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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަ 20ދެވަނަ ަދއުރުގެ ރުގެ ހައަ ވަނަ 1027

 ދުަވސް( )ބުދަ 1027 އޮގަސްޓް 12

 

 ދުޢާ . 2

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم على رسول الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  00ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. 2އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 .  1027/1/20އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ/ -2.2

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.0

 

 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. 0އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަށް އައި ބަދަލުތައް: 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން މަިޖލީހުގެ ތިރީަގއި މިދަންނަވާ  207ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ކޮމިޓީތަކަުށް ޕާޓީތަކުން ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުންވެގެން އެކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓަރީ 
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ވަނަ  207ގަވާއިދުގެ  ްސއަކުން އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން ކޮމިޓީތަކަުށް އަިއ ބަދަލުގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށްވާނީ ެއސް.އެމް.އެ

މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަުށުން އިޢުލާންކުރަން. ކޮމިޓީތަކަުށް އައި ބަދަލު މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްާޔަގއި ހިމަނާނެ ކަމުގައި 

 ބަދަލު.  2ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ،  -1ބަދަލު.  2މިޓީ، މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮ -2ދަންނަވަން. 

 

 ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.ކޮމިޓީތަކުން . 5

 

 . ހުުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީަތކުން  .5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

މަތިން ބޭރު ގެގޮތުބަޔާންކޮުށްފައިވާ ( ދ)ދާގެ ވަނަ މާއް 225ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގާނޫނުއަާސސީގެ  -5.2

ނޑަެއޅުމަުށްޤަ ރިަޕބްލިކް އޮފް ސްރީލަންކާަގއި  ޓްޓަކައި ިޑމޮކްރެޓިކް ސޯޝަލިސް އުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަީފރުން ކަ

ލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް ޢައްޔަންކުރުމާމެުދ ޟިއަލްފާ/ ކޮތަންމާގޭ.މވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަީފރުކަމަުށް ހުންނަ

ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ މައްސަލަ ޤައުމީ  ިދވަަޑއިގެްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަމޝްވަރާައކަުށް އެ

ަގއި ިއއްޒަތްތެިރ 1027އޮަގސްޓް  11މި ރިޕޯޓް  ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް.ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި 

ތުގެ ކޮިމޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަ

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އިބްރާހީމް ރިޒާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ިއބްރާހީމް ރިޒާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ނޑު މި ރިޕޯޓް   ުހުށަހަޅައިފިން.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއިވަނީ ޖުމްލަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ކޮންމެ  މިނިޓުގެ ބަޙުސްގެ ަވގުތު. އެއީ 20މި ރިޕޯޓުަށް ކަ

މެންބަރަކު އެްއވެސް މިނިޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  5މިނިޓު. އަދި މިނިވަން މެންބަރުންނުަށް  5ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަުށް 

ނޑަައޅަން.  އެދިަވޑަިއގެންފައިނުވާީތވެ ބަުޙސް ނިމުނީ  ކަމުގައި ކަ

. "އިންިޑއަން އޯޝަން ރިމް އެސޯސިއޭޝަން" )ައޔޯރާ(ަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަިއވެރިވުުމގެ 5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -5.1

ަގިއ 1027ޮއގަސްޓް  11ޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

 އަރުވަން.ޞަތު މުޤައްރިރު ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ިއބްރާހީމް ރިޒާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ނޑު މި ރިޕޯޓް ުހުށަހަޅައިފިން.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރަުށާއި ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ 

ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި އިްއޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޙްލާޞްތެރިކަމާއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓުަށް 

ނަޑއެޅިފަިއވަނީ ޖުމްލަ  ޕާޓީއަކަުށް މިނިޓު. ވަކި  5މިނިޓުގެ ބަޙުސްގެ ވަގުތު. އެއީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީައަކުށް  20ކަ

މިނިޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  5ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

 ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވުމަުށް. ،ވިލިމާލެ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާލެ 

ނުޑ މި މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ މަރުޙަލާގައި ހުުށަހަ ޅުްއވާފަިއވާ ކަްނތައްތައް، ކޮމިޓީން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރިޕޯޓަުށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މުޅި ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ފަރާުތން މިކަމުގައި މި ރޮނގުން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން.  އަުޅގަ

ނޑު މިކަމަުށް ޕާޓީގެ ހުރިހާ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތް  ވާހަކަދަްއކާނީ އަޅުަގނޑު. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

އަުށް ގެންދަންވީ މަޖިލީހުން ޖަލްސާ ކުރިއަުށް ރުހުން ދިނުމަުށް، ކުރިކުރިއަުށް ގެްނގޮސްދިނުމުަގއި ރުހުން ދޭ ވާހަކަ، 

 ގެންގޮސް ނިންމާލަދެްއވުމަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. މި މަސައްކަތް ނިންމުމަުށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހިސާބުން ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. 

 

 އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން ވޯޓުަށް . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއިާވ މައްސަަލއަުށް ޯވޓަުށް  5.1، 5.2އާދެ! ައޅުަގނޑު ގަސްުދކުަރނީ މިހާރު ދެން މިއަދުގެ މި އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ދަންނަވާލަން. ވޯޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަވާލަދެްއވުމަުށް އިދާރީޭމޒުަގއި ދަންނަވަން. 

 

 ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު()
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށް އަރުވަން. ޯވޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. ލައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑކޮޅުތަްއ ޗެްކކޮުށް

އުމުތަކަުށް ާރއްޖެއިްނ )ދ( ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ބޭރު ޤަ ވަނަ މާްއދާގެ 225ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާގނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑައެޅުމަުށް ޓަަކއި ޑިމޮކްރެޓިކް ސޯޝަލިސްުޓ ރިޕަބްލިކް އޮފް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަފީރުން ކަ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ުޙސައިން ޝަރީފް ޢަްއޔަންުކރެއްވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި  /ކޮތަންމާގޭސަފީރު ކަމަުށް މ.

 ޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓު ދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 55    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 52    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 15    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ 

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    15    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 15        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 55ލަ އަދަދު؛ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމްމި 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 15. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 52އަދަދު؛ 

ުށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ެނތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

އުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން އެހެންކަމުން، ބޭރު ޤަ .15ލަ؛ . ޖުމ25ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 15
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ނަޑއެޅުމަުށް ޓަަކއި ޑިމޮކްެރޓިކް ސޯޝަލިސްޓު ރިޕަބްލިކް އޮފް ސްރީލަން ާކގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ކަމުަށް ކަ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް ޢައްޔަންކުރުމަުށް މަޝްވަރާ އެުރވުމަުށް ވޯުޓގަިއ  /ކޮތަންމާގޭ.މ

 ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ލާނަން.ވޯޓަުށް ދަންނަަވއި މިއަުދގެ ދެަވނަ ލާނަން.މިއަދުގެ ެދވަނަ ވޯޓަުށް ަދންނަވައި ލާަނން.ދެވަނަ ވޯޓަުށް ދަންަނވައި

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މިއަދުގެ ެދވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. "އިންިޑއަން އޯޝަން ރިމް އެސޯސިއޭޝަން" )ައޔޯރާ(ގަިއ 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަުށް މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމަުށް ފެންނަކަމަުށް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާތީ، ކޮމިޓީން 

 މާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ނިންމެވިގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 55    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 52    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 17    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    17    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 17        ޖުމްލަ:

 ސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 55ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމް މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 17. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 52އަދަދު؛ 
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ެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ެނތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިެވަވޑައި 

"އިންިޑއަން ޯއޝަން ރިމް އެސޯސިއޭޝަން" ެއހެންކަމުން،  .17ލަ؛ . ޖުމ20ްވުމަުށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ . ފާސް 17

ިދވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަުށް މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމުަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަުށް ވޯުޓގަިއ  )އަޔޯރާ(ގައި

 ޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ވަވެ ބައިވެރި 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ  1027އޮަގސްޓު  10އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

                  ަގއި. 0000ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
   

    
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަށްއައި ބަދަލުތައް 
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