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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /55 

 

 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 
 

   ޖަލްސާ ވަނަ 27 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ( ސްދުވަ ބުރާސްފަތި، )2010 އޯަގސްޓް  12 : ތާރީޚު 
 1431ރަމަޟާން  2 

 

 ގައި 10:31ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 - ސްވަގުތުކޮޅު: ހު 

 

  ގައި  12:06މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  35ަގޑިއިރާއި  1 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 
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   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދު هللا ޢަބްދު މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

  .. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

  ންމެންބަރު 73  އިންޓަވަލް ކުރިން : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމްމެދުހެންވޭރު 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاވާ ޢަބްދުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީއުލޮޅު ަގ

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދައިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ   

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހު 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 މަދު ޝިފާޒްންބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 ދިއްްްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަމީރު  

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ސަލީމް ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ  

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު ެގއިނުގރައިދޫ ދާއިރާ 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ހިން 

 އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާ 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  



 IV 

 ެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ ުގރައިދޫ ދާއިރާ  

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

  ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ކެޔޮދޫ 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ންމަދު ޤަސަމް ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  



 V 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް   

 ދު ރަޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަ 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ސަލާމުގައި 

 

 
 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ންމަދު ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަ : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު މީ

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ 
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުެގާދެވަނަާދައުރުެގާާާާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާދުވަސް.ާާާބުރ ސްފަތިާާަގސްޓްއާ ާާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާާާާ

 ދުޢ .ާާ .

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومن ާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާލިސްާފެށުނީާ.މަޖިާާ.وااله

 

ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުންާ..ާާ



 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ.މެންބަރުންާޢިއްޒަތްތެރ30ާިާތިއްބެވީާހ ޒިރުވެަވޑައިެގންާމަޖިލީހަށްާމިވަުގތު

ާ

ފ ސްކުރުންާ. . 3  ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ.2ާ/27ާ/2010/އޖާނަންބަރަކީާއެޖެންޑ ެގާެގމިއަދުާ-3.1

ާމަސައްކަތެއްާނެތް.ޑ ާއައިޓަްމެގާދަށުންާމިއަދަކުާ.ާމިާއެޖެންފ ސްކުރުންާޔައުމިއްޔ 3.2ާާ-3.2

ާ

ާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ.4

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއެންުގންާއަންގ ާންރިޔ ސަތ4ާުާައއިޓަމްާޖެންޑ އެ އަހަރުެގ1431ާާ. ބޭްއޭވާާވަނަާ ތެރޭަގއިާ މަހުެގާ ރަމަޟ ންާ ާ

މަރުޙަބ ާދަންނަވަން.ާރަމަޟ ނާްާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ ޖަލްސ ތަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ާާ ކ މިޓީން ޢ އްމުާ މަޖިލީހުެގާ ބޭއްވުމަށްާ ޖަލްސ ާ ދުވަސްތަކުަގއިާ ދެއްވ ފައިމަހުެގާ ލަފ ާ ،ާވަނީާއަޅުަގނޑަށްާ

ާާާދަންނަވ ލަނީ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ތައްާފައްޓ ާަގޑިާާވ ާގ ތްާމިާދެއްވ ފައިލަފ  10:30ާާއަކީާހެނދުނު

ާާ ހުސްވަުގތުކ ޅަކަށް އަދިާ ާާއ00ާިާ:12ަގއިާ ާާއ1ާ:00ާަން މެދުކަނޑ ލުމަށްފަހު މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ 1:00ާާށްާ
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ާާާާގައި ންދިއުމަށް.ާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ެގާމުވަްއޒަފުންާހަމައަށްާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގާާއ 2:00މަސަްއކަތްާފަށައިެގން

ަގޑި ނިކުންނަާ ާާާއ ފީހަށްާ ހަމަޖެއްސުންާއ9:30ާައަކީ ގަޑިކަމަށ އިާާށްާ ނިމޭާ އ ފީސްާ ާާާާ ަގިއާާކަމ2ާ:30ާާާުއަކީ

ދެްއވ ފައިާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާޢ އްމުާކ ިމޓީންާލަފ ާދެއްވ ފައިވ ާާލަފ ާާށްއްމުާކ މިޓީންާއަޅުަގނޑަހަމަޖެއްސުމަށްާޢ 

އަހަރުާެގގ ތު މިދިޔަާ އަދިާ ާާމަތީންާ ާާެގ ާާވެސް ގ ތުާާކުރެވިފައިއިންތިޒ މުމަސަްއކަތް މަސައްކަތްތައްާާާގެާވ ާ މަތީންާ

މި ދަންނަވ ލަން.ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާ ެގންދ ނެާ ދަންނަާކުރިއަށްާ މިހެންާ ވެސްާވ ހަކަާ ވ ލ އިރުާ

މިާއަޅަގނޑުމެން ގ ތެއްަގއިާ ނިންމަންޖެހިފަާޚ އްޞަާ މުހިހ ރުާ ހުރިާ މަސައްކަތްތައްއިާ އެާާހުރުމ ާާކެއްމުާ އެކުާ

މަޖިލީހުެގާއިދ ރ  ކުރުމަށްޓަކައިާ ހުރިހ ހޭާއިންތިޒ މުއިންާކުރަންޖެާމަސައްކަތްތަްއާ ައޅުަގނޑުާާާކުރަންޖެހޭާ ކަމެއްާ

ިއާާތަކުަގޓީރުންާިއސްާނަންަގަވިއެގންާކ މިކ ށްދޭނެާވ ހަކަާެވސްާދަންނަވަން.ާއަދިާކ މިޓީތަކުެގާމުޤައްރިއިންތިޒ މު

ާާާާފައިާހުރިހުރިާކ ންމެހެންާނިންމަންޖެހިާ ައވަހަށް އެާާާއެާާާ،ަވވ އްޕްލޭނެްއާރ ާާނިންމެވުމުެގމަސައްކަތްތައްާ ގ ތަށްާ

އަޅުާ ވެސްާ ެގންދެވުމަށްާ ކުރަްއވަމުންާ ާާމަސައްކަތްތައްާ ދަންނަވަން. ވ ހަކަާ އެދޭާ މިަގނޑުާ ކަންތައްތަްއާާާމިގ ތަށްާ

ާާްއކަތެއްާގ ތުަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީސްކަންދޭާމަސަކުރުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެާއި އަޅުަގނޑުމެންާނިންމުމަށްާން

މަށްާއަޅުަގނޑުާއެދޭާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވ ލަން.ާއަދިާެއއ ެއކުާވުވ ާމަސައްކަތްތައްާހަލުިވާކުރެއްާާކަނޑައަޅ ފައި

ކ މިޓީތަކުަގއި ައޅުަގނޑުާބައެއްާ އެބަހުރިާ މަސަްއކަތްތައްާ ޚ އްޞަާ ބައެއްާ ހަލުވިކ ށްާާެމންާާވ ާ ވަރަށްާ

ންކ ޅުތަކުަގއިާހިނގ ާާބެހޭާކ މިޓީަގއިާހުރިާރ އްޖޭެގާއެކިާކަާއޭެގތެރޭަގއިާޤައުމީާސަލ މަތ ާާ.ޖެހިފައިާހުރިެގންދަން

މަ ބ ޑެތިޙަލަޞްޢ އްމުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަހަލަާ ގެއްލޭާ ާާތުާ ކަހަލަ ލިބޭާ ެގއްލުންތައްާ ުގޅިެގންާާާތަކ ސ ދިހ ާ

މެންާއެބަާާނުންވެފަިއވ ާޤ ނޫނުތައްާއިސްކަމެއްާދީެގންާއަޅުަގނޑުރ ާފަރ ތްތަކަށްާބޭކުާތަންފީޛުާފުލުހުންނ އިާޤ ނޫނު

ބެހޭާާއްސަސ ތަކ އަވ ާގ ތުަގއިާމިނިަވންާމުާކުރަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާާއްނިންމުމުެގާމަސައްކަތެ

ެގާމަސައްކަތްތަްއާާއެހެންކަމުން،ާއެާކ މިޓީާާކ މިޓީަގިއާމިހ ރުާމިާމަސައްކަތްާވަނީާނިމުމަކ ާދ ދިާގ ތަށްާގ ސްފައިާ.

ާާކ ށްދެއްވުމަށް.ާއަދިާހަމަާމިގ ތަށްާދަންނަވ އިރުާޤައުމީާސަލ މަތާ އިޑަށްާހަލުއެދެނީާވަރަށްާބ ާާވެސްާއަޅުަގނޑު

ޅިާާއެކުާމުާއްވަމުންާެގންދަވ ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވ ލީ.ާއަދިާހަމައެއ މިޓީަގއިާއެާމަސަްއކަތްތައްާކުރަާބެހޭާކ 

ެގާސަބްާކ މިޓީންާކުރައްވަމުންާާއ ފްާދިާހޯލްާާމަޖިލީހުެގާކ މިޓީއެްއެގާގ ތުަގއިާއަޅުަގނޑުާމަސައްކަތްކުރ ާކ މިޓީ

ކަމަށ އިާއަދިާާާވ ާބެހޭާމަސައްކަތުެގާތެރެއިންާމިހ ރުާއެއްާބިލުާމުޅިންާނިންމަވ ފައިާބިލުތަކ ާއިޤްތިޞ ދީާާެގންދަވ 

ނިމިދ ނެާ އަވަހަށްާ ވަރަށްާ ބިލުާ ކ މިޓީދެވަނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ދެއްވ ފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ މުޤައްރިރުާ ވޭ.ާާާެގާ

ައޅުަގނޑުާބ ްއވ ާއެާބިލުތަކުެގާާާާއްާއެާކުރެްއިވއްޔ ާއަންނަާހަފްތ ެގާތެރޭަގިއާކ މިޓީާއ ފްާދިާހޯލްެގާޖަލްސ އިރ ދަ

ާާ ވެސް ެގންދަންާ ކުރިައށްާ މަސައްކަތްތައްާ މިތުސްަގޢަމަލީާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ މިގ ތަށްާާކުރ ާ ވ ހަކަތައްާ

ހަ ވަރަށްާ އަންނައިލުމިދަންނަވ ލީާ ތ ރީޚެާާ،ކ ށްާ އެބަާާއްއެހެންާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާާާވެސްާ އ ތް.ާ

ެގާކ ށްފައިާއެބަާމަޖިލީހުއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާާާށްމަހުެގާނިޔަލަާގ ތުެގާމަތީންާމިާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާބުނ 
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ގ ތުާާަގވ އިދުަގއި ާާާެގވ ާ ހުސ30ާާްމަތީން އެހެންނަމަވެސް،ާާާދުވަހުެގާ ލިބޭ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދުަވސްކ ޅެްއާ

ވަކި ކަނޑައަޅ ާ ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ޒިންމ  ފަރ ތަށްާ މަޖިލީހުެގާ ނިންމަންާ ޤ ނޫނުތަްއާާހަާގ ތަކަށްާ ވ ލުކ ށްފަިއވ ާ

ޗުއްޓީ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިފަހަރުާ އަޅުަގނޑުާނުނިމެނީސްާ ކަމަށްާ ދެވޭނެާ ވެސްާާާާއަށްާ ވ ހަކަާ ޤަބޫލުނުކުރ ާ

ާސުވ ލު.ާާާ.ށްއ5ާައެޖެންޑ ާައިއޓަމްާާދަނީާވ ލުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަތައްާމިގ ތަށްާދަންނަާދަންނަވ ލަން.ާމި

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާެގާދަށުންާކަމެއްާނެތް.ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާމި.ާސުވ ލ5ާުާައއިޓަމްާޖެންޑ އެ

ާ

ާާ.ކަންކަންާާހުށަހަޅ ާާމޭޒުންާާރައީސްގެާާލީހުގެާ.ާމަޖ6ާި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއަޅުަގނޑުާދަށުންާެގައއިޓަމުާއެޖެންޑ ާމި.ާކަންކަންާހުށަހަޅ ާމޭޒުންާރައީސްެގާމަޖިލީހުެގ.6ާާައއިޓަމްާޖެންޑ އެ

ާއަދިާވ ހަކަާއ ންނ ނެ(ާަގއ2ާިާކ ޓަރިާކ މިޓީ)ާކ މިޓީާސަލ މަތުެގާޤައުމީާގައ12:00ާިާއ ތީާދަންނަވ ލަންާމިއަދު

ާއަމީންޢ އްމ ާާމަޖިލީހުެގާމުޤައްރިރުންާކ މިޓީތަކުެގާުގޅިެގންާވ ހަކަތަކ ާމިދަންނަވ ލިާއަޅުަގނޑުާދެންމެ

ާހަކަވ ާލަފ އަރުވ ާއަޅުަގނޑުާކުރެްއވުމަށްއިންތިޒ މުާވެސްާާމިއަދުާއްކ މިޓީތަާއިތުރުާަގންނަވަިއެގންުގޅިވަޑައި

ާ.ާދަންނަވ ލަން

ާ

ާޤަރ ރުާާބިލ އިާކުރަންޖެހޭާާތަޢ ރުފުާޖިލީހަށްާ.ާމ7ާަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާ.ޤަރ ރުާބިލ އިާކުރަންޖެހޭތަޢ ރުފުާމަޖިލީހަށްާ.5ާާައއިޓަމްާއެޖެންޑ  ާވަކިާާދަށުންާެގއައިޓަމުާާއެޖެންޑ މި

ާ.ާނެތްާމަސައްކަތްތެއް

ާ

ާާ.ޙުކުރުންާއިޞްލ ާކުށެއްާާބިލެއްގެާާތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ ާާކުރިންާ.ާކުރިނ8ާް

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާިއޞްލ ޙުކުރުންާކުށެއްާާބިލެއްެގާވާ ާާތަޢ ރަފްކުރެވިފައިާކުރިންާރިންާކުާ.6ާައއިޓަމްާޖެންޑ އެ ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ .

ާ.ާނެތްާކަެމއްާއެފަދަާވެސްާމިއަދު

ާ

ާބަހުސްާާ.ާއިބްތިދ ޢ9ާީ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެގާދަށުންާމިއަދުާއެޖެންޑ ަގއިާކަމެްއާާ.ާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުގަޑިއިރ1ާުާބަހުސްާާބްތިދ ޢީއިާ.7ާއައިޓަމްާންޑ އެޖެ

ާއެއްާނެތް.ާާހިމަނ ފަ

ާ

ާމަސައްކަތްާާހުރިާާާ.ާނުނިމ10ާި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މިާަގޑިިއރ1ާުާމަސައްކަތްާރިހުާާނުނިމ8ާާިާައއިޓަމްާންޑ އެޖެ ވެސްާ ދަށުންާ އައިޓަްމެގާ އެޖެންޑ ާ މިާ އަދުާ.ާ

ާއެއްާނެތް.ާާމަސައްކަތެއްާހިމަނ ފަ

ާ

ާކަންކަންާާހުށަހަޅ ާާ.ާކ މިޓީތަކުނ11ް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

9ާާއައިޓަމްާންޑ އެޖެ އެޖެންޑާ މަސައްކަތެއްާާއ ންނަާަގޑިއިރަށ1ާްާކަންކަންާހުށަހަޅ ާތަކުންކ ިމޓީ. މިާ ާ.

އެބަ ކަެމއްާ ދެާ އުއްމީދުާާ.އ ތްާއައިޓަްމަގއިާ ރިޕޯއަޅުަގނޑުާ ދެާ މިާ ާާާޓުކުރަނީާ ގ ތެއްާމިއަދުވެސް މަޖިލީހުންާ ެގާ

ަގވ އިދުގައިނިންމަވައި މަޖިލީހުެގާ ރިޕޯޓަށްާ ދެާ މިާ މަސަްއކަތުަގއިާ މިއަދުެގާ އަދިާ ގ ތުެގާދެްއވުމަށް.ާ މަތީންާާވ ާ

އެރު ާާފުރުޞަތުާ ރިޕޯޓ11:30ާާުވުމަށްފަހު ދެާ ކަންތައްތަކ ާގައިަގއިާ ދަާބެހޭާާވ ާ ވޯޓަށްާ ސްާވެާާންނަވަންގ ތުންާ

ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާާކުރ ަގސްތުއަޅުަގނޑުާ

ާށ)ާމ އްދ ެގާވަނ5ާަާޤ ނޫނުެގާކ ިމޝަނުެގާރައިޓްސްާންމަހިއ9.1ާުާއައިޓަމްާންޑ އެޖެާާ-11.1 ާދަށުންާެގ(

ާހުށަހެޅުއްވިާާމަޖިލީހަށްާރައްޔިތުންެގާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާމެންބަރުންާކ މިޝަނަށް

ާހ އްވެވިާމަޖިލީހުންާަމތިންާާގ ތުެގާވ ާާަގއ3ާިާމ އްދ ެގާވަނ5ާަާއެާޤ ނޫނުެގާފަހުރ ސ ކުރެްއވުމަށްދިާނަންފުޅުތައް
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ާާާރިޕޯޓުާކ ިމޓީެގާަވުގތީާބަރުންެގމެނ7ާް މިާާމަޖިލީހަށްާާރިޕޯޓުާމިހުށަހެޅުްއވުން. މައްސަލަާާާހުށަހަޅުއްވ ނީ،ާ

ާާާާދ އިރ ެގާބެއްލެވުމަށްާހ އްެވވިާކ މިޓީެގާމުޤައްރިރު،ާވިލުފުށި ޑުާާ.ާއަޅުަގނރަޝީދުާާޟުރިޔ ާާމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި

ާއަރުވަންާ.އްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުޢި

 

ާާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރަޝީދުާޟުދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ާވިލުފުށި

ައއްސަލ މްޢަލަ ހިއު`.ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މޯލްޑިވްސްާާރައިޓްސްާމަންއިކުމްާ ދިާ އ ފްާ ެގާާކ މިޝަންާ

ާާާާހ ްއވަވ ފައިާާމަޖިލީހަށްާޓަކައިއްޔަންކުރެްއވުމަށްޢަާމެންބަރުން ާާވ ާނަންތަްއ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާާދިރ ސ ކުރެްއުވމަށް

ރައް ހުށަހެޅުއްުވމަށްާ މަޖިލީހަށްާ ާާގ ތެއްާ ހ އްެވވި މަޖިލީހުންާ ރިޕޯޓުމެނ7ާާްޔިތުންެގާ ކ މިޓީެގާ ވަުގތީާ .ާާބަރުންެގާ

ކުރެްއވުމަށްޓަކައިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާންބަރުންާޢައްޔަންލްޑިވްސްެގާމެކ މިޝަންާއ ފްާދިާމޯާރައިޓްސްާމަންހިއު

ހުށަ ދިރ ސ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ނަންތައްާ މަޖިލީހަށްާހަޅުއްވ ފައިވ ާ ގ ތެއްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ކުރެްއވުމަށްާ

ާާހުށަހެޅުމަށްޓަކައިާމަޖި 2010ާާާާާާަގސްޓުއާ 2ާާލީހުންާކ މިޓީާއަށްާހ އްެވވީ ާާަގއި ާާއ ތް ނަާއަހަރުެގާދެވަމަޖިލީހުެގާމި

ާާ 23ާާާާދައުރުެގ ޖަލްސ ގައި. ދ އިރ ެގާާވަނަާ ކެނދިކުޅުދޫާ މެންބަރުންނަކީާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ކ މިޓީަގއިާ އެާ

ޢީސ ޢިއް އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ވަޙީދުާާ،ޒަތްތެރިާ ޢަލިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދ އިރ ެގާާާ،ތ އްޑޫާ މ މިިގލިާ

އިބްރ ޢިއްޒަތް ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ދ އިރާ ތެރިާ ވިލުފުށީާ ރިޔ ޟުހީމް،ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފ ނަދޫާާާރަޝީދު،ާާެގާ

ޢިާ ޢަބްދުއްރަޙީދ އިރ ެގާ މެންބަރުާ ޢަބްދުއްޒަތްތެރިާ ދ އިާهللا،މްާ ޢިއްޒަދ ންދޫާ މުޙައްމަދުާރ ެގާ މެންބަރިާ ތްތެރިާ

ދ އިާާ،ރިޔ ޟު އުތުރުާ މުޙައްފުަވއްމުލަކުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަފީޤުާރ ެގާ ކ މިޙަސަންާާމަދުާ ފުރަތަމަާ.ާ ޓީެގާ

ބޭއްވުމަށްފަހުާާަގއ2010ިާާަގސްޓުއާ 3ާާބައްދަލުވުންާާ ދ އިރ ާ ވިލުފުށީާ ގ ތުަގއިާ މުޤައްރިރެްއެގާ ެގާާކ މިޓީެގާ

ރިޔ ޟު މެންބަރުާ ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ނަރަޝީދު އަދިާ މުޤައްރިރެމުޤައްރިރުާ ދ އިރ ެގާާއިބުާ ކެނދިކުޅުދޫާ ގ ތުަގއިާ އްާ

ރިއަށްާާ.ާެއއަށްފަހުާކ މިޓީެގާމަސައްކަތްާކުވޭކ މިޓީންާއިންތިޚ ބުާކުރެވިފައިާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ 

ާާ ކަމަށްާާާާމަންާރައިޓްސްާކ ިމޝަނުެގާމެންބަރުތުންާހިއުގ ާާއަދިާއެާާާ.މެދުާޚިޔ ލުާބަދަލުކުރެވުނުެގންދަވ ނެާގ ތަކ 

ާާާާއިބަިއގަާވ ާނަންާހުށަހަޅުްއވ ފައިާބޭފުޅުންެގާކިާާކުރެއްވުމަށްާހުށަހަޅުްއވ ފައިޢައްޔަން 2006/06ާާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ކ މިޝަނުހިއު ރައިޓްސްާ ޤ ނޫނުމަންާ ާާެގާ ބަޔ ންކުރެވ6ާާިެގ މ އްދ ަގއިާ ފުާާފައިވަނަާ ސިފަތައްާ ރިހަމަވޭތޯާވ ާ

ާާ ަމޢުލޫމ ތުާސ ފުކުރެވުނުބެލުމަށްޓަކައިާކަމ  ފަިއވ ާއަދިާނަންާހުށަހަޅުއްވ ާާ.ބެހޭާއިދ ރ ތަކުންާލިޔުްއވަިއެގންާއެާ

ބައްދަލުކުރައްވ ާވ ހަކަދެްއކެވެުމަގއިާާާާންމެވި.ާމިގ ތުންާއެާބޭފުޅުންނ ވެސްާނިކުރެްއވުމަށްާާންޓަރިވއުބޭފުޅުންނ އިާއި

ާާ އެބޭފުޅުންނ ާާދ އިރ 5ާާއަންނަނިވި ކޭާާއިންާ އެއްބަސްެވވަޑައިެގންނެވި.ާ ކ މިޓީންާ ޕަބިލިޓީ،ާާސުވ ލުކުރެްއުވމަށްާ

ލީޑަރޝިޕ  ތަޢުލީތަޖުރިބ ،ާ އަދިާ އިންޓަްގރިޓީާ ވިޝަންާ ހ ސިލުކުރައްވ ފައިއިާ އަދިާާާމްާ ރ ނުގންާ ވ ާ

އަދިާތައްޔ ރުކުރެވިފަިއވ ާމ ކުސްާދޭާޝީޓުާާާާ.ހުރިާުގޅުންާާކުރައްވ ާދ އިރ ަގއިާކ މިޝަންެގާމަސަްއކަތ މަސައްކަތް

ާކ ންމެާބޭފުޅަކަށްވ ާާާާަވކިންާފުރިހަމަާކުރެއްވުމަށްފަހުާކ މިޝަނަށްާނަންފުޅުާހުށަހަޅުއްވ ފައިކ ންމެާމެންބަރަކުާވަކި
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ކ މިޝަނުންމ ކުާާލިބުނު ހޯދ ާ ޖުމްލަާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާާސްެގާ މ ކުސްާާާާނަންފުޅުާ އެވްރެޖުާ ލިބޭނެާ ބޭފުޅުންނަށްާ ވ ާ

ާާ ކަމަށްާހަމަޖެއްސެވުމަށްާކ މިޓީާާާބޭފުޅުންާކ މިޝަނުެގާމެންބަރުާާކަމަށްާއެާާވުރެާމަތީާއަދަދެއްާާށްއ75ާާައަދަދަކީ

ާާއެއިންާބޭފުޅަާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ކަމަށ އިާާާއިން ދަށްާއަދަދެއްއ75ާާަކަށްާލިބޭާއެްވރެޖުާއަދަދަކީ ާނަމަާއެާާށްވުރެާ

ކަމަށްާނިންމެވުމަށްާވެސްާާާބޭފުޅަކުާކ މިޝަނުެގާމެންބަރުކަމަށްާހަމަޖައްސަވަންާކ މިޓީާއަށްާފެނިވަޑައިނުަގންނަވަނީ

އެއްބަސްވެަވޑަިއެގ އިންާ ާާކ މިޓީާ އެހެންކަމުން، ކ މ2010ާާިާާއ ަގސްޓ3ާާުންނެވި.ާ ބޭއްވިާ ދެވަނަާަގއިާ ޓީެގާ

ވަކިވަކިންާބައްދަލުކުރެްއވި.ާއަދިާާ ބައްދަލުވުމުަގއިާނަންާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާފަރ ތްތަކުެގާތެރެިއންާތިންާބޭފުޅުންނާ 

ބައްދަލުކުާާއެ އިންާ ކ މިޓީާ ފަރ ތްތަކ އިާ ބައްދަލުކުރެވުނުާ އެާާރެްއވި.ދުވަހުާ ބައްދަލުނުކުރެވުނުާާާާއަދިާ ދުވަހުާ

ބޭފުޅުންާވަޑަިއެގންާކ މިޓީެގާާާާަގއި.ާކ މިޓީާއަށްާއ2010ާާެާާއ ަގސްޓ4ާާުްއދަލުކުރެއްވީާާއިންާބަފަރ ތްތަކ އިާކ މިޓީާާ

ވަރަށް،ާާ މެންބަރުންާ ކ މިޓީެގާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ އެާ ޖަވ ބުދެއްވުމަށްޓަކައިާ ސުވ ލުތަކަށްާ މެންބަރުންެގާ

އެ ބޭާާސުވ ލުކުރެއްވުމަށްާ ހުރިހ ާ ކ މިޓީެގާ ވަޑަިއެގންނެިވކަމަށްޓަކަިއާ އބޭފުޅުންާ ވަރަށްާެެބޭފުޅުާާފުޅުންާ ންނަށްާ

ސްާތިރީަގިއާާބޭފުޅުންނަށްާދެއްވިާެއވްރެޖުާމ ކުާާއަދ ކުރެްއވި.ާއަދިާކ މިޓީާިއންާއެއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާެއކުާޝުކުރު

87.7ާާެގ.ާލިބިވަޑަިއެގންނެވީާާގ ތުންާއަލްފ ޟިލ ާމަރިޔަމްާއަޒްރ ާއަޙުމަދު/މ.ހުކުރަދިާާވަނީ.ާއެާާބަޔ ންކުރެވިފައިާއެ

ާާމ ކު އަލްފ ޟިލ ސް. މަޙުާާއަދިާ ާާމޫދު/ދޭލިޔ ގެ،ޅ.ހިންނަޖީހ ންާ ލިބިވަޑަިއެގންނެވީ އަލްފ ޟިލ84ާާާާްވަރު.ާ މ ކުސް.ާ

ާާލ ލް/ހ.އަްއޑޫއަޙުމަދުާޠަ ާާމ ކ83.3ާާުެގާލިބިވަޑައިެގންނެވީ .ާރަތްމިނ ާާޝ ކިރު/ގާ.ސް.ާއަލްފ ޟިލ ާފ ޠިމަތުާނ ހިދު

ާާ އަޙުމަމ ކ69.1ާާުލިބިވަޑަިއެގންނެވީ އަލްފ ޟިލްާ އަދިާ ސަލީމް/މާ.ސް.ާ ާާމ ހުާާދުާ ލިބިވަޑަިއެގންނެވީ 67.7ާާރ .ާ

ޝެނީން/މއ.މ ކު މަރިޔަްމާ އަލްފ ޟިލ ާ ާާފ ސީތިާާސް.ާ ލިބިވަޑަިއެގންނެވީ ާާމ ކ57.7ާާާުއ .ާ އަލްފ ޟިލްާާާ-7ސް.

އ ނިޔ /ހ.މެލައި ާޢ އިޝަތުާ ލިބިވަޑައިެގންނެވީާ 55.1ާމް.ާ ާމ ކުާ އަދިާ ާ-8ސް.ާ މުޙައްމަދުާާ ައލްފ ޟިލްާ

ލިބި އަޒްރ ާާމ ކ53.3ާާާުވަޑައިެގންނެވީާާވަޙީދު/މ.މޫންޕްރ ޕްސް.ާ މަރިޔަމްާ އަލްފ ޟިލ ާ އެހެންކަމުން،ާ ސް.ާ

މަޙުާއަޙުމަދު/މ.ހުކުރަ ޖީހ ންާ އަލްފ ޟިލްާ އަދިާ އަޙުމަދުާޅ.ހިންނަވަރުމޫދު/ދޭލިޔ ެގ،ދިެގާ އަލްފ ޟިލްާ އަދިާ ާ،

ހަމަޠަ މެންބަރުކަމަށްާ ކ މިޝަނުެގާ ރަިއޓްސްާ ހިއުމަންާ ބޭފުޅުންާ ތިންާ މިާ ޖެއްސުމަށްާލ ލް/ހ.އައްޑޫެގ،ާ

މިާާފެނިވަޑަިއަގންނަވ  ވީމ ،ާ ނިންމެވީ.ާ އިންާ ކ މިޓީާ ގ ތެއްާާާާކަމަށްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މަޖިލީހަށްާ މައްސަލަާ

މަށްޓަކައިާމިާކ މިޓީެގާރިޕޯޓްާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަމެވެ.ާއަދިާމިާކ މިޓީެގާތިންާބަްއދަލުވުމަކަށްާމެންބަރުންާވުނިންމެ

އެއްކ ށްާހުށަހެޅީމެވެ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާާާަގންނަވ ނެާލިޔުެމއްާމިާރިޕޯޓ ަވޑައިާވަޑައިެގންނެވިާނިސްބަތްާއެނިގ

ފުރިހަމަާހަމައެއ  މިހ ާ މިކަންާ ފަރ ތުންާާާެއއްކ ށްާ އިދ ރ ެގާ މަޖިލީހުެގާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ ކުރިައށްާ ގ ތެއްަގއިާ

ަގނޑުާާއެހީތެރިކަމ އިާެއއްބ ރުލުމަށްާއަޅުާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަދިާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާފަރ ތުންާލިބިަވޑަިއެގންނެވި

ދަންނަވަން.ާވަރަށްާކުރުާމުއްދަތެްއެގާތެރޭަގިއ،ާަވރަށްާކުޑަާަވުގތުކ ޅެްއެގާވަރަށްާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާެއކުާޝުކުރު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތުާ ފ ނުވުމުެގާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާތެރޭަގއިާ
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ދިޔައީތީވެ.ާވަރަށްާބ ޑަށްާާާގ ތަށްާހަމަޖެހިެގންާާގ ތަށް،ާއެާއިންތިޒ މުާއެާާމިާދެންނެވިާކަންކަންާއެާާއިސްވެލިބުނީާާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަޅު މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ވަރަށްާ މުަގނޑުާ ކ މިޓީެގާ ކ މިޓީެގާާއެކުާ ޤައްރިރަށ އިާ

މަ ބުރަާ ކުރައްވ ފަިއވ ާ ޝުކުރުމެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާާސަްއކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ

ގ ތުގެާާާަގވ އިދުަގއި ކ ންމެާާާާވ ާ ފުރުޞަާާާޕ ޓީއަކުންާމަތިންާ ބޭފުޅަކަށްާ މެންބަރަކަށްާާއެްއާ ެއއްާ ތު،ާ

ޕ ޓީއަކަށްފުރުޞަތު ަވކިާ އަދިާ ާާާާއަރުވ ނަން.ާ ާާނިސްބަތްނުވ  ޢިއްޒަތްތެރިާާޢިއްޒަތްތެރި އެާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ

ާާ ވިދ ޅުވ  ފުރުޞަތުމެންބަރުންާ ވެސްާ ެމންބަރަކަށްާ ބެހޭއެއްާ ރިޕޯޓ ާ މިާ މިއަދުާ ވ ހަކަފުޅުާާާައރުވ ނަން.ާ ގ ތުންާ

މެންބަރަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދައްކަވ ާ ވ ހަކަފުޅުާ ކ ންެމާ ފުރުޞަތެްއާ މިނެޓުެގާ ތިންާ ކަށްާާދެއްކެވުުމަގިއާ

ދެއްކެވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ފަރ ތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ައރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރު.ާ

ާ

ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ދުޢ ޝުކުރިއްޔ ާ ހެޔ ާ މަހުެގާ ރަމަޟ ންާ ބަރަކ ތްތެރިާ ތަހުާާ.ާ ހުރިހ ާއ އިާ ރ އްޖޭެގާ ނިޔ ާ

އިންތިޤ ލީާާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަރިސްކުރަމުން،ާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ރައްޔިތުންނަށ އިާ

ާާ މަސައްކަތްތަކުެގާތެރޭަގިއާހިމެނޭާމަރުޙަލ ަގއިާނިމިެގންާކަންތަްއތައްާދިޔައިރުާައޅުަގނޑުމެންާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ދަނީާކުރަމުން.ާއަޅުަގނޑަށްާފެނިެގންދިޔަާމީެގާާާވަރަށްާމުހިއްމުާމަސައްކަތްތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާެވސްާމި

ދުވަހެއްެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވެނުާމަސައްކަތްތަކަކީާރ އްޖޭެގާލ ބުވެތިާރައްޔިތުންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާާާދެ

ާގ ތެއްަގއިާބަލަިއަގތްާމަސައްކަތްތަކެއްާގ ތުަގއި.ާައޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަނީާއެާާހ ާމެދުަގއިާވަރަށްާއުްއމީދީމަޖިލީ

ކަމަށްާައޅުަގނޑުާވަރަށްާުއއްމީދުކ ށްެގންާާާމަތިންާކުރިއަށްާއ ތްތ ނަގއިާވެސްާކުރިއަށްދ ނެާާގ ތުގެާާާމަސައްކަތްާއެ

ރައިޓް ހިއުމަންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުންާމިހިރީ.ާ އަށްާ މޯލްޑިވްސްާ ދަާ އ ފްާ ކ މިޝަންާ ސްާ

ޢައްޔަންކުރުމަށްާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ފައިވ ާނަންތައް،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފ ނުވ ފައިވ ާނަންތައްާދިރ ސ ކުރަްއވ ާާ

ބެހޭ ރިޕޯޓ ާ އަޅުަގނޑުާާތައްޔ ރުކ ށްފައިވ ާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ޚިޔ ލެއްާ ދެތިންާ ފެންނަާ ައޅުަގނޑަށްާ އަބަދުާގ ތުންާ ާާ

ޤަބޫލުކުރަނީ ޤ ބިލުާާވެސްާ ކަމަށްާ އެާާރ އްޖޭެގާ ކުރިމަތިލީމ ާ މަޤ މުތަކަށްާ ބޭފުޅުންާ ބޭފުޅުންނަށާްާާާޓެކްނިކަލްާ

އެާާއެކަށީެގންވ  ބެއްލެވުމަށްފަހުަގއިާ މަޢުލޫމ ތުތައްާ އެާ އިންޓަރިވއުކުރެވިާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކ ިމޓީެގާ ާގ ތެއްަގއިާ

މަޢުލޫ ޙައްޤުާ އެާ ދޭންޖެހޭާ ޙައްބޭފުޅުންނަށްާ މ ކުާމ ތު،ާ އެާާސްޤުާ ލިބިާ އެްއޗެހިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާއ އިާ މިާ ބޭފުޅުންާ
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ާާ ކ ންމެ އަންނައިރުާ ހަމައަށްާ ނިންމުމ އިާ ގ ތްތަކެއްާ ާާމަޖިލީހުންާ އިންސ ފުވެރިކަމ  ވެސްާ އެމީހަކަށްާ ާާއެކުަގއިާ

އަކީާާާާަގކުރެވޭާއެްއާނުކުތ ކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަާާކަންތައްތައްާކުރެްއވުމަށްާއަންނަންޖެހޭނެ

ކުރައް މަސައްކަތްތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ މަރުޙަލ ަގއިާ މ ކުކ މިޓީާ ވަނީާ މެންބަރުންާ ކ މިޓީެގާ ދެއްވ ފައި.ާާވ ާ ސްތަކެއްާ

ައއުއޭެގ ވަރަށްާ މިާާތެރޭަގއިާ ާާާާބޭފުޅުންާ ހ ވިވަޑަިއަގތުމުެގ ރިޕޯޓަކަމަށްާ މިާ ބަލައިލ އިރުާުއއްމީދުތަކެއްާ ށްާ

ފ ހަަގކު ހަމަމިއ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ތަނަށްާރެވޭ.ާ ކ މިޝަނުެގާ އެާ ފ ހަަގކ ށްލަންޖެހޭާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކުަގއިާ

ާާ އައުާދިޔައިރު ާާާާައޅުަގނޑުމެންާ އަދި ވެސްާ ތެރޭަގއިާ ހިއުޑިމ ކްރަސީެއްއެގާ ެވސްާ ކުރީަގއިާ ރައިޓްސްާާީމެގާ މަންާ

ކ ށްދެްއވ ފައިާ ބޭފުޅުންާ މަސަްއކަތްކުރެއްވިާ މަސައްކަާާކ މިޝަންަގއިާ އޭެގވ ާ މިައދުާ ބަެއއްާތްތަކަށް.ާ ތެރެއިންާ

ހ ވިެގން ކ މިޝަނަށްާ ބޭފުޅުާާބޭފުޅުންާ ބައެއްާ އޭެގާ މަޖލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނެތް.ާާދ އިރުާ ނަންތަކެއްާ ންެގާ

ވަކިވެަވޑަިއަގންނަވަމުންއެހެންވީމ  އެބޭފުޅުންާ އެާާ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ މެދުަގއިާާާބޭފުޅުންނ ާާދ އިރުާ

އެކުަގއިާކ މިޝަންެގާރައީސްާއަލްފ ޟިލްާާކަމަށް.ާއަދިާހަމަމިއ ާާޅުާގ ތްތަކެއްާހަމަޖެހިެގންދ ނެކ ންމެވެސްާރަނަގ

ާއަޙުމަދުާސަލީމްާމިހ ތަނަށްާކ ށްދެއްވ ފަިއވ ާމަސަްއކަތްތައްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއަދިާހަމަާމިހ ރުާވެސްާއެ

ާާާާމަނިކުފ ނުާއެާހުންނެވީާއެ ާާމަސައްކަތުަގއި މަނިކުފ ނަށްާއެކަށީެގންވ ާާާވެސްާއެާާދުކުރަނީާމިއަދުުއއްމީއަޅުަގނޑު

ލިބޭނެާ މަޖިލީހުންާ މިާޢިއްޒަތްތެރިާ އެާމަސައްކަތްކުރުުމެގާފުރުޞަތުާ މިާމަސައްކަތުެގާާާާގ ތެްއަގއިާ ކަމަށް.ާއ ދެ،ާ

ގ  މިދެންނެވިާ ައޅުަގނޑުާ ކުރެއްވިާމަސަްއކަތްތަކަށްާ ބޭފުޅުންާ އެާކ މިޝަނުެގާ މަރުޙަލ ަގއިާ ާާތުގެާއެންމެާއުނދަޫގާ

އ ތީާާާާބޭފުޅުންާކަޑައްތުކ ށްފަިއވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާމިާާމަތީންާބަލ އިރުާވަރަށްާއަނދަޫގާދުވަސްތަކެއްާއެ

ވިސްނަން ގ ތްތަކަކަށްާ އެހެންާ މ ޙައުލެްއަގއިާ އެހެންާ ރިޕޯޓުއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިާ އެހެންކަމުންާ ަގއިާާޖެހިފައި.ާ

ބޭފު ޒުވ ންާ ވަރަށްާ އެފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވ ާ ތިއްބެވި.ާ އެބަާ ލިބިވަޑައިަގތީަމާާާާޅުންާ ފުރުޞަތުާ އެާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ާާގ ތަކަށްާބަްއޓަންވެފައިާތިބެފައިާމިާާގ ތުންާއެބޭފުޅުންެގާވިސްނުންާވަކިާާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ާުއއްމީދަކީާސިޔ ސީ

ހިއުކަން ބަދަލުަގއިާ ކުރެްއވުމުެގާ ާާތައްާ ޙައްޤުތައް އިންސ ނީާ ނުަވތަާ ރަިއޓްސްާ ަވކިމ ޔަހިމަންާ ާާތްކ ށްދިނުމުަގިއާ

ާާ އެ ބެލުންތަކ އިާޤ ނޫނ ފަރ ތަކަށްާނުޖެހިާ ގ ތުެގާާއެއްގ ތްާާބަލަންޖެހޭާ ބޭފުޅުންެގާމަސައްކަތްތައްާާާާއެާާމަތީންާާވ ާ

ރ އްޖޭެގާާބަ ޑިކ ކްރަސީަގއިާ މިާ އުއްމީދުކުރަނީާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދިއުން.ާ އްޓަންކުރެިވެގންާ

ލ ބަ ހެވ އިާ އެގ ތުެގާާރައްޔިތުންނަށްާ މަތީން،ާ މަުގތަކެްއެގާ ލިބޭނެާ މަންފ ާ ެގންދެވުމުަގއިާާާާއ އިާ ކުރިއަށްާ މަތީންާ

ާާ ަމަގށްާބައްޓަންެވެގންާދިއުމަށްާާާާމަތީންާއެާާގ ތުެގާާމ ޔަތްކ ށްދީާެއކަންކަންާއެހިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތައް

އެ ބޭފުޅުންނަކީާ ރުހުންދޭާ މިއަދުާ މަޖިލީހުންާ ހ ވޭ،ާ މިާ މިާ ބަޔަކުާާާާެގގ ތުާާާމިއަދުާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ނެާ މަތީންާ

ބަދަލުތަކ  މިއަންނަާ އަށްާ ރ އްޖެާ ުއއްމީދަކީާ އަޅުަގނޑުާ ތަރައްޤީާާާކަމުަގއި.ާ ކުރިއެރުމ ާާއާ އެކުަގއި،ާ ާއެކުަގއި،ާ

ޙައްޤުތައްާާ އިންސ ނީާ ހިއުރައްކ ތެރިކުރުާާމ ޔަތްކ ށްދީހިއެކުަގިއާ ދަާމަކީާ އ ފްާ ކ މިޝަންާ ރައިޓްސްާ މަންާ

މި ޒިންމ މޯލްޑިވްސްެގާ ޤ ނޫނީާ ބ ޑުާ ވަރަށްާ ބ ލުަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ ޢައްޔަންކުރެވޭާ މިާ މެންބަރުކަމަށްާ އެްއާާާާއަދުެގާ
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ބޭފުޅުންެގާއެާމަސަްއކަތްތަކުަގއިާސިޔ ސީާގ ތުންާދުރުހެލިވެވަޑަިއެގންާތިއްބަވ ާާާާކަމަށް.ާއެހެންކަމުންާއެާާއ ންނ ނެ

އެކަންާާމިނިވަންކަމ  އަދިާ މަސައްކަތްކުރެްއވުމަކީާ މ ނިޓަރކ ށާްާއެކުަގއިާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ކަންާ

ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ގ ތެްއކަމުަގއިާ ފުރިހަމަވެެގންދ ނެާ އެންމެާ މިކަންކަންާ ދެކޭގ ތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބެލެހެއްޓުމަކީާ

ނުމަށްާާށްދިއެކުާމަސައްކަތްކ ާާއެހެންކަމުންާމިއަދުާމަޖިލީހުންާރުހުންދޭާހުރިހ ާފަރ ތްތަކުންާވެސްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ 

އެމް.ޑީ.ޕީާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތަށްާ ދެްއވިާ އަޅުަގނޑަށްާ ޢިލްތިމ ސްކުރަމުންާ ފަރ ތުންާ ެގާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާެގާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްއަރުވަނީ،ާޑީ.އ ރު.ޕީާާފުރުޞަތުާމިޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނޑުާމިހ ރު ެގމަނަފުށީާކެވުމަށް

ާރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދަށް.ދ އި

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދު

ހިއުޝުކު ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މޯލްޑިްވސްރިއްޔ ާ ދަާ އ ފްާ ކ މިޝަންާ ރައިޓްސްާ ާާާާެގމަންާ ކަމަށްާމެންބަރުން

ކައިާމަޖިލީހުންާއެކުލަވ ލިާކ މިޓީަގއިާތިްއބެވިާބޭފުޅުންާކުރެްއވިާމަސައްކަތަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަ

ާާާާނުހަނުާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  އ އި،ާާާސ ޢީއެކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއެގ ތުންާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދު

ާާ ދ އިރ ެގ މ މިިގލީާ ވަޙީދު،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ވިތ އްޑޫާ އިބްރ ހީމް،ާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ލުފުށީާޢިއްޒަތްތެރިާ

ރިޔ ޟު މެންބަރުާ ޢަބްދުާާދ އިރ ެގާ ޢަބްދުއްރަޙީމްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ފ ނަދޫާ ާރަޝީދު،ާ ދ އިهللا، ރ ެގާދ ންދޫާ

ރިޔ ޟު މުޙައްމަދުާ ދ އިމެންބަރުާ އުތުރުާ ފުވައްމުލަކުާ ރަފީޤު،ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ކުރެއްިވާާާާރ ެގާ ޙަސަންާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ މަސައްކަ ނުހަނުާ ކ މިޝަންތަކުނާްާއެކުާޝުކުރުާާތަށްާ މިފަދަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ

ޙަޤީޤީާމަޤްޞަދަށްާމަސައްކަތްކުރ ނެާކަމަށްާހަމަގައިމުާވެސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހިތްާާ

މަންާރައިޓްސްާކ މިޝަންާކަމުަގއިާިވޔަސްާާސްާއަދިާހިއުޝަނެއްާކަމުަގއިާިވޔައ ތީާމިާކ މިޝަންތައް،ާކ ންމެާކ މި

ނުކ ށްާ މަސައްކަތްާ ސިޔ ސީާ ކ މިޝަންތަކުންާ މިފަދަާ ވިޔަސްާ ކ މިޝަންކަމުަގއިާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ އަދިާ

ރައިޓްސްާކ މިޝަނުންާހިޔުމަންާރައިޓްސްެގާޙައްޤުަގއިާކުރަންޖެހޭާާާމަންއަށްާހިއުާާއ އިާމަންފާ ާާރައްޔިތުންެގާލ ބަ

ކުރ ނެމަސައްކަ އަށްާާާާތްތައްާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ފުރުޞަތުާ އެހުމަށްޓަކައިާ ވޯޓުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށް.ާ

ާލިބިފައިވ ާަވުގތުކ ޅުާއަޅުަގނޑުާދޫކ ށްލ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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އެލަޔަންސްާޝުކުރިއްޔާ  ޕީޕަލްސްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅު.ާ ފަރ ތުންާ ދ އިރ ެގާ ފ ނަދޫާ ދެއްކެވުމަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާާ ެގާ

ާއަރުވަން.ާާޢަބްދުއްރަޙީމަށްާފުރުޞަތު

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާފ ނަދޫާދ އިރ ެގާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ރަމަޟ ންާ މިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ފުރަތަމަާާާ`.ާ ބޭްއވޭާ މަހުަގއިާ

ރަމަޟ ންމަހުެގާހެޔ އެދުމ އިާތަހުނިޔ ާމިާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށ އާިާާާވ ތީާބަރަކ ތްތެރިާާޖަލްސ ކަމަށް

ާާ ާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ާހިތްާއ ތީާހިއުދިވެހިރ އްޖޭެގާލ ބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާއަރިސްކުރަން.ާއ ދެ، ރައިޓްސާްާމަން

މޯލްޑިވްސްެގ ދަާ ހުށަހަޅ ފަާާއ ފްާ މަޖިލީހުންާ ޢައްޔަންކުރަންާ ެއާާމެންބަރުންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ރިޕޯޓަކީާ މިވ ާ އިާ

ރިޕޯޓަށްާ މިާ ރިޕޯޓެކޭ.ާ އެކުލެިވެގންވ ާ މަްއޗަށްާ ކަންތައްތަކެއްެގާ ބަލ ފައިވ ާ ދިރ ސ ކ ށްާ ހިމެނިެގންާ ކ މިޓީއެްއަގއިާ

މިާބޭބޭފުޅުންާެގނެސްާާާއެކުލަވ ލުމުަގއިާއަދިާާމޭ.ާހަމަާއެއ އެކީަގއިާމިާރިޕޯޓުއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބ ޑަށްާތ ީއދުކުރަ

ކުރުުމަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާވެސްާބަލ ފައިާވ ނީާކަމަށްާވީހ ވެސްާއެކަށީެގންވ ާޤ ބިލުާބޭފުޅުންކ ޅެއްާިމާާންޓަރިވއުއި

ކ މިޝަނަށްާޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބެލިާބެލުންތަކުންާމިދެންނެވިާކަހަލަާޤ ބިލުާ

ހެދު ދެޭވނެގ ތްާ ރުހުންާ އެބޭފުޅުންކ ޅަކަށްާ މަސަްއކަތްކުރުމަށް.ާ ާާާާމަށްޓަކައިާ މިާގ ތުން ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާާރިޕޯޓު އެހެރީާ ތަރުތީބުކުރައްވ ފަިއާ ހަމަާ ތެރެިއންާ ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބެވިާ މިާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާ ަގއިާ

ނަވ ާެއންމެާރަނަގޅުާގ ތަށޭ.ާބޭފުޅުންނަށްާހަމަާފެނިވަޑަިއަގންާާކ މިޓީެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާބައްލަވ ފައިާއެ

ދިއްދޫާާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދިއުމަކީާ ފަހިވެެގންާ ފުރުޞަތުތައްާ މިފަދަާ ބޭފުޅުންނަށްާ ޒުވ ންާ ތަޢުލީމީާ މިފަދަާ

އެ ސަމީރުާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މުސްތަޤުާާވިދ ޅުވިހެންާާދ އިރ ެގާ ޤައުމުެގާ ބަލުާއަޅުަގނޑުމެންާ

ންދ ނެާވަރަށްާބ ޑުާބ ރަކަށޭާވ ނީ.ާހަމަާއެހެންމެާއެާކ މިޝަނުަގިއާމިހ ރުާތިއްބެިވާބަެއްއާާއުޖ ލ ވުމަށްޓަކައިާލިބިެގ

ާާ ލިސްޓުޢިއްޒަތްތެރި ހަމަާ މީަގއިާ ވެސްާ ުއޅުބޭފުޅުންާ ކުރީަގއިާ ވަރަށްާ ލިސްޓުެގާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ ެގާްއވ އިރުާ

އެ ފ ހަަގކުރަން.ާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ކަންާ ގ ސްފަިއާ ފަހަތަށްާ ދޭތެރޭަގިއާާތަންކ ޅެއްާ ސަބަބ ާ އެާ ހެންނަމަވެސް،ާ

ާާ ވ ހަކަދަްއކ ކަށެއް އަޅުަގނޑުާ ޖަލްސ އެްއަގއިާ ރަާާއްަގސްތެމިކަހަލަާ ވަރަށްާ މިއ ތީާ ީމަގިއާ ނަގޅަށްާާނުކުރަން.ާ

ހައަޅުަގނޑުމެންާއިންޓަިވއު އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ އޭެގާބައެއްާކަންތައްތަކުަގއިާ ބެލިާކަންތައްތައް.ާ މާަާކުރުުމަގއިާ

ބ  މ ކުާވަރަށްާ ދަށްވީމައޭާ ައޅުަގނޑުމެންނަކީާސައްތަޑަށްާ ދަށްވެފައިާއެހެރީ.ާ ލިބުމުަގއިާވެސްާ އިންާސައްތަާާާސްާ

ބެހޭާކ މިޝަނަކަށްާާާމ ޔަތްކުރުމަށްާނުވަތަާއިންސ ނީާޙައްޤުތަކ ހިމުސްލިމްާޤައުމަކަށްާވ އިރުާިއންސ ނީާޙައްޤުތައްާާ

ބ ޑަ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކުލަވ ލ އިރުާ ާާމެންބަރުންާ ވ ނެ އިސްކަންދީފައިާ ާާށްާ ކަންތައްތަކ ާާއެ ިއސްލ މްދީނުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާވަރަށް އެއީާ ކުރެވުނުާސުވ ލުތަކަށްާދެއްވިާޖަވ ބުާ ކަާާބ ޑަށްާާދޭތެރޭަގއިާ ެމއް.ާއެކަހަލަާާފ ހަަގކުރިާ

ދަންާާކަންތައްތަކަކާ  އަޅުަގނޑުާ ހުރެދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ ބަެއްއާނަންތައްާއިސްފަސްވެފައިާ މިާުގޅިެގންާ ނަވ ނީާ
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އިންޞ ފުވެރިކަމ  ވަރަށްާ ހަމަާ މަސަްއކަތަކީާ އެާާކ މިޓީެގާ މަސަްއކަތްތަކެކޭ.ާ ކ ށްފަިއވ ާ މިާާާެއކީަގއިާ ގ ތުންާ

ޅުންނަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާޝުކުރުދަންނަވަމުންާއަދިާމާިާކ މިޓީަގއިާހިމެނިވަޑަިއެގންާމަސައްކަތްކުރެްއވިާހުރިހ ާބޭފު

ތަށްާމިކަންާކުރުމަށްާައޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާވަރަށްާބ ޑަށްާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަާަގއިާހުށަހަޅުްއވ ފައިާިމވ ާގ ރިޕޯޓު

މި އަޅުަގނޑުާ ޢިއްާާދަންނަވަމުންާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ ރައީސްއަށ ިއާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ޒަތްތެރިާާފުރުޞަތުަގއިާ

ާދަންނަވަމުންާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާމެންބަރުންނަށްާޝުކުރު

ާ

ާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާާ ާާޖުމްހޫރީާޕ ޓީޝުކުރިއްޔ .ާައޅުަގނޑު ާާާާމ މިިގލީެގާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށް ޤ ސިްމާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި

ާއަރުވަންާ.ާެގާފުރުޞަތެއްމިނެޓ3ާުާއިބްރ ހީމަށް

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް

ރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަމަޟ ން`.ާ ބަރަކ ތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާ،ާ ހެޔ އެދުންތައްާ އ އިާ ތަހުނިޔ ާ މަހުެގާ

އަޅުަގނޑުާ ެއއަށްފަހުާ އ ދެ،ާ ރައްދުކުރަން.ާ ހިއުއެންމެންނަށްާ ބޭނުންވަނީާ މިާ ދަންނަވ ލަންާ ރައިޓްސްާާ މަންާ

ަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވުނުާާގ ތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއ ތީާއަޅުާާާކ މިޝަންާއ ފްާދަާމޯލްޑިވްސްެގާމިާބިލ ާބެހޭ

އެއް ފުރަތަމަާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ވޭ.ާ ކަމެއްާ ކ ާާދެާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިޓީަގިއާާކަމަކަށްާ

ހައިސިާ މީހެއްެގާ ފ ހަަގކ ހިމެނުނުާ ބ ޑަށްާ އެންމެާ ހިއުްއޔަތުންާ ޤ ނޫނު،ާ އެްއކަމަކީާ ރައިޓްސްާާށްލެވުނުާ މަންާ

ނުާާކ މިޝަން ޝަރުތުކުރ ާ ލ ޒިމުޤ ނޫނުާ ކ މިޝަނަށާްާވަތަާ މިާ ެއބަހުރިާ ކަންތައްތަކެއްާ ބ ރުއަޅ ާ ކަންތައްާ ކުރ ،ާ

ދީނީ އޭެގތެރޭަގއިާ ހ ވުމުަގއި.ާ ދ އިރ ާާމީހުންާ ދީނީާ ހަމާަާާާގ ތުން،ާ އަދިާ ބޭފުޅަކ އިާ މަސައްކަތްކ ށްދެްއވ ނެާ އިންާ

އެާ ވ ކަން،ާ ފ ހަަގކުރައްވ ފައިާ ބޭފުޅެއްާ ަމސައްކަތްކުރ ނެާ ގ ތުންާ ޤ ނޫނީާ ވ ކަން،ާާާާއެހެންމެާ ބ ރުއަޅ ފައިާ ކަމަށްާ

އިންާމަސައްކަތްކ ށްފައިވ ާމީހަކުާހުންނަ،ާވިސްނުމ އިާފިކުރުާހުރިާމީހަކުާހުންނަންޖެހޭނެކަނާްާާާތިޞ ދީާދ އިރ ޤުއި

ލިއިރުާައޅުަގނޑަށްާވަރަށްާބ ޑަށްާައޅަިއަގތްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާވޭ.ާދެންާމިގ ތަށްާބަލައިާާއޭެގންާބަޔ ންކ ށްދީފައި

ބުނ ާމިކަންތައްތަކަށާްާާާލިއިރުާމިދެންނެވިާގ ތަށްާއެާޤ ނޫނުަގއިާއެާާބަލައިވ ފަިއވ ާނަންފުޅުތައްާތަރުތީބުކ ށްފ ނުއް

ބޭފުޅުންެގާާާކުރެވުނުާބޭފުޅުންނ ާއެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާއިންޓަރިވއުާާގ ތަށްާބޭފުޅުންާނަންފުޅުތައްާހުރިާާފުރިހަމަވ 

ސ ބިތުވ  އެކަންކަންާ ބަލ ލިއިރަކުާ އ ތީކީާާބަޔޯޑޭޓަރާ ނޫންާ ބޭފުޅުންާާގ ތަކަށްާ ާާހުރިހ ާ އަޅުަގއެހެންވީމ . ނޑުާާ،ާ

ޤ ނޫނީ މީަގއިާ ދީނީާާާފ ހަަގކ ށްލަންާ ބޭފުޅަކ އިާ ހުރިާ ކަންތަާާގ ތުންާ ހިއުގ ތުންާ ކަންތައްތައްާ ބަލައިދީާ މަންާއްތައްާ

ޚިޔ ލު ކަންތައްތަކުަގިއާ ާރައިޓްސްެގާ ވުމަާ މެންބަރަކަށްާ ކ މިޝަންެގާ މެންބަރަކަށްާ ހަދ ނެާ ށްޓަކަިއާާދީާ

ާާ މި ނަންފުޅުތަކުަގއިާ ފ ނުއްވ ފައިވ ާ ނެތްކަނ8ާާާްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ބޭފުޅަކުާ ދެާ އެފަދަާ ތެރޭަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ
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ދ އިރ  ދެާ ާާާާމިދެންނެވިާ ފ ހަަގކުރެވޭތީ އަޅުަގނޑަށްާ ނެތްކަންާ ދެންާާާވ ހަކަާާއެާއިންާ ދަންނަވ ލީ.ާ ާާައޅުަގނޑުާ

ސްާދެވިފައިާއެހެރީާމ ކުާއަޅުަގނޑުާެވސްާޤަބޫލުކުރ ާހިތްވ ާގ ތުަގިއާާސްާދިނުމުގައިހުށަހެޅުނުާބޭފުޅުންތަކުެގާމ ކުާ

ގ ތަށްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ތީެވާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެިވާާާާއަދިާއެހެންާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވި

ވ ހަކަ މ ދިުގާ ައޅުަގނޑުާ އިށީނދެލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކުރަމުންާ ދަާާއުނިކަންާ ނެތިން.ާެއއްާ އްކ ކަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއކަމުންާ އުނިކަެމއް.ާ ބ ޑުާ ަވރަށްާ ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

މި ދިނުމަށްާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ ބަޔަކަށްާ ަވކިާ ދ ާާފ ހަަގކ ށްދެނީާ ބައްޓަންކުރެިވެގންާ ހުށަހެޅުންތަްއާ ހުށަހެޅޭާ ާގ ތަށްާ

ނިކަމެތިާ ވަރަށްާ ެއއީާ އެާާދިއުންާ ހަމަާ ފަހަަގކުރ ތީާ ައޅުަގނޑުާ ގ ތުަގއިާ މިީއާާާާކަމެްއެގާ ދަންނަވ ލީ.ާ ވ ހަކަާ

ނޫންާ ކަމެއްާ ެވެގންވ ނެާ ވެސްާ ޤ ނޫނ ކަާާއެްއގ ތަކަށްާ ރޫޙ އިާ ޤ ނޫނެއްެގާ އަންނަާާާމަށް،ާ މިތަނަށްާ ެއއްގ ތަށްާ

އަންނަންޖެހޭނެާ ކަންތައްތައްާ އެާާނަންތަކ އިާ ޤަބޫލުކުރ ތީާ އަޅުަގނޑުާ ދަާާާކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާާވ ހަކަާ ންނަވ ލަމުންާ

ާއިށީނދެލ ނަން.ާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޕ ޓީޝުކުރިއްޔ . ާާޤައުމީާ ދެއްކެވުަމށް ވ ހަކަފުޅުާ ފަރ ތުންާ ވިލުފުށިާމިނެޓ3ާާުެގާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތެއްާ ާާއިރުެގާ

ާއަރުވަންާ.ާރަޝީދަށްރިޔ ޟުާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވިލުފުށީ

ބެހޭާ މިކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ މ ާާޢިއްއްޒަތްތެރިާ ދައްކަންާ ވ ހަކަާާގ ތުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާާާދިުގާ ނެތް.ާ އެއްާ

ަގނޑަށްާާގ ތުަގއިާއަޅުާާާލިއްޔަތުާއެންމެާފުރިހަމަނޑުާމިއަދ ކުރ ާއަޅުަގނޑުެގާމަސްއޫއަރަނީާއަޅުަގާާއަޅުަގނޑުާހިތަށް

އިންތިޚ ބުކުރ ާނޫން މިާ މިއަދުާ ދިމަދިމ ލަށްާ މިފަދަާ ފަރ ތްތަްއާާާާއަދ ކުރެވޭނީާ މިާކަނޑައަޅުއްވ ާ މަޖިލީހުންާ ނަމަާ

ދެކޭާ މިކަމުެގާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުެގާ ބޭނުންތެރިކަމެކޭ.ާާާާކަނޑައެޅުުމަގއިާ ދެންނެވުމަކީާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ގ ތްާ

އަޅުަގނޑަާާާއަޅުަގނޑަކީ ީމހެއް.ާ އެންމެާ މަޖިލީހުަގހަމަާ މިާ ނޯންނ ނެާ ކަމެއްާ އެްއވެސްާ ކުރެވޭނެާ އެއް.ާާާާކަށްާ

ކ މިޓީާ މިާ އަދިާ އިންާ ކ މިޓީާ ބަލ އިރުަގއިާ މަސައްކަތަށްާ ހުރިާ ކ ށްފައިާ މިާ އިންާ ކ މިޓީާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

މި އަދިާ ވެސްާ ކ މިޓީތަާާނޫނަސްާ އެހެންާ މ ކުނޫންާ ހުންނަާ ފ ނުވ ފައިާ ވެސްާ ިގނަކުންާ ެއއީާ ައކީާ ާފަހަރުާާސްާ

އެ ލިބިެގންާާމަޖިލީހުންާ ވޯޓުާ މައްޗަށްާ ނޫންާާމީހެއްެގާ ގ ތެއްާ ކ މިޓީއަކ ދ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މަސަްއކަތްތަކެއްާާާާ.ާ

އަދިާާާާމީހެްއެގާޕަރފޯމަންސ އިާާެއއްގ ތަށްާއެާާައކ ސްމިޓީާއިންާދީފައިާހުންނަާމ ކުވަންޏ ާއެާކ ާާކަމަށްާާހަވ ލުކ ށްފި

ކަންތައްތަކަކަށްާބެލުމަށްފަހުަގއިާކ މިޓީާއިންާާާމިާާއ ސިޓީޕޭއޭނަެގާކެާާމިދެންނެވިގ ތަށްާާމީހ ެގާކެޕަބިލިޓީއ ާާއެ ާހުރިހާ 

ހަކަށްާއައިސްާފެނިެގންާދަނާީާސްާދެވެމުންާދަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑަށްާފަމިފަދަާރިޕޯޓެއްާނިންމ ފައިާމ ކު
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ނިންމިމ ކު ގ ތަކަށްާ މިފަދަާ އިންާ ކ މިޓީާ އިާާސްާ ފްލޯރާ މަޖިލިސްާ ިވޔަސްާ މިކަމުަގއިާ ގ ތްގ ތަށްާ އެހެންާ ާންާ

،ާއަޅުަގނޑުާިމއަދުާެވސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާާމ ކަންތައްާނިމިެގންދ ކަން.ާއެހެންވީ

ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެާާބޭނުންވ ާ މަސައްކަތްކުރަންައކީާ ވެސްާ އަބަދުާ ގ ތަކަށްާާންާ އިންޞ ފުވެރިާ ވީހ ވެސްާ ޖެހޭނީާ

ާާ ކަންތައްތައް ފ ހަަގކުރެއްިވާާމިކަހަލަާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ އ ދެ،ާ ެގންދެވޭތޯއޭ.ާ ކުރިައށްާ

ގ ތެއްަގއި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާާާފަދައިންާމިާކ މިޓީާއިންާހަމަާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދިޔައީާވަރަށްާމުސްތަޤިއްލު

ބޭފުޅުން ޚިޔ ލުތަފ ތުާ މެންބަރުންނަކީާ ކ މިޓީެގާ ބަާާކަމަށްާާާމިާ އަދިާާވ ތީވެާ އުއްމީދުކ ށްެގންާ ބޭފުޅުންނަށްާ ެއއްާ

ށްވުރެާދަށުންާވޯޓުާލިބިެގންާގ ސްފައިާހުރިކަންާވެސްާއެބަާފ ހަަގކުރެޭވ.ާާޑުާމަޖިލީހުންާއުއްމީދުކުރިާވަރައަޅުަގާނ

ެއާާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ކ ބައިކަންާ ސަބަބުތަކަކީާ ވ ންޖެހުނުާ ެއާ ެއގ ތަށްާ އެކަންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ވ ނީާައޅުަގނޑުމެންާމިނިވަންާސްާދެއްވިާބޭފުޅުންނަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނައެާމ ކު،ާާމެންބަރުންނަށް

ތަންތަނަށާްާާާއްސަސ ތަކަށްާބޭފުޅުންާޢައްޔަންކުރ އިރު،ާކަނޑައަޅުްއވ އިރުާއެކަންާކުރެވޭވަރުާޤ ބިލުާބޭފުޅުންާއެމުއަ

ބޭނުންތެރި އަމުހިއްާާޢައްޔަންކުރުމަކީާ އ ދެ،ާ ކަމެކޭ.ާ ބަލައިޅުަގނޑުމުާ ލިސްޓަށްާ މިާ އެގ ތަށްާ ހަމަާ ވ ާާލ ާ ާކަމަށްާ

ާާ ކަމަށްާވަރަށްާާާބޭފުޅުންެގާތެރޭަގއިާވެސްާހަމަާތިއްބެވިާިގނަާބޭފުޅުންނަކީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމ8ާާިނަމަާމި

ާާބައެއްާާާސްާދެވިފައިާހުރިާބޭފުޅުންނަކީާހަމަާޔަޤީނުންާެވސްާމިކަންާކުރެވޭލުާބޭފުޅުންނޭ.ާއެގ ތުންާމިާމ ކުޤ ބި

ޤަބޫލުކުރަމޭ އަޅުަގނޑުާ ޚުދުާ އަޅުަގނޑު،ާ އިންޓަވިއުާކަމަށްާ އޭެގތެރެއިންާ އެީއާ ތެރެއިންާ.ާ ބޭފުޅުންެގާ ކުރިާ

ާވަރުެގާޤ ބިލުާބޭފުޅުންާއަދިާއެާާހުރި،ާމިކަންާކުރެވޭާާނަަމވެސްާމީެގތެރޭަގއިާވަރަށްާތަޖުރިބ ާާލިކަމުަގއިާވީއިބަލަ

ބޭފުޅުންެގާަމޢުލޫމ ތުާމ ާމުއްސަނދި.ާާާައޅުަގނޑުމެންެގާސުވ ލަށްވުރެާއެާާބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާސުވ ލުކުރިއިރު

އެހެންކަމުންާމިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފ ނުއްވ ފައިާހުރިާނަންފުޅުތަކުެގާތެރެއިންާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާމިާލިބިފައިާ

ނަން ހުރިާ ފ ނުވ ފައިާ މ ކުހުރިާ އިންާ ކ މިޓީާ ތެރެއިންާ ބަލ ފަާތަކުެގާ ދިނުމުަގއިާ ބ ޑަށްާސްާ ވަރަށްާ އެހެރީާ އިާ

މިާ ހަމައިންާ އަދިާ ޕ ޓީތަކުންާާާާއިންސ ފުންާ ސިޔ ސީާ ުއއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ކުރެވޭތޯ.ާ ކަންތައްާ

ާާ ަގއިާމިކަންާާދުވަސްާކުރިންާފެނިެގންާދިޔަާރޫޙުއ ދެ،ާކުރިންާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާމަޖިލީހުންާމީެގާދެ

ހަ އިންތިޒ މުތަކެއްާ މިއަދުާާކުރެވޭނެާ ެއއްޗެއްާ ވަކިާ ޕ ޓީއަކަށްާ ަވކިާ މީހަކަށްާ ވަކިާ އަޅުަގނޑުާ ދިއުން.ާ ަމޖެހިެގންާ

ދަންނަވ ކަށެއްާނެތިން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުެގާއުއްީމދަކީާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާ

އެ ވެސްާ އަާާސަމީރުާ ނިންމުމެއްާ ނިންމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަދައިންާ ވ ހަކަވިދ ޅުވިާ ދައްކ ާ އެްއާާާާޅުަގނޑުމެންާ

ާާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ާކަމަކުންާއެހެންާބަޔަކުާއަޅުަގނޑުމެންނ ާދޭތެރެަގއިާނުބައިާގ ތަކަށްާބެލުމުެގާޖ ަގާނޯންނަާ

ާގ ތަށްާމިކަންާކުރިއަށްާެގންދިއުން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާާާފަރެސްމ ތ ޑ ާާަވކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާމެންބަރުންެގާތެރެއިންކުރިއްޔ .ާާޝު އިބްރ ހީްމާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރި

ާއަރުވަންާ.ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑުާާމުއްޠަލިބަށް

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުފަރެސްމ ތ ޑ ާދ އިރ ެގ

ަގއިާއެާއ ތީާކ މިޓީެގާނިންމުން.ާިއާއެާރިޕޯޓުާރުަގއިއިއަާާާމިާރިޕޯޓުާާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.

ގ  ފެނިވަޑަިއެގންނެވިާ ބޭފުޅުންނަށްާ ކ މިޓީެގާ ވިސްނުން.ާ ރިޕޯޓ ކ މިޓީެގާ ކ މިޓީެގާ އަޅުަގނޑުާ ގ ތުންާާާބެހޭާާތް.ާ

ބައެ މިާ ފ ހަަގކ ށްލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ ބޭނުމެއްާ ދަންނަވ ކަށެއްާ މިކަހަލާަާއްއެްއޗެއްާ ފަހަރުާ ާ

ވ ާމީހުންާާާއްސަސ ތަކެްއާއެންމެާއެކަށީެގންހުންާޢައްޔަންކުރ އިރުަގއިާއެާުމއައްސަސ ތަކަށްާމީމުާމުއަާކަމެއްާމުހިއް

ާާ ބިލަށް މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެއޭ.ާ އެބަާ އ ތްޢައްޔަންނުކުރެވިާ ާާާާފަހުަގއިާ އޭތި ވެސްާ މަރުޙަލ ަގިއާ ންާާެގފެނިބިލުެގާ

އެ އަޅުަގާާެއއްާާދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާ މަޢުޟޫޢަނޫންާ އެހެންކަމ މިއީާާކީނޑުެގާ ފ ހަަގކުރަނީާާާ.ާ އަޅުަގނޑުާ އެކީާ

ވ ާގ ތަށްާމިފަހަރުާނަންތައްާާާސްާކ މިޝަންެގާޤ ނޫނުެގާ)ށ(ާގައިހިޔުމަންާރައިޓ2006/6ާް؛ާޤ ނޫނުާނަންބަރު

އެާ ނުވ ތީާ ބައްލަވ ލައްވ ފައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާާފ ނުއްވުމުަގއިާ ހަމަާކަމ ާ ހިތ މަކުރަން.ާ ަވރަށްާ ާ

ޚ އްޞަކ ށްާއެާކ މިޝަންަގިއާވަރަށްާބުރަކ ށްާމަސައްކަތްކުރެއްިވ،ާވަރަށްާރަނަގޅަށްާަމސައްކަތްކ ށްދެްއވިާއަދިާާ

ޚ އްޞަކ ށްާދީނީާކަންތައްތަކުަގިއާައއިާގ ންޖެހުންތަކަށްާކެރިެގންާކުރިމަތިލެްއވިާދީނީާބޭފުޅަކުާެއާކ މިޝަންަގިއާާ

އެހެ ފ ނުއްވ ފަހުންނެވި.ާ ިމކ ޅަށްާ ވެސްާ ނަމެއްާ މެންބަރުެގާ އެާ ވެސް،ާ މެންބަރުާ ެއާ ނެތް.ާާާާންނަމަވެސް،ާ ެއއްާ

ގ ތަށްާޤައުމުެގާހުރިހ ާދ އިރ އެްއެގާމީހުނާްާާާއެކީަގއިާހިޔުމަންާރައިޓްސްާކ މިޝަންެގާޤ ނޫނުަގއިާއ ތްާާއެހެންކަމ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފ ނުއްވަފައިާނުވ ތީާއެީއާާާާހިމެނިެގންާމިާކ މިޝަންާއެކުލަވ ލުމަށްާބޭނުންވ ާފަދަާލިސްޓެއް

އަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާމިއަދުާމިާފ ސްކުރެވޭާނަންތަކ އިާއަދިާއިތުރަށްާ

ާާ ޖެހިއްޖެ ފ ނުވަންާ ދީނީ،ާހ ނަންތައްާ އަދިާ ޤ ނޫނީާ ނަންތަކަކީާ ފ ނުވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދެންާ ލަތެއްަގިއާ

ނަންާ ބޭފުޅެއްެގާ ދީނީާ ޚ ްއޞަކ ށްާ ވުން.ާ ނަންތަކަކަށްާ ފ ނުއްވ ާ ބެއްލެވުމަށްފަހުާ ދ އިރ ތަކަށްާ މިާ އިޤްތިޞ ދީާ

ވ ާބޭފުޅަކަށްާވ ންާއެބަޖެހޭ.ާާާާހ ސިލުކުރަްއވ ފައިާާލ މްދީނުެގާރ ނުގންާމަތީާތަޢުލީމުފ ނުވ އިރުާއެީއާދީނީ،ާއިސް

ކަން ތައްތަކަށްާބަލ އިރުާވަރަށްާޤ ބިލުާބޭފުޅަކުާއިސްލ މީާތަޢުލީމުނާްާއެއީާމިފަދަާކ މިޝަނަކަށްާކުރިމަތިލ ންޖެހޭާ

ބޭފުޅަކުާއެ ޤ ބިލުާ ހުންނަނތާ ާާވަރަށްާ މިާާާންޖެހޭތީ.ާއެހެންކަމ ވަަގއިާ ުއއްމީދުކުރަނީާމިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ އެކީަގއިާ

ަގިއާނުހ ވޭާބޭފުޅުންެގާާުގޅިެގންާނެޭގާވޯޓަށްާފަހުަގއިާހ ވޭާނަންތަކުެގާބަދަލުަގިއ،ާނަންތައްާފ ނުއްވ އިރުާާާރިޕޯޓ 

މްހޫރިއްޔ ާނަންފުޅުތައްާބަދަލުަގއިާނަންތައްާފ ނުއްވ ިއރުަގއިާމިދެންނެވިާކަންތައްތަކަށްާރިޢ ޔަތްކުރައްވ ާރައީސުލްޖުާ

ާކަމަށް.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.ާދެްއވ ނެފ ނުއްވައި

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.ާާމްެގާމިއެޖެންޑ ާައއިޓ9.1ާާަޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާދެންާާ-11.2 އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ ިމދަނީާ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނ9.2ާާޫާ ާާއަށް.ާ ނަންބަރު ސިވިލ5ާާްާ/2007ނުާ ދިވެހިާ ާ،

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާރައްޔިތުންެގ13ާާާާސަރވިސްާޤ ނޫނަށްާދެާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާޤ ނޫނުެގ

އިދ ރ  ޢ އްާާމަޖިލީހުެގާ ާާއިންާ ނަންފުޅުތައްާމުކ ށް ފަރ ތްތަކުެގާ ކުރިމަތިލެްއވިާ ިއޖ ބަދެއްވ ާ އިޢުލ ނަށްާ ާާކުރިާ

އްސަސ ތަކުެގާށްާހުށަހަޅުއްާވ ނީާމިނިވަންާމުއަހުށަހެޅުއްވުން.ާމިާރިޕޯޓްާމަޖިލީހަާާދިރ ސ ކުރެްއވިާކ މިޓީެގާރިޕޯޓުާ

ރުާމުޙައްަމދުާމުޖުތ ޒު.ާއަޅުަގނޑުާާކަންތައްތަކ ާބެހޭާކ މިޓީެގާމުޤައްރިރު،ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާމުޤައްރިރަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

 ާދެއްކެުވން:ވ ހަކަހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒުާ

ާާ ކުރިމަތިލެއްިވ ކަމަށްާ މެންބަރުާ ކ މިޝަންެގާ ސަރިވސްާ ސިވިލްާ މިނިވަންާާ`.ާ ނަންތައްާ ބޭފުޅުންެގާ

ބެހޭމުއަ ކަންތައްތަކ ާ ނިންމެވިއްސަސ ތަކުެގާ ދިރ ސ ކުރައްވ ާ އިންާ ކ މިޓީާ ނަންބަރުާާާ ޤ ނޫނުާ ރިޕޯޓް.ާ ؛ާގ ތުެގާ

2007/5ާާ ޤ ނޫނަށް ދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްެގާ ޤ ނޫނުަގއ2ާާި،ާ ެގނައުމުެގާ އިޞްލ ޙުާ ގ ތުެގާާވަނަާ މަތީންާާާާވ ާ

ރައް ހޯދުމަށްާ ފަރ ތްތަްއާ އެދޭާ ކުރިަމތިލެއްވުމަށްާ ކަމަށްާ މެންބަރުާ ކ މިޝަންެގާ ސަރވިސްާ ޔިތުންެގާާސިވިލްާ

ާމަޖިލީހުެގ ޢ އްާ އިންާ އިޢުލ ނުއިދ ރ ާ ނަންތައްާާމުކ ށްާ ފަރ ތްތަކުެގާ އިޖ ބަދެްއިވާ އެކަމަށްާ ކ ށްާ

މުއަދިރ ސ  މިނިވަންާ އަކުރެްއވުމަށްޓަކައިާ ކ މިޓީާ ބެހޭާ ކަންތައްތަކ ާ ާާއްސަސ ތަކުެގާ ވަނީ ފ ނުއްވ ފައިާ 1ާާށްާ

ހިމެނިވ2010ާާަާާއޯަގސްޓު ކ މިޓީަގއިާ މިާ ދުވަހު.ާ އ ދިއްތަާ ދެކުނުާވީާ ހެންވޭރުާ މެންބަރުންނަކީ،ާ ޑައިަގންނަވ ާ

މެންބަ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު،ާ ޙ މިދުާ މެންބަރުާ ޢަބްދުދ އިރ ެގާ އަޙުމަދުާ ާރުާ ދ އިރ ެގާާهللا، ދިއްދޫާ

ދ އިރ ެގާާ ކަނޑިތީމުާ ނަޝީދު،ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ ސަމީރު،ާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ

ޢަލާީާމެން މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ތ އްޑޫާ އ ދަމް،ާ ރ ޒައިނ ާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ޙުސައިން،ާ މުޙައްމަދުާ ބަރުާ

ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ފ ނަދޫާ ޙަމްޒ ،ާ އަޙުމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ބިލެތްދޫާ ާވަޙީދު،ާ ާއަދިهللا

ލަބީބު އިލިޔ ސްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ާާހުޅުމީދޫާ ސިވިލް ކުރިމަތިލެއްިވާާ.ާ މެންބަރުކަމަށްާ ކ މިޝަނުެގާ ސަރވިސްާ

ާާފަރ ތްތަކު ލިބުމ  އަށްާ ކ މިޓީާ ނަންތައްާ ދިރ ސ ކުރެއްވުެގާ ނަންތައްާ އެާ ާާއެކުާ ފައްޓަވ ފަިއވަނީ ާާޯއަގސްޓ3ާާުމަށްާ

2010ާާާާ ިވާާވަނަާބައްދަލުވުމުަގއި.ާމިާބައްދަލުވުމުަގއިާކ މިޓީާއިންާނިންމެވީާކުރިމަތިލެއ15ާާާްަގިއާއ ތްާކ މިޓީެގ

ާާ ތެރެއިން ސަރިވސ5ާ/2007ާާްފަރ ތްތަކުެގާ ސިވިލްާ ބަޔ ންކުރ ާ ޤ ނޫނުަގއިާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ދިވެހިާ ާ،

ބެއްލެ ފުރިހަމަވޭތޯާ ޝަރުޠުތައްާ ހުންނަންޖެހޭާ ކިބައިަގއިާ މެންބަރުންެގާ އޭެގތެރެއިންާާކ މިޝަނުެގާ ުވމަށްފަހު،ާ

ާާ ންތަކުެގާލިސްޓެްއާެއކުލަވ ލުމަށްާކުޑަާކ މިޓީާެއްއާާފުރިހަމަވ ާފަރ ތްތަްއާކަނޑައަޅަިއާެއާފަރ ތްތަކުެގާނަޝަރުޠު
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ދެނެަގތުމަށްޓަ ފެންވަރުާ ފަރ ތްތަކުެގާ ހަމަވ ާ އެއަށްފަހުާޝަރުޠުާ އަދިާ ބޭފުޅުންނ ާހ ވުމަށް.ާ އެާ އިންާ ކ މިޓީާ ާކައިާ

ހ އްެވވުމަށްާކ މިޓީ މަޖިލީހުންާ މެންބަރުކަމަށްާ ކ މިޝަނުެގާ ޭއެގތެރެއިންާސިވިލްާސަރވިސްާ ާއަށްާާއިންޓަިވއުކ ށްާ

ާާ ބޭފުޅެއްެގާނަންާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުމަށްާވެސްާކ މިޓީާއިންާނިންމެވި.ާމިބޭފުޅުންެގާތެރެއިންާޝަރުޠ5ާާާުފެންނަ

ހަމަވ ާބޭފުޅުންެގާނަންތަކުެގާލިސްޓެއްާއެކުލަވ ލުމަށްާކ މިޓީާއިންާހ ްއެވވިާކުޑަާކ މިޓީަގއިާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާާ

މުޙައްމަދުާޙުސައިނާްާމެންބަރުންނަކީ،ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެ ންބަރުާއަޙުމަދުާސަމީރު،ާކަނޑިތީމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ކުޑަާކ މިޓީެގާފުރަތަމަާބައްދަލުވުންާެއާކ މީޓީާހ ްއެވިވާާهللا.ާއަދިާފ ނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ކުރިމަތިލަްއވ ފައި ބައްދަލުުވމުަގއިާ އެާ ބ އްވ ާ ވަނަވަާާދުވަހުާ ފަރ ތްތަކުެގާ އޭެގތެރެއިންާވ ާ ދިރ ސ ކ ށްާ ރުތައްާ

ހުށަހެޅުނު.ާސިވިލްާސަރވިސްާާ އަށްާ ކ މިޓީާ މުޅިާ އެކުލަވ ލައިާ ލިސްޓެއްާ ނަންތަކުެގާ ބޭފުޅުންެގާ ހަމަވ ާ ޝަރުޠުާ

26ާާާާކ މިޝަނުެގާމެންބަރުކަމަށްާކުރިމަތިލެއްވިާާ ކަމަށްާކ ިމޓީާާާާބޭފުޅެްއެގާޝަރުޠުާހަމަނުވ 4ާާބޭފުޅުންެގާތެރެއިން

ާާ ެއއްާބޭފުޅަކުާވަނީާއަނބުރ ާނަންާެގންދަވ ފައި.ާއައިންާނިންމެވި. ދިާާއަދިާކުރިމަތިލެއްވިާބޭފުޅުންެގާތެރެއިންާ

ާާ ތިއްބެވި ާާާާބޭފުޅުންނ 19ާާބ ކީާ ައދިާއިންޓަިވއުބައްދަލުވ2ާާުއިންޓަވިުއކުރުމަށްާކ މިޓީެގ ބޭްއވުނު.ާ ކުރުުމަގިއާާމެްއާ

ާާާާތިރީގައި 5ާާާާމިވ  ާާާާ-1ކަންތައްތަކަށްާކ މިޓީާއިންާބެއްލެވި. އެކްސްޕީރިއަންސްާާާާ-2ކޭޕަބިލިޓީާނުވަތަާޤ ބިލުކަން.

ދ އިރ ާއ ިއާާސިލުކ ށްފައިވ ާާހ ތަޢުލީމްާާާާ-5އިންޓަރްގރިޓީ.ާާާާ-4ވިޝަން.ާާާާލީޑަރޝިޕްާއެންޑުާާ-3ތަާތަޖުރިބ .ާާނުވަ

ދ އިރ އ  ާމަސައްކަތުެގާ މެންބަރުކަމަށްާާ ކ މިޝަނުެގާ ސަރިވސްާ ސިވިލްާ މީެގއިތުރުންާ ުގޅުން.ާ ހުރިާ

ާާކުރިމަތިލައްވ  5/2007ާާާާފައިވ ާބޭފުޅުންެގާކިބައިަގއިާޤ ނޫނުާނަންބަރު 12ާާދިވެހިާސިވިލްާސަރވިސްެގާޤ ނޫނުެގ

ބަޔ ންކުރެވިފައި މ އްދ ަގއިާ ފުރިހަާާވަނަާ ސިފަތައްާ ކަމ ާާވ ާ ބެއްލެވުމަށްޓަކައިާ އިދ ރ ތަކަށްާމަވޭތޯާ ބެހޭާ

5ާާކުރެވުނު.ާތިރީަގއިވ ާާފުޅުންނ ާއިންޓަިވއުހަމަވ ާބޭާާލިއުްއވަިއެގންާއެާމަޢުލޫމ ތުާސ ފުކުރެްއވި.ާމިގ ތުންާޝަރުޠު

ކ  ސަރިވސްާ ސިވިލްާ ޢައްޔަންބޭފުޅުންާ މެންބަރުކަމަށްާ މަޖިލީހުންާމިޝަނުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

ފެންނަ އަށްާ ކ މިޓީާ ާާާާފ ސްކުރުމަށްާ 2010ާާާާާާއޯަގސްޓ6ާާުކަމަށް ކ މިޓީެގ ބޭއްުވނުާ ހުކުރުދުވަހުާ ވަނ20ާާާާަވީާ

ކ  ާާބައްދަލުވުމުަގއިާ އެއީ: ނިންމެވި.ާ ިއއްތިފ ޤުންާ މެންބަރުންެގާ ހ ޒިރުެވވަޑަިއެގންނެވިާ އަށްާ ޑ ކްޓަރާާާާ-1މިޓީާ

އަލްފ ޟިލްާއަޙުމަދުާާާ-3އަލްފ ޟިލްާމުޙައްމަދުާފަހުމީާޙަސަން،ާގ.ކ އްކިރި.ާާާާ-2މުޙައްމަދުާލަޠީފް،ާމއ.ކިނބި.ާާ

ާާ ާާޖިހ ދު،ާމ ލޭާމުނިهللاާއަލްފ ޟިލްާޢަބްދުާާ-4ޙަސަންާދީދީ،ާގ.ނިއުޭވވްސް. .1015ާާސިޕަލްޓީާދަފުތަރުާނަންބަރު

ހުށަހެޅުއްވުމަށްާާާ-5 ަމޖިލީހަށްާ އިންާ ކ މިޓީާ އަދިާ ހ.ނީލްވިލ .ާ ޙުސައިން،ާ ޒ ހިރުާ މުޙަްއމަދުާ ލީނ ާ އަލްފ ޟިލ ާ

ާާ ާާ-1ބޭފުޅުންެގާއިތުރުންާކ މިޓީާއިންާއިންޓަވިއުކުރެއްވިާއެހެންާބޭފުޅުންެގާނަންތައްާމިާދަންނަވަނީ.5ާާާާނިންމެވި

ޙު ާާއަލްފ ޟިލްާ / ދިއްގ ަގސްދ ށުެގާ މުޙައްމަދު،ާ ސަޢީދުާ ާާސައިންާ ާާާާ-2ސ.ފޭދޫ. ޢަލީ އަޙުމަދުާ /ާާޑ ކްޓަރާ ދީދީާ

ާާ ާާާާ-3މއ.ރޯޒްބ ން. އަލްފ ޟިލްާޒަކަރިއްޔ ާޙުސައިންާ/ާދަފުތަރުާާާ-4އަލްފ ޟިލ ާޚަދީޖ ާއ ދަމްާ/ާގ.އަލަފަރު.

ާާ 1018ާާނަންބަރު މުޙުސިންާމުޙައްމަދުާ/ާޢަބްދުލްޑ ކްޓަރާާާާ-6މ.ވެލަަގލި.ާާޑ ކްޓަރާޢަލީާފަވ ޒްާޝަރީފްާ/ާާާާ-5.
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ާާހ.ސަ ާާާާއަލްފ ޟިލްާޠ ރިޤުާާ-7ންދަރޯސްެގ. އަލްފ ޟިލްާޙުސައިންާާާ-8ޢަލީާލުޠުފީ،ާއެަވްގރީންާ/ާސ.ާހިތަދޫ.

އަލްފ ޟިލްާޙަސަންާއިބްރ ހީމްާ/ާމ.ހ ދޫ.ާާާާ-2065ާާ.9ރަޝީދުާޔޫސުފްާ/ާމ ލޭާމުނިސިޕަލްޓީާދަފުތަރުާނަންބަރުާާ

ާާއަލްފ ޟިލްާމުޙައްމަދުާޖަވ ާާ-10 2600ާާދުާ/ާމ ލޭާމުނިސިޕަލްޓީާދަފުތަރުާނަންބަރު އަލްފ ޟިލްާޤ ސިްމާާާާ-11.

އަލްފ ޟިލްާާާާ-13.ާާމަޖީދުާ/ާގ.ކަނޑުރޯޅިهللاާއަލްފ ޟިލްާޢަބްދުާާ-12ޢަބްދުލްކަރީމް،ާނިކަަގސްދ ށުެގ/ޅ.ނައިފަރު.ާާ

ާާއަޙުމަދުާޝަފީޤު ާާާާ-14،ާިއކުލީލުެގ/ހއ.ދިއްދޫ. ާާއައަލްފ ޟިލް މުނިސިޕަލްޓީާދަފުތަރުާބޫބަކުރުާމުޙައްމަދުާ/ާމ ލޭ

ާާ 3011ާާނަންބަރު 4ާާާާ.ާމިާނަންތަްއާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްޓަކައި ބައްދަލުވުމެްއާބ ްއވ 6ާާާާދުވަހެއްެގާމަތިންާކ މިޓީެގ

ރިޕޯޓާ 30ާާަގޑިއިރ އ16ާާާާި މިާ ހޭދަކުރެއްިވ.ާ ބައްދަލުވުންތަކަށްާާާާމިނިޓުާ ކ މިޓީެގާ މިާ މެންބަރުންާ އެކުާ

ާާގ ތުެގާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންނެވި ަގވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ހިމެނިފައިވ ނެ.ާ ތ ވަލެއްާ މ އްދ ެގ171ާާާާާ ވަނަާ

ާާ ސ ފު މެންބަރުންނަށްާ ކުރިންާ ެއްއސެވުމުެގާ ވޯޓަކަށްާ މަޖިލީހުަގއިާ ރިޕޯޓަށްާ މިާ ދަށުންާ ެގާ ދުވަހުެގ3ާާާ)އ(ާ

297ާާނަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާކަމަށްާބަޔ ންކުރެވިފައިާވީނަމަެވސް،ާސިވިލްާސަރިވސްާކ މިޝަާާމުއްދަތެއްާދޭންވ ނެ

ކަމަށްާވީހިނދުާއަދިާާާެއއްާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާވަކިާމުއްދަތެްއެގާތެރޭަގއިާގ އިމުކުރަންޖެހޭާމުއައްސަސ 

ދީފި މެންބަރުނަށްާ މުއްދަތުާ ބަޔ ންކުރެވިފައާާަގވ އިދުަގިއވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ފަހަނައަޅަިއާާާާނަމަާ މުއްދަތުާ ެިވ ާ

ރި މިާ މިއަދުާ ނިންމަވައިދެްއވުންާދ ނެތީާ ގ ތެއްާ މަޖިލީހުންާ މައްސަލައިަގއިާ މިާ އަްއސަަވއިދެްއަވއިާ ވޯޓަށްާ ޕޯޓަށްާ

 އެދެން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޅުތަކަށްޓަކަިއާާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާކ މިޓީެގާމުޤައްރިރަށ އިާކ މިޓީެގާެމންބަރުންާކުރައްވ ފައިވ ާބުރަާމަސައްކަތްޕު

(ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ171ާާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާމިާރިޕޯޓަށްާބަހުސްކުރުމަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ

ފުރުޞަތު މަތިންާ ގ ތުެގާ ެވސްާަގިއވ ާ އައިޓަުމަގއިާ އެޖެންޑ ާ ކުރީާ ހަމަާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ މިއަދުާ އަރުވ ނީ.ާ

ާާގ ތަށްާކ ންމެާޕ ޓީާާފުރުޞަތުާއެރުވި މިނިޓުއިރު.ާއަދިާވަކިާޕ ޓީއަކަށ3ާާާާްއަކުންާއެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް

ާާާާނިސްބަތްނުވ ާމެންބަރުންެގާފަރ ތްޕުޅުންާވ ހަކަފުޅު މިނިޓުއިރު.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރ3ާާާުދަްއކަވ ާމެންބަރަކަށްާވެސް

ޢިއްޒަ ފުރުޞަތުޕ ޓީތަކުެގާ މެންބަރުންނަށްާ ާާތްތެރިާ ފުރަތަމަ. އެންމެާ ައޅުަގނޑުާއަރުވ ނަންާ )ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާ

މި ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ ވ ހަކަފުޅުާާާާއެންމެާ ތެރެއިންާ މެންބަރުންެގާ ނިސްބަތްނުވ ާ ޕ ޓީައކަށްާ ަވކިާ އަރުވަނީާ

ާއިރަށް.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބަވ ާދުވ ފަރުާދ އިރ ެގފައިާންދައްކަވުމަށްާއެދިަވޑަިއެގ

ާ

 އިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަދުާޒުބަޙައްދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމު

`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާކ ންމެާކ މިޝަންއަކަށްާމީހުންާނެުގމުަގއިާިއސްކަންދޭންޖެހޭނެާ

ކަމަށްާއޭނ ެގާާާާމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެާކަންތައްތަކަކީާއެާމީހ ެގާޤ ބިލުކަމ އިާއެކަާާކަންތައްތަކެއްާހުންނަ
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ތެާާތަޖުރިބ  އޭނަެގާ މިންވަރ ިއާ ިއޚްލ ޞްތެރިކަމ ހުރިާ ބ ޑަށްާދުވެރިކަމ އިާ ވަރަށްާ ކަންތައްތަކަށްާ މިާ ާ،

ކ  މުހިއްމުާ މިފަދަާ ޢައްޔަންބެލުމަށްފަހުަގއިާ މެންބަރުންާ ކަމެއްމިޝަންތަކަށްާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ ކަމުަގއިާާާާކުރުމަކީާ

ާާއެކަހެރިކުރުަމކީާެއއްގ ތަކަށްާވެސްާކ ށްެގންާނުވ ނެއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާޒ ތީާތަޢަްއސުބުާއ ެވެގންާެއްއވެސްާމީހަކުާ

އެްއާާާާމީހަކީާކިތަންމެާހުނަރުވެރިާާކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއ ދެ،ާބައެްއާބޭފުޅުންެގާވިސްނުމުަގއިާއެާާކަމެއް

މީހެއްާާކަމުަގއިާ ޤ ބިލުާ ކިތަންމެާ މީހެއްާާިވޔަސްާ އުސްާ ފުންނ ބުާ ކިތަންމެާ ކަމަކަށްާ ިވޔަސްާ ާާއިާކަމުގަާާާކަމުަގއިާ

މީހަކުާާާމީހެއްެގާހިތުަގއިާއަނެކ ެގާމަްއޗަށްާެއއ ންނަާހަސަދަވެރިކަމ އިާރުޅިވެރިކަެމްއެގާސަބަބުންާއެާާވިޔަސްާއެ

އުފަލ  ވަރަށްާ ކުރ ާާބ ކީކ ށްލުމަކީާ ޤައުމަށްޓަކަިއާާާާކަމެއްާާއެކީާ ނަމަވެސްާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގިއާ

ވިސް ރަްއޔިތުންނަށްޓަކައިާ މައަޅުަގނޑުމެންެގާ އަމިްއލަާ މަޞްނ ލ އިރުާ ޤައުމުެގާ އިސްކ ށްާޞްލަޙަތަށްވުރެާ ލަޙަތުާ

މިދެންނެވިާކަންތައްތަކުންާައޅުަގނޑުމެންާެއއްކިބ ވެާތިބެާހުނަރުވެރިންނަށް،ާޤ ބިލުާބޭފުޅުންނަށްާކަމަށްާއެކަށޭނަާ

މަޤ މުތަކަށްާޢައްޔަންމީހުންނަށްާއިސްކަންދެ ޅުަގނޑުމެންނަށ އިާއަންނަންާކުރުމުންާއޭެގާފައިދ ކުރ ނީާއަާއްަވއިެގންާ

ގ ތުންާއަޅުަގނޑުާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ ާމެންބަރެއްެގާާާާއ ތްާޖީލުތަކުެގާއަޅުަގނޑުމެންެގާދަރިފަސްކ ޅަށް.ާއެ

ގ ތަށްާއިސްކަންާާާވ ާާވ ާއެާާހައިސިއްޔަތުންާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވ ލަންާކ މިޓީތަކުންާތަރުތީބުކުރައްވ ފައި

މުހިއްމުާާދެއްވުމަކީ ކުރަްއަވއޭ.ާާާާވަރަށްާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ުގނަާ ވަރަށްިގނަާ މަރުޙަލ ަގއިާ ކ މިޓީެގާ ކަމެކޭ.ާ

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާތިޔަާއެންމެހައިާމެންބަރުންެގާއެދެމުންާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާާާާބެއްލެވުންތަކެއްާބައްލަަވއޭ.ާީވމ ،ާމި

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 ްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާޑީ.އ ރު.ޕީެގާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާއަރުަވން.ހ ންާޙުސައިންާމަނިކަށްާފުރުޞަތުމެންބަރުާއަޙުމަދުާނި

ާ

 ކެވުންާ:މަނިކުާވ ހަކަދެއްާާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިން

މިއަދު ަމތީަގިއާ މިފިޔަވަޅުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ އުފަލ  ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެކުާާާ

ތަހުނިޔ ާާ އ އިާ ދުޢ ާ ހެޔ ާ ރަމަޟ ންމަހުެގާ ބަރަކ ތްތެރިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ލ ބުވެތިާ އެންމެހައިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އިވެނީާާާގ ތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާާއެއްާާަގއިާމިވ ާމައްސަލަރައްދުކުރަން.ާއ ދެ،ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީ

ދިވެހިާސި ތެރެއިންާ މުައްއސަސ ތަކުެގާ މުސްތަޤިއްލުާ ޢައްޔަންމިނިވަންާ ކ މިޝަނަށްާ ކުރެްއވުމުެގާާވިލްާސަރވިސްާ

ލަވ ލަްއވަިއާާބެހޭާކ ިމޓީާއިންާއެކުާާންާމުސްތަޤިްއލުާމުއައްސަސ ތަކ މަސައްކަތްާއަޅުަގނޑުމެންާަމޖިލީހުެގާމިނިވަ

ައޅުަގނޑުާާ ހ މަކ ށްދެއްވުމަށް.ާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މެންބަރުންާ ރިޕޯޓަށްާ ހުށަހެޅައިދެއްވިާ ދެންމެާ
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ބޭފުޅުންނަށްާ ބައެއްާ ފަހަރުަގިއާ މަސައްކަތްތައްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގއިާ

ާސިޔ ސީގ ތުންާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަނީޭއ.ާއެކަމަކުާޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭާތަރުޖަމ ކުރެއްވިދ ނެާއެއީާއަޅުަގނޑުމެން

ނ ވެމްބަރ11ާާާުއ ތްާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާއެންމެންާވެސް.ާއެއީާދިވެހިރ އްޖެާމިވަނީާާާާމައިަގނޑުާެއއްާޙަޤީޤަތްާއެބަ

ާާބުންާފެއްޓިެގންާމަލްޓިާކުރެވުނުާހިސ ެގާޤ ނޫނުައސ ސީާތަޞްދީޤ2008ާާުއޯަގސްޓ7ާާާާުންާފެއްޓިެގންާއަދ2008ާާާާި

ޕ ޓީާޑިމ ކްރަސީއެްއެގާގ ތުަގިއާކަން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލިސްާމިއ ތީާޑިމ ކްރެޓިކްާވެއްޓެްއެގާއެްއާާ

ވުރެާިގނަާޕ ޓީާހިެމނިެގންާއިންތިޚ ބުތަކެއްާކުރެިވެގންާއަންނަާމަޖިލީހެއްާގ ތުަގއި.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާާާާޕ ޓީއަށް

ްއާާފަދަާއަދިާބައެާާސްާމިވަނީާެއގ ތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާފަހަރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާއެާވިދ ޅުވ ސަރުކ ރުާވެ

އަޅުަގނޑުމެންނ  ނަމަވެސްާާާބޭބޭފުޅުންާ ޤ ބިލުާ ކިތަންމެާ ތިމަންނ މެންާ ދަންނަވ ާ އިޝ ރ ތްކުރަމުންާ އެާ މެދުާ

ބައެްއާބޭބޭފުޅުންާވިދ ޅުވޭާއެބަާތްރީލައިންާވިޕެްއާާތިމަންނ މެންާމިާކަމަކަށްާހ ވުމަށްާއިންކ ރުކ ށްެގންާދިޔައީޭއ.ާާ

ގ ތުަގއިާވޯޓުާލިބޭނެއޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާއެާވޯޓެްއާާާާޕ ޓީާއިންާއިޝޫކ ށްފައިާއ ތަސްާތިމަންނ ާއުއްމީދުކުރ 

ާާވ ާވަރަށްާާާނުލިބޭނެއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާޕ ޓީއެްއަގއިާތިބޭއިރުަގއިާއެާޕ ޓީެގާިވސްނުމ އިާފިކުރަކީާޖުމްލަކުރެވިެގން

ގ ތުަގއިާާާާިގނަާބަެއއްެގާވިސްނުންތަކ ިއާފިކުރުތަކެއްާއެްއކ ށްެގންާައންނަާޕ ޓީ.ާމިސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ 

ާާ ާާ،ާއެއްާވިސްނުެމއްމެންބަރުންނ އިާއަދިާޕީ.އޭާއ 27ާާއަޅުަގނޑުެގާޕ ޓީ،ާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާޕ ޓީާއަކީ 34ާާަގއި

ޕ ލަމެންޓު މިާ ާާމެންބަރުންާ ޤައުމުަގިއާސިޔ ސީާާއްހިަގއި އަޅުަގނޑުމެންާ ިމއީ.ާ އެއްާ ެމޖޯރިޓީާ ވަރުަގދަާ ެއއީާ ސ ،ާ

މި ބަްއޓަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިވެހިާާާކުރިމަުގާ އެހެންވީމ ،ާ ޤ ނޫނުތަކުން.ާ ހަދ ާ ތެރެއިންާ މަޖިލީހެުގާ މިާ ކުރަނީާ

ާާ ާަވުގތުާމިާާލަތުަގއިާމިހ ރައްޔިތުންެގާޕ ޓީާއ އިާޕީ.އޭާއަކީާއެންމެާވަރުަގދަާެއއްާބ ރުާދިވެހިރ އްޖޭެގާސިޔ ސީ

ތަނުަގއި.ާއަޅުަގނޑުާެއްއވެސްާއިރެްއަގއިާނުދަންނަވަންާމިނިވަންާމެންބަރުންނަށް،ާމިނިވަންާމެންބަރުންނަކީާވެސްާ

އެކަމަކުާާ ހިމެނިެގންދ ނެ.ާ މީަގއިާ ވެސްާ މަސައްކަތްާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ބައެއް.ާ ކުރައްވ ާ މަސައްކަތެއްާ ވަރަށްބުރަާ

ނޑުމެންެގާމަސައްކަތް،ާއަޅުަގނޑުމެންާކ މިޝަނަކަށްާމީހަކުާޢައްޔަނުކ ށް،ާއެީއކީާއެްއވެސްާާޖުމުލަގ ތެއްަގއިާއަޅުަގ

ކަމެްއ،ާޒ ތީާތަޢައްސުބެްއ،ާައޅުަގނޑުމެންާހިތުަގއިާމީހެްއެގާމަްއޗަށްާރުޅިެވރިކަމެއްާނުވަތަާމީހަކުާާާާކަހަލަާޒ ތީ

ާާ ބެހެއްޓުން، ބަހައްޓަންޖެހިެގންާ ހުރީތީާ ޤަބޫލުކުރ ިގނަާދުވަހުާތަނެއްަގއިާ ާމިކަހަލަާކަމެއްާނޯންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާ

އިހަކަށް ރިވެތިކ ށްތޯާ ކ ންހ ާ ނިމުނީމަާ ކަންތައްތައްާ ެއއްެވެގންާ ޕ ޓީާ ދެާ މިާާގ ތުަގއިާ ދިޔަީއާ ތަނުެގާާާާދުވަހުާ

ެއީއާާ ކަންތަްއ،ާ ފަނޑިޔ ރުންާ ތިބިާ ބ ކީާ ހަމަޖެހިއްޖެ.ާ ވެސްާ ކަންތައްާ ފަނޑިޔ ރުާ އުއްތަމަާ ހަމަާ ކަންތައްތައް.ާ

ެއހެންވީމ ،ާމީެގާމައްސަލައަކަށްާމިކުރި އުޅެނީާއަޅުަގނޑުާާާާންާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރެވުނުާކަންތައްތައް.ާ

ރިޕޯޓުަގއިާާާާޤަބޫލުކުރ  ެގނެސްދެްއވިާ އެާ މުޤައްރިރުާ ކ މިތީެގާ މުއައްސަސ ތަކުެގާ މިނިވަންާ ދެންމެާ ގ ތުަގއިާ

ދިޔަާާާާފ ނަކީާވަރަށްާބުރަާމަސަްއކަތްތަކެއްާމިާފ އިތުވެވިދ ޅުވެދެްއވިާހަމަާނުލ ހިކުާއ މ ންކ ށް،ާއަދިާއެާމަނިކު

ބޭފުޅަކަށް ކުރެއްވިާ ދ އިރ ެގާާާދުވަސްކ ޅުަގއިާ ހަނިމ ދޫާ ހައިސިއްޔަތުންާ މެންބަރެއްެގާ ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތީާ
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އެ ބުރަކ ށްާ ހަމަާއިޚްލ ޞްތެރިާޝުކުރެއްާދަންނަވަންޖެހޭ.ާވަރަށްާ މުޖުތ ޒަށްާ މެންބަރުާ ފ ނުާާމަނިކުާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ފެނިެގން އެހެންާާާއުޅުްއވ ތަންާ އަދިާ ވެސްާ ކ މިޝަނަށްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ތެރޭަގއި.ާ ޕްރ ސެސްާ ދިޔަާ މިާ ދިޔަާ

ާއަށްާދުޅަހެޔ ،ާރ އްޖެާާކުރ ނީާހަމަާރ އްޖެާނީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާތަނުންާާާކ މިޝަނަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ 

ރ އްޖެ އަދިާ ރަނަގޅުާ ާާާާއަށްާ މިނިވަންކަމ  ކައަށްާ ކ މިޝަން،ާާއެކުާ އެފަދަާ ފަރ ތްތަކޭާ ކުރެވޭނެފަދަާ ންތައްތައްާ

ާލެްއގައި..ާ.ހ އެްއވެސްާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ އަޅުަގނޑުާ ޢަބްދުާާޝުކުރިއްޔ .ާ ާއަޙުމަދުާ ފުރުޞަތުާهللا އަރުވަންާާއަށްާ

ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށް.ާާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާއިހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢަބްދު

ާމަހުެގާމިާމަޖިލީހުެގާއެއްޗެްއާބުނ ާފުރަތަމަާދުވަސްާާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާރަމަޟ ންާ

ދ އިރ ާާކަމަށް އަޅުަގނޑުެގާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށ އިވ ތީާ އެންމެހައިާ ރައްޔިާާެގާ ދިވެހިާ ތުންނަށްާާއަދިާ

މެންބަރުންާާާރަމަޟ ން އަށްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ދިވެހިާ އަރިސްކުރަން.ާ އެދުންތައްާ ހެޔ ާ އ އިާ ތަހުނިޔ ާ މަހުެގާ

ދަންނަވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހައިސިއްޔަތުންާ މެންބަރެއްެގާ ހިމެނޭާ ކ މިޓީަގއިާ ކުރިާ މަސަްއކަތްާ ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައިާ

ކުރިއިރުާއެާކ މިޓީާއަށްާކުރިމަތިލައްވ ފައިާތިބިާާންޓަވިއުާރ ތްތަކ އިާއިއަޅުަގނޑުމެންާޝަރުޠުާފުރިހަމަވ ާހުރިހ ާފަ

ާާިގނަާބޭފުޅުންނަކީާހަމަާވަރަށްާޤ ބިލުާވަރަށްާހުނަރުވެރިާހަމަާއެކަށީެގންވ ާބޭފުޅުންނޭ.ާެއހެންނަމަވެސްާޤ ނޫނުގައި

މިާާވ  ދެވެންާ ފުރުޞަތުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާާާާގ ތުންާ ކަމ5ާާައަންނަނީ އަޅުަގނޑުާާށްާބޭފުޅުންނަށްާ މެންނަށްާވ ތީާ

ާާމ ކު މަތިންާއަޅުަގނޑުެމންާއެާޒިންމ ާއުފުލީ.ާާާގ ތުެގާާބޭފުޅަކުާކަނޑައަޅަންޖެހޭތީާއ5ާާެސްތައްާދިނުމަށްފަހުަގއި

ާާާާގ ތުަގއިާހުރިހ ާޤ ބިލުާބޭފުޅުންެގާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ  ާބޭފުޅަކުާނަަގންޖެހ5ާާޭތެރެއިން

އޭެގކ ންެމވެއިރުަގއިާާ ބޭފުޅުންތަކެއްާ ވެސްާާސްާ އެންމެންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ދ ނެކަންާ އުނިެވެގންާ ންާ

މަސައްކަ އިންާ ކ މިޓީާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ވަރަށްާާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ކުރީާ ތްާ

މ ޙަ ވ ދަވެރިާ ަވރަށްާ ހަމަާ އެކުާ ބޭފުޅުާޒިންމ ދ ރުކަމ ާ ހުރިހ ާ މިދެންނެވިާ ވ ދަކުރެްއވި.ާާއުލެއްަގިއާ ވެސްާ ންާ

ާާ ފ ހަަގކުރެވުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރަނަގޅަށްާ އެންމެާ އޭެގތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭފުޅުނ5ާާާްއެހެންނަމަވެސްާ

ކަނޑައަޅައިާމިާމަޖިލީހަށްާރުހުންާދިނުމަށްޓަކައިާެގނައީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާކަންބ ޑުވޭާާ

ެގާތެރެިއންާހުށަހެޅިެގންާދިޔަާއިޞްލ ޙެއްެގާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާިމައދުާހަނދ ންކ ށްލަންޖެހޭ.ާާއިްއޔެާައޅުަގނޑުމެން

ކުރެްއިވާާ މަސައްކަތްާ ކ މިޝަނުަގއިާ އެާ ކުރީަގއިާ ދ ިއރުާ ފ ސްވެެގންާ ނަންތައްާ ިމާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ މިއަދުާ
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ާާއ ތް.ާައޅުަގނޑުާމިާއިާާބޭފުޅުންތަކެއްާބ ކީވެެގންާދިުއމުެގާފުރުޞަތުާއެބަ ދިނުމުެގާާއިނ ޔަތްޝ ރ ތްކުރަނީާދ އިމީ

ކަންތަކަށްާައޅުަގނޑުމެންާއިްއޔެާޖުޑީޝަލްާސަރވިސްާކ މިޝަން،ާމިދެންނެވީާފަނޑިޔ ރުންެގާބިލަށްާހުށަހެޅުނުާ

އިރުަގއިާނޫނީާމިފަދަާާާއިޞްލ ޙުެގާަމއްޗަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފަދަާކ ންމެާކ މިޝަނަކަށްާމީހުންާއެކުލަވ ލެވޭާ

ާާނިވަންާމުއައްސަސ ައކަށްާމީހުންާނެޭގއިރުަގއިާބައެާކ ންމެާމި ެއއީާހަމަާާާލަތްާއައުމަކީހ އްާނަންތައްާބ ކީެވެގންދ 

ާާާާވެދ ނެ ެއއްބަޔަކަށް ެއްއޗަކީާއަޅުަގނޑުމެންާ ނ ޔަތުެގާޕެކެޖެއްާއިކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާމީަގިއާވިސްނ ލަންޖެހޭާ

ކުރެވޭާދެާކ މިޝަނުން،ާމިސ ލަކަށްާހިއުމަންާރައިޓްސްާާއްޔަންަގނޑުމެންނަށްާމިާމީހުންާޢަދޭއިރުާދެންާމިއަދުާއަޅުާ

އ ތް.ާމިދެންނެވީާސިވިލްާސަރވިސްާއިންާާާާދިއުމުެގާފުރުޞަތުާއެބަާާވެެގންާާބޭފުޅަކުާބ ކ3ާާީކ މިޝަނުންާކުރީެގާާ

ާާ ކުރެާާދިއުމުެގާފުރުޞަތުާއެބަާާވެެގންާާބޭފުޅަކުާބ ކ3ާާާީވެސްާކުރީެގ ްއީވާާއ ތް.ާއެބޭފުޅުންާވެސްާޤައުމަށްޓަކައިާ

ާާ ާބޭފުޅުންނަށްާއެއްވެސްާކަހަލަާާޞަދެއްަގއިާކުރެއްިވާމަސައްކަތްތަކެްއ.ާއެވަރަށްާމ ތްާމަޤުހަމަާވަރަށްާއަުގހުރި

ާާނ ޔަތެއްާލިބިެގންާދިއުމަކީާެއއީާއެންމެާރަނަގޅުާއިންޞ ފުވެރިާގ ތްއ ވެާއެހެންާފަރ ތަކަށްާއިާާނ ޔަތެްއާނުލިބިއި

ލުާއުފައްދަމުން،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާޝުކުރުދަންނަވަމުންާއެންމެންެގާާބ އޭާައޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ތީާއެާސުވ 

 ތެރޭަގއިާހަމަހަމަވ ނެާގ ތަށްާކަންތައްާެގންދިއުމަށްާބ ރުއަޅަުމންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

 

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރުާހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާޖުމްހޫރީާޕ ޓީެގާފަރ ތުންާވ 

ާއަރުވަން.ާާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމަށްާފުރުޞަތުާ

ާ

 މ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ކ މިޝަނުެގާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއ ތީ،ާމިާސިވިލްާސަރވިސް  އ ދެ،

ެގ އެނޭގާާާާލ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަންނަވ ފައިާއ ތްާމިާރިޕޯޓަށްާބަލައިމެންބަރުންެގާތެރޭަގއިާކ މިޓީާއިންާ

މަސަްއކަތް ާާާާކުރަްއވ ފައިމީެގކުރީަގއިާ ވ ހަކަފުޅ3ާާުވ  ދެންމެއަކުާ ދެންާ ނުދ ކަން.ާ ހިމެނިެގންާ ދެއްކެިވާާާާބޭފުޅަކުާ

ފ ހަަގކުރެާ މެންބަރުާ މުހިއްާާއްވިޢިއްޒަތްތެރިާ މަޤ މުތަކެއްެގާ ކ ންމެާ މިފަދަާ ދ އިރ ތަކެްއަގިއާާފަދައިންާ މުާ

ސިފަާާާކ ށްފައިމަސައްކަތް ޤ ނޫނެއްެގާ މަސަްއކަތްތަކަށްާ ކުރެްއވިާ އެާ ބޭފުޅުންާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީހުންނަށްާ ވ ާ

ފޯރުކ ށްދެ އަތެއްާ އެހީތެރިކަމުެގާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެާ އެބަޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ އުސޫލުތަކެއްާެގނެސްެގންާ ވޭނެާ

ދ ާާާާވެއްޖެްއޔ ާއަޅުަގނޑުެމންެގާކ ންމެާމިާބ ވަތުެގާކ މިޝަންތަކަށްާހ ވެމުންާާކަމަށްާާހަމަޖައްސައިދޭން.ާއެހެންނޫން

ެއްއވެސްާާބޭފުޅުންާނިމިެގން ަވކިެވެގންާދިޔައިމަާއެާބޭފުޅުންނަށްާ ާާާާދ އިރު،ާކުށެއްނެތިާ ނ ޔަތެްއާނުވަތަާާއިކަހަލަ

ލިބޭނެ ނެާާމަދަދެއްާ އެބަގ ތްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ދެރަކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ދިއުމަކީާ އެނޭގާާާާތިެގންާ

ާާދ ާވ ހަކަާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޑުިއވިފައިާމިާާމ ލިއްޔަތުާކ މިޓީަގއިާއެބ ވަތުެގާމަސަްއކަތްތަކެއްާކުރަމުންާ
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މަ ެއކަންތައްތަކުެގާ ނިމިެގންދ އިރުާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ އިހަށްދުވަހު.ާ ދ ނެއ ތީާ އެޑްރެސްކުރެވިެގންާ ކަމަށްާާާާއްޗަށްާ

ޤަބޫލުކުރ އަ ާާާާޅުަގނޑުާ އ ތީ. ާާހިތްާ މަރުޙަލ ަގއި އިންތިޤ ލީާ މިާ ހިއުއ ދެ،ާ ކ މިޝަނުަގިއާާނުވަތަާ ރައިޓްސްާ މަންާ

އިޚުލ ސްތެރިކަމ  ވަރަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ކ ށްދެއްވިާ މަސައްކަތްާ ޝުކުރުާާމިހ ތަނަށްާ އެދައެކުާ ާންނަވަމުންާ

ްއވިާައުގހުރިާމަސައްކަތްތައްާހަމަަގއިމުެވސްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާކައިރިންާލ ލުންާއަޅުަގނޑުާދުށްާާކ ށްދެާބޭފުޅުންާއެ

ފަށަާާ.މީހެއް ފުރަތަމަާ މަސައްކަތްތައްާ ކުރިާ އެބޭފުޅުންާ އަޅުަގނޑުާ ާާއިއަދިާ ވެދެވެން އަޅުަގނޑަށްާ ާއ ތްަގތުމުަގއިާ

އަޅުާާާއެހީތެރި ހައިސިއްޔަތުންާ ަމގ މުެގާ އޭރުެގާ ވެދީފައިާކަމެްއާ ވަރަާާަގނޑުާ އެނޭގާ އެކަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ށްާވ ތީާ

އަށްާާާބޭފުޅުންނަކީާއެބޭފުޅުންެގާޒިންމ ާވަރަށްާފުރިހަމަާާބޭފުޅުންާކަމަށްާމެނުވީާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއ5ާާާެާާޤ ބިލު

އެާާއަދ ކުރަްއވ ފައ ފެށުމުަގއިާ ކަެމއްާ މިކަހަލަާ ޚ އްޞަކ ށްާ އަދިާ އެާާވ ތީާ ބުާާބޭފުޅުންާ އަދިާރަޔ އިނެންެގވިާ ާ

ރިސްކ  މިާާއުފުލެއްވިާ އުނދަުގލ ާ އުފުލެއްވިާ ބަލައިާާއަދިާ މައްޗަށްާ އެކަންތައްތަކުެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިާ ާލ އިރުާ

ާާ މިފަހަރު އެހެންމަެވސް،ާ ދެން،ާ ނިންމ ލ ނީ.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންާ ސ ބަސްާ ާާބޭފުޅުންނަށްާ ފ ނުވިާާމި

ނުވ ތީާައޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާާާހިމެނިފައިާާއެާބޭފުޅުންެގާނަންފުޅުތައްކ މިޓީާރިޕޯޓުަގއިާާ

ާއަޅުަގނޑުާއިށީނދެލ ނަން.ާަވރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާޕީޕަލްސްާއެލަޔަންސްެގާފަރ ތުންާވ ހަކަފުޅު ޢިއްޒަތްތެރިާާާދ އިރ ެގާކިނބިދޫދެއްކެވުމަށް

ާއަރުވަންާ.ޒަމީރަށްާފުރުޞަތުާމޫސ ާމެންބަރު

ާ

ާޒަމީރުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމޫސ ާމެންބަރުާދ އިރ ެގާކިނބިދޫ

ޅުންެގާތެރެއިންާާެިވ ާބޭފުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާސިވިލްާސަރވިސްާކ މިޝަންެގާމެންބަރުާކަމަށްާކުރިމަތިލަްއވ ފައ

އަޅުަގނޑަށް ާާާާމިާ ފ ހަަގކ ށްލެވޭހަމަ ވެސްާ ކ މިޓީަގއިާާާާކަމަކީާާާމިހ ރުާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މީަގއިާ

ާާާާބައިވެރިވަޑައިެގންނެވިާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުަގނޑުާމަޝްވަރ ކ ށްލިންާމި މިާާކަމ ާބެހޭާގ ތުން.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ

ާާ ނަން.5ާާާާވަރަށްާޤ ބިލްާބޭފުޅުންކ ޅެއްާކުރިމަތިލައްވ ފައިާއ ތީ.ާދެން،ާކ ންމެއަކަސްާައޅުަގނޑުާިމާހ ވަންޖެހެނީ

5ާާާާމީެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުމެންާާ ާާނަކީާެވސްާއެހ ާޤ ބިލުާބޭފުޅުންބޭފުޅުނ21ާާްނަމަށްާވޯޓުާދޭންާބަލ އިރުަގއިާމި

އޭގެާވ ތީާާކަމަށް އަދިާ މީެގތެރެއި،ާ ތިބިާއިތުރުންާ ޚިދުމަތްކުރައްވ ފަިއާ ވެސްާ ކުރިންާ ބޭފުޅުންނަކީާ ިގނަާ ންާ

ށްާރަެއއްކ ށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާވަާާއ މަހުރީާާޑުާެވސްާލިބިފައިވ ތީވެ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާރިކޯާާބޭފުޅުންނަށް

ދަތިވެ، މިާާބ ޑަށްާ ައޅުަގނޑުާ ގ ތެއްަގއިާ ކ މިޓީންާާާާޚ އްޞަާ މިާ ކަމަކީާ އަނެއްާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ަވުގތުާ

ާާ ަގއިާައޅުަގނޑުމެންާރިޕޯޓަކީާވަރަށްާފުރިހަމަކ ށްާފ ނުވ ފައިާއ ތްާރިޕޯޓެއް.ާއަދިާޭއެގއިތުރުންާމީާާއ ތްފ ނުވ ފައި
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ައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާކ މިޓީނާްާ ެއއީކީާ ވޯޓުދޭންާބަލ އިރުަގއިާވަކިާބޭފުޅަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވުންާކަުމަގއިާވިޔަސްާ

ބަލައިނުަގތީާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލެއްާނުކުރ ނަން.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާބަެއއްާބޭފުޅުންާއަޅުަގނޑަށްާއެބަާާ

ަގއިާވ ހަކަާނުދައްކ ތީާކަަމށްާވެދ ނެ.ާއެކަމަކު،ާމިާނތ ާާމުާގ ތެއްަގއިާމިޢ އްހަކަާދައްކ ތީާާވ ނޭނޭގާާއްލަވ ާކަންބަ

ދަްއކ ާާޕ ޓީެގ ވ ހަކަާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުާލަފަރ ތުންާ ވ ހަކަާާާނިންމީ.ާާންާ ބޭނުންވ ާ މީގަާާާދަންނަވ ލަންާ އިާާައކީާ

ފ ހަަގކ ށްލަން ތެރޭއަޅުަގނޑުމެންާ މަރުޙަލ ާ އިންތިޤ ލީާ މިދިޔަާ ކ މިޝަންތަކުަގިއާާޖެހޭނެާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ަގިއާ

ކުރެްއވިާބޭފުޅުންނ ާއަދިާމިހ ރުާމ ާބ ޑަށްާފަސޭހަފުޅުވ ންޖެހޭނެ.ާއެީއ،ާރ އްޖޭެގާޖުޑި ޝަރީާވެސްާާމަސައްކަތްާ

ޭއގެާ އަދިާ މުއަާފުރިހަމަވެާ ެވސްާ އެހެންާ ހުރީއިތުރުންާ ފުރިހަމަވެފައިާ ހުރިާާާމައ އްސަސ ތަކަށްާ އިތުރަށްާ އެްއކ ށްާ

ވަނީާމާިާާާކުރަންާބޭނުންަގނޑުާމިހ ރުާޤަބޫލު،ާއަޅުާރުާހުންނ ނީާނިމިފައޭ.ާއެހެންވީމ ތަކ ާހުރިހ ާކަމެއްާމިހ ާފިއްތުން

މި ސ ސަިއޓީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދިއުުމންާ ހ ިވެގންާ ާާާާކ މިޝަންތައްާ މަްއސަލަތަކަށް ހުރިާ ބ ޑުާާވަުގތުާ ވަރަށްާ

ބ  މ ާ އިތުރުާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ދަންހައްލެއްާ ވ ހަކަެއއްާ ިމާނަވ ކަށްޑުާ ފަރ ތުންާ ކ މިޓީެގާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ާ

ރި ތ އީދުެގންނެވިާ މައްސަލަާާޕޯޓަށްާ މިާ ގ ތަކަށްާ ވަކިާ މަޖިލީހުންާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަދިާ ދަންނަވ ާ ވ ހަކަާ ކުރ ާ

ާނިންމ ާދެއްވުންާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ.ާލަނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ނިމުމަށްފަހު މަރުޙަލ ާ ިއންތިޤ ލީާ ިމާ ރައީސް،ާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކ ިމޝަންތަކ އި މިާ މިތަނުަގއިާ ެއކިެއކިާާަގއިާ އަދިާ

ވަކިވެެގންދ އި ބޭފުޅުންާ މިާާރ ތަކުެގާ ހިތ މަފ ޅުކުރުމުންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާާދ ތީާ ެގންދ ތީވެާ ހަަމާާާާތަނުންާ ވެސްާ

މަރުޙަލ ގައިވަ އިންތިޤ ލީާ ހިތ މަކުރަން.ާ ރައީސްކަާާރަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރީެގާ ޭއެގާ އަދިާ ންާވެސްާ

ނޑުާފ ހަަގކުރަންާސީނ ާއަޙުމަދުާޒ ހިރުާފަދަާމުޙައްމަދާުާޚ އްޞަާގ ތެއްަގއިާއަޅުަގާާކ ށްދެއްވ ފައިާތިބިާބޭފުޅުން،

މި ވ ހަކަާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ބޭފުޅުން.ާ ކ ށްދެއްވިާ މެންބަރުކަންާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ބޭބޭފުޅުންނ ާ ފަދަާ ތަނަށްާާާޝިހ ބުާ

ބޭބޭފުޅުންނަށްާނުދޭާމިާާާާއިސްާހަމައެކަނިާފ ރުަގއިާފ ޓޯާަގނޑެއްާއަޅުވ ލ ފައިާދޫކ ށްލަންޏ ާއަޅުަގނޑަކަށްާކަމަކުނަ

އެ ުއޅުއްވީާވެސްާ ވެސްާ ބޭބޭފުޅުންާ މިާ ދީެގންާ ލ ރީާ ދައުލަތުންާ ދޭކަން.ާ އެްއޗެއްާ ސ ބަހަށްާްއވެސްާ ހިލޭާ ާ.
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އެހެންވީމ މަސައްކަ ނޫން.ާ ބައެއްާ ކުރިާ އެއްޗެްއާާތްާ މީހުންނަށްާ ކުރިާ ޚިދުމަތްާ ދައުލަތައްާ ގ ތެްއަގއިާ ޖުމްލަާ ާ،

އެކަންާކުރ ކަންާއަޅުަގނޑެއްާތ އީދެއްާނުކުރ ާވ ހަކަާހަމަާދަންނަވ ލީާާާދެއްވަންޏ ާއެއްާޤ ނޫނަކުންާނޫންާގ ތަކަށް

މި މަޖިލީހަށްާ ެއއީ،ާ ތެރޭަގއި.ާ މައްސަލަެއްއެގާ ތިބެެގންާާާނިޒ މީާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތިާ އަޅ ލުމެއްާ ަވރަށްާ

ާވ ހަކަާދަްއކ ތީާހަމަާދެއްކެނީާރައީސްާިއނޭގތޯ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާއެ

ާ

ާ

ާްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާާާާއ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ ާއެްއާނޫން.ާާންާއުފެދޭާމައްސަލަތެރެއިއެްއާނޫން.ާމަޖިލީހުެގާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގ

ބަހުބަ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެއެއްާ މަރުޙަލ ަގއިާ މައްސަލަާާސްެގާ ނިޒ މީާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންނެވީ.ާ އެްއާާާާވ ހަކަާ

ބަލަ އަޅުަގނޑުާ މަްއސަލަނުަގންނަންާާެއއްކަމަށްާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ މެންބަރުާާާ.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ އެއްާ

ާމިރު.ޢ އަޙުމަދުާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާ

ފަހުާދުވ ލަކުާާާާވ ލަކަށްއެއްާމިާނެީގާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅޭާރިޕޯޓުތައްާދުާާާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަ

ސަ ސިވިލްާ މިާ އެގ ތުންާ ބަދަލުވަމުން.ާ ގ ތްގ ތަށްާ އެކިާ މެންބަރުނާްާމިދަނީާ ކ މިޝަންެގާ ރވިސްާ

ސްާީމަގިއާާކުއެްއވެސްާބޭފުޅަކަށްާދީފައިވ ާމ ާާޔަންކުރުމަށްޓަކައިާކ މިޓީންާދިރ ސ ާކުރެްއވިާރިޕޯޓުަގިއާމިއިންއަޢް

ފ ހަަގ ކަެމއްހިމަނ ފައިާނެތްާކަންާއަޅުަގނޑުާ ކ ށްފައިވ ާ ހަމައަކުންާކ ންާއުސޫލަކުންާ ؟ާތޯކ ށްލަން.ާމިއީ،ާކ ންާ

ާއެއްާނެީގ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ާައޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާާއެކަންާސ ފުކ ށްލުމަށްޓަކައި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާމަޖިލީހުެގާކ މިޓީެގާމުޤައްރިރުާާއ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން. ރިޕޯޓުާހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާރިޕޯޓުަގިއާާވަނީ

އެއްާަގއްދޫާދ އިރ ެގާާާާކުރައްވ ފައި.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަތީާބަޔ ންއ ާާވ ާގ ތްާއެާާއެާކ މިޓީންާއެކަންާކުރަްއވ ފައި

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމް.

ާ
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ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާންާ:ގައްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމުާވ ހަކަދެްއކެވު

މިރުާނެންެގިވާާޢ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދެންމެަގިއާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާާ

އްާނޫންާކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާާއެާާތިާވިދ ޅުވީާނިޒ މީާމައްސަލަާާކުފ ނުާބައްލަވ ާަގތީ،ނިޒ މީާމައްސަލަާވެސްާމަނި

މަޖިލީހުންދެކޭ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ކުރެްއިވާާާގ ތުަގއިާ ކަމެއްާ ކ ންމެާ ކ މިޓީއަކުންާ ދެާ ކ ންމެާ ކ މިޓީއަކުންާ ކ ންމެާ

އެއްާހަމައަކ ާއެްއާއުސޫލެއްެގާމަ ށްާާރަ،ާއަޅުަގނޑުާވަތިން.ާއެހެންީވމ ކަމުަގއިާިވޔަސްާއެާދެކަމެއްާދ ންޖެހޭނީާ

ސަރވިހިތ  ސިވިލްާ މިާ ާާމަކުރަންާ ހ އްވުމުަގއި މެންބަރުންާ ކ މިޝަންާ ޢަސްާ ާާއްޔަންކުރުމުަގމިާ ާާއި ކ މިޓީންާމި

ްއާާވ ާހުރިާކަންތައްވެސްާއިންސ ފެއްާނެތްާގ ތެްއަގއިާކަންތައްާކުރައްވ ފައިތްާކުރަްއވ ފައިާހުރިާގ ތަކީާއެާމަސައްކަ

ާާ ާާކަމެއް ސަމ ލުކަކަމަށް މިާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ވ ހަކަާ ެއާ ދެކޭތީވެާ މަށްޓަކަިއާާއަޅުަގނޑުާ

ދަންނަވަން އެހެންވީމ އިނގޭާާާއަޅުަގނޑުާ މިތޯ.ާ އުސޫލަކުންާ މިާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ެވެގންވ ނެާާާާކަން،ާ

މަޖިލީހުންާމިހ ރު މިާޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަކަށް.ާ ހުށަހަޅ ފަާާމަންާރައިޓްސްާކ މިޝަނަށްހިއުާާގ ތެއްާ އިާއ ތާްާމިތަނަށްާ

މ ކު އެބަހުރިާ ކީްއެވެގންކެސްތަާރިޕޯޓުަގއިާ ދީފައި.ާ ކ އްާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ މިާ އ ތްާާާމިޝަނަށްތޯާ ހުށަހަޅ ފައިާ

ާ...ާެއކިާފަހަރުާގ ތްގ ތަށްާއީާމިކަންާއެކި،ާމިނެތީ.ާއެހެންވީމ ާސްތަކެއްާދެިވފައިލިސްޓުގައިާމ ކުާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު..

ާ

ާ(ކުރިއަށްާެގންދެވުންާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމު

ާާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާައޅުަގނޑުާނަގ ާނިޒ މީާނުކުތ ާަމނިކުފ ނުާނިޒ މީާނުކުތާ ާާ.ަގނޑުާދަންނަވަންޖެހޭާކަަމށްއަޅު

ާާއެ ނުަގންނަވ ނެ ބަލަިއާ ކަމަށްާ ޙައްޤަށްާާާކަންްއާ ރައްޔިތުންެގާ ވ ޖިބެްއާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވެސް.ާ

މިއަޅުަގނޑު ދެންނެާާމެންާ މައިކުވ ހަކަާ މިާާާވުން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވިޔަސްާ ޝުކުރިްއޔ ާާާކަނޑ ލިކަުމަގއިާ ދެންނެވީ.ާ

ާރިާރައީސްާ.ޢިއްޒަތްތެ

ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލަ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ މެންބަރުާ ދަންނަވަންާާޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ މަޖިލީހުގެާާާއެއްާ އ ތީާ

އ ތީ.ާމިހިސ ބުންާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާާާއ ތްާރިޕޯޓެއްާމިާާއްސަމެންނ ާހަމައަށްާއައިންާއަޅުަގނޑުާަގވ އިދުެގާތެރެއި

ވަޑައިެގންއ9.2ާާަ ނިމުނީ.ާ ބަހުސްކ ށްާ ހުރިހ ާާށްާ ތެރެއިތިއްބެިވާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާާާ ންާ

ާުމނީ.ާފުރުޞަތުާއަރުވ ާމިާނިވ ާގ ތުެގާމަތިންާއެާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާގައ171ާާިަގވ އިދުެގާާ

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާ.12

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވ ާގ ތުެގާާާމުންާވެސްާދަންނަވ ފައިަގނޑުާކުރިންާެވސްާމަޖިލިސްާފަށަޅުދެން،ާއ ންނ ނީާވޯޓަށްާދެންނެވުން.ާއަާ

ވުމަށްާާދެއްޖެހޭާރަނަގބީލުާމިހ ރުާޖައްސަވައިަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާޖަހަނ11:30ާާްމަތިންާވޯޓަށްާދެންނެވުންާއ ންނ ނީާާ

ާާއަޅުަގނޑުާއަމީންޢ އް ާފުރަތަމަާވޯޓަށްާދަންނަވ ލ ނީާާާއެދެން.ާ)ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާއެންމެމުެގާއަރިހުން

ކ މިޝަންެގހިއު ރައިޓްސްާ ާާާާމަންާ ެގ5ާާޤ ނޫނުެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ މެންބަރުނާްާވަނަާ ކ މިޝަނަށްާ ދަށުންާ ާ

މިކުރެއްއްޔަންޢަ އަޅުަގނޑުާ އެގ ތުންާ ނަންފުޅުތަކަށް.ާ ފ ނުއްވ ފަިއވ ާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވޯޓަވުމަށްާ މިހ ރުާ ށްާާ

ާާދަންނަވ ލަނީާހިއު ާދަށުންާކ މިޝަނަށްާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާެއކެއްެގ5ާާމަންާރައިޓްސްާކ މިޝަންެގާޤ ނޫނުެގ

ންާާކުެގާތެރެއިވިާނަންފުޅުތަންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްއްޔަންކުރެްއވުމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރައްޔިތުާމެންބަރުންާޢަ

/މ.ހުކުރަ ހިޔުއަލްފ ޟިާާދިެގާ އަޙުމަދުާ އަޒްރ ާ މަރިޔަމްާ މެންބަރުލ ާ ކ މިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ ކަމަށްާާާާމަންާ

ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާާކުރެއްވުމ އްޔަންޢަ

ާ

ާ]ްއވުންވޯޓުދެ[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

71ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

69ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:
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00ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 70ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.36ާާ .ާާ އެހެންކަމުން،70ާާޖުމްލަ ާ.

ހިޔުއަލްފ ޟިާާ/ާާމ.ހުކުރަދިެގ އަޙުމަދު،ާ އަޒްރ ާ މަރިޔަމްާ މެންބަރުކަމަށްާލ ާ ކ މިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ މަންާ

މަންާދެންާވޯޓަށްާިމާދަންނަވ ލަނީާހިއުާާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާމަޖިލީހުންާފެންނަކަމަށްާފ ސްކުރަްއވަިއފި.ާއަޅުަގނޑު

ެގާދަށުންާކ މިޝަނަށްާމެންބަރުންާޢައްޔަންކުރުމަށ1ާާާާްވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ5ާާާާެގާާރައިޓްސްާކ މިޝަނުެގާޤ ނޫނުާ

ދޭލިޔ ގެ،ޅ.ހިންނަވަރު ތެރެއިން،ާ ނަންފުޅުތަކުެގާ ހުށަހެޅުއްިވާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ާާ/ާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މެދުާޢިއްޒަތްތެރިާާޢައްޔަންކުރެއްވުމ ާާާާބަރުކަމަށްމަންާރައިޓްސްާކ މިޝަންެގާމެންމޫދު،ާހިޔުފ ޟިލ ާޖީހ ންާމަޙުއަލް

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށްާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

58ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

10ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 58ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.30ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،58ާާ.ާ ާ.

މަޙުާާ/ާާޅ.ހިންނަވަރު،ދޭލިޔ ެގ ޖީހ ންާ މެންބަރުކަމަށްާހިއުާާމޫދުާ،ައލްފ ޟިލ ާ ކ މިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ މަންާ

ާާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާމަޖިލީހު ދަންނަވ ލަނީ، ފ ސްކުރައްަވއިފި.ާއަޅުަގނޑުާދެންާވޯޓަށްާމިާ މަންާރައިޓްސްާހިއުންާ

ާާ ޤ ނޫނުެގ 5ާާާާކ މިޝަނުެގާ ެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށ1ާާާްަވނަާ މެންބަރުންާ ކ މިޝަނަށްާ ދަށުންާ ެގާ
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ތެރެއިން ނަންފުޅުތަކުެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ހ.އަްއޑޫެގރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަލްފ ޟިލްާާާާ/ާާ،ާ

ޠަ މެންބަރުކަމަށްާާހިޔުލ ލް،ާާއަޙުމަދުާ ކ މިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާޢައްޔަންކުރެްއވުމ ާާމަންާ މެދުާ

 މެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށްާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

72ާާެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުން

70ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 70ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.36ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،70ާާ.ާ ާ.

ައޙުމަދުާޠަާާ/ާާާހ.އައްޑޫެގ މަންާރަިއޓްސްާކ މިޝަންެގާމެންބަރުކަމަށްާޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްާާ،ާހިޔުލ ލްއަލްފ ޟިލްާ

މަންާރައިޓްސްާކ މިޝަނުެގާޤ ނޫނުެގާާހިއުމަޖިލީހުންާފ ސްކުރައްަވއިފި.ާއަޅުަގނޑުާދެންާވޯޓަށްާމިާދަންނަވ ލަނީ،ާާ

5ާާާާ ެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ރައ1ާާީވަނަާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްާ މެންބަރުންާ ކ މިޝަނަށްާ ދަށުންާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާެގާ

ގ.ރަތް ތެރެިއން،ާ ނަންފުޅުތަކުެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ ނ ހިދާުާާާ/ާާމިނ ާާރައްޔިތުންެގާ ފ ޠިމަތުާ އަލްފ ޟިލ ާ

ހިޔުޝ ކިރު މެން،ާ ކ މިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ ާާމަންާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމ  މެންބަރުންނަށްާބަރުކަމަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުާ

ާދެއްވުމަށްާ.ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާގ ތަކަށްާޯވޓު

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ
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72ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

33ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

37ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ ފ ސްވުމަށ70ްވޯޓުަގއިާ ާ.ާާާާ އަދަދު 36ާާބޭނުންވ ާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،70ާާ.ާ ާ.

ހިޔުއަލްފ ާާ/ާާގ.ރަތްމިނ  ޝ ކިރު،ާ ނ ހިދުާ ފ ޠިމަތުާ މެންބަރުކަމަށްާޟިލ ާ ކ ިމޝަންެގާ ރައިޓްސްާ މަންާ

ފ ހެއް މަޖިލީހުންާ ާާާާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ ދަންނަވ ލަނީ، މިާ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ރައިޓްސްާާހިއުނުވި.ާ މަންާ

ޤ ނޫނު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށ5ާާާާްެގާާކ މިޝަނުެގާ މެންބަރުންާ ކ މިޝަނަށްާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މ.މ ހުރ  ތެރެއިން،ާ ނަންފުޅުތަކުެގާ ހުށަހެޅުއްިވާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އަލްފ ޟިލްާާާ/ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ހިއު ސަލީމް،ާ މެންއަޙުމަދުާ ކ މިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ ޢައްޔަންކުރެއްާމަންާ ޢިއްޒަތްތެރިާވުމ ާާބަރުކަމަށްާ މެދުާ

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށްާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

35ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

36ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 
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ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 71ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.36ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،71ާާ.ާ ާ.

އަޙުމަދުާސަލީމް،ާާ/ާާމ.މ ހުރ  ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްާާހިއުާާއަލްފ ޟިލ ާ މެންބަރުކަމަށްާ ކ މިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ މަންާ

5ާާމަންާރައިޓްސްާކ މިޝަނުެގާޤ ނޫނުެގާާހިޔުނޑުާވޯޓަށްާމިާދަންނަވ ލަނީ،ާާނުވި.ާދެންާއަޅުަގާާމަޖިލީހުންާފ ހެއް

ާާ ެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 1ާާާވަނަާ ޢައްޔަންކުރެއްވުަމށްާ މެންބަރުންާ ކ މިޝަނަށްާ ދަށުންާ ެގާ

މ.ފ ސީތިއ  ތެރެިއން،ާ ނަންފުޅުތަކުެގާ ހުށަހެޅުއްިވާ މަޖިލީހަށްާ މަރިޔަާާ/ާާރައްޔިތުންެގާ ޝެނީއަލްފ ޟިލ ާ ން،ާމްާ

މެންހިއު ކ މިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ ާމަންާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމ ާ މެންބަރުންނަށާްާބަރުކަމަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާގ ތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުމަށްާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

33ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

38ާާާާާާާޓުާނުދެްއވ ާ:ވޯ

01ާާާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 71ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.36ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،71ާާ.ާ ާ.

ާމއ.ފ ސީތިއ  ާ/ާ ހިޔުާ ޝެނީން،ާ މަރިޔަމްާ ކ ިމޝަންއަލްފ ޟިލ ާ ރައިޓްސްާ މެންބަރުކަމަށްާމަންާ ެގާ

ފ ހެއްޢައްޔަންކުރެާ މަޖިލީހުންާ ހިއުނުވިާާއްވުމަށްާ މިދަންނަވ ލަނީާ ވޯޓަށްާ ދެންާ ކ މިޝަނުެގާ.ާ ރައިޓްސްާ މަންާ

ެގ5ާާާާޤ ނޫނުެގާާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށ1ާާާްވަނަާ މެންބަރުންާ ކ މިޝަނަށްާ ދަށުންާ ެގާ

ހުށަހެ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ހާ.ޅުއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ތެރެއިން،ާ ނަންފުޅުތަކުެގާ ލްާާއަލްފ ޟިާާ/ާާމިލައިންވިާ

ހިޔުޢ  އ ނިޔ ާ މެއިޝަތުާ ކ މިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ ޢައްޔަންކުރެްއވުމ ާާމަންާ ޢިއްޒަތްތެރިާންބަރުކަމަށްާ މެދުާ

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށްާ.

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

73ާާޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަ

29ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

41ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ/ާާ.ާއެހެންކަމުން،ާހ.މިލައިނ70ް.ާޖުމްލ36ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ 70ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

ާާއަލް ާާޢ ފ ޟިލް ހިޔުއިޝ ތު ފ ހެއްއ ނިޔ ާ މަޖިލީހުންާ ކަމަށްާ މެންބަރުާ ކ މިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ ދެނާްާނުވިާާމަންާ ާ.

މި ހިއުާާވޯޓަށްާ ާާދަންނަވަނީާ ޤ ނޫނުެގ ކ މިޝަނުެގާ ރައިޓްސްާ 5ާާާާމަންާ ެގ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ދަށުނ1ާާާްާވަނަާ ެގާ

ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ މެންބަރުންާ ހުށަހެޅުއްވިާކ މިޝަނަށްާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

މޫންޑްރ ޕްސް މ.ާ ތެރެއިން،ާ މުޙައްާާ/ާާނަންފުޅުތަކުެގާ ވަޙީދުއަލްފ ޟިލްާ ކ މިޝަންެގާާހިއުާާާ،މަދުާ ރައިޓްސްާ މަންާ

ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށްާ.ބަރުކަމަށްާޢައްޔަންކުރެްއުވމ ާމެން

ާ

ާ]ދެްއވުންވޯޓު[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

33ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

36ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ



 32 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަދަދުާާ މެންބަރުންެގާ ބައިވެރިވިާ ބޭނުންވ 69ާާވޯޓުަގއިާ ފ ސްުވމަށްާ ޖުމ35ް.ާ އެހެންކަމުނ69ްާާލަ.ާ ާ.ާާ،

މުޙައްާާ/ާާމޫންޑްރ ޕްސްމ. ވަޙީދުާާއަލްފ ޟިލްާ ކަމަށްާހިއުމަދުާ މެންބަރުާ ކ މިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ މަންާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ5ާާާާމަންާރައިޓްސްާކ މިޝަނުެގާޤ ނޫނުެގާާނުވި.ާހިއުާާމަށްާމަޖިލީހުންާފ ހެއްޢައްޔަންކުރެއްވު

ކަމަށ1ާާް މެންބަރުާ ކ މިޝަނުެގާ ދަށުންާ މަޖިލީހަށްާާާެގާ ރައްޔިތުންެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްާ

ޖަލްސ  މިއަދުެގާ ތެރެއިން،ާ ނަންފުޅުތަކުެގާ އަޅުަގނޑުާާާާހުށަހެޅުއްވިާ ނަންފުޅުާ ތިންާ ފ ސްވެފައިވ ާ މިާ އިންާ

މ.ހުކުރަދިެގ އަޙުމަދުާާ/ާާދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޒްރ ާ މަރިޔަމްާ އަލްފ ޟިލ ާާާ/ާާދޭލިޔ ެގ،ޅ.ހިންނަވަރުާާ،އަލްފ ޟިލ ާ

މަޙު އަދިާހ.އަްއޑޫެގޖީހ ންާ ޠަާާ/ާާމޫދު،ާ އަޙުމަދުާ މިއަލްފ ޟިލްާ އެހެންވީމ ،ާ އެޖެންޑ ާާާާލ ލް.ާ މިާ މަތީންާ ގ ތުެގާ

ހިސ ބުންާމިާނިމުނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދ ނީާވޯޓަށްާދެންނެވުމަށްާއ ތްާދެވަނަާކަންތަކަށް.ާެއީއާާާާއައިޓަމްާމިއަދުާމި

13ާާެގނައުމުެގާޤ ނޫނުގެާާއިޞްލ ޙުާާވަނ2ާަާށްނަޤ ނޫާސަރވިސްގެާާވިލްސިާާދިވެހ2007/5ާިާނަންބަރުާޤ ނޫނު

ާށ)ާމ އްދ ެގާވަނަ ާއިޖ ބަާދެއްވ ާޢުލ ނަށްކުރިާއިާާމުކ ށްއްޢ ާއިންާާއިދ ރ ާމަޖިލީހުެގާރައްޔިތުންެގާދަށުންާެގ(

ހުށަހަޅުްއވ ފައިވ ާާާދިރ ސ ކުރެއްވިާާނަންފުޅުތައްާފަރ ތްތަކުގެާާކުރިމަތިލެއްވި ހިމެނޭާޓުާރިޕޯކ މިޓީންާ ަގއިާ

ާާ ޖަލްސ  މިއަދުެގާ ދެންނެވުން.ާ ވޯޓަށްާ ނިންމ 12:00ާާނަންފުޅުތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާާާަގއިާ ކުރިންާ ގ ތަށްާ

ާާ ާާަގސްތުހަމަޖައްސ ފައިާއ ތީ.ާއަޅުަގނޑު ެއކުާިމއަދުެގާާާާކަމަށްވުމ ާާއިގ12:15ާާާަކުރަނީާމެންދުރުާނަމ ދަށްާގ ވަނީ

އެއީާިމާމަސަްއކަތްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާާ.މައަށްާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްހަާާންތައްާމެންދުރުާނަމ ދުާަވުގތ ވޯޓުެގާކަ

އ ތް އެޖެންޑ ާ ާާާާމިއަދުާ ކ މިޓީ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ނިމިޖިއްޔ ާ ވަުގތުތައްާާާާވަުގތުތަކަށްާގ ތުންާ ހުރިާ ދެންާ

އިޢުރިތ ޟުއެހެންވީމ ާާ.ބޭނުންކުރެވޭނެތީ މެންބަރަކުާ އެްއވެސްާ އެާ އަޅުަގނާާނުކުރައްވ ތީާ މަސައްކަތްާާގ ތަށްާ ޑުާ

ާާކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާވޯޓަށްާމިާދަންނަވ ކުރިއަށްާެގންދަންާަގސްތު ،ާދިވެހިާސިވިލ2007/5ާާްލަނީާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ާާ އިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާޤ ނޫނުެގ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާރައްޔިތުންެގ13ާާާސަރވިސްެގާޤ ނޫނަށްާދެވަނަާ

ާާޢުލ ނަށްާޖަވ ބުދެއްަވއިާކުރިމަތިލެްއވިާފަރ ތްތަކުެގާތެރެއިންާމއ.ކިނބިމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ާއިންާޢ އްުމކ ށްާކުރިާއި

ލަޠީފުާާާ/ މުޙައްމަދުާ މެންބަޑ ކްޓަރާ ކ ިމޝަންެގާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ާ،ާާ ކުރެްއވުމ  ޢައްޔަންާ ކަމަށްާ މެދުާރުާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުމަށް.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:
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ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

72ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 72ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.37ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،72ާާ.ާ ާ.

ާާ ކުރެއްވުމަށްާާޝަންެގާމެންބަރުާކަމަށްާޢައްޔަންޑ ކްޓަރާމުޙައްމަދުާލަޠީފް،ާސިވިލްާސަރވިސްާކ މިާާ/މއ.ކިނބި

މި ވޯޓަށްާ ދެންާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ ާާާާމަޖިލީހުންާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ސިވިލ5ާާާާްާ/2007ދަންނަވ ލަނީާ ދިވެހިާ އެްއ،ާ

އިޞްލ ޙުާެގނައުމު ާާސަރވިސްެގާޤ ނޫނަށްާދެވަނަާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާރައްޔިތުންެގ13ާާާެގާޤ ނޫނުެގ

ާާާާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ  ކިރިާާތަކުެގާތެރެއިންާގ.ކ އްާދެއްަވއިާކުރިމަތިލެްއވިާފަރ ތްޢ އްމުކ ށްާކުރިާއިޢުލ ނަށްާއިޖ ބައިން

ޢައްއަލްާާ/ ކަމަށްާ މެންބަރުާ ކ މިޝަންެގާ ޙަސަން،ާސިވިލްާސަރިވސްާ ފަހުމީާ މުޙައްމަދުާ ންކުރެްއވުމާ ޔަފ ޟިލްާ

ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

71ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަ
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ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 71ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.36ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،71ާާ.ާ ާ.

ާާ ކ މިާާ/ގ.ކ ށްކިރި ސަރިވސްާ ސިވިލްާ ޙަސަން،ާ ފަހުމީާ ޢައްޔަންޑ ކްޓަރާ ކަމަށްާ މެންބަރުާ ކުރެްއވުމަށްާޝަންެގާ

މަޖިލީ ފ ސްވެއްޖެ.ާ އިޢުލ ނުާާހުެގމަޖިލީހުންާ ނަތީޖ ާ ެގންދ އިރުާާރިޔ ސަތުންާ ދަންނަވަމުންާ ވޯޓަށްާ އަދިާ ކުރ އިރުާ

މެންބަރުންނަ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ ގ ތަށްާ ދަތިނުވ ނެާ ރިޔ ސަތަށްާ އަޑުާމަޖިލީހުެގާ ެއއްޗެއްާ ބުނ ާ ރިޔ ސަތުންާ ާާށްާ

ޢަމަ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއއްވެސްާ ަމޖިލީހުަގއިާ ގ ތަކަށްާ ކަހަލަާ އަޅުަގނޑުާާނުކުރެލުނީވޭނެާ ްއވުމަށްާ

މިތިމ ސްއިލް ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާާާާކުރަން.ާ ނަންބަރު ޤ ނޫނުާ ސިވިލ2007/5ާާާާްދަންނަވ ލަނީާ ދިވެހިާ އެްއ،ާ

ާާ އިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާޤ ނޫނުެގ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާރައްޔިތުންެގ13ާާާސަރވިސްެގާޤ ނޫނަށްާދެވަނަާ

އިދ ރ  އިޢުލ ާާމަޖިލީހުެގާ ކުރިާ ޢ އްމުކ ށްާ ގ.ނިއުާއިންާ ތެރެއިންާ ފަރ ތްތަކުެގާ ކުރިމަތިލެްއވިާ ޖަވ ބުދެއްަވއިާ ާާނަށްާ

ކ މިއަލްާާ/ާާވޭްވސް ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ދީދީ،ާ ޙަސަންާ މުޙައްމަދުާ ކަމަށާްާފ ޟިލްާ މެންބަރުާ ޝަންެގާ

ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ޢައްޔަންކުރެއްވުމ ާ

ާ

ާ]ްއވުންވޯޓުދެ[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

71ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 71ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.36ާާ .ާާ އެހެންކަމުން،71ާާޖުމްލަ ާ.

ާާ ކ މިއަލްާާ/ގ.ނިުއޭވވްސް ސަރިވސްާ ސިވިލްާ ދީދީ،ާ ޙަސަންާ އަޙްމަދުާ ކަމަށްާފ ޟިލްާ މެންބަރުާ ޝަންެގާ

ާާާާކުރެއްވުމަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްވެއްޖެ.ާއަޅުަގނޑުާދެންާވޯޓަށްާމިޢައްޔަން 5ާާާ/2007ދަންނަވ ލަނީާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ13ާާާށްާދެވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާޤ ނޫނުެގާާއެްއ،ާދިވެހިާސިވިލްާސަރިވސްެގާޤ ނޫނަ

ދެްއވައިާކުރިމަތިލެއްވިާފަރ ތްތަކުެގާޖ ބައިންާޢ އްުމކ ށްާކުރިާއިޢުލ ނަށްާއިާާދަށުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ 
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މުނިސި މ ލޭާ ާާތެރެއިންާ ނަންބަރު ދަފުތަރުާ ޢަބްދުއަލްާާ/1015ާާާޕަލްޓީެގާ ސިވިލްާސަރވިސްާާާާޖިހ ދު،هللاާފ ޟިލްާ

މެންބަ ާާކ މިޝަންެގާ ކުރެްއވުމ  ކަމަށްާޢައްޔަންާ ގ ތަކަށްާާރުާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުާ

ާވޯޓުާދެްއވުމަށްާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

71ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 71ާާވޯޓުަގއިާބައިވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 36ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުން،ާމ ލ71ާޭ.ާޖުމްލަ

ާާ ނަންބަރު ދަފުތަރުާ ޢަބްދުާާ/1015ާާމުނިސިޕަލްޓީާ ާއަލްފ ޟިލްާ ސަރވިهللا ސިވިލްާ ކ މިޖިހ ދު،ާ ޝަންެގާާސްާ

ޢައްޔަން ކަމަށްާ ޤ ނޫނާުާމެންބަރުާ މިދަންނަވ ލަނީާ ޯވޓަށްާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްވެްއޖެ.ާ މަޖިލީހުންާ ކުރެއްވުމަށްާ

ާާ ެގނައުމުެގ5ާ/2007ނަންބަރު އިޞްލ ޙުާ ދެވަނަާ ޤ ނޫނަށްާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ދިވެހިާ ާ،ާާ ޤ ނޫނުެގ ވަނ13ާާާަާ

)ށ( މަޖިލީހުެގމ އްދ ެގާ ރައްޔިތުންެގާ ދަށުންާ އިދ ރާ ެގާ އިޖ ބަާާއިންާާާ ިއޢުލ ނަށްާ ކުރިާ ދެއްވަިއާާޢ އްމުކ ށްާ

ހ.ނީލްކުރިމަތިލެއް ތެރެއިންާ ފަރ ތްތަކުެގާ ސިވިާާ/ާާވީލ ވިާ ޒ ހިރު،ާ މުޙައްމަދުާ ލީނ ާ ސަރވިސްާާއަލްފ ޟިލ ާ ލްާ

ތަކަށްާވޯޓުާާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ކ މިޝަންެގާމެންބަރުކަމަށްާޢައްޔަންާކުރެއްވުމ ާާ

ާދެއްވުމަށްާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:
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ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

31ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

36ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ ާާާާ.67ވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ާާާާ.34ފ ސްވުމަށްާ އެހެންކަމުން،67ާާޖުމްލަ ާ.

ކ މިާާާ/ވިލ ާާހ.ނީލް ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ޒ ހިރު،ާ މުޙައްމަދުާ ލީނ ާ ކަމަށްާއަލްފ ޟިލ ާ މެންބަރުާ ޝަންެގާ

ާާާާނުވި.ާދެންާއަޅުަގނޑުާވޯޓަށްާމިާާކުރެއްވުމަށްާމަޖިލީހުންާފ ހެއްޢައްޔަން 2007/5ާާދަންނަވ ލަނީާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ13ާާާ،ާދިވެހިާސިވިލްާސަރިވސްެގާޤ ނޫނަށްާދެވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާޤ ނޫނުެގާާއެއްާ

ާާާާއިންާާދަށުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ  ދެްއވައިާކުރިމަތިލެއްވިާފަރ ތްތަކުެގާއިޖ ބަޢ އްުމކ ށްާކުރިާއިޢުލ ނަށް

ޝަންެގާދުާމުޙައްމަދު،ާސިވިލްާސަރވިސްާކ މިސައިންާސަޢީ.ފޭދޫާއަލްފ ޟިލްާޙުސާާ/ާާތެރެއިންާދިއްގ ަގސްދ ށުެގ

ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށްާ.މެންބަރުާކަމަށްާޢައްޔަންކުރެްއވުމ ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

22ާާދެްއވީާ:ވޯޓުާ

30ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

13ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 52ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.27ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،52ާާ.ާ ާ.

ސަޢީާާ/ާާސ.ފޭދޫ ޙުސައިންާ ސައަލްފ ޟިލްާ ސިވިލްާ މުޙައްމަދު،ާ ކ މިާދުާ ކަމަށްާާރވިސްާ މެންބަރުާ ޝަންެގާ

ފ ހެއްޢައްޔަން ާާާާކުރެއްވުމަށްާމަޖިލީހުންާ 5ާާާ/2007ނުވި.ާއަޅުަގނޑުާދެންާވޯޓަށްާމިދަންނަވ ލަނީާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގ13ާާާއެްއ،ާދިވެހިާސިވިލްާސަރިވސްެގާޤ ނޫނަށްާދެވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާޤ ނޫނުެގާާ

ާާއިންާޢ އްުމކ ށްާކުރިާއިޢުލ ާާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ާާދަށުންާރައްޔިތުންެގ ދެްއވައިާކުރިމަތިލެއްވިާފަރ ތްތަކުެގާއިޖ ބަނަށް

މއ.ރޯޒުވ ން ޢަާާތެރެއިންާ އަޙްމަދުާ ޑ ކްޓަރާ ކ މި/ާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ކަމަށާްާލީދީދީ،ާ މެންބަރުާ ޝަންެގާ

ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށް.ާމެދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ޢައްޔަންކުރެއްވުމ ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

73ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

25ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

34ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

12ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 59ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.30ާާ ޖުމްލަ އެހެންކަމުން،59ާާ.ާ ާ.

ކުރެއްވުމަށްާާޝަންެގާމެންބަރުާކަަމށްާޢައްޔަންލީދީދީ،ާސިވިލްާސަރިވސްާކ މިޑ ކްޓަރާއަޙްމަދުާޢަާާ/މއ.ރޯޒުވ ންާާ

ާާ ހިާސިވިލްާާއެްއ،ާދިވ5ާާެާ/2007މަޖިލީހުންާފ ހެއްނުވި.ާއަޅުަގނޑުާދެންާވޯޓަށްާމިދަންނަވ ލަނީާޤ ނޫނުާނަންބަރު

ާާ އިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާޤ ނޫނުެގ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާރައްޔިތުންެގ13ާާާސަރވިސްެގާޤ ނޫނަށްާދެވަނަާ

ާ/ރ ތްތަކުެގާތެރެއިންާގ.އަލަފަރުދެްއވައިާކުރިމަތިލެްއވިާފަޢ އްުމކ ށްާކުރިާއިޢުލ ނަށްާއިޖ ބައިންާާާާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ 

މެދުާޢިްއޒަތްތެރިާޝަންެގާމެންބަރުާކަމަށްާޢައްޔަންކުރެއްވުމ ާާސަރވިސްާކ މިާާދަމް،ާސިވިލްއ އަލްފ ޟިލ ާޚަދީޖ ާާ

ާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާވޯޓުާދެްއވުމަށްާ.

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

72ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

69ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 69ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.35ާާ ޖުމްލަ ކަމުނ69ާް.ާ އެހެންާ ާ.

ާާގ. ާާާާ/އަލަފަރު އ ދަމްާސިވިލްޚައަލްފ ޟިލ  ޢަރވިސަާާދީޖ ާ ކަމަށްާ މެންބަރުާ ކ މިޝަނުެގާ ރެްއވުމަށްާކުއްޔަންސްާ

ާާ ވާ ާާގައިފުޅުާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރެއްވުމ ާުގޅިެގންާދެންާލިސްޓުބޭފުޅެއްެގާނަނ5ާާްމަޖިލީހުންާފ ސްވެއްޖެ.ާމިހ ރު

ނަންބަރާުާ ޤ ނޫނުާ މިދަންނަވ ލަނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނުދަންނަވ ނަން.ާ ވޯޓަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެހެންާ

ެގާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(13ާާވަނަާިއޞްލ ޙުާެގނައުުމެގާޤ ނޫނުެގ2ާާާާާާރވިސްާޤ ނޫނަށްސަާާދިވެހިާސިވިލ2007/5ާާް

ާާާާދަށުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ  ލ ނަންާއިޖ ބަދެއްވ ާކުރިމަތިލެއްވިާފަރ ތްތަކުެގާާއްމުކ ށްާކުރިާއިޢުޢ އިން

ާާ ހ އްވެިވ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވޯޓުންާ ޖަލްސ ަގިއާ މިއަދުެގާ ނ5ާާަތެރެއިންާ ާާބޭފުޅުންެގާ ާާމއ.ންފުޅު ާ/ކިނބި

ާާފު.ާގ.ލްފ ޟިލްާމުޙައްމަދުާލަޠީޑ ކްޓަރާއަ ާާާާނިއުމީާޙަސަން.ާގ.މުޙައްމަދުާފަހުާާއަލްފ ޟިލްާާ/ކ ށްކިރި ާ/ޭވވްސް

ޖިހ ދު.ާهللاާއަލްފ ޟިލްާޢަބްދުާާ/1015ާާއަލްފ ޟިލްާއަޙްމަދުާޙަސަންާދީދީ.ާމ ލޭާމުނިސިޕަލްޓީާދަފްތަރުާނަންބަރުާާ

މިއަދުާމިާނިމުނީ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށ10ާާާްހިސ ބުންާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމްާާާާއ ދަމް.ާމިާާދީޖ ޚައަލްފ ޟިލ ާާާާ/އަލަފަރުާާގ.

ާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއަހ ާނިމުނީ.ާ

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްތައްާ.13

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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މި އަޅުަގނޑުާ ާާދެންާ ައއިޓަމް އެޖެންޑ ާ މިާާއިތުރ11ާާުދަނީާ މަސައްކަތްތައް.ާ ތެރެއިންާާމަާާާެއހެންާ ސައްކަތްތަކުެގާ

ާމިއަދަކުާއިތުރުާމަސަްއކަތެއްާނެތް.ާ

ާ

ާޖަލްސ ާނިންމުންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާަގިއާ.10:30ާާވ ާހޯމަާދުވަހުާހެނދުނ2010ާާުާއ ަގސްޓ16ާާުޖަލްސ ާއެއްާއ ންނ ނީާދެންާމަޖިލީހުެގާ

ާ

ާނިމުނީާ.ާމަޖިލިސް.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

 _______________ 




