަރަށް ާވ ހަކަފުޅަށް ާދެއްކެވި ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު  1870ކުޅުދުއްފުށީ

ެއއީާމަޖިލީހުގެާމިާގަވ އިދުަގއިާއެބަާއަރުވަންޖެހޭާވ ހަކަ.ާމީގެާަސބަބުންާނުކުމެދ ނެާމަޞްލަޙަތުތަކެއްާއެބަހުރި.ާއ ދެ،ާ

ާަރއީްސާ ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާފަހުން ާޭއގެ ާތިއްބ  ާޖަހައިެގން ާރަނގަބީލު ާެއއީ ާޖެހުމަށްފަހުގައޭ. ާރަނގަބީލު އޮވޭ

ާަޙއްޤުތަކެ ާއެހެންނަމަވެސް،ާީމެގާއިންޑިވިޖުއަލް ާވިދ ޅުވަނީ. ާމި ާމިހެން ާބޭފުޅަކު ާހިމެނިވަަޑިއގަންނަވ  ްއާއެމް.ޑީ.ޕީއަށް

ނޑަށްާ ނޑުމެންަނށްާސަލ މަތްކަންާއޮްތާރަނގަުޅާގޮެތއްާކަމަށްާއަުޅގަ އެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަމަްށާވިސްނ އިރުާއަުޅގަ

 1875ވިސްނެނީާމިއަށްާޯވޓުާއަހަމުންާގޮސްާމިާނިންމ ލުންާއިނޭގތޯ.ާއެހެންނޫންާނަމަާއެާއިްޞލ ޙުާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރަކުާ

ތަާތ އީދުާއަނބުރ ާގެންދެިވާކަމަށްާވ ނަމަާއެކަންާއަޅުަގނޑުމެނަށްާނިންމިދ ނެާކަމަށްާއޭނ ގެާއަިމއްލަާހ ޒިރުގައިާުނވަ

ާއަޅުަގނޑުާގަބޫލުކުރ ތީާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާހަމަ.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުާުކޅުދުއްފުށީާދެކުުނާއަޅުަގނުޑާހަމަާމަޖިލީހުގެާރައީސްެގާސަމ ލުކަމަށްާހަމަާ  1880ެގނެސްލަންާބޭނުންވަނީާހަމަާައޅުގަ

ާމެންބަުރާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާއިބްރ ހީމު، ާޤ ސިމް ާނަޝީދ އި ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާމިހ ރު ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާޭއގެއިތުުރން ާތ އީދުކުރަން. ާވ ހަކަުފޅަށް ާއިބްރ ހީމުގެ ާނިންމ އިރުާޤ ސިމް ގޮތެއް

ާއެްއެޗއްާ ާއެއަށް ާވަަޑއިގަތީމަ ާއިތުރުފުޅެްއާހައްދަވ ަފއި ާރަީއސް ާގްރޫްޕގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާޖެހޭނެ ވިސްނަވަން

ނިންމަންާމިާއުޅެނީ.ާއެއީާއެްމ.ޑީ.ޕީގެާމެންބަރެއްާމިހ ރުާެވސްާޗެމްބަރުަގއިާއެބަާއިންނެިވ.ާއެހެންވީމ ،ާއޭގެާަމއްޗަްށާ

ާހީވަނީާއަޅުަގނޑަާ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއިތުރަށް ާނިޒ މު ާމަޖިލީހުގެ ާއޭރުން ާނެރުން. ާރޫލިންނެއް ާއެއްެވސް ާނުފެނޭ  1885ކަށް

ާވ ހަަކާ ާތިބި ާތައްޔ ރަށް ާދ ން ާކުރިއަށް ާވޯޓަށް ާއެކު ާކެތްތެރިަކމ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާަހމަ ާއެހެންވީމ ، ގޯްސވ ނީހެން.

ާދަންނަވ ލަން.ާ

ާ

ާ:ޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުންކުޅުދުއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމު

ާބޭނުންާ ާގެންނަން ާސަމ ލުކަމަށް ާރައީސްގެ ާމަޖިލީހުގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާގުިޅގެން. ާވ ހަކައ އި ާދެންނެވި ާދެންމެ  1890އަޅުަގނޑު

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(ާަގއިާބުނަނީ،ާމަޖިލީހުގ13ާާެވަަނާމ އްދ .14ާާވަަނާމ އްދ ގެާ)ބ(ާއަިދ13ާާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގެާ

އެްއގައިާބަހުްސކުރެވެުމންާދ ާބިލަކަށްާއިޞްލ ޙެއްާުހށަހަޅަންާގަސްދުކުރ ާމެންބަރަުކާއެާއިޞްލ ެޙއްާހުށަހަޅ ނީާޖަލްސ 

ާމަޖިލީހުގެާ ާކުރިން ާވަގުެތްއގެ ާރައީްސާއަްނގ  ާމަޖިލީހުގެ ާިލޔުްނ ާއިޞްލ ުޙގެ ާަގސްދުކުރ  ާހުށަހެޅުމަށް ާމެންބަރަކު އެ

ގަިއާބުނަނީާެއްއވެސްާއިޞްލ ޙަކަށްާވޯޓަްށާައހ ނީާއެާިއޞްލ ޙަކަށްާއެހެނ14ާާްއަމީންޢ އްމ ާހަވ ލުކުރުމަށްާަފހުގައޭ.ާ
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ާމެންބަރަކަށް.ާއާއިޞްލ ޙަށްާ ާވަކި ާވެސް ާހުށަހެޅެނީ ާއެހެންވީމ ،ާއިްޞލ ޙު ާއޭ. ާވ ނަމަ ާލިބިފައި ާތ އީދު  1895މެންބަރެއްގެ

ގައިާބުނަނީާޕ ޓީންާއިޚްތިޔ ރުކުރ ާގޮތްާވަނަާމ އްދ 12ާތ އީދުކުރެވެނީާެވސްާވަކިާމެންބަރަކަށް.ާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދގެާ

ާޕ ލިމެންޓްރީާ ާއެހެންވީމ ، ާލީޑަރަްށ. ާގްރޫޕްގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާބ ރުއެޅިދ ނެއޭ ާޢަމަލުކުރުމަށް ާގޮތަށް ާއެ ނަޑއެޅިދ ނެޭއ، ކަ

ށްާބ ރުާއެޅިާގްރޫޕެްއގެާލީޑަރަށްާއޭނަގެާޕ ޓީާއަށްާނިސްބަތްވ ާޕ ލިމެންޓްރީާގްރޫޕުގެާމެންބަރުންާއެާގޮތަށްާޢަމަލުކުރުމަ

ާ ާދެންނެވި ާމި ާވިޔަސް ާމެންބަރުގ4ާާެކަމަށް ާތ އީދުކުރި ާމެންބަރ އި ާހުށަހެޅި ާއެ ާހިްނގ އިުރގައި ާނަޒަރު ާއަށް މ އްދ 

 1900ާގެާ)ޅ(ާގައިާއޮތްާފުރުޞަތުެގާބޭނުންކޮށްގެންާގެންދެވިދ ނެާކަމަށްާހަމަާނުފެންނަނީ.13ާާދައުރެއްާނެތިާއިޞްލ ޙުާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާމްާއިބްރ ހީމުޤ ސިމ މިގިލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާނަޝީދުާ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާވ ަހކަފުޅަށް،ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެއްެކވި ާއެ ާނަޝީދު ާރައީްސ،ާމުޙައްމަދު އ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރި

ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެާ ާމިއީ ާދަންަނވ ލ ނީ ާައޅުަގނޑު ާއަުރވަމުން، ާތ އީުދ ާއެއްފަހަރު ާއަިދވެސް ާވ ހަކަފުޅަްށ ާދެްއކެިވ އެ

ާިމާރޫ ާޞައްަޙގޮތުަގއި ާމިވަނީ ާނޫނޭ. ާކަމެއް ާއޮތް ާއެއް ާމައްސަލަ ާބޮޑު ާމ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބަލ އިރު  1905ޙަށް

ާމިީއާ ާހަވ ލ ދޭއިރު ާމ އްދ ތަކަށް ާވިދ ުޅވި ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާނިމިފަ. ާކަމެއް ާހުރިހ  ާލިބި ާތ އީުދ ާހުށަހެޅި އިޞްލ ޙުތައް

ާ ާމައްސަލަ ާއޮތް ާިވސްނަން ާއިތުރަކަށް ާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުމެން ާއަޅުަގނޑު ާދަންނަވަމުން، ާކަމަށް ާނޫން އެްއ

ާބިލުާ ާހުރިހ  ާހުރި ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާއިޞްލ ޙު ާމި ާނިންމަވަން ާގެްނގޮސް ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާމި ާމިއަދުގެ ބޭނުންވަނީ

ާމި ާމިއަދުގެ ާނިންމަވ ފައި ާވެސް ާބިލު ާމި ާއެއްކޮށް ާމިއ  ާފަހުން ާއެންމެ ާައއްަސވައި ާވޯޓަށް ޖަލްސާ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް

ނޑުާހުށަހަޅ ާވ ހަކަާދަްނނަވ ލަން.ާ  1910ާނިންމަވ ލައްވަން.ާއެާގޮތަށްާައޅުގަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާޢަލީާއ ރިފުވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަފުޅުތަކަށް ާބޭފުޅުންެގ ާހުރިހ  ާވ ހަަކދެއްކެވި ާތ ނގައި ާމި ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމެންބަރަކުާއިޙްތިރ މުކުރަން ާއެހެން ާލީޑަރަކަށް ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާގަބޫލުކުރ ގޮތުަގިއ ާވެސް ނުޑ ާއަުޅގަ .

ާ ާގަވ އިދުެގ ާއެެހންނަމަވެސް، ާގެންދެވޭނެ. ާނުެއއް ާއިޞްލ ޙެއް ާއޮތް ާަހވ ލ ދެްއވ 12ާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއ ާމ އްދ އ   1915ވަނަ

ާވިދ ޅު ާއެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާއެދިވަަޑިއގަތީމ ،ާކުޅުދުއްފުށީ ާލީޑަރު ާއެދެވިދ ެނއޭ.ާެއއީ ާލީޑަރަށް ވީ

ާބޭފުޅުންާ ާއެ ާދޭހަކޮށްދެނީ ާނުކުމެވަަޑއިގަތުުމން ާއެ ާނުކުމެވަޑަިއގެންފި. ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާހުށަހެޅުއްިވ ާއިޞްލ ޙުތައް މި

ާވެސްާެއއްބަްސވެއޭާއޭތިާގެްނދަން.ާއެއީާައޅުަގނޑުާދެކޭާޮގތްާވީމ ،ާދަންނަވ ލީ.ާ

ާ

 1920ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާޢަބްދުއްރަޙީމުهللاާމެންބަރުާޢަބްދުާހުނޅަގުާދ އިރ ގެާމ ފަންނު
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ާވިޔ ނުދ ާ ާވަރަށް ާއުޅެނީ ާމި ާވަދެގެްނ ާތެރެއަށް ާބަހުސެއްގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމަޖިލީހުގަ ާަނގަިއގެން ާއެއް ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާދަންނަވ ލަންޖެހުނީ ާމި ާއެހެން ާމަސައްކަތެްއާބަހުސެއްގެ. ާދިޔަ ާކުރަމުން އި

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާހުޅުހެންވޭރު ާނަންގަަވިއގެން ާއެއް ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާވަނިކޮްށ ާތެރޭަގއި ނިޒ މުގެ

ާޢަމަލުކުރުމުގެާ ާމެންބަރުން ާޕ ީޓގެ ާމެންބަރުގެ ާެއާޢިއްޒަތްތެރި ާެއއްގޮތަށް ާިޚޔ ލަކ އި ާފ ޅުކުެރއްވި ާނޫނިްއޔ  ހުށަހެޅުއްވި

 1925ބުންާމިާމަޖިލީހުގެާޗެމްބަރާދޫކޮށްާރައްޔިތުްނގެާޙައްުޤާދޫކޮށްާމިާތަނުންާނުކުމެވަަޑއިގަތީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާކަމ ާސަބަ

ގުިޅގެންާރިޔ ސަތުންާމިާމައްސަލައިަގއިާމިހ ރުާމިހިރަާމ އްދ ތަކަށްާވޯޓަށްާނ ހައިފިާކަމަށްާވަންޏ ާނުކުމެދ ނެާބައިވަުރާ

ާއެަބހުރި. ާމައްސަލަތަެކއް ާތ އީދުކޮށްާާއުސޫލީ ާއިޞްލ ޙުތަކަކަށް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާމީގަިއ ނޑުމެން އަޅުގަ

ާވެސްާ ާއޭރުން ާކަމަށްވަންޏ  ާފ ސްުނވެއްެޖ ާއިޞްލ ޙުތައް ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާނިންމ ފައި. ާކަންކަެމއް ާވ ނީ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާމި ާފަހުން ާބިލު ާމި ާވ ނެ ާއުނދަގުަލކަށް ާބޮޑު ާވަރަްށ ާލިބޭ ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެނަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި.

ާކަމަށްާ ާޖަހ ނެ ާފެހި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމީގައި. ާއެބަހުރި ާވެްސ ާމ އްދ ތަކެއް ާހުރި ާފ ހަގަކޮްށފައި ާމި  1930އަޅުަގނޑުމެން

ާހުރިާ ާހުށަހަޅ ފައި ާމެންބަރުން ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލިމެންޓްރީ ާއެމް.ޑި.ޕީ ާއެބަހުރި ާމ އްދ ތަކެއް ާހުރި ާނިންމ ފައި އަޅުަގނޑުމެން

ާއެހެންޖެހޭނެ.ާމ  ާވޯޓަށް ާވެސް ާމ އްދ ތައް ާއެހެން ާއެެހންޖެހޭނެ. ާވޯޓަށް ާެވސް ާމ އްދ ތައް ާއެ ާއެހެންވީމ ، އްދ ތަކެއް.

ާވޯޓަކަްށާ ާއޭތި ާގެންެދވީމ ،ާއޭރުން ާއަނބުރ  ާއިޞްލ ޙުތައް ާއެ ާވަޑަިއގެން ާތަނަށް ާމި ާމެންބަރުން ާއެ ާނޫންނަމަ އެހެން

މީާމައްސަލަާއެއްާނަގަިއގެންާމިާތ ނގައިާއެާބޭފުޅ ާއަމިއްލަާއަށްާފ ޅުކުރިާއަހ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާމިހ ރުާމިާއުޅެނީާނިޒ 

ނޑުންާފަިއބައިގެންާދިަޔއީ.ާ  1935ރުފިޔ އިންާޖޫރުމަނ ާކުރަންޖެހޭނ45222ާާެޚިޔ ލަކަށްާޓީމުާގޮަވިއގެންާނުކުމެގެންާގޮސްާދަ

ާމިފަހަރު.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއުޅޭ ާިމ ާނުވޭ ާބޭނުެމއް ާވ ހަކަފުުޅާއަޅުަގނޑު ާގޮތްގޮތަށް ާެއކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާހޫނުކުރ ކަށް. ާބަހުސް ޕްރޮޖީރަލް

 1940ާގެންދަވ ނެާކަމެއްާނެތް.ާއަުޅަގނޑުާުކޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

ާ:ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން

ާހަމަާާއ ދެ، ާައޅުަގނޑު ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިގިލީ ާހަމަ ނޑު އަުޅގަ

ާކަމަކަށްާ ާގެންދެވިދ ނެ ާއަނބުރ  ާނ ހ  ާވޯޓަށް ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާމި ާނުކުރަން ާގަބޫލެއް ާަހމަ ނޑު ާއަުޅގަ ތ އީދުކޮށްލަން.

ނޑުާަގބޫލުކުރަނީ،ާގަވ އިދުގެާހަމަާޕ ލިމެންޓްރީާގްރޫޕަކުންނެއް.ާހަމަާވަކިވަކިާ  1945މެންބަރުންާގެންދަންޖެހޭނެާކަމަށްާއަޅުގަ

ާމ އްދ ގެާ)ބ(ާއ އިާ)ޅ(ާއ ިއ13ާާކުޅުދުއްފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާއެާވިދ ޅުވިާފަދައިންާގަވ އިުދގެާ ވަނަ

ާވަނަާމ ްއދ ގެާދަށުން.ާޝުކުރިްއޔ .14ާއަދިާަގވ އިުދގެާ
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ާ

ާންބަރުާއަްޙމަދުާތަސްމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ކެންދޫާދ އިރ ގެާމެ

ާމަޖިލީހުގެާ ާކަމަީކ ާއުޅޭ ާމި ާދިމ ެވގެން ާމިހ ރު ާޙަީޤޤަތުގައި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާވެްސ ނޑު ާއަުޅގަ  1950އ ދެ،

ާކަމެްއގަ ާނެތް ާބަޔ ންކޮްށފައި ާސ ފުކޮށް ާކަމެކޭ.ާއެހެްނވީމ ،ާމިހެން ާނެތް ާަބޔ ންޮކށްފައި ާސ ފުކޮށް ާއަދިާގަވ އިދުަގއި އި

ާމިކަން،ާ ާވަގުެތއްަގއި ާގޮސްފައިވ  ާނުކުމެގެން ާމަޖިލީހުން ާޕ ޓީން ާއެއް ާބޮޑު ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ޚ އްޞަކޮށް

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާބަލ ފައި ާނަތީޖ ތަކަށް ާނުކުމެދ ނެ ާކުރުުމގެާސަބަބުން ާހޯދަިއގެން ާހައްލެއް ާވަުގތީ ާކަމަށް ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާމި ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޢަމަލުކުރ ނެާާގަބޫލުކުރަނީ ާދެން ާގޮތުން ާެބހޭ ާމައްސަލައަކ  ާމިކަހަލަ ާފަހުން އިޞްލ ޙުތަކަށް

ާހޯދުމަށްާ ާގޮތެއް ާމަޝްވަރ ކޮްށގެން ާޕ ޓީތައް ާހުރިހ  ާމަޖިލީހުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދުވަހެްއގަިއ ާއެހެން  1955ގޮތެއް

ާގޮތަށް ާދ  ާޢަމަލުކުރަމުން ާވެސް ާމިހ ރު ާހަމަ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަެވސް، ނަޑއަޅ ފަިއ، ާވޯަޓށްާާކަ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ހުރިހ 

ާކަަމކީާ ާމި ާގޮެތއްަގއި ާޚ ްއޞަ ާމުހިއްމު ާެއއީ ާގެންދިއުން. ާިވޔަސް ާނެގިކަުމގައި ާަވގުެތްއ ާކިތަންމެ އަހަިއގެން

އަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރޭަގއިާިޚޔ ލުާތަފ ތުފައިާއޮތްާކަމަކ ާބެޭހާގޮތުންާގޮތެްއާނިންމަމުންދ ާމަރުޙަލ އަކަށްާވ ތީާއެހެްނވެާ

ާކަާދަންނަވ ލީ.ާއެާވ ހަ

ާ1960 

ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާރައީސަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާަކމަށް. ާއަުރވަން ާހައްލެއް ާނުކުމެވޭނެ ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ރަކުާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅިާމެންބަރުާއެާވަގުތުާމަޖިލީހުގެާއެްއވެސްާގޮތަކުންާސ ބިތުކޮްށދެއްވެންާއެބައޮތްތޯާެއްއވެސްާފަހަ

ާއަ ާޯވޓަން ާިއޞްލ ޙު ާއެ ާނެތިސް ާހ ޒިުރވެަވޑަިއގެްނ ާވަގުތަކާ މ ލަމުގައި ާވޯަޓްއާާހަންޖެހޭ ާިއޞްލ ޙު ާއެ ދިމ ވީމ 

ާއަމީންޢ އްމު ާމަޖިލީހުެގ ާތަނެއް. ާވަަޑއިގެންެނވި ާެއްއޗަކަށް ާއޮތް ާދެން ާެއއްަކއިރިކުަރއްވ ަފއި ާފަރ ތްޕުޅުންާނ އްސަވ   1965ެގ

ނޑުމެްނނަށްާމިއަދުާކުރިއަށްާދެވިދ ެނާއެާއިޞްލ ޙުތަަކކީާއަނބުރ ާ ނަމަވެސްާއެކަންާފ ހަަގކުރެެވންާއޮވެއްިޖއްޔ ާއަުޅގަ

ާއެއްަކއިރިކޮށްފަިއާ ާެއާއިޞްލ ޙު ާވަގުތު ާނެތީމ ،ާއެ ާވަަޑއިގެން ާމ ލަމުގައި ާމެންބަރު ާހުށަހެޅި ާއެ ާނަމަވެސް ނުގެންދިޔަ

ާލ ޙަށްާދިޔައީާކަމުގައިާބަަލއިގެން.ާއެެވސްާހެއްދެވިދ ނެާގޮެތއްާވީމ ،ާހަމަާދަންނަވ ލީ.ާދެންާއޮތްާއިޞް

ާ

 1970ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞްލ ުޙާ ާހުށަހެޅުއްވި، ާއެ ާނެތް ާހ ލަތެއް ާއެކަހަލަ ާގޮތުަގއި ާދެއްވ  ާމަޢުލޫމ ތު ނަޑށް ާއަުޅގަ ާއަމީންޢ އްމު އ ދެ،

ާމެްނބަރަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއޮތީ.ާހުށަހެޅުއްވި ާގެްނގޮސްފައި ާދަންަނވަމުން ާވޯޓަށް ާއަޅުަގނޑުމެން ާނެތަސް ާަވޑަިއގެން ކު

ާދެންމެާ ާމި ާމިކަމުގައި ާނެތި ާއެރުވުމެއް ާކޮންމެހެން ާފުުރޞަތު ާއިތުރު ާގަސްތުކުރަނީ، ނުޑ ާއަޅުގަ ާމިހ ރު އެހެންވީމ ،

ާނިންމ ،ާމި ާޮގތެއް ާއަީލގައި ާޚިޔ ލުފުޅުތަކުގެ ާދެއްިވ ާމެންބަރުން ާގެންިދއުމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިއަށް ާމަސަްއކަތް އަދުގެ
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ާދަންނަވަމުންާ ާވޯޓަށް ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހުރިހ  ާލިބިފައިވ  ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާހަމަ ާގަްސތުކުރަނީ ާައޅުަގނޑު  1975އެހެންވީމ ،

ާކަމަށްާ ާމި ާއެއްބ ރުލުން ާެވސް ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާގެންދިއުމަށް. ާުކރިއަށް ާމަސަްއކަތް ާމި ާގެންގޮސް

ނޑުާިމާދަނީާ ނުޑާއުއްމީދުކުރަން.ާއަުޅގަ ވަނަާމ އްދ ެގާފެށ0ާާޭނަންބަރުާއިޞްލ ަޙށް.12ާާލިބިގެންދ ނެާކަމަށްާއަުޅގަ

ޢިބ ރ ތަށްާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާއަދިާެއާ

ާގައްދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާފުރުޞަތަކަށްާބޭނުންފުޅުެވގެންާއެބަާވިދ ޅުވޭ.ާއިޞްލ ޙުާިއއްވ ލުުމގެާކުރިން

ާ1980 

ާގައްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޒ ިހރުާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމަޖިލިސްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާސިސްޓަމަްށ ާޕ ޓީ ާގޮުތގައި ާގަބޫުލކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދެޭކގޮތުަގއިާހިންގަވ ާކަ ނޑު ާއަޅުގަ ާގަބޫލުކުރަން.ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާހިންެގުވން ާއެްއގޮތަށް ާޕ ޓީާސިސްޓަމ  ާވަންޏ  މަށް

ާމިާ ާއަނެއްކަމަކީ ާދެކެން. ނުޑ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާދ  ާބޮޑުެވގެން ާތަންކޮޅެއް ާހުދުމުޚުތ ރުކަން ާއަމިއްލަ މަނިކުފ ނުގެ

 1985ވަކިާފަރ ތަކުންާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާބިލެއްާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާޭއެގާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުން،ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށް

ާިތާ ާބަދަލުގެނެވިދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމަނިކުފ ނު ާިއމުލ ކުށަކަށް ާއޮންނަ ާނޫން،ާއޭަގއި ާނުލެވޭނެ.ާެއހެން ާދޫކޮށް މަފުހޫމެއް

ާގޮތެއް ާއޮތް ާހިންގ ފައި ާމަޖިލިސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާކުރިްނ ާމީގެ ާގޮަތކީ ާމަނިކުފ ނުގެާާގެންދަވ  ާނުވ ތީ ކަމަށް

ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

 1990ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާެމންބަރު.ާޝުކުރިއްޔ  ާކުރިންާާިޢއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގައި ާވެސް ނޑަީކ ާއަުޅގަ ާއެއްފަަދއިން ާމެންބަރެކޭ ޢިއްޒަތްތެރި

ާމީހެ ާއަިދާމަސައްކަތްކޮށްަފއިވ  ާއެނގޭ. ާއަޅުަގނޑަްށ ާވެސް ާގޮތް ާހިނގ ފަިއވ  ާކުރިން ާމަޖިލިސް ާއެހެންވީމ ، އް.

ާތިާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންވީމ ، ާމަސައްކަތްތައް. ާމި ާގެންދަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެްއގޮތަްށ ާގަވ އިދ  މަޖިލީހުގެ

ާވ ހަކަތަކެ ާގަބޫލުކުރ  ާރިޔ ސަތުން ާމަޖިލީހުގެ ާވ ހަކަފުޅުތަކަކީ ާއަމީންޢ އްމަށްާވިދ ޅުވި ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ާނޫން. އް

 1995ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާާަވނަާމ އްދ ގެާފެށޭާޢިބ ރ ތަށްާމ ވަށުާދ އިރ ގ0ާެފުރުޞަތުާމިާއަރުވަީނާ

ާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުމަށް.

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 2000ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުްއވ ،ާފޮނަދޫ...
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނީޑގަިއާއިށީދެވަަޑއިގަތުން ާގޮ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރު،ާގައްދޫ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ އެދެން.ާާގައްދޫ

 2005ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުގެާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާެއދެން.

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅުްއވ ، ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ މ ވަށު

ވަނ4ާާަަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގ0ާާެބުނެވިދިޔަާބިުލގެާ.ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިްޞލ ޙުهللاާބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުމެންބަރުާޢަ

ާގޮތަށ4ާާްޖުމުލަާއެއީާމިާމ އްދ ގެާފެށޭާޢިބ ރ ތުގެާ ާއަންނަނިވި  2010ޤ ނޫނުގެާާމިާ-0ހަމަޖެއްސުން:ާވަނަާޖުމުލަާކަމުގައި

މަސްއޫިލއްަޔތުތަކ ާއެްއގޮްތވ ާގޮުތގެާމަިތން،ާއިދ ރީާދ އިރ ގައިާހިމެނޭާާވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކޮްށފައިވ ާބ ރުތަކ އ1ާި

ނޑަައޅ ާ ާކަ ާގޮތުން ާމި ާެއވެ. ާދޭްނވ ނެ ާކައުންސިލުން ާއަތޮުޅ ާޚިދުމަތްތައް ާައންނަނިވި ާރަްއޔިތުންނަށް ރަށްރަށުގެ

ާެއކަށީގެާ ާވަސީލަތްތައް ާއެހެނިހެން ާއ އި ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާދިނުމަށްޓަކައި ާތެޭރގަިއާޚިދުމަތްތައް ާމުއްދަތެްއގެ ންވ 

ާސަރުކ ރުންާފޯރުކޮށްދޭންވ ނެާއެވެ.

ާ2015 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

 2020ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާهللا.ފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަބްދުއްރަޙީމުާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2025 

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

22ާާވޯޓުާދެްއވީ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2030 

ާ

ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާއޮތީ ާދެން 15ާާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙު ާމެންބަރ0ާާުނަންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާށް. ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 2035ާށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާމަޖިީލހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހު

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާދ އިރ ގެާ ާދ އިރ ގެާމ ވަށު ާޮފނަދޫ ާހުށަހަޅުްއވައި ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ާމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެިރާާޢިއްޒަތްތެރި

 2040ވަނ4ާާަަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގ0ާާެބުނެވިދިޔަާބިުލގެާލ ޙު.ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމުާޢަބްދު

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަންނަިނވިާގޮތަްށ0ާާހިމަނައިާާލަާކަމުގައިވަނަާޖުމ4ާްބ ރ ތުގެާލަާއެއީާމިާމ އްދ ގެާފެށޭާޢިޖުމް

ޔިތުންނަށްާދޭންޖެހޭާވަނަާމ ްއދ ގެާ)ށ(.ާސަރުކ ުރގެާމިނިސްޓްރީތަކ އިާއެިކއެކިާއޮފީްސތަކުންާރައ0ާްއިޞްލ ޙުކުރުން.ާ

ޚިދުމަތްތަކުގެާތެރެއިްނާއެާިމނިސްޓްރީތަކ އިާއޮފީސްތަކުންާއަތޮޅުާކައުންސިލުަތއްާމެދުވެިރކޮށްާެއާއިދ ރީާދ އިރ ައކަްށާ

ނޑަައޅ ާޚިދުމަތްތައްާދިނުން. ާދޭންާކަ

ާ2045 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަ

ާ

 2050ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާާމ ވަށުާދ އިރ ގެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާهللاމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމުާޢަބްދުާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2055 
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21ާާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާ

24ާާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

22ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 2060 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)އ(ާއަށްާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރ0ާާނަާނަންބަރުާއިޞްލ ޙު.ާެއީއާވ12ާަފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާމިއޮތީާ

 2065ާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙެއް.ާިމާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ

ާާ:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން

ބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާހުށަހަޅުއްވ ،ާުކޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަުދާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމން

ާ ާބިލުެގ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުަރްއވ ފަިއވ  ާއިޞްލ ޙުކުރުން.0ާާއ މިރު ާގޮތަށް ާއަންނަނިިވ ާ)އ( ާމ އްދ ގެ  2070ވަަނ

ނޑަައޅ ާމިނޫންވެސްާޚިދުމަތްތައް ާާދިނުން.ާކައުންސިލުންާދޭންޖެހޭނެކަމަށްާޤ ނޫނަކުންާކަ

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

 2075ާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 2080ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު.ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރާ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:
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23ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 22ާ2085ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

22ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2090.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ23ާު.ާޖުމްލ43ާަދުާ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދ23ަވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމިއޮތީ ނޑު ާއަުޅގަ 17ާާފ ސްވެއްޖެ.ާދެން ާއިޞްލ ޙަށް.ާއެއީ ާނަންބަރު ާދ އިރ ެގ34ާާވަނަ ާވިލިފުށީ ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ްޟާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙެއް.ާ

ާ

ާ

 2095ާާ:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން

ދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާުހށަހަޅުއްވ ،ާމަރަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަްނާވިލިފުށީާ

ާ ާިއޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުަރއްވ ަފއިވ  ާއިޞްލ ުޙުކރުން.34ާއ ދިލް ާގޮތަށް ާތިރީގަިއވ  ާމ އްދ  ާަކއުންސިލުެގާާވަނަ އަތޮޅު

22ާއަހަރުާދުވަެހވެ.ާަކއުންިސލުގެާއުމުރުާހަަމވުމުގ1ާާެގެންާމީލ ދީްނާއުމުރަކީާަކއުންސިލުާއިންތިހ ބުވީާތ ރީޙުންާފެށި

ާާދުވަސްާކުރިންާައއުާަކއުންިސލެއްާއިންތިޚ ބުާކުރަންވ ނެާެއވެ.

ާ2100 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއްަިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

 2105ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާއ ދިލް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2110 

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:
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22ާާވޯޓުާދެްއވީ:

12ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

22ާާާާާާނުދެްއވ :ވަިކގޮތަކަށްާވޯޓު

 2115 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ންބަރުާމުޙައްމަދުާވަނަާއިޞްލ ޙު.ާުފަވއްމުލަކުާއުތުުރާދ އިރ ގެާޢިްއަޒތްތެރިާމ11ާެފ ހެއްނުވި.ާދެންާައޅުަގނޑުާިމއޮތީާ

 2120ވަނަާމ އްދ ާއަށް.ާމިާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިްއވ ލަދެްއވުނ32ާާްރަފީޤުާޙަސަންާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ާއިޞްލ ޙުާ

ާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާާ:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން

 2125ފުަވއްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާ،ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްަމދުާރަފީޤުާޙަސަންާހުށަހަޅުއްވާ 

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ  ާމުފީދު ާޝިފ ޤު ާމެންބަރު ާގޮތަށ32ާާްޢިއްޒަތްތެރި ާއަންނަނިވި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާތެރެއިްނާ ާމެންބަރުންގެ ާަކއުންިސލުގެ ާއިންތިޚ ބުކުރ ނީ ާނ އިބުރަީއސް ާރަީއސ އި ާަކއުްނސިލުގެ ާއަތޮޅު އިޞްލ ޙުކުރުން.

ާާހިމެނޭާމެންބަރުންގެާމެދުގައިާެނގޭާސިއްރުާވޯޓަކުންެނވެ.ާއެަކއުންސިލުަގއި

ާ

ާ2130 

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވަާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2135 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަން.ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ
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 21ާ2140ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

22ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 2145 

 ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާއޮތީ ާދެން 10ާާފ ސްވެއްޖެ. ާއެއީ ާއިޞްލ ޙަށް. ާނަންބަރު ާދެކުނ44ާާުވަނަ ާމައްޗަންގޮޅި ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ  ވަނަ

ާމުޙަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާތަޅުމަށްާދ އިރ ގެ ާމަޖިލީހުގެ ާިއޞްލ ޙު ާމި ާއިޞްލ ޙު. ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާރަޝީދު އްމަދު

 2150ާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ

ާާ:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާހުށަހަޅުއްވ ،ާހުޅުމީދޫ ާރަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ާއި ާމެންބަރު ާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާލަބީބް ާ)ހ(44ާލްޔ ސް ާމ އްދ ެގ ާގޮތަށްާާވަނަ  2155އަންނަނިވި

ާރަްށާ ާހިންގ  ާރަށް ާޮގތުގެމަތިން ާެއްއގޮތްވ  ާސިޔ ސަތ އި ާސަުރކ ރުެގ ާޤ ނޫނ އި ާޤ ނޫނުައސ ސީއ ިއ އިޞްލ ޙުކުރުން.

ާށްވެހިކަމުގެާޚިދުމަތްތައްާިދނުން.ާތަރައްޤީކޮށްާމިާޤ ނޫނުގައިާަބޔ ންކޮށްފަިއވ ާގޮުތގެާމަތިންާރަ

ާ

ާ

 2160ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2165ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާ

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 24ާ2170ާވޯޓުާދެްއވީ:

10ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

22ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 2175 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ23ާު.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ23ާުންގެާއަދަދުާވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރު

ާ ާއޮތީ ާދެން ާރަޝ ދ44ާާުފ ހެއްނުވި. ާނ ޒިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާތުޅ ދޫ ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ  ވަނަ

ާްއވުންާއެދެން.ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ެޙއް.ާމިާއިސްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިއްަވވ ލަދެ

ާ

ާ2180 

ާާ:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން

ތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާހުށަހަޅުއްވ ،ާފުަވއްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާ

ާ ާބިލުގެ ާިއޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ  ާމުފީދު ާއިޞްލ 44ާޝިފ ޤު ާގޮތަށް ާއަންަނނިވި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ުޙކުރުން.ާވަނަ

ދިވެހިރ އްޖޭގެާޖުމްހޫރިއްޔ ގެާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޤ ނޫނ ިއާއެްއގޮތްވ ާގޮުތގެމަތިންާރަށްރަށްާހިންގ ާދިވެހިާދައުލަތ އިާ

 2185ދިވެހިާސަރުކ ރުގެާިސޔ ސަތ އިާއެްއގޮްތވ ާގޮުތގެމަތިންާެއރަށްރަށްާތަރައްޤީކޮށްާމިާޤ ނޫނުގައިާބަޔ ންކޮށްަފއިވ ާގޮތުެގާ

ާާމުގެާޚިދުމަތްތައްާދިނުން.މަތިންާރަށްވެހިކަ

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

 2190ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 2195ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:



 82 

ާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

27ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 15ާ2200ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2205.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދުާ.ާފ 24ވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމުސްތަފ 44ާާފ ހެއްނުވި. ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާތިމަރަފުށީ ާއަށް ާ)އ( ާމ ްއދ  ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުާަމޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ

 2210ާާ:ްއެވވުންއިދ ރީާމޭޒުންާއި

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ެގ ާމެދު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާމުޞްތަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ތިމަރަފުށީ

ާ ާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާރަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާގޮތަށ44ާާްމެންބަރު ާއަންނަނިވި ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާމ އްދ 44ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާވަަނ ާ)ހ(. ާރަުށާގެ ާތަރައްޤީކޮށް ާޮގތުގެމަތިން ާއެްއގޮތްވ  ާއ އި ޤ ނޫުނައސ ސީ

ާކަންކަމުގަިއާ ާބޭނުންވ  ާދިނުމަށް ާހުއްދަ ާއ އި ާކުރުމުގައި ާވިލަރެްސ ާކައުންސިލުން ާައތޮޅު ާހަރަކ ތްތައް ކައުންސިުލގެ

 2215ާވެހިކަުމގެާޚިދުމަތްާދިނުން.ާއެއްބ ރުލުމ އިާއެހީތެރިކަންދީާމިާޤ ނޫނުގައިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާގޮތުގެާމަތިންާރަށް

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ2220 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :
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ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތަފ .ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2225ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާމެންބަރު:ާތ އީދުކުރެްއވި

ާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

24ާާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 23ާ2230ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުދުާވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަ

 2235ަވނަާމ އްދ ާ)ހ(ާއަށްާުފވައްުމލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްެތރިާޝިފ ޤުާމުފީދުާހުށަހަޅުއްވ 44ާާފ ހެއްނުވި.ާދެންާއޮތީާ

ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ

ާާ:ންާއިްއެވވުންއިދ ރީާމޭޒު

 2240ފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދުާހުށަހަޅުއްވ ،ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުގެ ާތ އީދުކުރަްއވ ފައިވ  ާލަބީބް ާއިޞްލ ޙުކުރުން.44ާާއިލްޔ ސް ާގޮތަށް ާ)ހ(ާއަންނަނިވި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާިސޔ ސަތުތަކ ިއ332ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާުއސޫލުތަކ އި ނޑަައޅ  ާކަ ާވުޒ ރ ަތކުން ާއުަފއްދ ފައިވ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޤ ނޫނުގަިއާ ާމި ާތަރައްޤީކޮށް ާހިންގ  ާރަށް ާގޮތުގެމަތިން ާއެްއގޮތްވ  ާޤ ނޫނުތަކ އި ާއެންމެހ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ އަދި

ާާ.ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާގޮުތގެމަތިންާރަށްވެހިކަމުގެާޚިދުމަތްާދިނުން

ާ2245 

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ގޮަތކަށްާވޯޓުާ

ާ

 2250ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ
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ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުާމުފީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބް.ހުޅުމީދޫާދ އިާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2255 

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

23ާާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 2260 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ23ާު.ާޖުމްލ43ާަދަދުާ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއ23ަވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމިއޮީތ ާދެން 21ާާފ ހެއްނުވި. ާއިޞްލ ޙު. ާމެންބަރ44ާާުވަނަ ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާބ ރަުށ ާއަށް ާ)ރ( ާމ އްދ  ވަަނ

 2265ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙުާިއއްަވވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާޢިްއޒަތްާބ ރަށު ާޝިފ ޒުދ އިރ ގެ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާހުށަހަޅުއްވާ ާތެރި ާމެންބަުރާ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތިނަދޫ

ާ ާބިލުެގ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ާޤަސަމް ާކުރުން.44ާާމުޙައްމަދު ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ   2270ވަނަ

ާބެލުމު ާގޮތް ާހިނގ ާނުހިނގ  ާއެހީތެރިވެތަރައްޤީގެާމަޝްރޫޢުތައް ާައތޮޅުާކައުންސިލަށް ާުވޒ ރ ތަކަށ އި ާދައުަުލަތުގެ ާގައި

ާއެ ާކުރުމުގައި، ާތަންފީޛު ާމަޝްރޫޢުތައް ާމިފަދަ ާއެާދީ، ާއަދި ާޖަވ ބުދ ރީވެ ނޑައަޅ ާާފަރ ތްތަކަށް ާކަ ފަރ ތްތަކުން

ާހުށަހެޅުން.ާާވ އިދުންާރިޕޯޓުމަތިންާގަާާއުސޫލެްއގެ

ާ

ާ2275 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތް

ާ

ާ
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 2280ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.ާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުބ ރަށުާދ އިާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2285 

22ާާގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއި

21ާާވޯޓުާދެްއވީ:

10ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ2290 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުެގާއަދަދުާ

ާާހެއްފ  ާއޮތީ ާދެން 22ާާނުވި. ާއިޞްލ ޙު ާއިއްަވވ ލަދެްއވުނ44ާާްނަންބަރު ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުެގ ާ)އ(. ާމ އްދ ގެ ަވނަ

 2295ާއެދެން.

ާާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ،ާހުށަހަޅުއްވ ާމުފީދުާގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝިފ ޤުާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ 

 2300ގޮތަށްާއިޞްލ ޙުާކުރުން.ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)އ(ާއަންނަނިވ44ާާިތ އީުދކުރަްއވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުގެާާއިލްޔ ސްާލަބީބު

ާ ާތަރައްީޤެގ332ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާަޤއުމީ ާެއކަށައަޅ  ާުވޒ ރ ތަކުން ާއުަފއްދ ފައިވ  ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާއެްއގޮ ާޤ ނޫނުތަކ އި ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާޮގތުގެސިޔ ސަތުތަކ އި، ާާތްވ  ާއިޖުމަތިން ާނުވަތަ ާބޭނުންތަކަށްާއިޤުތިޞ ދީ ތިމ ޢީ

ާފަރ ތްތަކަށްާ ާއެހެން ާތަންތަން ާމިފަދަ ާއަދި ާމިލްކުކުރުމ އި ާހޯދުމ އި ާފަރު ާފަޅ އި، ާބިންބިމ އި، ާނަމުގައި ކައުންސިުލގެ

ާތަން ާމިފަދަ ާދޫކުރުމ ިއ، ާއިންވެސްޓުކުއްޔަށް ާތ ނގައި ާއިންވެސްޓްުކރުމ އި، ާމިފަދަ ާކައުންސިލުެގާމަންޓުއަދި ތައް

 2305ާނަމުގައިާމިލްކުކުރުން.ާ

ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ2310 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.މުފީދުާގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރާ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 2315ާ.އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

23ާާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 23ާ2320ާާާާާނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ23ާު.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ23ާުމެންބަރުެގާއަދަދުާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާ

ާާފ ހެއް ާއޮތީ ާދެން ާޢިއ44ާްނުވި. ާދ ިއރ ގެ ާމ ވަށު ާއިޞްލ ޙު. ާއޮތް ާއަށް ާ)ވ( ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރުާވަނަ  2325ޒަތްތެރި

ާރުާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާނަންބ25ާަޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާާޢަބްދުލްޢަޒީޒު

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާޢިއްާ ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ ވަށު ާމެންބަރު ާާޒަތްތެރި ާއަބޫބަކުރު ާހުށަހަޅުްއވ ޖަމ ލު ާޢިއްާ، ާދ އިރ ގެ  2330ޒަތްތެިރާފޮނަދޫ

ާޢަބްދުއްރަހީމު ާޢަބްދުާމެންބަރު ާބުهللا ާިއޞްލ ޙު. ާާނެވިތ އީދުކުަރއްވ ަފއިވ  ާބިލުެގ ާ)ވ(44ާާދިޔަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާިއޞްލ ޙުުކރުން.ާ ާގޮތަށް ާއަދ44ާާިއަންނަނިވި ާމަތިން ާލަފައ ިއާއިރުޝ ދުގެ ާކައުންސިުލގެ ާ)ވ(ާއަތޮޅު ާމ އްދ ގެ ވަނަ
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މީާބެހޭާަޤއުާސަރުކ ރުގެާބިމ އެްއގޮތްވ ާގޮުތގެާމަތިންާާޔޫސްާޕްޭލނ ާލޭްނޑުބެހޭާޤ ޫނނ އިާރަށުގެާާރ އްޖޭގެާބިމ ދިވެހި

ާހަވ ލުކޮށްފަިއވ ،ާފަޅ އިާބިންާެއކިާބޭނުމަށްާކުއްޔަށްާދޫކުރުމ ިއާދިނުން.ާާއިދ ރ އިންާރަށުާކައުްނސިލ 

ާ2335 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

 2340ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ ވަށުާާާމެންބަރު:ާހުށަހެޅުއްވި

ާهللا.ާޢަބްދުާރަހީމުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2345 

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

10ާާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓު

ާ2350 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ21ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ21ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުެގާއަދަދުާ

މެންބަރުާާވަނަާމ އްދ ގެާ)މ(ާއަށްާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރ44ާާިަނންބަރުާއިޞްލ ޙު.22ާާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތީާ

 2355ާނ ޒިމްާރަޝ ދުާހުށަހަޅުއްވ ާިއޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ
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ުކޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަުދާ،ާދުާހުށަހަޅުއްވާ ރަޝ ާޒިމުތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާނ 

ާކުރައްވ ފައިާ ާތ އީދު ާޢ މިރު ާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙު. ާއަންނަނިވ44ާިވ  ާ)މ( ާމ އްދ ގެ ާާަވނަ  2360އިޞްލ ުޙކުރުން.ާގޮތަށް

ތިމ ޢީާބޭނުންތަކަށްާކައުންސިުލގެާަނމުގައިާއުފުލޭާއަދިާުނއުފުލޭާމުދ ާހޯދުމ އި،ާމިލްކުކުރުމ ިއާއިޤުތިޞ ދީާނުވަތަާއިޖު

މަތިންާއެހެންާާގޮުތގެާށުންާހެދޭާގަވ އިދުަގއިާވ ކައުންސިުލގެާބެލުމުގެާދަށުގަިއާހުންނަާމިފަދަާތަކެތިާމިާޤ ނޫނުގެާދަ

ާފަރ ތްފަރ ތަށްާކުއްޔަށްާދިނުމ އިާދޫކުރުން.ާ

ާ

ާ2365 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2370 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 22ާ2375ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

23ާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ2380 

 ާކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުެގާއަދަދުާ

ތެރިާމެންބަުރާވަނަާމ އްދ ގެާ)ޓ(ާއަށްާބ ރަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތ44ާްނަންބަރުާއިޞްލ ޙު.27ާާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތީާ

ާޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާހުށަހަާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު

ާ2385 



 89 

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާމެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޝިފ ޒުބ ރަށު ާމުޙައްމަދު ާހުށަހަޅުއްވާ ާންބަރު ާމެންބަުރާ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތިނަދޫ

މ އްދ ގެާ)ޓ(ާއަންނަިނވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާވަނ44ާާަތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިުލގެާާމުޙައްމަދުާޤަސަމު

ާުއސޫ ާަކނޑަައޅ  ާވުޒ ރ ަތކުން ާގޮތުގެާލުދައުލަތުަުގެ ާެއްއގޮތްވ  ާޤ ނޫނ ިއ ާދިވެިހރ އްޖޭގެ ާފަރ ިއާާތަކ ިއ ާރަށުގެ  2390މަތިން

ާފަދަާޤުދުރަތީާވަސީލަތްތަކުގެާބޭނުންާހެޔޮގޮުތގައިާހިުފން.ާފަޅު

ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2395ާޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 2400ާ.ާރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުބ ރަށުާދ އިާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމުތިނަދޫާދ އިާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

21ާާއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަޑަާ

22ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 17ާ2405ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2410ާ.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ23ާު.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ23ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުެގާއަދަދުާ

ާާފ ހެއް ާއޮތީ ާދެްނ 21ާާނުވި. ާއިޞްލ ޙު. ާދ އިރ ގ44ާާެނަންބަރު ާމެދު ާުފވައްމުލަުކ ާއަށް ާ)ޔ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމުފީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާއަމީންޢ އްމުާއިްއަވވ ލަދެްއުވންާއެދެން.ާާފ ޤުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޝި
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ާ

ާ

 2415ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާދ އިރާ  ާމެދު ާޢިފުވައްމުލަކު ާޝިފ ޤުގެ ާމެންބަރު ާާއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވ މުފީދު ާދ އިރ ެގާފުވައްމު، ާއުތުރު ލަކު

ާރަފީޢިއްޒަތްތެ ާމުޙައްަމދު ާމެންބަރު ާާޤުރި ާބިުލެގ ާއިޞްލ ޙު. ާުކރައްވ ަފއިވ  ާތ އީދު ާ)ޔ(44ާާޙަސަން ާމ އްދ ެގ ވަަނ

ާރަށު ާއިޞްލ ުޙކުރުން. ާގޮތަށް ާވެއްއަންނަނިވި ާސުލްޙަވެރި ާައދި ާއަމ ން ާދައުލަުތގެާޓެާަގއި ާޤ އިމުކުރުމަށްޓަކަިއ އް

ާކުރުން.ާކަްނކަންސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ާގުޅިގެްނާކުރެވެންހުރިާއެންމެހައިާ

ާ2420 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފަނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

 2425ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާމުފީދު.ާާކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަާާއްވިާމެންބަރު:ހުށަހެޅު

ާޙަސަން.ާާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2430 

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

24ާާވޯޓުާދެްއވީ:

10ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާނުދެްއވ :ާތަކަށްާވޯޓުވަިކގޮ

ާ2435 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ23ާު.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ23ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުެގާއަދަދުާ

ާާފ ހެއް ާއޮތީ ާދެން 20ާާނުވި. ާއިޞްލ ޙު. ާިޢއ41ާްނަންބަރު ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރުާޒަތްަވނަ ތެރި

ނޑުާއަމީންާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒު  2440ާށްާދަންނަވަން.ާޢ އްމަހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާއިޞްލ ޙުާިއއްަވވ ލަދެްއވުމަށްާއަުޅގަ

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާހުށަހަ ާޝިފ ޒް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާޅުއްވ ބ ރަށު ާދ އިރ ، ާމެދު ާޢިއްޒަތްތެރިާފުަވއްމުލަުކ ގެ

 2445ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙ41ާާުމުފީދުާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުގެާާޝިފ ޤުާމެންބަރުާ

ާ ާކަމ ކުރުން. ާރެޯކޑުާާދައުލަތުގެ ާމީހުންގެ ާމަރުވ  ާކުދިްނނ އި ާއުފަންވ  ާަމތިން،ާއަލަށް ާމަްޝވަރ ގެ ާވުޒ ރ ަތކުގެ ބެހޭ

ާނަގ މ އި،ާރަށުާބެލެހެއްޓު ާތަފ ްސހިސ ބު ާއެާގެ ާމީހުންނ އި،ާާބެލެހެއްޓުމ އި، ާރަށްވެހިވެފަިއވ  ާރަޖިސްޓްރީަގއި ރަށެްއގެ

ާތަރުާލިޔެާބެލެހެއްޓުން.ާުށގައިާދިިރއުޅޭާިބދޭސީންގެާދަފުރަާނުވެާދިރިއުޅޭާމީހުންނ އި،ާއެާރަށްވެހި

ާ

ާ2450 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2455 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.ރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުބ ރަށުާދ އިާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމުފީދު.ާާކުާމެދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޝިފ ޤުފުވައްމުލަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 21ާ2460ާންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރު

21ާާވޯޓުާދެްއވީ:

11ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓު

ާ
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ާ2465 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ23ާު.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ23ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުެގާއަދަދުާ

ާ ާއޮތީ ާޢިއ41ާާްނަންބަރުާއިޞްލ ޙު.52ާާފ ހެއްނުވި.ާދެން ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާ)ށ(ާއަށް ާމ އްދ ގެ ާމެންބަރުާވަނަ ޒަތްތެރި

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާޢަބްދުލްޢަޒީޒު

ާާ2470 

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާޢިއްާ ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ ވަށު ާމެންބަރު ާާޒަތްތެރި ާއަބޫބަކުރު ާހުށަހަޅުްއވ ޖަމ ލު ާޢިއްާފޮ، ާދ އިރ ގެ ޒަތްތެިރާނަދޫ

ާޢަބްދުއްރަހީމު ާޢަބްދުާމެންބަރު ާބުނެވިهللا ާިއޞްލ ޙު. ާާތ އީދުކުަރއްވ ަފިއވ  ާބިލުެގ ާ)ށ(41ާާދިޔަ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާކުރުން. ާއިޞްލ ުޙ ާގޮތަށް 41ާާއަންނަނިވި ާ)ށ(. ާމ އްދ ެގ ާވަނަ ާރަްއކ ެތރި ާަރއްޔިތުންނަށްާެއކަށީގެްނވ   2475ގޮތުަގއި

ާްއގެާަމތިންާރަށުާފެންވަރުގައިާކުނިާނައްތ ލުން.ާއުނދަގޫާނުފޯރ ނެާގޮތެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2480ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 2485ާލުާއަބޫބަކުރުާޖަމ ާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ ވަށުާދ އިރ ގެާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާهللاޢަބްދުާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަހީމުފޮނަދޫާދ އިރ ގެާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

24ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

17ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 21ާ2490ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
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ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާބަ ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ 22ާިއވެިރވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .43ާ ާޖުްމލަ ާމ22ާި. ާއެހެންކަމުން، .2495 

ާ ާއޮތީ ާދެން ާފ ސްވެއްޖެ. 53ާާއިޞްލ ޙު ާއިޞްލ ޙު. ާޢިއްޒަތްތެރ41ާާިނަންބަރު ާދ އިރ ގެ ާބ ރަށު ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާވުންާއެދެން.ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙުާިއއްވ ލަާދެއް

ާ

ާ

 2500ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

ާމެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާތިނަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޝިފ ޒު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ބ ރަށު

ޙުކުރުން.ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ރ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ 41ާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުގެާ

ާެއއްގަމުާ ާރަށުގެ ާއެޅުމ އި ާފިަޔަވޅު ާހުއްުޓވުމަށްޓަކ  ާގިރުން ާރަށް ާމަތިން ާމަޝްވަރ ގެ ާވުޒ ރ ަތުކގެ ާކަމ ބެހޭ ދައުލަތުގެ

ނޑުތޮށިލުމ އިާމަރ މ ތުކޮށްާބެލެހެއްޓުން.ާ ާތޮށްޓ އިާކަ

ާ2505 

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮ

ާ

 2510ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާބ ރަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތިނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2515 

24ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

24ާާދެްއވީ:ވޯޓުާ

11ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ2520 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ22ާު.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ22ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާގަސްދުކުރަނީ ނޑު ާައޅުގަ ާމިހިސ ބުން ާނުވި. ާޢިްއޒަތްތެިރާާފ ހެއް ާގެންދިޔުމުަގއި ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ

ާެވސްާ ާިއއްޔެ ާގަސްދުކުރަން ާދަންނަވ ލަން ާވޯަޓކަށް ާއަޅުަގނޑު ާއެގޮތުން ާހޯދ ލުމަށް. ާހުރިގޮތެއް ާޚިޔ ލުފުޅު  2525މެންބަރުން

ނޑުމެންާމިާބިލުގެާވޯޓުގެާމަރުޙަލ ާނި މުމ ާހަމައަށްާގެންދިޔުމަށްޓަކ ާއަޅުަގނޑުާޢަމަލުކުރިާގޮުތގެާމަތިންާމިއަދުާއަޅުގަ

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެކަމުަގއި ާދަންނަވަނީ ާމި ާމިހ ރު ާވޯޓަށް ާގެންިދޔުމަށް. ާކުިރއަށް މަސައްކަތް

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާ

 

 2530ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

22ާާއަދަދު:ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެ

 21ާ2535ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 2540 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 21ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ްސވުމަށް .44ާ ާޖުމްލަ ާވޯުޓގަިއ21ާ. ާއެހެންކަމުން .

ާލ މަރުކަޒީާތެރިާމެންބަރުންގެާއިއްތިފ ޤުންާމިއަދުގެާދިވެހިރ އްޖޭގެާއިދ ރީާދ އިރ ތައްާބައިވެިރވެާވަަޑިއގެންނެވިާޢިްއޒަތް

ާމިގޮތަްށާ ާފ ސްކުރައްަވއިފި. ާގެންދިޔުމަށް ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާމި ާނިމެންދެން ާގޮަތކަށް ާވަކި ާބިލު ާހިންގުމ ބެހޭ އުސޫލުން

ާފެ ާމިހިސ ބުން ާގަސްދުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާގުިޅގެން ާފ ސްކުރެްއވުމ  ާިޢއްޒަތްތެރ35ާާިށިގެން ާހުސްވަގުުތކޮޅެއް މިނެޓުގެ
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ާ ާފަށ ނީ ާމަސަްއކަތް ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެރުވުމަށް. ާހުސްަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު.35ާާމެންބަރުންނަށް  2545މިނެޓުގެ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

 ]ށ35:23ާާްނ32:27ާާްވަގުުތކޮޅުާހުސް[

ާ

 2550 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަަސއްކަ ާއިދ ީރާއަޅުަގނޑުމެން ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމިވަނީ ާކުރިމަީތގައި ާކުރިއަްށާގެންދަން.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާަފށައިގެން ތް

ާ ާމިގެންދަނީ.ާާލ މަރުކަޒީދ އިރ ތައް ާދަންނަވަމުން ާވޯޓަްށ ާިއޞްލ ޙުތަކަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބިލު. ާހިންގުމުގެ އުސޫުލން

ދިަޔާދަންފަޅީގައިާއެމް.ޑީ.ީޕގެާޕ ިލމަންޓްރީާގުރޫޕްގެާީލޑަރު،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމެންދުުރފަހުގެާމަސައްކަތްާކުރަމުން

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާނިސްބަތްވ  ާއަށް ާޕ ޓީ ާއެ ާމަނިކު ާމޫސ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ހުޅުހެންވޭރު

ާމިކަމު ާވިދ ުޅވެފައި. ާވަނީ ާކަމަްށ ާގެންެދވި ާއަނބުރ  ާހުށަހެޅުންތައް ާގަވ އިުދގަިއވ ާހުށަހަޅުއްވައިަފއިވ  ާމަޖިލީހުގެ  2555ަގއި

ާމިގެންދަނީ.ާ ާކުރިއަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެްއގޮތަށް ާލަފ ފުޅ އި ާދެއްވި ާމެންބަރުން ާކުރުމުގަިއާޢިއްޒަތްތެރި ާޢަމަލު ގޮތުގެމަތިން

ާލިޔުމެއްާ ާކުރަްއވައިަފއިވ  ާޮސއި ާވަކިވަކިން ާމެންބަރުން ާހުށަހެޅުއްވި ާއިޞްލ ޙުތައް ާއެ ާވަނީ ާމިހ ރު ާއަތަށް ާއަޅުަގނޑު

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާެއއްގޮްތވ  ާލަފ ފުޅ އި ާދެއްވ ަފއިވ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރިން ާއެހެންވީމ ، ލިބިފައި.

ާކުަރއްަވއިފަިއވ ާ ާޮސއި ާލިޔުމުަގއި ާމި ާދެންނެވުމުގަިއ ާޯވޓަށް ާއިޞްލ ޙުަތކަށް ާއިތުރު ާމިހ ހިސ ބުން ގަސްދުކުރަނީ

ާހުށަހަޅުއްވަާ ާމެންބަރުން ާމެންބަރުންނަކީާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާނުދެންނެވުމަށް. ާވޯޓަށް ާއިޞްލ ޙުތަކަްށ  2560އިފަިއވ 

ބ ރަށުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޝިފ ޒް،ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު،ާ

ާމުޙައް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމުޙައްމަުދާރަާދުމަާމައްޗަންޮގޅި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ޝީދު،ާތިމަރަފުށި

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާހިތަދޫ ާމުފީދު، ާޝިފ ޤް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާފުވައްމުލަކު މުސްޠަފ ،

ާމަޑަވެ ާނަޝީދު، ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނޮޅިވަރަމް ާއަސްލަމް، ާމުޙައްމަދު ާދ އިރ ެގާމެންބަރު ލި

ާމުޙައްަމދުާޤަސަމް،ާދިއްޫދާދ އިރ ގެާ ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި ާމުޙައްަމދުާނ ޒިމް،ާތިނަދޫ ާމެންބަރު  2565ޢިއްޒަތްތެރި

ާރަޝީދު،ާ ާއިބްރ ހިމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމ ފަންނު ާސަމީރު، ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާިޢއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާވަޙީދު،ާނިލަންދޫ ާޙުސައިން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާޮކމަންޑޫ ާރިޒ ، ާޢަލީ ާމެންބަރު ތްެތރި

ާމެންބަރުންާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިހުރިހ  ާފަޙުމީ. ާއިމްތިޔ ޒު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު މ ފަންނު

ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަަމށް ާގެންދަވައިފި ާއަނބުރ  ާއިޞްލ ޙުތައް ާވިދ ޅުވެފަިއވޭ.ާއެހެންކަމުން،ާާހުށަހަޅުއްވައިަފއިވ  މެންބަރުން

ާއަމީންޢ އްމުާ ާމިހިސ ބުން ާދަންނަވަން.ާއަުޅަގނޑު ާވ ހަކަ ާނުދަންނަވ ނެ ާއިތުރަށް ާއިޞްލ ޙުތަކަްށާވޯޓަށް ާއެ  2570އަޅުަގނޑު

ާ ާއެހުމަށްޓަކައި ާވޯޓަްށ ާދަންނަވަން ާ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފ5ާައަރިހުަގއި ާޖައްަސވައިެދްއވުމަށް. ާރަނގަބީލު ހު(ާމިނެޓުެގ
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ާއަރުވަން.ާ ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާައޅުަގނުޑ ާޗެކްކޮށްެލއްވުމަށް ާކ ޑުކޮުޅ ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްެތރި ާހުރިހ  ޝުކުރިއްޔ .

ާނިޒ މ އިާބެހޭާމައްސަލަެއއްާިވލިފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާ

ާ

 2575 ން:ވިލިފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވު

ާޖެހުމުގެާ ާރަނގަބީލު ާދެންމެ ާރަީއްސ ާޢިްއޒަތްތެރި ާފ ހަގަކުރީ ާަމއްސަލަެއއް ާނިޒ މީ ާއަޅުަގނޑު ާރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާހުރި ާހުށަހަޅައިފައި ާވެސް ާައޅުަގނޑު ާގަދަެވ30ާާކުރީަގއި ާމިތ  ާއަޅުަގނޑު ާެދން ާއެބައޮތް. ާއިޞްލ ޙު ވަަރކަށް

ާހުރިން.ާދެން ާއެބަ ާމިވަގުތު ާއަދި ާާސަލ މަތުން ާތ އީދުނުކުރ  ާޑީ.އ ރް.ޕީން ާބޭނުންވަނީ ނޑު 31ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާއެންެމާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ތީވެ ާކަމަށް ާމަޖިލީހެއް ާކުރަމުންދ  ާކޮންޓްރޯލް ާމިއަދު ާީޑ.އ ރް.ޕީން ާއެަބއޮތް. ާމީގައި އިޞްލ ޙު

ނޑުާއިނަކަސްާމީގެނ31ާާްމީހަކުާމިތ ާއިނދެގެންާމިާ  2580ނުކުންނ ނެާނަތީޖ އެއްާނެތް.ާއިޞްލ ޙުާހިފައިގެންާމިތ ާއަޅުގަ

ނޑުާބެލީާެއާރަނގަބީލުކުރިންާމިތަނުންާބޭރުކުރެވޭތޯ.ާދެންާއެހެންނަމަެވސްާރައީސްާމިހ ރުާސިޓީެއއްާ އެހެންވީމ ާއަުޅގަ

ނޑަށްާއެަބއިނގޭާމިހ ރުާމިކަންާކުެރވޭނެކަން.ާއެހެންނަމަވެސްާައޅުަގނޑުާކުރިންވެސްާދެންނެިވާވ ހަަކާ ލިބުނީމަާއަޅުގަ

ާއެާ ާެއކަންާއަކީ ާއެހެންނަމަވެސް ާގެނަައސް. ާސިޓީއެއް ާނެތޭ ާގޮތެްއ ާއެްއވެސް ާެގންދެވޭނެ ާއެ ާއެކަމު އީ.

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާގޮެތއް ާނިންމަވ ނެ ާދެން ާދޭތެރޭަގއި ާމިއ އި ާއެހެންވީމ  ާނެތޭ. ާަގވ އިދުަގއެއް ާވެސް ނުކުރެވޭނެކަމަކަށް

ާމިތިބީ ާފ ހެއްާނުވ ނެ.ާއެބޭފުޅުން ާމި ާެއއްެޗއްާާނިންމަވ .ާޔަގީނުންާެވސް ާއެންމެ ާހަދ ފަ.ާއެހެންވީމ  ާއިދިކޮޅު ާއ އި  2585މި

ނޑަށްާފެންނަނީ.ާާ ާމީގައިާއޮތީާސަލ މަތުންާއޮތް.ާއެހެންވީމ ާއެާބ ްއވ ފައިާދެންާހުރިާއެއްޗެހިާނަގަންާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ހުގެާަގވ އިުދގެާރޫޙަށްާބަލ ފައިާއިޞްލ ޙުތައްާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒެތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއެރުވީާމަޖިލީ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒެތްތެރި ާފޮނުއްވީމ  ާިލުޔމެއް ާސޮއިކުރަްއވ ފައި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒެތްތެރި  2590ހުށަހެޅުއްވި

ާހުށަހަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒެތްިރ ާއެހެންވީމ  ާމިނިންމީ. ާރިޔ ސަތުން ާގެްނދެވީކަމަށް ާއަނބުރ  ޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުތައް

ާފުރުޞަތުާ ާކުރުމުގެ ާއަމަލު ާއެގޮތަށް ާބޭނުންފުޅުވ ނަމަ ާގެންދަވަން ާއަނބުރ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި އިޞްލ ޙުތަކެއް

ާއެހިސ ބުންާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފޮނުއްވ ެލއްވީމަ ާމޭޒަށް ާއިދ ީރ ާމަޖިލީހުގެ ާލިޔުމަކުން ާއެ ާއަުރވ ނަން އަޅުަގނޑު

ނުޑާމިހ ރުާމިދަނީާއެކަންތައްަތއްާއެގޮތަށްާގެްނޮގސްދޭ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ކ(41ާާވަނަާއިޞްލ ޙު.ާއެއ55ާާީނަން.ާއަުޅގަ

ާތަޅުމަށްާ ާމަޖިލީހުގެ ާއިޞްލ ެޙއް.ާެއއިޞްލ ޙު ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާލަޠީފު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ  2595އަށް

ާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ
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ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާދ  ާދެކުނު ާމެންބަރުާހިތަދޫ ާޢިްއޒެތްރި ާދ އިރ ގެ ާނިލަންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާލަޠީފު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިތްޒެތްތެރި  2600އިރ ގެ

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާޙަމީދު ާމުޙުސިން ާއިޞްލ ޙ41ާާުއަބްދުލް ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)ކ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާމަތިްނ ާގޮުތގެ ާެއްއގޮތްވ  ާޤ ނޫނ އި ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމީހުންގެާކުރުން. ާބޮޑެތި ާދިނުމ އި ާޚިދުމަތްތަްއ ާސްކޫްލގެ ޕްރީ

ާތަޢުލީމީާއަދިާފަންނީާފެންވަރުާމަތިާކުރުމުގެާޕްރޮގްރ މްތައްާރ ވ ާހިންގުން.

ާ

ާ2605 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2610 

ާގެާނަތީޖ :ވޯޓު

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 22ާ2615ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

23ާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ވަިކގޮ

 

ާ2620 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމިދަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން 57ާާފ ސްވެއްޖެ. ާއެއީ ާއިޞްލ ޙަށް. ާއަށ41ާްނަންބަރު ާ)ލ( ާމ ްއދ ގެ ފުވައްމުލަުކާާވަނަ

އުތުރުދ އިރ ގެާޢިްއޒެތްތެރިާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަަސންާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާއޮްތާއިްޞލ ޙު.ާއެިއޞްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާ

 2625ާތަޅުމަށްާއިްއވ ލަދެްއވުންާއެެދން.

ާ
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ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާރަފީ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒެތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ާދ އިރ ެގާފުވައްމުލަކު ާވަިއކަރަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޙަސަން ޤު

 2630ވަނަާމ އްދ ގެާ)ލ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ުޙ41ާާޢިއްޒެތްރިާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާކަށުކަ ާޤ ިއމުކޮށްދިނުމ އި ާނިޒ މު ާކުެރވޭނެ ާކަންތައް ާކަުށކަމ ކެމީގެ ާބެލެހެއްޓުމ އި ާޤަބުރުސްތ ނު މ ކެމީެގާކުރުން.

ާކަންކަންާހަމަޖެއްސުން.ާ

ާ

ާ

 2635ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2640ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާސަންފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 10ާ2645ާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

 2650ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިއިޞްލ ޙ21ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ21ާުގެާއަދަދުާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުން

ނޑުާމިދަނީާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާއަށްާނިލަންދޫާދ އިރ ގ42ާާެނަންބަރުާއިޞްލ ޙަށް.ާއެއ50ާާީފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއަުޅގަ

ާއިޞްލ ޙު.ާާޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތް
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ާ

ާ2655 

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާޢިްއޒެތްރިާ ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާހުށަހަޅުއްވ  ާޙަމީދު ާމުޙުސިން ާޢަބްދުލް ާމެންބަރު ާޢިްއޒެތްެތރި ާދ އިރ ގެ ނިލަންދޫ

ާ ާއިޞްލ ހު. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާމަނިކު ާޙުސެއިން ާނިހ ން ާއަޙުމަދު ާ)ހ(42ާާމެންބަރު ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާއެރަށަކުންާއިންތިޚ ބުާކުެރޭވާގ ނޫނުއަސ ސީާ ާއިދ ރީާދ އިރ ތަުކގެާރަށްރަށުގެާރަށުާަކއުންސިލްާއެކުެލިވގެންާވ ނީ ަގއިވ 

ާ ާމައްޗަށެވެ. ާކައުންސިލަށ1222ާާްމެންބަރަންގެ ާރަށު ާރަށެއްގެ ާކޮންމެ ާހިމެނޭ ާއ ބ ދީއެއް ާކުޑަ ާވުރެ  2660މީހުންނަށް

މެދުގެާއ ބ ދީާހިމެނޭާކޮންމެާރަށެއްގެާރަށުާކައުންސިލަްށާދ32222ާެހ އ1222ާާިމެންބަރުންނެވެ.5ާާއިންތިޚ ބުކުރ ނީާ

ާ ާކުރ ނީ 7ާާއިންތިޚ ބު ާރަށ32222ާާުމެންބަރުންނެވެ. ާރަށެއްގެ ާކޮންމެ ާއޮންނަ ާއ ބ ދީއެއް ާމީހުންގެ ާިގނަ ވުރެ

ާމެންބަރުންނެވެ.0ާާކައުންސިލަށްާއިންތިޚ ބުާކުރ ީނާ

ާ

ާ2665 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2670 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙެސެއިންާމަނިކުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 22ާ2675ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

22ާާވޯޓުާދެްއވީ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 23ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ2680 
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

މިއިޞްލ ޙުާ.ާއެހެންކަމުނ24ާް.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާ

ާމިދަނީާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއަށްާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒެތްިރ42ާާނަންބަރުާއިޞްލ ޙަށް.23ާާފ ސްވެއްޖެ.ާދެން ވަނަާމ އްދ 

ާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއިޞްލ ހަށް.

ާ2685 

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާޢަބްދުލް ާމެންބަރު ާޢިއްޒެތްިރ ާދ އިރ ގެ ާިޢއްޒެތްތެިރާާނިލަންދޫ ާދ އިރ ގެ ާވަިއކަރަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޙަމީދު މުޙުސިން

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާއ ރިފު ާޢަލީ ާރަުށ42ާާމެންބަރު ާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާޮގތަށް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ  ވަނަ

 2690އެަކއުންސިލުަގއިާހިމެނޭާާކައުންސިުލގެާރަީއސ އިާނ އިުބާރައީސްާއިންތިޚ ބުކުރ ނީާަކުއންސިލުގެާމެންބަރުންގެާތެެރިއން

ާމެންބަރުންގެާމެދުގައިާނެގޭާސިއްރުާވޯަޓކުންނެވެ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2695ާޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 2700ާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދުާާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

10ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 21ާ2705ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 23ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
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ާ

ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވު

 2710.ާއެހެންކަމުންާމިއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާ

ާމިދަނީާ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(.ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގ12ާާާެވަނަާއިޞްލ ޙަށް.ާއެއ24ާާީފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއަޅުަގނޑު

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާ

ާ

ާ

 2715ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން:

ާމެންބަުރާ ާިޢއްޒެތްރި ާދ އިރ ގެ ާނިލަންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާލަޠީފު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒެތްރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ހިތަދޫ

ލ ޙުކުރުން.ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞ12ާްޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދުާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާއެކޮމިޓީެގާ ާކުރ ނީ ާއިންތިޚ ބު ާރަީއސް ާނ އިބު ާރައީސ އި ާކޮމިޓީގެ ާމަސައްކަތްކުރ  ާއަްށ ާތަރައްޤީ އަންހެނުންގެ

ާމެންބަރުންގެާތެރެއިންާއެކޮމިީޓގެާމެންބަރުންގެާމެދުގައިާެނޭގާސިއްރުާވޯަޓކުންނެވެ.ާ

ާ2720 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒެތްތެރިާމެންބަރުންނަށް

ާ

 2725ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަމީދުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2730 

22ާާވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްބެާ

22ާާވޯޓުާދެްއވީ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 23ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :
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 2735 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާ

ާއަ ާފ ސްވެއްޖެ. ާމިދަންނަވަނީ ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ނޑު 22ާާުޅގަ ާއިޞްލ ޙު. ާނަންބަރު ާއަށ22ާާްަވނަ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 2740ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.

ާ

ާ

 ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާޙަސަންާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހަޅުއްވ ،ާާލަޠީފްާމެންބަރު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ޢިއްޒަތްތެިރާނިލަންދޫ

ާ ާޙަމީދު ާއިޞްލ ޙުޢަބްދުލްމުޙުސިން ާމ 22ާާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާ)ށ(ާއަންނަނިވިވަނަ ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާާާއްދ ގެ  2745ގޮތަށް

ާސި ާނުވަތަ ާއަވަށުާސިޓީަގއި ާއަވަށް ާިހމެނޭ ާަބއިވެރިާޓީަގއި ާރައްޔިތުްނގެ ާބޯޑުން ާައވަށު ާަތއްޔ ރުކޮްށާސިޓީާާުވމ ގެ އެކު

ާމިނި ާކަމ ބެހޭ ާސަރުކ ރުެގ ާބިނ ކޮށް ާމައްޗަްށ ާޕްލޭންތަކުެގ ާތަރަްއޤީގެ ާހުށަހަޅ  ާސިީޓާކައުންސިލަށް ާއިން ސްޓްރީ

ާތަަރއްޤީާކައުންސިލުާ ާރިޢ ޔަތްކޮށްގެން ާޕްލޭނަށް ާތަަރއްޤީގެ ާިސޓީގެ ާމުޅި ާއެކަށަައޅ  ާމަތިން ާމަޝްވަރ ގެ ެގާގެ

ާާކުރުން.ާތަރައްީޤގެާމަޝްރޫޢުތައްާތަންފީޛުާތައްޔ ރުކުރުމ އިާބަޖެޓުާމަޝްރޫޢުތައްާރޭވުމ އި

ާ2750 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުާެދއްވުންާއެދެން.

ާ

 2755ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާރުާޙަސަންާލަޠީފްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.ނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޙަމީދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ2760 

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:
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23ާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 2765 

 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

.ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ްސވެއްޖެ.24ާ.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ24ާުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުްނގެާއަދަދުާވޯޓު

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރ22ާާުނަންބަރުާއިޞްލ ޙަށް.25ާާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާ

 2770ާޙަސަންާލަޠީފް.

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާ ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާލަޠީފްޢިއްޒަތްތެރި ާޙަސަން ާާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރާހުށަހަޅުއްވ ، ާދ އިރ ގެ ވިލިމ ަފންނު

 2775ވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއަންނަނިވިާގޮތަްށ22ާާާ.މެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކުާތ އީދުކުަރއްވ ަފިއވ ާއިޞްލ ޙު

ާާ.އިޞްލ ޙުކުރުން ާއެިކއެކި ާމިނިސްޓްރީތަކަށްތަރައްީޤގެ ާސަރުކ ުރގެ ާހިންގުމުގައި ާރ ވ  ރައްޔިތުްނގެާާމަޝްރޫޢުތައް

ާމަޝްވަރ  ާލަފަޔ އި ާމިނިސްޓްރީާފަރ ތުން ާސަރުކ ރުގެ ާހިންދިނުމ އި ާކައުންސިުލގަިއ ާތަކުން ާހިނގ ާގ  މަޝްރޫޢުތައް

ާމިނިސް ާއެ ާޖަވ ބުދ ރީވެ ާމިނިސްޓްރީތަކަށް ާއެ ާއެހީތެރިވެދީ ާބެލުމުގައި ާގޮތް ނޑަައޅ ނުހިނގ  ާކަ ގޮތަކަްށާާޓްރީތަކުން

ާހުށަހެޅުން.ާާގަވ އިދުންާރިޕޯޓު

ާ2780 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

 2785ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާޙަސަންާލަޠީފްާާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާާ2790 

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

23ާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 2795 

 

ާވުން:ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 24ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .44ާ ާޖުްމލަ ާމ24ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާ ާވަގުތަށް ާނަމ ދު ާއަޞްރު ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހިސ ބުން ާފ ސްވެއްޖެ. ާޢިްއޒަތްތެިރ35ާާއިޞްލ ޙު ާހުސްވަގުުތކޮޅެއް މިނެޓްގެ

 2800ާލައިކުމް.މެންބަރުންނަށްާއަރުވ ނަން.ާަވއްސަލ މްޢަ

ާ

 ]ށ35:23ާާްނ35:42ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާައޞް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސައްކަްތާރު`. ާއަލުން ާއަޅުަގނޑުމެން ނޑ ލުމަށްފަހު ާމެދުކަ ާހުސްވަގުތުކޮެޅއް  2805ނަމ ދަށް

ާ ާމަސައްކަާކުރިއަށްފަށައިގެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާގެންދ ނީ. ާކުރިއަށް ާާގެންދިއުުމގައިތް ާވޯޓަށް ާމިވަނީ ދަންނަވަންާމިހ ުރ

ާ ާއެހެންވީމ ، ާއިށީފެށިފައި. ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންަނވަން.ާނުހރިހ  ނޑު ާއަުޅގަ ދެވަަޑއިގަތުމަްށ

ާކުރިއަާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާވޯޓ އިގެން ާދ އިރ ެގާއަޅުަގނޑު ާވިލިފުށީ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަްނ ާކުރިން ާިދއުމުގެ ށް

ހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާާމަތިންާކުރިންާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުގައިާވިދ ުޅވެފަިއވ ާގޮުތގެރިޔ ްޟާރަޝީދުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާއިޞްލ ޙު ާތެރެއިން ާ)ދ(22ާތަުކގެ ާމ އްދ ގެ 24ާާާ.ވަނަ ާމ އްދ . 24ާާަވނަ ާ)ނ(. ާމ އްދ ެގ ާމ އްދ ެގ24ާާވަނަ  2810ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ގ47ާާެކުރުމަށް.ާާއަކުެރއްާއިތުރުށްާވަނަާމ އްދ ާއ1ާަދ ،ާވަނަާމ އ20ާްވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(.24ާާ)ރ(.ާ

ާ ާއަށް. 47ާާ)ހ( ާިއތުރުކުރުމަށް. ާނަންބަރެއް ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާނަންބަރެއ21ާާްވަނަ ާއަށް ާ)ހ( ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާ 21ާާއިތުރުކުރުމަށް. ާއިތުރުކުރުމަށް. ާނަންަބރެއް ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމ އްދ 24ާވަނަ ާއަކުެރްއާާވަނަ އަށް

ާއިތުރުކުރުމަ ާދަށުނ11ާްށް. ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާއިޞްލ ޙުާވަނަ ާމި ާއިޞްލ ޙު. ާއޮތް ާއަނބުރ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ތައް

ާއަާގެންދެވި ާެއބައޮތް ާލިޔުމަކުން ާހަމައެއ އިެއކު،ާކަމަށް ާނ ޒިމްާްނގަވ ަފއި.ާއަދި ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި  2815ތުޅ ޫދާދ އިރ ގެ

ާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ީރ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިާލ މަރުަކޒީރަޝ ދު ާހިންގުމުގެ ާއިޞްލ ޙުުއޫސލުން ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާތައްާލަށް

ވަނ24ާާަވަނަާމ އްދ .50ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާދަށުނ11ާާްވ ހަކަާވިދ ޅުވެ،ާާކުރ ތީާއެއަނބުރ ާގެންދަންާޤަސްދު



 105 

މ އްދ ގެާ)ށ(ާވަނ42ާާަގެާދަށުންާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(11ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(.317ާާވަނަާމ އްދ ާއަދ25ާާިމ އްދ .ާ

ާ 24ާާއުނިކުރުމަށް. ާއުނިކުރުމަށް ާ)ވ( ާމ ްއދ ގެ ާއިޞްލ ޙުވަނަ ާއޮތް ާގެންެދވިކަމަްށާހުށަހެޅުއްވ ަފއި ާއަނބުރ  ތައް

ާ ާެއހެންވީމަ ާއެބައޮތް. ާފޮނުއްވ ފައި ާހަމަައށް ނޑ  ާއަުޅގަ ާލިޔުމަކުން ާއެ ާމަިޖލީހުގެ  2820ޓުަގއިާސެކްރެޓޭިރއަައޅުަގނޑު

ާވ ހަ ާކުރ ނެ ާދަންނަރަޖިސްޓްރީ ާއިޞްލ ޙުކަ ާއެ ާއަދި ާވ ހަކަވަން. ާނ ހ ނެ ާވޯޓަށް ާއިތުރަށް ާޢިއްޒަތްތެިރާާތަކަށް ވެސް

މިނެޓްގެާރަނގަބީލ5ާާުދިއުމަށްޓަަކއިާޖަހަންޖެހޭާމަސަްއކަތްާުކރިއަށްާގެންމެންާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑު

ާދަންނަވަން.ޖައްސަަވއިދެްއވު ާާޝުކުރިއްޔ .ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާމަށް ާމެންބަރުން ކ ޑުކޮޅުތައްާޢިްއޒަތްެތރި

ާހަނދުމަފުޅުކޮށްާޗެކްޮކއްލެްއވުމަށް ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާައޅުަގނުޑ ާވޯޓަާއަރުވަން. ާއެންމެކުރިން ށްާއަުޅަގނޑު

ާ ނޑުމެންނަށްާމަސަްއކަތުަގިއާާނަންބަރުާިއޞްލ ޙ27ާުދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތްާނިންމ ލިއިރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ  2825އެއީ

ާއ ދެ ާހިސ ބު. 22ާާވިފަިއވ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާއަށް ާ)މ( ާމ އްދ ގެ ާލަތީފުާަވނަ ޙަސަން

ާވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙުާަމޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިްއވަހުށަހަ

ާ

ާ

 2830ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާލަތީފު ާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ،ާޙަސަން ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ވަިއކަރަދޫ

ތަރައްޤީެގާކުރުން.ާ)މ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙުާާވަނަާމ ްއދ ގ22ާެާތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާރިފުލީާޢ ޢަ

ާަކނަޑއަޅ ފައިާ ާޤ ނޫނުގައި ާމި ާހޯދުމަށް ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާހިންގުމަށް ާމުނިސިޕަލްާހަރަކ ތްތައް ާތެރޭގައި ާހުދޫދުގެ ވ 

ާެއފަދަާސެކިޔުރިޓީތައްާސްޓޮކުާ ާއެކަަށއަޅ  ާމ ީލާސެކިޔުރިޓީތައް ާއެކިއެކި ާފަދަ ާމުނިސިޕަލްާސެކިޔުރިޓީ ާބިލ އި ބޮންޑ އި

 2835ާއެކްްސޗޭންޖުާމެދުވެރިކޮށްާިވްއކުން.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެއްވުންާއެދެން.ާވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާނަށްާފެނިވަަޑއިގަންނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން

ާ2840 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާސަންާލަތީފު.ތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަހިާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:
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 2845ާ.ކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފުވައިާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާވޯޓުާދެްއވީ:

25ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 2850ާ--ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާއަދ21ަވޯޓުަގއި ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .ާ 44ާދު ާޖުްމލަ ާމ21ާި. ާއެހެންކަމުން، .

 2855އަށްާމެދުހެންވޭުރާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ބ(23ާންަބރުާއިޞްލ ޙަށް.ާނ73ާަފ ސްެވއްޖެ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާއިޞްލ ޙުާ

ާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާއިއްވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ހުށަހަޅުއްވ ާިއޞްލ ޙުާާޢަލީާޢ ޒިމްދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

 2860ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ހުށަހަޅުއްވ ،ާާޢަލީާޢ ޒިމްމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާ

ާ ާތ ޢ ރިފު ާބިލުގެ ާއިޞްލ ޙު. ާއިޞްލ ޙުކުރުން.23ާާއީދުކުރައްވ ަފިއވ  ާގޮތަށް ާއަންނަިނިވ ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާނިޒ މު ާަނރުދަމ  ާއ އި ާފ ޚ ނ  ާފެނ ިއ، ާކަރަންޓ އި، ާމަތީން ާގޮުތގެ ާެއްއޮގތްވ  ާޤ ނޫނ  ާޢ އްމުާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ފަދަ

ާޚިދުމަތްތައްާފޯރުކޮށްދިނުން.ާ

ާ

ާ2865 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެއްވުންާއެދެން.ފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަށްާވޯޓުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ2870 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :
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ާޒިމް.ންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ މެދުހެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފު.ވައިާާކުރެްއވިާމެންބަރު:ތ އީދު

ާ

 22ާ2875ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

22ާާާވޯޓުާދެްއވީ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ2880 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަދަ ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާވޯޓުަގއި ާއަދ24ަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .ާ 44ާދު ާޖުްމލަ .24ާ ާއެހެންކަމުން، މިާ.

ާއިޞްލ  ާޙު ާމިދަނީ ާއަޅުަގނޑު ާދެން ާދ 72ާފ ސްެވއްޖެ. ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާއިޞްލ ޙަށް. ާޢިްއޒަތްތެރިާަނންބަރު އިރ ގެ

ާވ ލަެދއްވުންާއެދެން.ވައިއްާމަޖިލީހުގެާތަޅުމަށްާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ާއިޞްލ ެޙއް.ާމިާއިޞްލ ޙުާ

ާ2885 

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާދ  ާދެކުނު ާހުށަހަޅުއްވ ،ާހިތަދޫ ާލަޠީފު ާމެންބަރުާޙަސަން ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ އިރ ގެ ާމެންބަރުާަވއިކަރަދޫ ާޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ިއޞްލ ޙުކުރުން.ާދިވެހިރ އްޭޖގެާާވަަނާމ އްދ ގެާ)ކ(ާއަންނަނިވިާގޮތަށ23ާްޢަލީާޢ ރިފުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

 2890ޤ ނޫނ ާއެއްގޮްތވ ާގޮުތގެާމަތީންާޕްރީާސްކޫލުގެާޚިދުމަތްތައްާދިނުމ އިާބޮޑެތިާމީހުންގެާތަޢުލީމީާއަދިާފަންނީާފެންވަުރާ

ާމަތިކުރުމުގެާޕްރޮގްރ މްތައްާރ ވައިާހިންގުން.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2895ާދެއްވުންާއެދެން.ވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަށްާވޯޓުާފެނިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ
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ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 2900ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

22ާާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާ

24ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 2905ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2910ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙު.24ާ.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ނޑުާމިދަ ވަނަާމ އްދ ގެާ)މ(.ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގ23ާާނަންބަރުާއިޞްލ ޙަށް.ާއެއ75ާާީނީާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއަުޅގަ

ާ.އިޞްލ ޙުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފުާހުށަހަޅުއްވ ާ

ާ

ާ

 2915ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާދ ިއރ  ާނިލަންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާލަތީފު ާހަސަން ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމެންބަރުާހިތަދޫ ާޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ާމުޙުސިން ާއިޞްލ ޙުމީާޙަާޢަބްދުލް ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާދު .23ާާ ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)މ( ާމ އްދ ގެ ާއިޞްލ ޙުވަނަ

ާގޮތުގެމަތި ާެއއްގޮްތވ  ާޤ ނޫނ އި ާޚިކުރުން.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރައްކ ތެރިކަމުގެ ާިއޖުތިމ ޢީ ާހިންގުމ އިާން ާމަރުކަޒު ުދމަތްދޭނެ

ާފަރ ތްތަކަށްާާގޭތެރޭަގއި ާލިޭބ ާއަނިޔ  ާގުިޅގެްނ ާޢަމަލުތަކ އި ާއެފަދަ ާއެޅުމ ިއ ާފިަޔވަޅު ާހުއްޓުވުމަށް ާއަިނޔ ތައް ހިނގ 

 2920އެހީާއަށްާބޭނުންވ ާމީހުންނަށްާއެހީތެރިވެދީާއެފަދަާާކޮށްދިނުމ އިާމުސްކުޅިންނަށ އިާޚ އްޞަޙިމ ޔަތްދީާއެހީތެރިކަންާފޯރު

ާން.މީހުންާބެލެހެއްޓޭާނިޒ މެއްާގ އިމްކުރު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2925ާދެއްވުންާއެދެން.ާާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 2930ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމީދު.ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަނިލަންދޫާދ އިރ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 22ާ2935ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 2940ާއިޞްލ ޙު.ާއެހެންކަމުންާމ24ާި.ާޖުމްލ44ާަންވ ާއަދަދުާ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނ24ުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމިދަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން 72ާާފ ސްވެއްޖެ. ާއެއީ ާއިޞްލ ޙަށް. ާ)ޔ(23ާނަންބަރު ާމ އްދ ެގ ާދެކުނުާާވަނަ ާހިތަދޫ އަށް

ާ.އިޞްލ ޙުދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފުާހުށަހަޅުއްވ ާ

ާ

ާ

 2945ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެ ާދ ިއރ ގެ ާނިލަންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާލަތީފު ާހަސަން ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމެންބަރުާހިތަދޫ ރި

ާޙަާ ާމުޙުސިން ާޢަބްދުލް ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާިއޞްލ ޙުމީދު .23ާާ ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާ)ޔ( ާމ އްދ ގެ ިއޞްލ ޙުާވަނަ

ާޢ  ާދިކުރުން. ާފަރުދުންނަށް ާކުއްއްމު ާހ ލަތްމ ވ  ާނުރަްއކަލުގެ ާފޯރުކޮށްޭދާލި ާއެހީތެރިކަން ާހ ދިސ ތަުކަގއި ތަކުގަްއޔ އި

ާނިޒ މެއްާގ އިމްާކުރުން.ާ

ާ2950 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާދެއްވުންާއެދެން.ާާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

ާ

 2955ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފް.ާާންބަރު:ހުށަހެޅުއްވިާމެ

ާމީދު.ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަނިލަންދޫާދ އިރ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާާ2960 

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ2965 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞްލ ޙު.ާއެހެންކަމުންާމ24ާި.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމިދަނީ ނޑު ާއަުޅގަ 71ާާފ ސްވެއްޖެ.ާދެން ާއިޞްލ ޙަށް.ާއެއީ ާދ އިރ ގ24ާާެނަންބަރު ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

 2970ާ.އިޞްލ ޙުޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފުާހުށަހަޅުއްވ ާޢިއް

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެ ާދ ިއރ ގެ ާނިލަންދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާލަތީފު ާހަސަން ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާމެންބަރުާހިތަދޫ ރި

 2975ކުރުން.ާސިޓީާާއިޞްލ ޙުވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާގޮަތށ24ާާް.ާއިޞްލ ޙުމީދުާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަާ

ާދ އިރ އަކުްނާ ާއިންތިޙ ބީ ާކޮްނމެ ާތެރެއިްނ ާދ އިރ ތަުކގެ ާއިންތިޙ ބީ ާކައުންސިްލގެ ާއެސިޓީ ާއެކުެލވިގެްނވަނީ ކައުންސިލް

ާވެ.ާަވއިެލވޭާމެންބަރުންގެާމައްޗަށެާއިންތިޙ ބުކުރ ާމެންބަރެއްާހިމަނައިގެންާެއކުލަ

ާ

ާ
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 2980ާތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަ

ާދެއްވުންާއެދެން.ާާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 2985ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމީދު.ޢަބްދުލްާމުޙުސިންާޙަާގެާމެންބަރުނިލަންދޫާދ އިރ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 10ާ2990ާވޯޓުާދެްއވީ:

21ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 2995ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞްލ ޙު.ާއެހެންކަމުންާމ24ާި.ާޖުމްލ44ާަާ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމިދަނީ ާދެން 13ާާފ ސްވެއްޖެ.ާއަޅުަގނޑު ާއިޞްލ ޙަށް.ާއެއީ ާދ އިރ ގ22ާާެނަންބަރު ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާ.އިްޞލ ޙުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ

ާ

ާ3000 

ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާދެކު ާމެންބަރުާހިތަދޫ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާލަތީފު ާހަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ނު

ާޢަބްދު ާގޮަތށ22ާާް.ާއިޞްލ ޙުތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާهللاާޢަބްދުލްރަޙީމް ާއަންނަިނވި ާމ އްދ  ކުރުން.ާސިީޓާާއިޞްލ ޙުވަނަ

ަގއިާހިމެޭނާަކއުންސިލުރ ނީާކަުއންސިލްގެާމެންބަރުންގެާތެރެިއންާއެކައުންސިްލގެާރައީސ އިާަނއިބުރައީސްާއިންތިހ ބުާކު

 3005ާމެންބަރުންގެާމެދުގައިާބޭްއވޭާސިއްރުާވޯަޓކުންނެވެ.ާ

ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

ާ3010 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 3015ާهللا.ފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްރަޙީމްާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާވޯޓުާދެްއވީ:

21ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 24ާ3020ާާާާާދެްއވ :ވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞްލ ޙު.ާއެހެންކަމުންާމ23ާި.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ23ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ނޑުާމިދަނީާ  3025ްއޒަތްތެރިާވަނަާމ އްދ ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢ54ާިނަންބަރުާއިޞްލ ޙަށް.14ާާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއަުޅގަ

ާ.ާއިޞްލ ޙުމެންބަރުާހަސަންާލަތީފުާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވައިކަރަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާލަތީފު ާހަސަން ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު  3030ހިތަދޫ

ާ ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ  ާއ ރިފް ާިއޞްލ ޙުޢަލީ .54ާާ ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ  ާއިދ ރީާާއިޞްލ ޙުވަަނ ކުރުން.

ާދ އިރ  ާިއދ ރީ ާނުވަަތ ާރަަށކީ ާނުވަތަ ާައވަަށކީ ާހިމެނޭ ާއުަފއްދ ާާދ އިރ ެއއްަގއި ާގުިޅގެން ާަރށްތަކެއް ާނުވަަތ ައކީ

ާޖަދުވަލުސަ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާސިޓ4ާީާރަޙައްދަކީ ާމަތިން ާގޮުތގެ ާެއއްގޮްތވ  ާޝަރުތުތަކ އި ާބުނެަގއިވ  ާދަރަޖަާގައި އެއްގެ
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ާއެރަށްަތކުެގާ ާނުވަތަ ާކައުްނސިލަށް ާރަށެްއގެ ާނުވަތަ ާެއައވަށެްއެގ ާކަމަށް ާފަރ ތެއް ާކަމަށް ާފަރ ެތއް ޙައްޤުވ 

ާުނވަާކައުންސިލްތަކަށްާ ާައވަށަކީ ާއެ ާސިީޓާފެނިއްޖެނަމަ ާސަރަަޙއްދަކީ ާއުފައްދ  ާއެރަށްތަްއާުގޅިގެން ާއެރަށަީކާނުވަތަ  3035ތަ

ނަޑއަަޅއިާއެ ައވަށެއްާނުވަތަާއެރަެށއްާނުވަތަާއެރަށްތަކެއްާސިޓީާކައުންިސލަކުންާހިންގުމަށްާއެދިާލޯކަލްާއެްއކަމުަގއިާކަ

ާއެވެ.ާާގަވަރމެންޓްާއޮތޯރިޓީާއަށްާުހށަހެޅުމުގެާޙައްޤުާކަމ ބެހޭާކަުއންސިލަށްާނުވަތަާކައުންސިލްަތކަށްާލިބިގެންވެ

ާ

ާ

 3040ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެއްވުންާއެދެން.ާާކަށްާވޯޓުާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށް

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 3045ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާއ ރިފް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

21ާާބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމން

 24ާ3050ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 3055ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞްލ ޙު.ާއެހެންކަމުންާމ24ާި.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރ51ާާު.ާއިޞްލ ޙުނަންބަރ11ާާުާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާމިއޮތީ

ާ.ާިއޞްލ ޙުހަސަންާލަތީފުާހުށަހަޅުއްވ ާ

ާ

ާ3060 
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ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާދ އިރ ގެ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާހުށަހަޅުއްވ  ާލަތީފު ާހަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ޢިްއޒަތްތެރިާާހިތަދޫ

ާޢަބްދު ާهللا ާތ ީއދުކުރައްވ ަފއިވ  ާއިޞްލ ޙުޢަބްދުއްރަޙީމް .51ާާ ާގޮތަށް ާއަންނަނިިވ ާމ އްދ  ކުރުން.ާާިއޞްލ ޙުވަނަ

ާ 54ާާމިޤ ނޫނުގެ ާޖަދުވަލް ާމިޤ ނޫނުގެ ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހު ާހުށަހެޅުމެއް ާހުށަހެޅޭ ާދަށުން ާމ އްދ ގެ ގައ4ާާިވަނަ

ާހަމަވ ނަ ާޝަރުތުތައް ާސަރަޙައްދަީކާބުނެފައިވ  ާުނވަތަ ާައވަށަކީ ާއެ ާުނވަތަ ާއެރަށަކީ ާޤަބޫލުކޮށް ާހުށަހެޅުމެއް ާއެ  3065މަ

ާސިޓީއެްއކަމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާަކނަޑއަޅަންވ ެނވެ.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 3070ާދެއްވުންާއެދެން.ާާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

ާ

ާ]ންާވޯޓުދެްއވު[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 3075ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާހަސަންާލަތީފް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

24ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 3080ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 3085ާއިޞްލ ޙު.ާއެހެންކަމުންާމ24ާި.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމިދަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން 01ާާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙުނަންބަރު ާުފވ24ާަ. ާއަށް ާމ އްދ  ާދ އިރ ގެާވަނަ ާއުތުރު އްމުލަކު

ާ.ާއިޞްލ ޙުާފައިވ އްމަދުާރަފީޤުާހަސަންާހުށަހަޅުއްވާ މުޙަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ
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ާ

ާ

 3090ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

އްމަދުާރަފީޤުާހަސަންާހުށަހަޅުއްވ ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާއިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ 

ކުރުން.ާލޯކަްލާާއިޞްލ ޙުވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާގޮތަްށ24ާާ.ާއިޞްލ ޙުތ އީުދކުރަްއވ ފަިއވ ާهللاާބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުޢަ

ާއެކުެލވިގެްނވ  ާއޮތޯރިޓީ ާާގަވަރމެންޓް ާއެްއގޮްތވ ާާ.24ގޮތް. ާމިޤ ނޫނ އި ާހިންގ ނީ ާއޮތޯރިީޓ ާަގވަރމެންޓް ލޯކަްލ

ާގަވަރމެން ާލޯކަލް ާއެކުަލވ ެލވޭ ާބޯުޑާގޮތުގެމަތިން ާއޮތޯރިޓީގެ ާގަަވރމެންޓް ާލޯކަލް ާބޯޑުންނެވެ. ާއޮތޯރިީޓ ޓް

ާ ާެއީއ ާމައްޗަށެވެ. ާމެންބަރުންގެ ާއަންނަނިވި ާާ-3އެކުެލވިގެްނވަނީ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ަގއ322ާާިއެއީ  3095ވަނަ

ާޖަވ ބުދ ރީވުމަ ާމަޖިލީހަށް ާަރއްޔިތުންެގ ާބޭނުމަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްބަޔ ންކުރެވިަފއިވ  ާޢަށްޓަކައި ާވަޒީރު.ާޔ  ްއޔަންކުރ 

ާ ާޖަދުަވލް ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކުރ 4ާާ)ށ( ާވެިރކަން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާތެރެއިން ާދ އިރ ތަކުގެ ާއިދ ރީ ާހިމެނޭ ގައި

ާމ ލެ ާޢަާރަށްކަމުގަިއވ  ާކައުންސިލުން ާސިޓީ ާމެންބަރެވެ.ާ)ނ(ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާނިސްބަތްވ  ާއެކައުންސިްލގެ އްޔަންކުރ 

ާ 4ާާޖަދުވަލް ާހިމެނޭ ާއެކައުްނސިލްތަކުެގާަގއި ާކުރ  ާއިންިތޙ ބު ާކައުންސިލްތަކުން ާައތޮޅު ާނިސްބަތްވ  ާދ އިރ ތައް އިދ ރީ

ާ ާތެރެއިން ާޖަމްޢިއްޔ ެމންބަރުން.ާ)ރ(ާރައ2ާްމެންބަރުންގެ ާމަދަނީ ާޢައްޔަންކުރ  ާބޯޑަށް ާއެ ާމަޖިލީހުން  3100އެްއެގާޔިތުންގެ

ާމަޖިީލހު ާރަްއޔިތުންގެ ާތެރެއިން ާއ އްމުންެގ ާ)ބ( ާމެންބަރެވެ. ާމިޤ ނޫނުގެ ާ)ޅ( ާމެންބަރެވެ. ނަޑއަޅ  ާކަ ވަނ11ާާަން

ާތެރެއިންާ ާމެންބަރުންގެ ާކައުންސިލްތަކުގެ ާސިޓީ ާއެ ާއިންތިޙ ބުކުރ  ާކައުންސިލްތަކުން ާސިޓީ ާއުފައްދ  ާދަށުން މ އްދ ގެ

ާމެންބަރެވެ.

 

ާ3105 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދެއްވުންާއެދެން.ާާވޯޓުާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ3110 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާއްމަދުާރަފީޤުާހަސަން.ކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙަފުވައްމުލަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާهللا.ފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ
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 21ާ3115ާ:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު

11ާާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

24ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ3120 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާއިޞްލ ޙު.ާއެހެންކަމުންާމ10ާި.ާޖުމްލ42ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ10ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމިއޮތީ ާދެން ާނަންބ05ާަފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙުރު ާޔޫސުފ24ާާް. ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާ ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއ ާއިޞްލ ޙުޢަބްދުލްޢަފޫރު ާދެންމެ .24ާާ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމ އްދ  01ާާވަނަ ާއިޞްލ ޙުނަންބަރު

ާދާ  ާއުތުރު ާމުޙަާފުވައްމުލަކު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްވިއިރ ެގ ާހަސަން ާރަފީޤު  3125ފ ސްވުމ ިއާާއިޞްލ ޙުާއްމަދު

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައ24ާާިގުިޅގެން ާޢަބްދުލްޢަފޫރު ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާައށް ާމ އްދ  އޮްތާާވަނަ

ާކައިޞްލ ޙަ ާމިދަނީ ނުޑާމިހ ރު ާނުޖެހޭނެ.ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ކަށް ާވޯޓަށް 01ާާށް ވަަނާމ އްދ ެގ24ާާ.ާިއޞްލ ޙުނަންބަރު

ާ)ަވގުތުޮކޅަކަާ)ނ(... ާވޯޓަށ24ާާްށްފަހު( ާދެން ާއެހެންކަމުން، ާގެންދަވ ފައި. ާއަނބުރ  ާަވނީ ާ)ނ( ާމ އްދ ެގ ވަަނ

ާ ާއޮތީ 322ާާދަންނަވަން ާއިޞްލ ޙު. ާމެންބަުރ22ާާނަންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

 3130ާޙަސަންާލަޠީފުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ

 ާ:އިްއެވވުންާއިދ ރީާމޭޒުން

ާޙަ ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާލަޠީފު ާމެންބަރުާސަން ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ފޮނަދޫ

ާޢަބްދު ާއިޞްލ ޙު.ާާهللاޢަބްދުއްރަޙީމް ާކުރުން.ާމ22ާާިތ އީުދާކުރަްއވ ފަިއވ  ާއިޞްލ ޙު ާޮގތަށް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ   3135ވަނަ

ާދަލުގައިާއަތޮޅުާަކއުންިސލުތަކުގެާމިގޮތަށްާބަދަލުާކުރުަމށް.ާމ އްދ ގަިއވ ާއަތޮޅުާަކއުންސިުލގެާބަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 3140ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިާގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 3145ާރުާޙަސަންާލަޠީފް.ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.هللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

24ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

22ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 3150ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

3ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ 22ާބަިއވެިރވި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .43ާ ާޖުްމލަ ާމ22ާި. ާއެހެންކަމުން، .3155 

ާ ާމިދަނީ ާއަޅުަގނޑު ާދެން، ާފ ސްވެއްޖެ. 332ާާއިޞްލ ޙު ާއިޞްލ ޙު. ާގަުމ72ާާނަންބަރު ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ަވނަ

ާވ ަފިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާހުށަހަޅުއްާޔޫސުފްާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ާ

 3160 ާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޢަބްދުލްޣަފޫރުގަމު ާމެންބަރުާާޔޫސުފް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމ ވަށު ހުށަހަޅުއްވ ،

ގޮތަށްާއިޞްލ ުޙާާވަަނާމ އްދ ެގާ)ށ(ާައންނަނިވ72ާިތ އީދުާކުަރއްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާ

ާ ާމަސައްކަތްތެެކއ72ާާްކުރުން. ާއުސޫލުން ާކޮންޓްރެކްޓް ާފަރ ތަކަށް ާއެްއެވސް ާކައުންސިލްތަކުން ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާކޮން ާފަރ ތްތަކަށް ާއެކިއެކި ާވ ނީ ާކުރަން ާމަސައްކަތްހަވ ލު ާއުސޫލުން ާސަރުކ ރުގެާާޓްރެކްޓް ާގޮތުން ާބެހޭ ާކުރުމ  ހަވ ލު

ާ ާއިދ ރ ތަކުން ާބެހޭ ާބޮޑުާކަމ  ާކަން ާހ މަ ާފެންނަ ާދެފުށް ާމަތިން ާގޮތުގެ ާޤ ނޫނުަގއިވ  ާގަވ އިދުތަކ   3165ހަދ ފައިވ 

ާއުސޫލަކުންނެވެ.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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 3170ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިާގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 3175ާޢަބްދުލްޣަފޫރް.ާގަމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާާާބަރު:ހުށަހެޅުއްވިާމެން

ާއަބޫބަކުރު.ާޖަމ ލްާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

24ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

23ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 3180ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 23ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .43ާ ާޖުްމލަ ާމ23ާި. ާއެހެންކަމުން، .3185 

ާ ާފ ްސވެއްޖެ. 335ާާއިޞްލ ޙު ާމިޮއތީ. ާދެން ާއިޞްލ ޙު ާުފވައްމުލަކުާވ70ާަނަންބަރު ާއަށް ާމ އްދ  ާދ އިރ ގެާއުތުރުާނަ

ާޙަސަންާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާރަފީޤްާމުޙަންމަދުާމެންބަރުާރިޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާ

 3190ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން:

ާޙަސަންާ ާރަފީޤް ާމުޙަންމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާދ އިރ ގެާާފުވައްމުލަކު ާދެކުނު ާހިތަދޫ ހުށަހަޅުއްވ ،

ވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާގޮތަށްާއިޞްލ ޙ70ާާުވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާތ އީދުާކުރައް

ާއިޚުިތޔ ރުާ…ކުރުން ާގ އިްމކުރުމުގެ ާވަސީލަތްތައް ާހޯދުމުގެ ާއ މްދަނީ ާމަތިން ާގޮތުގެ ާނުވ  ާޚިލ ފު ާޤ ނޫނ  ާރ އްޖޭގެ .

ާކައުންސިލަށްާލިބިގެްނވެާެއވެ.

ާ3195 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާށްާފެނިވަަޑއިާގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަ

ާ

 3200ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާޙަސަން.ާރަފީޤްާމުޙަންމަދުާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ3205 

24ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

22ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 3210 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 22ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .43ާ ާޖުްމލަ ާއެހެންކަމުނ22ް. .ާ މިާ،

ާ ާފ ސްެވއްޖެ. ާއިޞްލ ޙު.332ާާއިޞްލ ޙު ާމެންބަރ13ާާުނަންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ނޑިތީމު ާކަ ާއަށް ވަަނާމ އްދ 

 3215ާމުޙައްމަދުާޙުސެއިންާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން:

ނޑިތީމުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސެއިންާހުށަހަޅު ނިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއްވ ،ާކަ

ާޙަމީދު ާާޢަބްދުލްމުޙުސިން ާިއޞްލ ޙު. ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާކުރުން.13ާާތ އީދު ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަިނވި ާމ އްދ   3220ވަނަ

ާ ާަފއިސ . ާއެީހގެ ާހިލޭ ާޢ އްމު ާދޭ ާސަރުކ ރުްނ ާސިޓ13ާާީކައުންސިލުތަކަށް ާކައުންސިލުތަކ އި ާަރށު ާމ އްދ . ވަަނ

ާދިނުމަށ ިއާކަ ާޚިދުމަތްތައް ާދޭ ާަކއުންސިލުތަކުން ާހިންގުމަށ  ާއޮފީސްތަްއ ާކަުއންސިލުތަކުގެ ާއަތޮޅު އުންސިލުތަކ އި

ާބަލަިއގެންާ ާކަންކަމަށް ާމިވ  ާތިރީގަިއ ާކުރުމަށް ާޚަރަދު ާމަޝްރޫޢުތަކަްށ ާހިންގ  ާއަށް ާތަަރއްޤީ ކައުންސިލުތަކުން

އިާަފއިސ ާހިމަނައިާބަޖެޓްާފ ސްވުމުން،ާފ ސްވިާބަޖެޓ ާެއްއގޮތަށްާެއާސަރުކ ރުންާކޮންމެާއަހަރަުކާދައުލަތުގެާބަޖެުޓގަ

ާބިމ އިާ ާރަށުގެ ާ)ށ( ާއ ބ ދީ. ާ)ހ( ާއެވެ. ާދޫކުރަންވ ނެ ާކައުންސިލުތަަކށް ާސަރުކ ރުން ާގޮތުަގިއ ާއެހީގެ ާހިލޭ  3225ފައިސ 
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ާރަށް ާއުޅޭ ާމީހުން ާހިމެނޭ ާދ އިރ ަގއި ާއިދ ީރ ާ)ނ( ާސަރަޙައްދު. ާހިފ  ާބޭނުން ާފަޅުން ާ)ރ(ާބަނދަރ އި ާއަދަދު. ރަށުގެ

ާޚަރަދު.ާ)ބ(ާއިދ ރީާ ާުކރަންޖެހޭ ާމަޝްރޫޢުތަކަށް ާތަރައްޤީގެ ާދިނުމަށ  ާޚިދުމަތްތައް ާބަަލހައްޓ  ާހިންގ  ކައުންސިލުތަކުން

ާދ އިރ ގެާ ާރަށްރަށަށް ާގ އިމުޮކށްފައިވ  ާޚިދުމަތްތަްއ ާގޮތަށް ާނިސްބަްތވ  ާއަށް ާދ އީރ  ާމުޅި ާރަށްރަށ އި ާމަުރކަޒީ ދ އިރ ގެ

ާރަ ާދުރުމިއެހެން ާހުރި ާލިބިގެްނވ ާން.ާ)ޅ(ާކައުންސިލަށްރަށުން ާރައްޔިތަކަންމެ ާކޮްނމެ ާލިޭބާއ މްދަނީ.ާ)ކ(ާދިވެހި ށް

ާ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާކަމަށް ާޙައްޤުަތއ32ާާްޙައްޤުތަކެްއ ާއިޖުތިމ ޢީ ާއަދި ާއިޤްތިޞ ީދ ނަޑއަޅ ަފއިވ  ާކަ ާމ އްދ ަގިއ  3230ވަނަ

ާމަސައްކަ ާދައުލަތުން ާދިނުމަށް ާހޯދ  ާގޮތެއްަގިއާރައްޔިތުންނަށް ާހަމަހަމަވ  ާރައްޔިތުން ާހުރިހ  ާރ އްޭޖގެ ާކުުރމުގައި ތް

ާދ އިރ އަކަްށާ ާއިދ ރީ ާއަދި ާސިީޓއަކަްށ ާއެ ާރަށަކަށް، ާއެ ާއުސޫލުްނ ާދިނުމުގެ ާގެނެސް ާތަރައްޤީ ާހަމައަށް ރައްޔިތުންނ 

ާލިބިދޭންޖެހޭާތަރައްޤީގެާފުރުޞަތުާލިބިދިނުން.

ާ

 3235 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިާގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 3240ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ނޑިތީމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސެއިން.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު: ާކަ

ާޙަމީދު.ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާދ އިރ ގެާނިލަންދޫާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

24ާާރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒި

 23ާ3245ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 3250 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ޙު.ާނަންބަރުާއިޞްލ 23ާ.337ާ.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ23ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުްނގެާއަދަދުާ

ާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާއިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންވަނަާމ އްދ ާއަށްާނިލަންދޫާދ 11ާ

ާ
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ާ

 3255ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާޙަމީދުނިލަންދޫ ާާޢަބްދުލްމުޙުސިން ާދ އިރ ހުށަހަޅުއްވ ، ާއުތުރު ެގާުފވައްމުލަުކ

ަވނަާމ އްދ ާއަންނަިނވިާގޮތަށ11ާާްތ އީދުާކުަރއްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާާަމދުާރަފީޤްާޙަސަންއްމުޙަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ނޑަާ ާގ އިުމކޮށްާާޛުއެޅިަފއިވ ާަމޝްރޫޢުތައްާތަންފީއިޞްލ ޙުާކުރުން.ާތަަރއްޤީެގާޕްލޭނުގައިާކަ ކުރުމަްށޓަކައިާރ އްޖޭަގއި

ާމ  ާއެހެނިހެން ާއިޚުތިާބޭންކުތަކުންނ  ާނެގުމުގެ ާލޯނު ާއިދ ރ ތަކުން ާލިބިގެންވެލީ ާކައުންިސލުތަކަށް ެއވެ.ާާޔ ރު

ާބަޖެްޓގަިއާ ާކައުންސިލުގެ ާކުރ  ާލަފ  ާއަހަރަށް ާއޮންނަ ާކުިރއަށް ާފައިސ  ާދައްކަންޖެހޭ ާލޯނުަތކަށް ާނަގ   3260ކައުންސިލުތަކުން

ާހިމަނަންވ ނެާއެވެ.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 3265ާބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 3270ާޙަމީދު.ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.ޙަސަންާރަފީޤްާމުޙަންމަދުާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

24ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 4ާ3275ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 22ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .43ާ ާޖުްމލަ ާއެހެންކަމުނ22ް. .ާ  3280މިާ،

ނަާމ އްދ ާއަށްާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާވ17ާަނަްނބަރުާއިޞްލ ޙު.342ާާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާ

ާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙު.ާމުޙުސިންާޢިއްޒަތްތެރިާޢަބްދުލް

ާ

ާ

 3285ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން:

ާ ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާާޙަމީދުާމުޙުސިންާޢަބްދުލްނިލަންދޫ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާމ ވަށު ހުށަހަޅުއްވ ،

ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލް ާިއޞްލ ހު.ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާކުރައްވ ފަިއވ  ާއިޞްލ ުޙ17ާާާތ އީދު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ  ވަނަ

ާވެ.ކުރުން.ާކައުންސިުލގެާެއއްެވްސާފައިސ ެއއްާޚަރަދުާކުރަންާވ ނީާކައުންސިލުންާފ ސްާކޮށްެގންނެ

ާ

ާ3290 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިާގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ3295 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާޙަމީދު.ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއަބޫބަކުރު.ާޖަމ ލްާއިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްމ ވަށުާދ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 24ާ3300ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

12ާާވޯޓުާދެްއވީ:

2ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

 3305 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާފ ސްވ22ުވޯޓުަގއި .ާ ާއަދަދު ާބޭނުންވ  43ާމަްށ ާޖުްމލަ ާމ22ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާ ާފ ސްެވއްޖެ. 343ާާއިޞްލ ޙު ާއިޞްލ ޙު. 02ާާނަންބަރު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާމ އްދ  ާޔޫސުފްވަނަ

ާޢަބްދުލްޣަފޫރުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.

ާ3310 

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން:

ާމެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާޢަބްދުލްޣަފޫރުންބަރު ާާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާދ ިއރ ގެ ާމ ވަށު ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާހުށަހަޅުއްވ ،

ާއަބޫބަކުރު ާިއޞްލ ޙު.ާޖަމ ލް ާކުރައްވ ަފއިވ  ާކުރަން.02ާާާތ އީދު ާއިޞްލ ޙު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ  ވަނަ

ާކުރުން. ާފ ސް ާބަޖެޓް 02ާާކައުންސިުލގެ ާލި. ާކައުންސިލަށް ާބަޖެުޓން ާލިބޭާދައުލަތުގެ ާކައުންސިލަށް ާއ އި ާފައިސ   3315ބޭ

ާއެއަހަރުެގާ ާބަޖެޓް ާކަުއންސިލުގެ ާއަހަުރގެ ާހިނގ  ާބަލައިގެން ާލޯނަށް ާނަގ  ާއ އި ާއެހީ ާިލބޭ ާގޮތުން ާގޮތް ާއެކި އ މްދަނީ

ގެާނިޔަލަށ35ާާްާެގާކުިރންާފ ސްާކުރަންާވ ނެާެއވެ.ާއެްއވެސްާސަބަބަކ ާހުރެާޖެުނއަރީާމަހުގ35ާެާޖެނުއަރީާމަހުގެ

ާ ާވުެރާބަޖެޓް ާޚަރަދުތަކަށް ާރިކަރަންޓް ާބަޖެޓްގެ ާކުރި ާފ ސް ާައހަރަށް ާފ އިުތވި ާކައުންސިލުން ާަނމަ ާނުކުރެވިއްޖެ ފ ސް

ާކުރިއަ ާގޮތަށް ާނުވ  ާޚައިތުރު ާިރކަރަންޓް ާއަހަރުގެ ާއޮތް ާަރއީސަްށާްށ ާކައުންސިލުގެ ާއިޚުިތޔ ރު ާކުރުމުގެ ރަދުތައް

ާއަހަރުގެާބަޖެޓްާފ ސް  3320ކުރެވެްނދެންާކައުންސިލުަގއިާއެާނޫންާމައްސަލައަކ ާބެހޭާގޮތުންާާލިބިގެންވެާެއވެ.ާއަދިާހިންގ 

ާމަހުގެ ާޖެނުއަރީ ާއަހަުރގެ ާހިނގ  ާއަދި ާއެެވ. ާނުކުެރވޭނެ ާއިހުމ ލުނ13ާާްާމަޝްވަރ ެއއް ާކައުންސިުލގެ ާނިޔަލަްށ ެގ

ާމެންބަރުން ާކައުންިސލުގެ ާދުވަސްތަކަށް ާހިނގ  ާވަންދެން ާފ ސް ާބަޖެޓް ާނަމަ ާނުވެއްޖެ ާފ ސް ާއެއްވެްސާބަޖެޓް ނަށް

ާާމުސ ރަާއެއްާނުވަތަާއުޖޫރަާެއއްާނުދެވޭނެާެއވެ.

ާ

ާ3325 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިާގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ3330 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާޢަބްދުލްޣަފޫރް.ާފްާރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުގަމުާދ އިާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއަބޫބަކުރު.ާޖަމ ލްާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާ

 24ާ3335ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

7ާާވޯޓުާދެްއވީ:

11ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ3340 

 ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 22ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .43ާ ާޖުްމލަ ާމ22ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ވަަނާމ އްދ ާއަށްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރ02ާާުނަންބަރުާއިޞްލ ޙު.344ާާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާުނވި.ާ

ާ.ޙަސަންާލަޠީފުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު

ާ3345 

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން:

ާހުށަހަޅުއްވ ،ާ ާލަޠީފު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާދ އިރ ެގާޢިްއަޒތްތެރި ާދެކުނު ާިޢއްޒަތްތެިރާހިތަދޫ ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ފުަވއްމުލަކު

ާޙަސަންއްމުޙަާމެންބަރު ާރަފީޤް ާއިޞްލ ާމަދު ާކުރައްވ ފަިއވ  ާއިޞްލ ުޙ02ާާާ.ޙުތ އީދު ާގޮތަށް ާއަންނަނިވި ާމ އްދ  ވަނަ

ާކު ާގޮރުން.ާަކއުންސިލަށް ާގޮތް ާއެކި ާއ އި ާއ މްދަނީ ާއަހަުރގެާލިބޭ ާހިނގ  ާލޯނަްށާބަލައިގެން ާަނގ  ާއ އި ާއެހީ  3350ތުްނާލިބޭ

ާުކރިންާފ ސްާކުރަންާވ ެނާެއވެ.ާއެްއވެްސާސަބަބަކ ާހުރ35ާާެާކައުންސިުލގެާބަޖެޓްާެއާއަހަުރގެާޖެނުއަރީާމަހުގެާ ގެ

ނުކުރެިވއްޖެާނަމަ،ާކައުންސިލުންާފ އިުތވިާއަހަރަށްާފ ސްކުރިާބަޖެޓްެގާާގެާނިޔަަލށްާބަޖެޓްާފ ސ35ާްާޖެނުއަރީާމަހުގެ

ާ ާކުރުމުގެ ާަޚރަދުތައް ާރިކަރަންޓް ާއަހަރުގެ ާއޮތް ާކުރިއަށް ާގޮތަށް ާނުވ  ާިއތުރު ާޚަރަދުތަކަށްވުރެ އިޚުތިޔ ުރާރިކަރަންޓް

ާރައީސަ ާކުރެކައުންސިުލގެ ާފ ސް ާބަޖެޓް ާއަަހރުގެ ާހިނގ  ާއަދި ާއެެވ. ާލިބިެގންވެ ާނޫންާށް ާއެ ާކައުންސިލުަގއި ވެންދެން

 3355ާާމައްސަލައަކ ާބެހޭާގޮތުންާަމޝްވަރ ާެއއްާނުކުެރވޭނެާެއވެ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.

ާ3360 
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ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 ވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 3365ާޙަސަންާރަފީޤްާމަދުއްމުޙަާެމންބަރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާފުވައްމުލަކުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

24ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

12ާާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 3370ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 22ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .43ާ ާޖުްމލަ ާމ22ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާ ާއޮތީ ާމި ާދެްނ ާފ ްސވެއްޖެ. 341ާާއިޞްލ ޙު ާއިޞްލ ޙު. ާދ އިރ ގ323ާާެނަންބަރު ާނިލަންދޫ ާއަށް ާމ ްއދ   3375ވަނަ

ާޢަބްދުލްާމުހުސިންާހަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

 3380ނިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުހުސިންާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާ

ާކުރަްއވ ފައިާ ާތ އީދު ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްއަޒީޒު ާއިޞްލ ޙު. ާގޮަތށ323ާާްވ  ާއަންނަނިވި ާމ އްދ  ވަނަ

ާއިދ ރީާ ާސިޓީތަކ އި ާަރށްރަށ އި ާކުރުމުަގއި ާތައްޔ ރު ާަބޖެޓު ާސަރުކ ުރގެ ާޕްލޭނ  ާތަަރއްޤީެގ ާަޤއުމީ އިޞްލ ޙުކުރުން.

ާދ އިރ ތަކުގެާތަަރއްޤީގެާޕްލޭްނތަކަށްާރިޢ ޔަތްާކުރަންވ ނެާެއވެ.ާ

ާ

ާ3385 

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ3390 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުހުސިންާޙަމީދުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާބޫބަކުރުާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 24ާ3395ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާވޯޓުާދެްއވީ:

21ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ3400 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙުާ.ާއެހ23ެ.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ23ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމިއޮތީ ާދެން 345ާާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙު. ާދ އިރ ގ320ާާެނަންބަރު ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު ާއަށް ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ3405 

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާއުތުރު ާދ އިރ ެގާާފުވައްމުލަކު ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޙަސަން ާރަފީޤު ާމުޙައްަމދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާކުަރްއވ ފަިއވ  ާތ އީދު ާޙަސަްނާލަތީފު ާމެންބަރު ާގޮތަށ320ާާްޢިއްޒަތްތެރި ާ)ހ(ާއަންނަނިވި ވަަނާމ ްއދ ގެ

ާ ާމަހުގެ ާޖުަލއި ާއަހަރެއްގެ ާއަހަރެްއެގާފުރަތަމަާާވަނ42ާައިޞްލ ޙުކުރުން.ާކޮންމެ ާއެ ާކުރިން ާދުވަހ2ާާުދުވަހުގެ  3410މަސް

ާކައުންސިލުންާހިންގިާހަރަކ ތްަތކުގެާތަފްސީލުާރިޕޯޓު.ާާ

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން
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ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 3420ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާާޅުއްވިާމެންބަރު:ހުށަހެ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

10ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 21ާ3425ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށް

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 3430.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމިއޮތީ ާދެން 342ާާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙު. ާއުތ320ާުނަންބަރު ާފުވައްމުލަކު ާއަށް ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާދ އިރ ގެާވަނަ ރު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ

 3435ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާދ އިރ ެގާ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޙަސަން ާރަފީޤު ާމުޙައްަމދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ފުވައްމުލަކު

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިޞްލ ޙު. ާކުަރއްވ ަފއިވ  ާތ އީދު ާޙަސަްނާލަތީފު ާގޮތަްށ320ާާރު ާ)ށ(ާއަންނަނިވި ާމ ްއދ ގެ ވަނަ

ާ ާމަހުގެ ާޖެނުއަރީ ާއަހަެރއްގެ ާހިންގ42ާާިއިޞްލ ޙުކުރުން.ާކޮންމެ ާކައުންސިލުން ާއަހަރު ާފ އިތުވި ާކުރިން ާދުވަހުގެ ަވނަ

ާހަރަކ ތްތަކުގެާތަފްސީލުާރިޕޯޓު.ާާ

ާ3440 

ާ
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ާ:ެކވުންރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ

 

 3445ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ3450 

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

23ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ3455 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ23ާުމްލަާ.ާޖ43ު.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ23ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ 347ާާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙު. ާިޢއްޒަތްތެރ320ާާިނަންބަރު ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާުފވައްމުލަުކ ާއަށް ާ)ރ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 3460ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާިއޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާއުތު ާދ އިރ ެގާފުވައްމުލަކު ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޙަސަން ާރަފީޤު ާމުޙައްަމދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ރު

ާއިޞްލ ޙު.ާ ާކުރައްވ ފަިއވ  ާތ އީދު ާލަތީފު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާގޮތަށ320ާާްޢިއްޒަތްތެރި ާ)ރ(ާއަންނަނިވި ާމ ްއދ ގެ  3465ވަނަ

ދުވަހުގެާކުރިންާަކއުންސިލުެގާފ އިތުވިާއަހަރުެގާާޮއޑިޓްާާވަނ32ާައިޞްލ ޙުކުރުން.ާކޮންމެާއަހަެރއްގެާމ ރޗްާމަހުގެާ

ާރިޕޯޓު.ާާ

ާ
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ާ

 3470ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުާެދއްވުންާއެދެން.ާ

 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 3475ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 24ާ3480ާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 3485 ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ 341ާާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙު. ާޢިްއޒަތްތެިރ320ާާނަންބަރު ާދ އިރ ގެ ާުއތުރު ާުފަވއްމުލަކު ާއަށް ާ)ބ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާިއޞްލ ޙު.ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާ

ާ

ާ3490 

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

ާދ އިރ ެގާ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޙަސަން ާރަފީޤު ާމުޙައްަމދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ފުވައްމުލަކު

ާއިޞްލ ޙު.ާ ާކުރައްވ ފަިއވ  ާތ އީދު ާލަތީފު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާމ 320ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތަށްާވަނަ ާ)ބ(ާއަންނަނިވި އްދ ގެ

މަސްާުދަވސްާކުރިންާޤައުމީާތަރައްީޤގ2ާާެއިޞްލ ޙުކުރުން.ާޢަމަލުކުރަމުންދ ާތަރައްޤީގެާޕްލޭނުގެާުމއްަދތުާހަމަވުމުގެާ

 3495ާއަހަރުާދުވަހަށްާތަްއޔ ުރކުރ ާތަރައްޤީގެާޕްލޭން.5ާާޕްލޭނަށްާއަމ ޒުކޮށްާކުިރއަށްާޮއތްާ
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ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާ

 3500 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 3505ާޙަސަންާލަތީފުާާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

10ާާވޯޓުާދެްއވީ:

21ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 3510ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

 3515ވަނަާމ އްދ ާއަށްާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރ332ާާުނަންބަރުާއިޞްލ ޙު.340ާާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާމިއޮތީާ

ާޢަބްދުލްާމުހުސިންާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާއޮތްާިއޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

 3520މެންބަރުާޢަބްދުލްާމުހުސިންާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާތ އީދު ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ާގޮަތށ332ާާްޢަބްދުލްއަޒީޒު ާއަންނަނިވި ާމ އްދ  ވަނަ

ާކޮ ާބައްދަލުވުމެއް ާހުޅުވ ލ ފަިއވ  ާޢ އްމުކޮށް ާރަްއޔިތުންނ  ާމަުހާއިޞްލ ޙުކުރުން. ާޖުލައި ާއ އި ާފެބްރުއަރީ ާއަހަަރކު ންމެ
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ާބ ްއވ ާ ާމަހު ާފެބްރުއަރީ ާމިގޮުތން ާއެެވ. ާވ ނެ ާބ އްވަން ާަކއުންސިލުތަކުން ާަރށްރަށުގެ ާަކއުންސިލުންނ އި ސިޓީ

އެވެ.ާާބައްދަލުވުމުަގއިާފ އިތުވިާއަހަރުގައިާއަހަރީާރިޕޯޓ އިާމ ލީާރިޕޯޓ އިާއޮޑިޓްާރިޕޯޓުާރައްޔިތުްނނަށްާހުށަހަޅަންާވ ނެ

ާބަޖެޓުާ ާތ ވަލ  ާމަސަްއކަތު ާއަހަުރގެ ާއޮތް ާކުިރއަށް ާކައުްނސިލުގެ ާބައްދަލުވުމުަގއި ާޢ އްމު ާބ ްއވ  ާމަހުގަިއ ާޖުލައި  3525އަދި

ާ ާބައްދަލުކުުރމުގެ ާރައްޔިތުންނ  ާމިގޮުތން ާއެވެ. ާހޯދަންވ ނެ ާޚިޔ ލު ާހުށަހަޅ  ާެއ7ާާރައްޔިތުންނަށް ުދވަސްކުރިން

ާބަޖެޓުެގާ ާޕްލޭނ އި ާޢަމަލުާރިޕޯޓުތަކ އި ާޕްލޭނަށް ާއިތުރުްނާތަރައްޤީގެ ާއެެވ.ާމީގެ ާކުރަންވ ނެ ާހ މަ ާޢ އްމުކޮށް މަޢުލޫމ ތު

ާސިފަާއަންނަމުންާދ ާގޮތުގެާމަޢުލޫމ ތުާމަދުވެގެންާދެާމަހުންާއެއްމަހުާކައުންސިލުންާޢ އްުމކޮށްާހ މަކުރަންވ ނެާެއވެ.ާާ

ާ

ާ3530 

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށް

 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ3535 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުހުސިންާޙަމީދުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްއަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 22ާ3540ާއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަޑަާ

23ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ3545 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ23ާު.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ23ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ ާމިއޮތީ ާދެން 313ާާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙު. ާޢިއްޒަތްތެިރ341ާާނަންބަރު ާދ އިރ ގެ ާުއތުރު ާފުވައްމުލަކު ާމ އްދ  ވަނަ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާހުށަހަޅުއްވ ފ ާއޮތްާިއޞްލ ޙު.ާ
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ާ3550 

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީމޭޒުން

ާމު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާދ އިރ ެގާފުވައްމުލަކު ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޙަސަން ާރަފީޤު ޙައްަމދު

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާކުރަްއވ ަފއިވ  ާތ އީދު ާލަތީފު ާޙަަސން ާމެންބަރު ާސުރުޚ341ާާީޢިއްޒަތްތެރި ާއަރިމަތީ ާމ އްދ ގެ ވަަނ

 3555ާބަދަލުކުރުން.ާކައުންސިލުތަުކެގާއިދ ރ ާގ އިުމކުރުން.ާ

ާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރި

 3560 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 3565ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

22ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 23ާ3570ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

މިާއިޞްލ ޙުާާ.ާއެހެންކަމުނ22ް.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ22ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

 3575ވަަނާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގެާދަށުނ21ާާްއިޞްލ ުޙާއެބައޮތް.ާަގވ އިުދގ7ާާެފ ސްވެއްޖެ.ާައޅުަގނޑުާަގސްދުކުރަނީާބ ކީާއޮތްާ

ާ ާއެހެންވީމަ،7ާާއެ ާއެުރވުމަށް. ާހުސްވަގުތުޮކޅެއް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެންނެވުމަށްފަހު ާވޯޓަށް ިއޞްލ ޙަށް
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ާކުރި ާމަސަްއކަތް ާއަޅުަގނޑު ާގެންދ ނަން. 314ާާައށް ާއިޞްލ ޙު. ާއަށ340ާާްނަންބަރު ާސުރުޚީ ާއަރިމަތީ ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާިއޞްލ ޙު.ާާ

ާ

ާ3580 

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާޢިއް ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާދ އިރ ެގާފުވައްމުލަކު ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޙަސަން ާރަފީޤު ާމުޙައްަމދު ާމެންބަރު ޒަތްތެރި

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާކުރަްއވ ަފއިވ  ާތ އީދު ާލަތީފު ާޙަަސން ާމެންބަރު ާސުރުޚ340ާާީޢިއްޒަތްތެރި ާއަރިމަތީ ާމ އްދ ގެ ވަަނ

ާބަދަލުކުރުން.ާކައުންސިލުތަުކެގާއިދ ރ .ާ

ާ3585 

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓާދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއް

 

 3590ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާލަތީފުާާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ3595 

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

22ާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ3600 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙުާ.ާއެހ23ެ.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ23ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ 311ާާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙު. ާމެންބަރ340ާާުނަންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަކު ާއަށް ާމ އްދ  ވަނަ

 3605ާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާއޮތްާިއޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާއިދ ރީާމޭޒުން

ާޢިއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާދ އިރ ެގާފުވައްމުލަކު ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޙަސަން ާރަފީޤު ާމުޙައްަމދު ާމެންބަރު ތްތެރި

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާކުރައްވ ަފއިވ  ާތ އީދު ާލަތީފު ާޙަސަން ާމެންބަރު ާގޮތަށ340ާާްޢިއްޒަތްތެރި ާއަންނަނިވި ާމ އްދ   3610ވަަނ

ާދ އި ާއިދ ރީ ާކޮންމެ ާދިވެހިރ ްއޖޭގެ ާކުރިން ާޤ ނޫނުާފ ސްވުމުގެ ާއޮފީހުގެާނަމުަގިއާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާމި ާއަޮތޅު ރ އެްއގައި

ާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށުމ އެކުާހިނގަމުންދ ނީާ އަތޮޅުާކަުއންސިލްގެާއިދ ރ ގެާނަމުގަިއާހިންގަމުންާއައިާއޮފީސް.ާމި

ރަުށގެާއަތޮޅުާަކއުންސިލްެގާބެލުމުގެާދަށުންނެވެ.ާމިާޤ ނޫނުާފ ސްުވމުގެާކުރިންާދިވެހިރ އްޖޭގެާިއދ ރީާދ އިރ ތަކުގެާރަށް

ާރަށުާ ާހިނގަމުންދ ނީ ާފެށުމ އެކު ާޢަމަލުކުރަން ާޤ ނޫނަން ާމި ާއޮފީސްތައް ާރަށު ާއައި ާހިނގަމުން ާގޮތުަގއި ރަށުއޮފީހުގެ

ާއިދ ރ ގެާ ާކައުންސިލްގެ ާސިޓީ ާމ ލޭ ާހިނގަމުންދ ނީ ާމުނިސިޕަލްޓީ ާމ ލެ ާއަދި ާއެވެ. ާގޮުތަގ ާއިދ ރ ގެ  3615ކައުންސިްލގެ

ާށުންނެވެ.ާގޮތުަގއިާސިޓީާަކއުންސިްލގެާބެލުމުގެާދަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 3620ާވޯޓުދެއްުވންާއެދެން.ާިޢްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށްާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 3625ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާާރު:ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަ

ާ

21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

10ާާވޯޓުާދެްއވީ:
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 3ާ3630ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

 3635އިޞްލ ޙުާ.ާއެހެންކަމުންާމ22ާި.ާޖުމްލ43ާަމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދުާ.ާފ ްސވ22ުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

315ާާާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙު ާޢަބްދުލ313ާާްނަންބަރު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާ)ށ(ާނިލަންދޫ ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާމުޙްސިންާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ

 3640 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޭޒުންާއިދ ރީ

ާ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާނިލަންދޫ ާދެކުނު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޙަމީދު ާމުޙްސިން ާޢަބްދުލް ާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރު ދ އިރ ގެ

ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއަންނަިނވިާގޮތަށްާއިޞްލ ުޙކުރުން.313ާާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފްާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙު.ާ

އޮފީސްތަކ އިާރަށުާއޮފީސްތަކ އިާައވަށުާއޮފީސްތަކ އިާމ ލޭާމުނިސިޕަލްޓީގައިާމިާޤ ނޫނަންާއަމަލުކުރަންާފަށ އިރުާއަތޮޅުާ

ާފެށިގެންާ ާވަގުތުން ާއުފެދޭ ާކައުންސިލްތައް ާއުފެދޭ ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ާމި ާމުވަްއޒަފުން ާސ ރވިސްގެ ާސިވިލް ތިބި

 3645ާއަންނަނިވިާއިދ ރ ތަުކގެާމުަވްއޒަފުންާކަމުގައިާހަމަޖެހުނީާެއވެ.ާ

ާ

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ގޮތަކަށްާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ3650 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްާމުޙްސިންާޙަމީދު.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 3655ާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފް.ާހިތަދޫާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ
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24ާާަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަ

12ާާވޯޓުާދެްއވީ:

5ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 3660ާ-ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙު.ާއ23ެ.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ23ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާއޮތީާާފ ސްވެއްޖެ. ާމި ާޢިއްޒަތްތެިރ312ާާނަންބަރުާއިޞްލ ޙު.317ާާދެން ާދ އިރ ގެ ާ)ށ(ާހިތަދޫާދެކުނު ާމ އްދ ގެ  3665ވަނަ

ާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފްާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ

 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޭޒުންާއިދ ރީ

ާހުށަހަޅު ާލަތީފް ާޙަސަން ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާޢަބްދުލްާހިތަދޫ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާނިލަންދޫ  3670އްވ 

ާއިޞްލ ޙު.ާ ާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ  ާޙަމީދު ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާރަށ312ާާުމުޙްސިން ާޮގތަށް ާ)ށ(ާއަންނަނިވި ވަަނާމ އްދ ގެ

 .ކައުންސިްލގެާނަންާބޭނުންކުރަންވ ނީާކައުންސިލްާމިާއިބ ރ ުތގެާކުިރއަށްާއަތޮޅ އިާރަށުގެާަނންާއިތުރުކޮށްގެންެނވެ

ާ

ާ

 3675ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.ާާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 3680ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ.ޙަސަންާލަތީފްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާދެކުނުހިތަދޫާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޙަމީދު.ާާމުޙްސިންهللاާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ
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21ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 17ާ3685ާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

 3690ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙުާހެ.ާއ23ެ.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ23ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ވަނަާމ އްދ ާައށްާމ ވަށުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްާއަޒީުޒ322ާާނަންބަރުާިއޞްލ ޙ322ާާުފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ3695 

 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޭޒުންާއިދ ރީ

ާޢަ ާޢަބްދުލް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޢިއްޒަތްެތިރާމ ވަށު ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާހުށަހަޅުއްވ  ާއަބޫބަކުރު ާޖަމ ލު ޒީޒު

ާ ާބިލުގެ ާދިޔަ ާބުނެވި ާއިްޞލ ޙު. ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާއަބްދުލްޣަފޫރު ާޔޫސުފް ާއިބ ރ ތ322ާާްމެންބަރު ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާއިޞްލ ުޙކުރުން. ާގޮތަށް 322ާާއަންނަނިވި ާކުރިން ާއަމަލުކުރުމުގެ ާމިޤ ނޫނަށް ާމ އްދ . ާރަށުާވަނަ ާއައި ހިނގަމުން

ާމިޤ ނޫނަށްާ ާދަށުގައި ާބެލުމުގެ ާއިދ ރ ތަކުގެ ާކަމ ބެހޭ ާސަރުކ ރުގެ ާނޫނަސް ާމި ާއަދި ާއޮފީސްަތކ އި ާއަތޮޅު  3700އޮފީސްތަކ އި

ާހުރިާ ާއެަކއުންޓްތަުކގައި ާރަްއޔިުތންގެ ާތަކެއްޗ އި ާަތންތަނ އި ާރައްޔިތުންގެ ާހުރި ާހަމައަށް ާތ ރީޚ އި ާފަށ  އަމަލުކުރަން

ހ ރަާއ އިާރަްއޔިތުންގެާމުދަލ އިާަރއްޔިތުްނެގާވިޔަފ ރިާއ އިާަރއްޔިތުންާިހންގަމުންާއަިއާމަދަރުސ ތަކ ިއާފައިސ ާއ އިާފި

މަކްތަބްތަކ އިާކްލ ސްތަކ ިއާިއޖްތިމ ޢީާމަރުކަޒުތަކ އިާއިންޖީނުާގެާތަކ އިާއެހެނިހެންާަވީސލަތްތައްާމިާޤ ނޫނުގެާދަށުންާ

ާކައު ާރަށު ާކައުްނސިލ ިއ ާއަޮތޅު ާިމާއުފައްދ  ާެއވެ. ާބަދަލުވީ ާދަށަން ާބެލުމުގެ ާކައުންސިްލގެ ާރަށު ާއުފެދުމ ެއކު ންސިލް

 3705ގޮތުންާއަތޮޅުާރައްޔިތުންނަންާނިސްބަތްވ ާތަކެތިާބަދަލުވ ނީާއަތޮޅުާކައުންސިްލގެާދަށަށެވެ.ާރަށުާރައްޔިތުންގެާނަމުގަިއާ

ާާހުރިާތަކެތިާބަދަލުވ ނީާރަށުާކައުންސިލްގެާދަށަށެެވ.ާ

ާ

ާ

ާކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ

 3710ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.ާާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާ
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ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 3715ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާގަމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުްފާޢަބްދުލްާޢަފޫރު.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

23ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 3ާ3720ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 3ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

 3725އިޞްލ ޙުާާހެންކަމުންާމި.ާއ24ެ.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާ

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރ322ާާިނަންބަރުާއިޞްލ ޙަށް.324ާާައޅުަގނޑުާދެންާމިދަނީާާފ ސްވެއްޖެ.

ާމެންބަރުާނ ޒިމުާރަޝ ދުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ

 3730 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޭޒުންާއިދ ރީ

ާރަޝ  ާނ ޒިމު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާތުޅ ދޫ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާހުށަހަޅުއްވ  ދު

ާ ާބިުލެގ ާއިޞްލ ޙު. ާތ އީދުުކރައްވ ަފއިވ  ާމުއްތަލިބް ާއިޞްލ ުޙކުރުން.322ާާއިބްރ ޙިމް ާގޮތަށް ާއަންނަެނވި ާމ އްދ  ވަނަ

ފަރ ތަކަށްާއަދަބެއްގެާގޮުތަގއިާާކައުންސިލަށްާދެވިފ ިއވ ާބ ރަކ ާގުޅިގެންާކައުންސިލުންާކުރ ާއަމުރަކަށްާނުކިޔަމަންތެރިވ 

ާ ާބަލައި ާމިަނށް ާބޮޑު ާުކޑަ 522ާާމައްސަލަިއގެ ާއ ިއ ާޖުރުމައިނ 5222ާާރުިފޔ  ާއަދަދަކުން ާދެމެުދގެ ާއ އި ރުފިޔ 

 3735ާކުރެވިދ ނެެއވެ.ާ

ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.ާާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާ

ާ3740 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާނަތީޖ :ވޯޓުގެާ

ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމުާރަޝ ދު.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 3745ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ޙީމްާމުއްތަލިބް.ާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

24ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 3750 23ާާާާާވޯޓުނުދެްއވ :ާވަިކގޮތަކަށް

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާއިޞްލ ޙު.ާއެހެންކަމުންާމ24ާި.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާ

 3755އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާނަންބަރުާއިޞްލ ޙަށްާޖަދުވަލްާދޭކަށް.ާހިތަދޫާދެކުނުާދ 327ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިދަނީާ

ާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފްާހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ

 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާމޭޒުންާއިދ ރީ

 3760ހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފްާހުށަހަޅުއްވ ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާތ އީދުކުަރއްވ  ާރަޝީދު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާމުޙައްމަދު ާދެކުނު ާއިޞްލ ޙު.ާ)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާހިތަދޫ ަފއިވ 

ާތ އީދުކުަރއްވ ަފއިވ ާ ާރަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ާހިތަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާލަތީފް ޙަސަން

ާ ާޖަދުވަލް 4ާާއިޞްލ ޙު. ާޖަދުވަލް ާގެނައުމަށް. ާބަދަލު ާނުވަތަާސިޓީއެއ4ާާްކަށް ނޑު ާމިންގަ ާބަލ ނެ ާދިނުމަށް ާދަރަޖަ ގެ

ާެއވަނީާ ާތިރީަގއި ާޝަރުތުތައް ާނުވަތަ ނުޑ ާމިންގަ ާބަލ ނެ ާދިނުމަށް ާދަރަޖަ ާދަށުްނާސިޓީެއއްެގ ާޤ ނޫނުގެ ާމި ޝަރުތު.

ާާ-3އެވެ.ާ ާއ ބ ދީ ާސަރަޙައްުދގެ ާނުވަތަ ާައަވށުގެ ާުނވަތަ ާދަށްނުވުން.45ާާރަށުގެ ާުވރެން ާމީހުންނަށް  3765ލޯކަްލާާ-4ހ ސް
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ނޑައަޅ ާޚިދުމަތްތަކެއްާއެރަށަކުންާުނވަތަާެއާައވަށަކުންާުނވަތަާެއާސަރަަޙއްދަކުންާލިބެންާހުރުން.ާގަ ާ-1ވަރމެންޓުާކަ

ރަށުގެާނުވަތަާއަވަުށގެާުނވަަތާސަރަޙައްދުގެާއުފެއްދުންތެރިަކމުގެާޖުމްލަާނިސްބަތްާލޯކަލްާގަވަރމެންޓުާއޮތޯރިޓީާއިްނާ

ނަޑއަޅ ާޢ ންމުކޮށްާޝ އިުޢކޮށްފަ ާާއިވ ާމިްނވަރަށްާވުރެންާއިތުރުވުން.ާކަ

ާ

ާ3770 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާފެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ3775 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާޙަސަންާލަތީފް.ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާދެކުނުހިތަދޫާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާދުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ހިތަދޫާމެާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 22ާ3780ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

22ާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ3785 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

ާއިޞްލ ޙު.ާއެހެންކަމުންާމ23ާި.ާޖުމްލ43ާަނުންވ ާއަދަދުާ.ާފ ްސވުމަށްާބ23ާޭވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާާ

ާ ާމިހިސ ބުން ނޑު ާއަުޅގަ ާތެރެއިްނ11ާާފ ސްވެއްޖެ. ާިއޞްލ ޙުތަކުެގ ާހުށަހެޅިފަިއވ  ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާމަަސއްކަުތގެާ ނޑު ާއަުޅގަ ާހިސ ބުްނ ާމި ާނިމުނީ. ާދަްނނަވ  ާވޯޓަށް ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހުރި ާނުގެންަދވ  އަނބުރ 

ާ ާފަށ ނީ ާމަސައްކަތް ާއަލުން ާއަޅުަގނޑު ާއަރުވ ނީ. ާމެންބަރުންނަން ާިޢއްޒަތްތެިރ  3790ަގއ5:35ާާިހުސްވަގުުތކޮޅެއް

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

ާ]ށ37:30ާާްނ32:53ާާްޅުާހުސްވަގުުތކޮ[
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 3795 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމަސަ ާއަލުން ނޑ ލުމަަކށްފަހު ާމެދުކަ ާުކޑައިރުޮކޅެްއގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ`. ާފަށަނީ. ާމި އްކަތް

ާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިވަނީ ާހުށަހެޅިފައިވ ާާލ މަރުކަޒީކުރިމަތީގައި ާބިލަށް ާހިންގުމުގެ އުސޫލުން

ާ ާގަވ އިދުގެ ާތެރެިއްނ11ާާއިޞްލ ޙުތައް ާއިޞްލ ޙުތަުކގެ ާތ އީދުލިބިފައިވ  ާހުށަހެޅި ާދަށުން ާގެ ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާނު ާއަނބުރ  ާަގވ އިުދގެ ާމިއޮތީ ާދެން ާނިމުނީ. ާދަންނަވ  ާޯވޓަށް ާމިހ ރު ާއިޞްލ ޙަކަށް ާހުރިހ  ާހުރި ވަަނ11ާާގެންދަވ 

ާ ާއިޞްލ ޙުަތއް. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ާގެ ާ)ށ( ާހުށަހެޅިފައިވ 11ާާމ އްދ ގެ ާދަށުން ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  3800ވަނަ

ާ ާެޖއްސެވުްނ ާރަނގަބީލު ާދެްނނެވުމަށްޓަކަިއ ާވޯޓަށް ާހުރިހާ އިޞްލ ޙުތަކަށް ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއެދެން. ނޑު އަުޅގަ

ާއަރުވަން.ާ ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާައޅުަގނުޑ ާޗެކްކޮށްެލއްވުމަށް ާކ ޑުކޮޅުަތއް ާއިށީނދެވަޑަިއގެން ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑާމިހ ރުާވޯޓަށްާދަންނަވަންާގަސްދުކުރަނީާގަވ އިދުގެާ ގެާދަށުންާާަވނަާމ އްދ ގެާ)ށ(11ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއަުޅގަ

ނޑުާއެްނމެާފުރަތަމަާމިދަނީާލިސްޓުގެާ ހުށަހެޅިާމިހ ތަނަށްާއަނބުރ ާނުގެންދަވ ާހުރިާއިޞްލ ޙުތަަކށް.ާއެގޮތުންާއަުޅގަ

ާނަންބަރު،5ާާ ާޢަބްދުލްމުޙްސިނ31ާާްވަނަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނިލަންދޫ ާ)ނ(ާއުނިކުރުމަށް ާމ އްދ ގެ  3805ވަނަ

ާހުށަެހޅުއްވުމަށް.ާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ

ާ

ާ

 ާވުން:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްވެާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާވަިއަކރަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާޙަމީދު ާޢަބްދުލްމުޙްސިން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާދ އިރ ގެ  3810ނިލަންދޫ

ާަވނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއުނިކުރުމަްށ.31ާމެންބަރުާޢަލީާޢ ރިފްާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

 3815ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 3820ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޢަލީާޢ ރިފް.ވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

11ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 21ާ3825ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 23ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 3830ކަމުންާމިާއިޞްލ ޙުާއެހެން.23ާ.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ23ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާފ ސްވެއްޖެ .ާ ާމިދަނީ ނޑު ާއަުޅގަ 33ާާދެން ާއިޞްލ ޙަށް. ާފުަވއްމުލަކ52ާާުނަންބަރު ާ)ށ(ާއުނިކުރުމަށް ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާއުތުރުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިްޞލ ޙު.ާ

ާ

ާ

 3835 ާވުން:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއވެާ

ާދ އިރ ެގާފުވަ ާދެކުނު ާގަޮލޅު ާހުށަހަޅުއްވ ، ާޙަސަން ާރަފީޤް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު އްމުލަކު

ާވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާއުނިކުރުމަށް.52ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ

 3840 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.ފެނިވަޑައިާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 3845ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަން.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންަބރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ
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22ާާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާ

 11ާ3850ާވޯޓުާދެްއވީ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 23ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

 3855ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ23ާު.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ23ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާފ ސްވެއް ާމިދަނީ ާއަޅުަގނުޑ ާދެން 32ާާޖެ. ާއިޞްލ ޙަށް. ާދ އިރ ގ50ާާެނަންބަރު ާނިލަންދޫ ާއުނިކުރުމަށް ާމ އްދ  ވަނަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ3860 

 ާވުން:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްވެާ

ާޙަމީ ާޢަބްދުލްމުޙްސިން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާޢިްއޒަތްތެިރާނިލަންދޫ ާދ އިރ ގެ ާމަތިވެރި ާހުށަހަޅުއްވ ، ދު

ާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަްށ.50ާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ3865 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ3870 

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމަތިވެރިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

 22ާ3875ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:
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24ާާވޯޓުާދެްއވީ:

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ3880 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ21ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ21ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ނޑުާމިދަީނާ ށްާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމ14ާަނަންބަރުާިއޞްލ ޙަށް.31ާާފ ސްވެއްޖެ.ާއަުޅގަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަންާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ެޙއް.ާ

ާ3885 

ާ

 ާވުން:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއވެާ

ާދ އިރ ގެާ ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ ، ާޙަސަން ާރަފީޤް ާމުަޙއްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ފުވައްމުލަކު

ާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުމަށް.14ާތ އީދުކުރަްއވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާهللاާތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުޢިއްޒަ

ާ3890 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.

ާ

 3895ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަން.ާާ:ހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު

ާهللا.ފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ3900 

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

22ާާވޯޓުާދެްއވީ:
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23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 23ާާާާާވ :ވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެއްާ

 3905 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ23ާު.ާޖުމްލ43ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ23ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާ 30ާާފ ސްވެއްޖެ. ާއިޞްލ ޙު، ާމެންބަރ347ާުނަންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާނިލަންދޫ ާއުނިކުރުމަށް ާމ ްއދ  ާވަނަ

 3910ާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާއޮތްާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ

 ާވުން:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއވެާ

ނިލަންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވ ،ާމ ވަށުާދ ިއރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

 3915ާވަނަާމ އްދ ާއުނިކުރުަމށް.347ާއިޞްލ ުޙ.ާާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ 

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެްއވުންާއެދެން.

ާ3920 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާނިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 3925ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާއީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:ތ 

ާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

24ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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 3930 23ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާވޯޓުަގއިާަބއިވެރިާ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމިހިސ ބުން ާއިޞްލ ޙުތަކުެގ11ާާފ ސްވެއްޖެ. ާލިބުނު ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާދަށުން ާގެ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ  3935ވަނަ

ާވޯޓަށް ާހުރިހ ާއިޞްލ ޙަކަށް ާހުރި ާނުގެންދަވ  ާއަނބުރ  ާާތެރެއިން ާގަވ އިދުގެ ާނިމުނީ.ާދެންާމިވަނީ ވަަނ11ާާދަންނަވ 

ާއެންމެާ ާމިގޮތުން ާފަށ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެންނެވުމަށް. ާވޯޓަށް ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާުހށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ާގެ ާ)ނ( މ އްދ ގެ

ރެއް،ާވަނަާނަްނބަރުގެާފަހަތަށްާނަންބ42ާަވަނަާމ ްއދ ގެާ)ހ(ާެގ2ާާނަންބަރުާއިޞްލ ޙު.4ާާފުރަތަމަާމިދަންނަވަނީާ

ާ ާަގވ އިުދގެ ާއ ެދ، ާތެރެއިްނ11ާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއިޞްލ ޙުތަުކގެ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާދަށުން ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ނޑުާވޯަޓށްާދަންނަވ ނީ.ާއެންމެާފުރަަތމަާވޯޓަށްާދަންނަވަންާިމއޮތީާ  2ާ3940އަނބުރ ާނުގެންދަވ ާހުރިާިއޞްލ ޙުތަކަށްާއަުޅގަ

ާ ާއިޞްލ ޙު. ާމ އ5ާްނަންބަރު ާމެންބަރުާވަަނ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއިުތރުކުރުން، ާއަކުެރއް ާއަށް ދ 

ާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ

 3945 ާވުން:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއވެާ

ޒަތްތެރިާމެންބަުރާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާހުށަހަޅުއްވ ،ާުތޅ ދޫާދ އިރ ގެާިޢއް

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާއަކުެރއްާއިތުރުކޮށްާއެާއަކުރަކީާއެމ އްދ ގެާ)ނ(5ާާނ ޒިމްާރަޝ ދުާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ނަޑއެޅުން.ާ ކަމުގައިާހަމަޖައްަސއިާއެހެންާއަކުރުތައްާތަރުތީުބކުރުން.ާއަޮތޅުތަކުގެާއިދ ރީާދ އިރ ތަުކގެާމަރުކަޒީާރަށްާކަ

ާމ އ5ާް ާމެދުގަިއާވަނަ ާރައްޔިތުްނގެ ާައތޮޅުގެ ާއެ ާހިނދެއްގައި ާނިންމައިފި ާކައުންސިލުން ާއަތޮޅު ާ)ނ(ާއެއަޮތޅެއްގެ ދ ގެ

 3950ާބޭއްވޭާވޯޓަކުންާަކނަޑއަޅ ާަރށަކަށްާއަތޮޅުާއޮފީސްާބަދަލުުކރުމުގެާއިޚްތިޔ ރުާއަތޮޅުާަކުއންސިލަށްާލިބިގެންވެާެއވެ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ3955 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[
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ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 3960ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

22ާާންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެ

22ާާވޯޓުާދެްއވީ:

11ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 3965 23ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:ާ

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ާފ ހެ ާމިއޮތީ ާދަްނނަވަން ާވޯޓަށް ާދެން 0ާާއްނުވި. ާއިޞްލ ޙު. ާއިތުުރކުރުން.0ާާނަންބަރު ާައކުރެްއ ާއަށް ާމ އްދ   3970ވަނަ

ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާިއޞްލ ޙު.ާ

ާ.ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރު

 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:އިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާާސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުފަރެ

ާއިޞްލ ޙުތަކުެގާ ާދެންނެވި ާދަށުން ާ)ހ(ާގެ ާފުރަތަމަ ާމި ާދަންނަވ ލީ ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި  3975ޝުކުރިއްޔ 

ާއިޞްލ ެޙއްގަާ ާހުށަހެޅުއްވި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ ވަށު ާއޮންނ ނެ، ާތެރޭގައި ާއަްށ5ާާއި ާމ އްދ  ވަނަ

ވަނަާމ އްދ ާއަށ5ާާްއިޞްލ ޙެއްާހުށަހަޅުްއވ ފައި.ާއޭރުާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއޮތީާމީގެާކުރިންާމިއޮތްާއިޞްލ ޙުާ

ާއިޞްލ ޙަށްާ ާމެންބަރުގެ ާމިއިްނާއެ ާމައްސަލައެއް ާމީގަިއާއުޅޭނެ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި.ާއެހެންކަމުން ާއިތުރުކުރުމަށް އަކުެރއް

ާނ  ާ)ށ(ާނޯންނ ނެ.ާވޯޓަށް ާމި ާވެސް ާމީގައި ާނޯންނ ނެ ާެވސް ާައުކރުގައި ާއެ ާފެއިލްވީމަ ާއިޞްލ ޙު ނޑު ާއަުޅގަ އްަސވ 

 3980ާއެހެންވީމަ،ާުއޅޭނެާމިހ ރުާކުަޑކުޑަާމައްސަަލއެއްާިނޒ މު.ާއެެހންވެގެންާއެާވ ހަކަާފ ހަަގކޮށްީލ.

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާމެން ާހުށަހެޅުްއވ ފަިއާޢިއްޒަތްތެރި ާއިތުރުކުރަން ާއިތުުރކުރަން.ާއެހެންވީމަ،ާައކުރެއް ާއަކުެރއް ާވަނީ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި  3985ބަރު

ާއަމީންޢ އްމުާ ާނ ންނ ނެކަމަށް ާބަދަލެއް ާފ ސްކުރުމަކަށް ާއޮތް ާފ ސްކޮށްފައި ާމިހ ތަނަށް ާސަބަުބން ާހުށަހެޅުއްވުމުގެ އޮތް

ާއެހެންވީ ާޔަޤީންކޮށްެދއްވ . ާއެބަ ާއަޅުަގނޑަށް ާމިދަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ 0ާާމަ، ާއިޞްލ ޙަށް. ާއަްށ0ާާނަންބަރު ާމ އްދ  ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ާ ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަެރސްމ ތޮޑ  ާއިތުުރކުރުމަށް އަކުެރއް

ާއިޞްލ ޙު.ާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތަސްމީނުާޢަލީ.

ާ3990 

ާއަްޙމަދުާތަސްމީނުާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރު

ާ ާކަރުދ ހުގެ ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާވަަޑިއގަތްކަމަްށ2ާާއ ދެ، ާނ އްސަވ  ާވޯުޓ ާއިޞްލ ޙަށް ާިމވ  ާނަންބަރުގައި ވަނަ

ާފެންނ ތީާދަންނަވ ލީ.

ާ

 3995ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާވިލިފުށީ ާސަބަބުން ާއޮޅުމެްއގެ ާއިދ ރީ ާސިޓީަގއި ާފޮނުއްވި ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ވަަނ2ާާމެންބަރު

ާއޮތީ.ާއެކަމަުކ،ާމިހ ރުާ ާބޭނުންފުޅުާނެތްކަމަށްާނޯޓުކުރެވިފައި ާގެންދަވަން ާހަމައަށް ާމިއޮތްާއިޞްލ ުޙާވޯޓ  ނަންބަރުގައި

ާ ާމިދަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެެހންވީމަ، ާބޭނުންފުޅުވ ތީ. 2ާާއެގޮތަށް ާއެއީ ާނަންބަރަށް. ާއ1ާަވަނަ ާމ އްދ  ާއަކުރެްއާވަނަ ށް

އިތުރުކުރުމަށްާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާއެާއިޞްލ ޙު.ާއެާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުގެާ

 4000ާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަެދއްވުންާެއދެން.ާ

ާ

ާ

ާމޭޒުންާއިްއެވވުން:ާއިދ ރީ

ާހުށަހަޅުއްވައި ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާާވިލިފުށީ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ތިމަރަފުށީ

 4005ށުާކައުންސިލްތަކުެގާރަވަނަާމ އްދ ާއަށްާއަކުރެއްާއިތުރުުކރުން.1ާާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ ާތ އީދުކުރައްވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙުާ

ާ.ރުާބެލުންމަސްއޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރ ާމިންވަާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 4010ާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށް

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 4015ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ .ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

24ާާްއވީ:ވޯޓުާދެ

 4020ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 24ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .44ާ ާޖުްމލަ ާމ24ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާ ާމިދަނީ ާއަޅުަގނޑު ާއަކ0ާުނަންބަރުާއިޞްލ ޙު.0ާާއިޞްލ ޙުާފ ސްެވއްޖެ.ާދެން ާއަށް ާމ އްދ  ާއިތުުރކުރުމަށްާވަނަ  4025ެރއް

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިްޞލ ޙު.

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން:

 4030ބަރުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާހުށަހަޅުއްވައިާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާމެން

ވަނަާމ ްއދ ާއަށްާއަކުެރއްާއިތުރުކޮށްާެއާއަކުަރކީާއެާމ އްދ ގެާ)ށ(0ާާނ ޒިމްާރަޝ ދުާތ އީުދކުރަްއވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާބ ރުތައް.ާ ާމަސްއޫިލއްޔަުތތަކ އި ާތަރުތީބުކުރުން.ާއަތޮުޅާކައުންސިލުގެ ާައކުރުތައް ާއެހެން ާހަމަޖައްސ  )ށ(،0ާާކަމުގައި

ާފަ ާހިމެނޭ ާދ އިރ ެއއްަގއި ާކައުންސިލުތަކ ާއެ ާރަށު ާރަށްރަށުގެ ާހިމެނޭ ާދ އިރ ެއއްަގއި ާއެ ާފަރުތައް ާފަޅ އި ާރަށްރަށ އި ޅު

ާގޮތްތަްއާ ާބޭނުންކުރ ނެ ާއ ުމދަނީ ާލިބޭ ާީދ ާުކއްޔަށް ާތަަރއްީޤކޮށް ާތަންތަން ާއެ ާކައުންސިުލތަކުން ާއެ ހަވ ލުކުރުމ އި

ނަޑއެޅުން.  4035ާކަ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގޮތަކަށްާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ 
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ާ4040 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 4045ާތުޅ ދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

22ާާެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:ހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއް

25ާާވޯޓުާދެްއވީ:

12ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 4050 23ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއަދަދު ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި 23ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .43ާ ާޖުްމލަ ާމ23ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާފ ހެއްނުވި ާއިޞްލ ޙު ާމިދަނީ ާއަޅުަގނޑު ާދެން .32ާާ ާއިޞްލ ޙު ާމ އްދ ެއްއ31ާާނަންބަރު ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ  4055ވަނަ

ާއިތުރުކުރުމަށް.ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން:

ާ ާރިޔ ޟު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުޙައްމަުދާވިލިފުށީ ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާހުށަހަޅުއްަވއި  4060ރަޝީުދ

ާއިޞްލ ޙު.ާ ާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާމ31ާާިމުސްޠަފ  ާއަދި ާތަރުތީބުކުރުން. ާއިތުރުކޮށް ާމ އްދ  ާމި ާމ އްދ ެގާފަހަތަށް ވަނަ

އިދ ީރާާގައިާހުރިާމީހަކުާވިސްގެާަވޒީފ އެއްާރސަާލްސިވިއިޞްލ ޙުަގއިވ ާގޮތަށްާއަރިމަީތާސުރުޚީާވެސްާބަދަލުކުރުން.ާ

ާ ާއަށް ާމ އްދ .31ާާލުން.ާކުރިމަތިދ އިރ  ާބިލުާމިވަނަ ާ)ހ(ާގ3ާާަގެ ާމ އްދ ގެ ާމަޤ މުވަނަ ާބުެނފައިވ  ާލްތަކަށްާސިވިއި

ާލެވިދ ނެރސަ ާކުރިމަތި ާމީހަކަށް ާހުރި ާގަިއ ާވަޒީފ ެއއް ާނަމަވެސްާާވިްސގެ ާާ،ެއވެ. ާމަޤ މަށްާާއެޭއނ  ކުރިމަތިލި

 4065ާވެ.އެާާއިންާިއްސތިއުފ ާދޭންވ ނެާވިްސގެާަވޒީފ ރސަާސިވިލްާމަެވއްޖެނައިންތިޚ ބު

ާ



 151 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.

ާ4070 

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

 4075ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުސްޠަފ .ާްއވިާމެންބަރު:ތ އީދުކުރެ

ާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

21ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 4080 -ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަ ާމެންބަރުންގެ ާބަިއވެިރވި ާވޯޓުަގއި 21ާދަދު ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުމަްށ .44ާ ާޖުްމލަ ާމ21ާި. ާއެހެންކަމުން، .

ާ ާމިއޮތީ ާ ާދެްނ ާފ ސްެވއްޖެ. 31ާާއިޞްލ ޙު ާިއޞްލ ޙު. ާއިތުރުކުރުމަށް.44ާާނަންބަރު ާައކުރެއް ާއަށް ާމ އްދ   4085ވަނަ

ާިއޞްލ ޙު.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތް

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ގެ ާމ ަވށު ާހުށަހަޅުއްވައި ާމުއްޠަލިބު ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ  4090ފަރެސްމ ތޮޑ 

ތުރުކޮށްާެއާވަނަާމ އްދ ާއަށްާައކުރެއްާއ44ާިމެންބަރުާޢަބްދުލްޢ ޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާތ އީދުކުރްއވ ަފއިވ ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާކައުންސިލުގެާ ާރަށު ާތަރުތީބުކުުރން. ާއަކުރުތައް ާެއހެން ާހަމަޖައްަސއި ާކަމުގައި ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާއެ އަކުރަނީ

ާ ާބ ރުތަްއ ާއ44ާާެމަސްއޫލިއްޔަތުަތކ އި ާހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ާދަުށގައި ާބެލުމުގެ ާރަށެއްގެ ާއެ ާ)ށ(. ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާފަޅު ާނިންމ  ާކައުންސިލުްނ ާރަށު ާކައުންސިލުންާާރަށެއްގެ ާއަތޮޅު ާތެރެއިން ާތަންތަނުގެ ާފަރުފަދަ ާފަޅ އި ރަށްރަށ އި
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ާހޯދުމުެގާ ާއ މްދަނީ ާބެލެހެއްޓުމ އި ާތަންތަން ާފަރުފަދަ ާބެލެހެއްޓުމ އި، ާތަންތަން ާފަރުފަދަ ާފަޅ އި ާރަށްރަށ އި ނަޑއަޅ   4095ކަ

ާރުން.ގޮތުންާތަރައްޤީކުރުމ އިާކުްއަޔށްދިނުމ އިާޖޮއިންޓްވެންޗ ާުއސޫލުންާތަރައްޤީކު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 4100ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

 4105ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.މ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

44ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

07ާާވޯޓުާދެްއވީ:

 35ާ4110ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

01ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

 4115.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ42ާުޖުމްލަާ.22ާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ42ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުެގާއަދަދުާ

ާ ާމިދަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދެން 44ާާފ ހެއްނުވި. ާއެއީ ާިއޞްލ ޙު. ާމ އްދ ެއްއ25ާާނަންބަރު ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ާޙަސަން ާރަފީޤް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާުއތުރު ާފުަވއްމުލަކު އިތުރުކުރުން.

ާއިޞްލ ޙު.ާ

ާ

ާ4120 

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން:
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ާދ އިރ ެގާ ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅުއްަވއި، ާޙަސަން ާރަފީޤް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުތުރު ފުވައްމުލަކު

ާޢަބްދު ާޢަބްދުއްރަހީމް ާމެންބަރު ާއިޞްލ ޙު.ާهللاާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ އެއ25ާާްތ އީދުކުރައްވ ފައިވ  ާފަހަތަށް ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާރޫޅ ލުން.ާއިތުރުކު ާމެދުވެރިވެއްެޖ22ާާރުމަށް.ާކައުންސިލު ާޙ ލަތެއް ާކުރެ ާޙ ލަތްތަކުން ާ)ހ(.ާއަންނަނިވި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

 4125ނަމަާކައުންސިލުާރޫޅ ލުުމގެާމައްސަލަާދިވެހިރ އްޖޭގެާަހއިާކޯޓަށްާހުށަހެޅުމުގެާބ ުރާލޯކަްލާަގވަރމަންޓްާއޮތޯރިީޓާއަްށާ

ާ ާމަސްޢޫާ-3ލިބިގެންެވއެވެ. ާކައުންިސލުގެ ާުނކުޅެދޭނަމަ. ާތަކުރ ރުކޮށް ާއަދ ކުރުމަށް ާވ ޖިުބ ކައުންސިލުގެާާ-4ލިއްޔަތ އި

ާ ާބޭނުންކުރ ނަމަ. ާނަހަމަގޮުތގައި ާގޮަތކަށްާާ-1ވަސީލަތްތައް ާަވކި ާކައުންސިލަށް ާނިންމުމުގައި ާކަންކަން ކައުންިސލުން

މުގެާސަބަބުްނާކައުންސިުލގެާޖަލްސ ތަްއާއެއްބަްސވުމަށްާތަކުރ ރުކޮށްާުހރަސްއެޅިާުނވަތަާަކއުންސިލުެގާކޯރަމްާހަމަނުވު

ބޭއްވުމަށްާހުރަސްއެޅި،ާަކއުްނސިލުގެާވ ޖިބުތައްާއަދ ކުރުމަްށާނުކުޅެދުން.ާ)ށ(.ާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ާގައިާވ ގޮުތގެމަތިންާ

ާކޯޓަށްާ ާނެތްކަމަށް ާގޮތެއް ާއެހެން ާނޫން ާއުވ ލުން ާކައުްނސިލު ނޑައަޅަްނވ ނީ ާކަ ާކޯުޓން ާއުވ ލުމަށް  4130ކައުންސިލެއް

ާެއާ ާުއވ ލައިފިނަމަ ާކަުއންސިލެއް ާކޯޓުން ާވ ގޮުތގެމަތިން ާަގިއ ާ)ށ( ާމ އްދ ގެ ާމި ާ)ނ(. ާެއވެ. ާނަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ

ާ ާފެށިގެން ާތ ރީޚުްނ ާުއވ ލ  ާއިންތިޙ ބުކޮށ25ާާްކައުންސިލެްއ ާމެންބަރުން ާަކއުންސިލަްށ ާއަލުން ާެތރޭގައި ދުވަުހގެ

ބޭްއވިާަކއުންސިލަށްާމެންބަރުންާއިންތިޙ ބުާކުރެވެންދެންާކައުންސިުލާނިންމަންވ ނެާއެވެ.ާމިގޮތުންާއަލުންާއިންތިޙ ބެއްާ

ާވަގުީތގޮތުންާހިންގ ނެާބަޔަކުާޢައްޔަންކުރ ނީާލޯކަލްާަގވަރަމންޓްާއޮތޯރިޓީންނެވެ.ާ

ާ4135 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

 4140ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤްާޙަސަން.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާهللا.ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަހީމްާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ4145 

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

23ާާވީ:ވޯޓުާދެއްާ

23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :
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23ާާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

ާ4150 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ24ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ24ާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުެގާއަދަދުާ

ާ ާގަވ އިދުެގ ާދ11ާާަފ ސްވެއްޖެ. ާގެ ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ާމިހ ތަނަށްާވަނަ ާތެެރއިން ާއިޞްލ ުޙތަކުގެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ށުން

 311ާ4155ވަނަާއިޞްލ ޙު.42ާާާއަނބުރ ާނުގެންދަވ ާހުރިާއިޞްލ ޙުތަކަށްާވޯޓަށްާދަންނަވ ާމިާނިމުނީ.ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްަފހު(

ާއަބްދުލްޣަ ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާިއތުރުކުރުން.ާގަމު ާއަކުެރއް ާއަށް ާމ އްދ  ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވަނަ ފޫރު

ާވޯޓަށްާ ާމިހ ރު ާއެހެންވީމ  ާޮއޅުމެއް. ާއޮތް ާއަރ ފައި ާއިދ ީރގޮތުްނ ާެގންދަވ ފައެއްުނވޭ. ާއަނބުރ  ާއިޞްލ ޙު އޮތް

ާވަނަާމ ްއދ ާއަށްާއަކުެރއްާއިތުރުކުރަން.311ާާވަނަާނަންބަރުާއިޞްލ ޙ42ާާުމިދަންނަވަނީާ

ާ

ާ4160 

ާ:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުން

ާިޢއް ާދ އިރ ގެ ާމެންބަރުާގަމު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފޮނަދޫ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޣަފޫރު ާޢަބްދުލް ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ޒަތްތެރި

ާޢަބްދު ާهللاާޢަބްދުއްރަޙީމް ާބިލުގެ ާބުެނވިދިޔަ ާއިޞްލ ޙު. ާ)ހ(311ާާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ާއެމ އްދ ގެ ާއެއީ ާމ އްދ  ވަނަ

311ާމ އްދ ގެާޢިބ ރ ތްާއަންނަިނވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާކަމުގައިާހަމަޖައްސ ާއެމ އްދ ާއަށްާ)ށ(ާެއއްާއިތުުރކޮށްާއެ

ާރަށަކ ާނުުގޅިާނަމަވެްސާ ާުނވަތަ ާުގޅިގެން ާރަށަކ  ާެއހެންވެސް ާުނވަތަ ާފަޅުރަށަކީ ާދ އިރ ގެ ާ)ހ(.ާއިދ ރީ ާމ އްދ ގެ  4165ވަނަ

ާސަރަޙައްދަ ާޚ އްަޞ ާވަކި ާހުށަހަޅ  ާއ ބ ދުކުރަން ާމީހުން ާސަރުކ ރުން ާނުވަަތ ާބިމަކީ ާހިއްކ  ާދިވެހިރ އްޖޭެގާއަލަށް ކީ

ާެއވެ.ާ ާލިިބގެންެވ ާއަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާބ ރު ާއިޢުލ ންުކރުމުގެ ނަޑއަޅ  ާކަ ާގޮތުަގއި ާަވކިރަށެްއގެ ާދިރިއުޅޭ މީހުން

ާދިރިއުޅެމުންާ ާރަށެއްަގއި ާެއްއވެސް ާކުރެވިފައިވ  ާއިޢުލ ން ާގޮތުަގިއ ާރަށެއްގެ ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި އަދި

ާމީހުން ާމީހުންާގެންދ  ާއެރަަށކީ ާމަުދވެއްޖެނަމަ ާއަދަދަށްވުރެ ނަޑއަޅ  ާކަ ާއޮތޯރިޓީން ާގަވަރމަންޓް ާލޯަކލް ާއަދަދު ގެ

 4170ދިރިއުޅޭާރަށެްއާނޫންކަމަށްާަކނޑަައޅ ާއިޢުލ ންކުރުުމގެާބ ުރާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާިލބިގެންވެާެއވެ.ާ)ށ(ާމީހުންާ

ާރަެށއް ާދިރިއުޅުނު ާނުަވތަ ާރަެށއް ާައއި ާރަްށވެހިންާާދިރިއުޅެމުން ާއެރަުށގެ ާކުރިން ާކުރުުމގެ ާއިޢުލ ން ފަޅުރަެށއްކަމުަގއި

ާއެހެންާރަށެއްަގއިާއ ބ ދުކޮށްާރަޖިސްޓްރީކޮށްާނިންމަންވ ނެާއެވެ.ާ

ާ

ާ

 4175ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން
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ާގޮތަކަށްާވޯުޓދެއްވުންާއެދެން.ާާންބަރުންނަށްާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 4180ާޓުގެާނަތީޖ :ވޯ

ާގަމުދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްާޣަފޫރު.ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާهللا.ފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

 21ާ4185ާވޯޓުާދެްއވީ:

22ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

22ާާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :ވަކިާ

 

 

 4190 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ21ާު.ާޖުމްލ44ާަ.ާފ ްސވުމަށްާޭބނުންވ ާއަދަދ21ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުންގެާއަދަދުާ

ފައިވ ާއިސްލ ޙުތަުކގެާތެރެއިންާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާގެާދަށުންާހުށަހެޅ11ާިފ ސްވެއްޖެ.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ާގަވ އިދުގެާ

ާބަލަިއގަންނަން.ާ ާއަޅުަގނުޑ ާނިމިއްޖެކަމަށް ާދަންނަވ  ާވޯަޓށް ާމިހ ރު ާއިޞްލ ޙަކަށް ާހުރިހ  ާނުގެންަދވ ހުރި އަނބުރ 

ާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާމިދަންނަވަނީ ާވޯޓަށް ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑުމެން ުއސޫލުންާާލ މަރުކަޒީާޝުކުރިއްޔ .

ާބި ާމެންބަރުންނަށްާހިންގުމުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާފ ސްކުެރްއވުމަށް ާއިޞްލ ޙުތަކ އެކު ާގެންނެވި ާމަޖިލީހުން  4195ލު

ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ާގޮތަކަށްާޯވޓަށްާދެއްވުމަށް.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[

ާ

 4200ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާާާ

22ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

24ާާވޯޓުާދެްއވީ:
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23ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

 22ާ4205ާާާާާވަިކގޮތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ :

 

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާ ާއަދަދު ާމެންބަުރންގެ ާަބއިވެިރވި 21ާވޯޓުަގއި ާއަދަދު ާބޭނުންވ  ާފ ސްވުަމށް .44ާ ާޖުމްލަ ާއެހެންކަމުނ21ާް. .

ާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާގެންނެވިާލ މަރުކަޒީދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމަޖިލީހުން ާބިލު ާހިންގުމުގެ  4210އިޞްލ ޙުތަކ އެުކާާއުސޫލުން

ާ ާއެޖެންޑ ގެ ާއެޖެންޑ ަގއި ާމިއަދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާފ ސްކުރައްަވއިފި. ާހުރ34ާާިމަޖިލީހުން ާއެހުމަށް ާވޯޓަށް ާައިއޓަމް ވަނަ

ާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއަހ ާމިހިސ ބުންާމިނިމުނީ.ާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތް.31

ާ4215 

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ހެންާމަސައްކަތްތަްއ.ާމިާއެޖެންޑ ާައއިޓަމްގެާދަށުްނާއަށް.ާއިުތރުާއ31ާެނީާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމްާހ ރުާމިދައަޅުަގނޑުާމި

ާބެހޭގޮތުންާ ާމަސައްކަތ  ާމ ދަމ ގެ ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާަޖލްސ  ާމިއަުދގެ ާނެތް.ާއަޅުަގނޑު ާިމއަދަކު ާއެހެންކަމެއް އިތުރު

ާ ާގަވ އިުދަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާބޭނުން. ާދަންނަވ ލަން ާމަޖިލީހުގެާއެްއޗެއް ާދުވަހަކީ ާބުރ ސްފަތި ާމ ދަމ  ހަމަޖެހިފައިވ ގޮތުން

ާއެންމެފަހުާ ާުދވަސް. ނޑަެއިޅފައިވ  ާކަ ާަގވ އިުދގަިއ ާމަޖިލީހުގެ ާބ އްވަން ާޖަލްސ  ާފަހު ާދައުރުެގ ާފުރަތަމަ  4220މިއަހަރުގެ

ާަމސަ ާމަޖީލީހުގެ ާވަނީ ާޖަލްސ ގައި ާމަޖިލީހުގެ ާބ އްވަންޖެހޭ.ާއިްއޔެ ާޖަލްސ  ާދުވަހު ާބުރ ސްފަތު ބިލ އިާާލ މަރުަކޒީއްކަތް

ކައުންސިލުާއިންތިޙ ބުތަކ އިާެބހޭާބިލުގެާމަސައްކަތްާނިމެންދެންާޗުއްޓީާއަށްާނުޮގސްާމަސައްކަތްާކުިރއަށްާގެންދިއުމަށްާ

ާމަޖިލީހުގެާ ާނިންމަވ ފައި ާކޮމިީޓން ާޢ އްމު ާިމއަދު ާަމސައްކަތް ާޤަރ ުރގެ ާބަލައިގެންފައި.ާއެ ާތަޅުމަށް ާމަޖިލީހުގެ ޤަރ ރެއް

ނޑުާއެާރިޕޯޓުާގެންނަްނާރި ޔ ސަތ އިާވަނީާކޮމިޓީާރިޕޯޓުާހަވ ލުކުރަްއވ ފައި.ާއެހެްނވީމ ،ާމ ދަމ ގެާޖަލްސ ާއަށްާއަޅުގަ

ާަބއެްއާ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާކޮމިޓީން ާޢ އްމު ާގެންނަން ާަގވ އިަދށް ާމަޖިލީހުެގ ާއެއ އެކު ާހަމަ ާއަދި  4225ޤަސްދުކުރަން.

ާޖަލް ާމ ދަމ ގެ ނޑު ާއަުޅގަ ާެވސް ާއިޞްލ ޙުތައް ާމި ާގެންނ ނަން. ާއަށް ާމ ދަމ ގ4ާާެސ  ާބިނ ކޮށް ާމައްޗަށް ރިޕޯޓްގެ

ާގޮތެްއާ ާބެހޭގޮތުން ާއައިޓަމް ާދެ ާމި ާމ ދަމ  ާޤަޫބލުކުރެޭވގޮތުން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާހިެމނިގެންދ ނީ. ާކަންަތއްތައް އެޖެންޑ ަގއި

ާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމ3:12ާިނިންމުން ާގެންދ ކަށްނުޖެހޭ. ާމަރުޙަލ  ާބަހުްސގެ ާހަމައަށް ާބޮޑަްށާބަޔ އި ާވަރަށް ކަމަކީ

ާމަދަމ ާ ާޤަސްދުކުރަނީ ާައޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން ާމަްއސަލައެއް. ާދެ ާެއއްގޮްތވެފަިއވ  ާިޚޔ ލު ާތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

0:22ާާ ާފެށުމަްށފަހު ާޖަލްސ  ާގެންދިއުމަށް.32:22ާާަގއި ާހަމައަށް ާައއިަޓމ އި ާއެޖެންޑ  ާދެންނެވުމުގެ ާޯވޓަށް  4230ގަިއ
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ާެއގޮތަށް، ާގެންދ ނީ.ާާއެހެންވީމ ، ާރ ވައިގެން ާކުިރައށް ާމަސައްކަތް ާއެޖެންޑ ޮކށްގެން ާއެގޮތަށް ނޑު ައުޅގަ

ާ ާމ ދަމ  32:22ާާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ާމިދެންނެވި ާިހމެނޭ ާގޮތެްއާނިންމުމަށ4ާާްޖަހ އިުރާއެޖެންޑ ގައި ާބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓ އި

ާަގވ އިދުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާމަަސއްކަތް ާދަންނަވ ނަން،ާމަޖިލީހުގެ ާގެންދެވޭނީާާވޯޓަށް ާކުރިއަށް ާިއތުރަށް ާގޮތުން ބުނެފަިއވ 

ާފ ސްކުރެއްިވާ ާމި ާމަޖިލީހުން ާިމއަދު ާހަމައެއ އެކު ާދެްއީވމ .ާއަދި ާނިންމަވައި ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާގޮތުން ާބެހޭ ާޤަރ ރ  މި

 4235ލްާކައުންސިލުތަކުގެާއުސޫލުންާހިންގުމުގެާބިލ އިާުގޅިގެންާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރަންޖެހޭާލޯކަާލ މަރުކަޒީއިދ ރީާދ އިރ ތައްާ

ާައޅުަގނުޑާ ާބައްދަލުކުރެްއވުމަށް ާހެނދުނު ާމ ދަމ  ާކޮމިީޓާއިރ ދަުކރެއްިވއްޔ  ާއެ ާކޮމިޓީގަިއވ ނީ. ާމަޖިލީހުގެ ާމިހ ރު ބިލު

މިއަދުާއެާކޮމިޓީގެާމަަސއްކަްތތައްާދަންނަވ ނަން.ާއެާކޮމިީޓގައިާމަަސއްކަތްާކުަރއްަވިއގެްނާމ ދަމ ާއެާބިލުާނިންމަވައިާ

ާކުރިއަްށާދެއްވުމަ ާއެކު ާހަލުއިކަމ އި ާމިމަސައްކަތްތައް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެއިރުން ާއެދެން. ާއަުޅަގނުޑ ާވެސް ށް

ާކުރިއަްށާ ާއިންތިޒ މުކޮްށގެން ާމަަސއްކަތްތައް ާބޭނުންފުޅުވ ގޮތަށް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާމި ގެންގޮސް

ާގި ާމިހ  ާދަންނަވ ލުމަށްފަހު ާިމވ ހަކަތަްއ ާޢިްއޒަތްތެިރާގެންދެވޭނީ. ާހުރިހ  ާތިޔަ ާކެތްތެރިކަމ އެުކ ާމަޖިލީހުގައި  4240ނަަވގުުތ

ާޖަލްސ ާ ާމިއަދުގެ ާޝުކުރުަދންނަވަމުން ާދެްއވީތީ، ާަވޑަިއގެން ާަބއިވެިރވެ ާމަސައްކަުތގައި ާއަދި ާތިއްބެވީތީ މެންބަރުން

ާނިންމ ލ ނީ.ާ

ާ

.ޖަލްސ ާނިންމުންާ

ާ4245 

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގައި.0:22ާާވ ާބުރ ސްފަތިާދުވަހުގެާހެދުުނ4232ާާއޭޕްރީލ40ާާްއެއްާޮއންނ ނީާދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ 

 

ާނިމުނީ.ާމަޖިލީސް.ާالعالمينާربާهللوالحمد
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