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 9:02 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 9:27: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި



1 

 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ދެވަނަވަނަ ދައުރުގެ ތިންރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަސް( )އަންގާރަ  2017 އޮކްޫޓބަރު 10

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން ކުރުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސް އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

  .ންކުރުކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާސް ޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/3/2އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

ޔައުމިްއޔާ.  ޖަލްސާގެ 3އަުށް  2017/18/15އިން  2017/18/23ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާއަުށް ހުރި ޔަުއމިއްޔާތައް. މި ޔައުިމއްޔާަތއް 11ވަނަ ޖަލްސާއިން 9ވަނަ އަހަރުގެ ެދަވނަ ދައުރުގެ  2017އެއީ 

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ާޝއިޢުކުރުމަުށްފަހު އެްއވެސް ެމންބަރަކު އިޞްލާޙެްއ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ، ަގާވއިދުަގއިާވ 

 މި ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަުށް ނިންމައިފިން. ގޮތުގެ މަތީން

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އެްނގުން އަންގާ ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ަގިއ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ  9:30ތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުން -4.1

 .1އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަުްށ އައި ބަދަލު. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -4.2

އި މިދަންނަވާ ކޮމިޓީތަކަުށް އެ ޕާޓީތަުކން ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންވެގެން އެކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ މަތީން މަޖިލީހުގެ ތިރީގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުތަުކގެ ލީޑަރުންނަުށް ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަުކން އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، 

)ހ(ގެ ދަުށުން އިޢުލާންކުރަން. ކޮިމޓީތަކަުށް ައއި ބަދަލު މިއަދުެގ  ވަނަ މާއްާދގެ 107ކޮމިޓީތަކަުށް ައއި ބަދަލު ަގވާިއދުގެ 

ބަދަލު.  3 ؛ާއއްމު ކޮމިޓީ -2ބަދަލު.  1 ؛މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ -1 ދަންނަވަން.ޔައުމިއްާޔަގއި ހިމަނާނެކަމުގައި  މި ޖަލްސާގެ

ސަރުކާރުެގ  -6ބަދަލު.  3 ؛މިޓީޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮ -5ބަދަލު.  5 ؛ސުލޫކު ކޮމިޓީ -4ބަދަލު.  2 ؛ަގވާއިދު ކޮމިޓީ -3

 ބަދަލު. 5 ؛މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ

 

 ހުުށަހަޅާ ކަންކަން  . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހުުށަހަޅާ ކަންކަން ރައީްސގެ މޭޒުން މަޖިލީހުގެ ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން  17)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު(ގެ  2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ޢަްއޔަންުކރުމަުށް ޓަކައި އެ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ެއ 

އި މި އެޖެންޑާ އަިއޓަމުގެ ދަުށުން މަޤާމަުށް މަޖިލީހުން މެންބަރަކު ކަނޑަެއޅުމާ ގުޅޭ މައްަސލަ. މި މައްސަލައިގަ

ކުރިއަުށްދާނީ، ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ހުުށަހަޅައިލާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން މި މަޤާމުަށް 

ހުުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންގެ ނަން ހުުށަހެޅުއްވުމާިއ އެ ނަމަުށް ތާއީދުކުރެއްވުުމެގ ފުރުޞަތު. އެއަުށްފަހު އެ 

ޖެންޑާ ައއިޓަމު ބަންދުވެގެްނދާނެ. އޭގެ ފަހުަގއި ވޯޓު ގަީޑގައި އެ ނަމާ މެދު ވޯޓުނެގުްނ އޮންނާނީ. އަުޅގަނޑު މިހާރު އެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( ަގއިާވ  17)ިދވެހި ސިވިްލ ސަރވިްސގެ ގާނޫނު(ގެ  2007/5މި ހުޅުވައިލަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނައިުބ ރަީއސް ޢައްޔަންކުރުމަުށް ަޓކަިއ ެއ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންެގ  ގޮތުެގ މަތީން، ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ

ތެރެއިން އެ މަޤާމަުށް މަޖިލީހުގައި މެންބަރަކު ކަނޑައެޅުމަުްށ ޓަކައި ނަން ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 ސައިންމަނިކަުށް. ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިާމލެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙު
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 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭގެ ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރަީއސްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާީތ، 

މުގައި ދެންމެ ތި ހުުށަހެޅުއްިވ ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަުށް ވާތީ މި ތަޅު 

ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުުށަހަޅަން ބޭުނން. އެއީ މިހާރުވެސް ކޮމިޝަުނގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރެއް ކަުމގަިއވާ އަލްފާޟިލް 

ކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ޝަހީދު މުޙައްމަދު، ވައިޖެހޭެގ، ގއ. ވިލިނގިލި. އޭނާގެ ނަން އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާ ވާހަ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުުށީ

ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު އެ  ޝުކުރިއްޔާ

 ހުުށަހެޅުއްވި ނަމަުށް އަުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަންދުކޮުށްލީ އިތުރު މެންބަރަކު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ފުރުޞަތު ބަންދުވީ. އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތު

 އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައިނެތުމުން. 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތެގ ވަ 8)ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު(ގެ  2006/6ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

މަތީން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ަރއީސް ޢައްޔަންކުެރއްވުމަުށް ަޓކައި ެއ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަުށުން 

ބެހޭ  މުައްއސަސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ މިިނވަން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅު

ގަިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  2017އޮކްޓޫބަރު  9ން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް ކޮމިޓީ
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، ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތަްއތަކާ ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މިނިަވން

 އަރުވަން. މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުަށް ފުރުޞަތުންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. އިއްޒަތްތެރި ނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެފު

 

 ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފު

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެންމެ ތި ފާހަގަުކރެއްވި މަަސއްކަތް މިިނވަންޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  `.

މެންބަރުންނުަށް  އިްއޒަތްތެރި ތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމަވާފަ. ރިޕޯޓް ެއކުލަަވއިލާފަ.މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައް

. މި ފުރުޞަތުގައި ެއ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަުާށއި އަދި ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަުށް ފުަށްފަުށުން ފޮނުވިފަ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ަރއީްސގެ މަޤާމަުްށ  ގެ؛ތި ހުުށަހެޅުއްވި ަނއިބު ރައީސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެންމެ 

 ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން.  ޔަންކުރުުމގެ މަްއސަލަބޭފުޅަކު ޢައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ ތައްތަކާ މުއައްސަސާަތކުގެ ކަން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން 

ެއކު ންނަުށް ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާމެންބަރު  ރިރަުށާއި އިްއޒަްތތެރި އެހެންމުޤައްރިރަުށާއި އިްއޒަތްތެރި ނައިބު މުޤައް

މިނެޓުގެ ބަހުސްގެ ަވުގތު. އެއީ ކޮންމެ ސިޔާސީ  30ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަުށް ބަހުސަުށް ހުުށަހެޅިފައިވަނީ 

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ލަން. ުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާމިނެޓު. އަ 5މިނެޓު އަދި މިނިވަން މެންބަރުންނަުށް  5ޓީއަކަުށް ޕާ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  .ޕީ.އެމުެގ ފަާރތުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަުށް ިވލުފުުށީއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޕީ

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ުށީވިލުފު

ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ަނއިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެފަިއ `. 

ކަމަކީ.  ކަމެއް އެއޮންނަތާ ދުވަްސކޮޅެްއ ެވއްޖެ. އެހެންކަމުން، މި މަޖިލީހުން ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އޮންނަ 

މަނިކުފާނަކީ  އެ، ޓް ބަލައިލާއިރުަގއި. އެހެންވީމާއެގޮތުން މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ނަންފުޅަކީ ޒާހިުދގެ ނަންފުޅު ރިޕޯ

ފުޅާގެ ތަޖުރިބާއާއި ބޭ އެ، ވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް. އެހެންީވމާމީގެ ކުރީަގއި ވެސް އެ ކޮމިަޝނުގެ ނައިބު ރައީސްކަން ކުރައް 

 ކުރަނީ މިއަދު ރާއްޭޖަގއި ދޭތެރޭގައި ސުވާުލ އުފައްދާނެ އެްއވެސް ާޖގަެއއް ނެތް. އަދި ައޅުގަނުޑ ަގބޫލު ކަމާޤާބިލު

ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ސަަބބުން އިންސާނުންނަުށް އަދި  ފައްކާެވގެން އަންނަ ޑިމޮކްަރސީގެ ނަމުގައި މީހުން މި 

މާޔަތްކޮުށް ަރއްކާތެިރޮކުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ެގ ޙަްއޤުތައް ހިރިުއޅޭ ަރއްޔިތުންއަޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޭޖަގއި ދި

އެހެން މި  ،އެ ވާޖިބު އަދާކުުރމުގައި އެ ކޮމިޝަުނގެ މަަސއްކަތް އިތުރަުށް ހަލުިވވެގެންާދނެ ކަމަުށް. ެއއީ ،ކަންކަން
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ްއވެސް ކުުެށއް ނެތް މީހުންގެ ަޙއްޤުތަްއ ދަންނަވަނީ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަުކން މި ފެންނަނީ އެ

ކިޔާ ޖަމާޢަތް. މި މީހުން  މި  އޭއެމް.ޑީ.ޕީ .ތަން ނިގުޅަިއގަތުމަުށް ޓަަކއި ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީައކުން މަސައްަކތްކުރާ

ތީ ވީ ކޮންމެ އިންސާނަކަުށް ،މިފަދަ ކަންކަން ބަލައި، ނީ މިކަހަލަ ކަންކަން. އެހެންވީމާގެންދަފެުށުނީއްސުރެން ކުރަމުން

އާދެ،  ؛. މި ޙައްޤުތައް ކަުަށވަރުޮކުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ދައުލަތުން، ދިވެހި ދައުލަތުންސް އޮންނަ ޙައްޤުތަެކއް ޮއވޭވެ

މި ގާނޫނު ވުޖޫދަުްށ  މި ގެންދާ ގާނޫނު، ފެހި ގާނޫނު؛ މިއަދު ޢަމަލުކުރަމުން އޮތް އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

. މި އް އުފެއްދިފަމެންގެ ތެރޭަގއި އެކި ކަްނކަމަުށް އެކި ނަންނަމުގައި ވަނީ ކޮމިޝަންތައައި ުދވަހުން ފެުށިގެން އަުޅަގނޑު

ެއުކ މި ކޮިމޝަންތައް މިނިވަންކަމާ، ކޮމިޝަންތަކުގެ ަދއުރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ބޭނުން. އެހެންކަމުން

ންކަމުން، މިއަދު މި ކޮމިޝަނުގެ؛ ހިއުމަން ރައިްޓްސ ހިނގާނެ ގޮތް ހުރިހާ މުއަްއސަސާއަކުން ހަދައިދޭންޖެހޭ. އެހެ

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މިއަދު هللا ަނއިބު ރައީެސްއ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ކޮިމޝަނަުށް ކުރިމަތިވި ދަތިތަކަުށް  ކޮމިޝަނުގައި

ގެ މަަސއްކަތްަތއް އެ ބޭފުޅުން ،ޙައްލެއް ލިިބގެންދާނެ. އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ އެ ކޮމިަޝނުގައި ިތއްބެވި މެންބަރުން

ގެންދާނެ ކަމަުށް. އެހެންކަމުން، މިއަދު މި އެކަން ކުރިއަުށް ، މިނިވަންކަން އޮވެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ުކރުމުގެ  އެންމެ

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ަރީއސެއްގެ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވި ކޮމިޓީަގއި ތިއްެބވި ހުރިހާ އެ އާދެ،  ؛ހުުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ

އަދި ވަރަުށް އުނދަގޫ ދަިތ  ،ންބަރުން ކޮުށްދެއްވި މަސަްއކަތަުށް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުންއިްއޒަތްތެރި މެ

ުށް ޓަަކއި މަޖިލީހުތެ ރައީސް ތި ކުރައްވާ ގެންދިއުމަލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަުށްމަރުޙަލާއެއްަގއި ވެސް މި މަޖި

 ފަރާތްތަކުން މިކުރާ ކަންތަކާ  އަޅުގަނޑުމެން އިދިކޮޅު ،ންނަވާނީއަުޅގަނޑު ދަ .ެވސް ޝުކުރު ަދންނަވަމުންމަސައްކަތަުށް 

މި މީހުން މިކުރާ ކަންތައްތަކުން މި މަޖިލީހުން  އިާރދަކުރެއްވީީތ،هللا އެުކގައޭ.  ކުރިމަތިލާނީ ވަރަުށް ކެރިގެން ސާބިތުކަމާ

 ،މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް މެދުކެނޑޭނެ ވަުގތެއް ނާންނާނެ. މި

ހަޅޭއްލަަވއިގެްނ، އަުޑގަދަކޮުްށ  ،ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ައޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރާނަން. އަޑުގަަދކޮުށްގެން

ެގ ަރއްޔިތުން  ،އަޅުގަނޑުމެން ،މީހުންނަުށް ހުރިހާ ކަންކަން ވާ ޒަމާން މާޒީެވ ހިނަގއްޖެ. މިއަދު މި ފެނިގެންދަނީ

ތަން. މިއީ ވަރަުށް  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރައްާވ ކަންތައްތަކަުށް ކަނޑަެއޅިގެްނ ދެކޮޅަުށް ބައެއް މީހުން މަސައްކަތްކުރާ

ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ޭބނުންވަނީ މިފަދަ ކަންތައްތަްއ ނުކުރައްވާުށޭ. ޝުކުިރއްާޔ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

މް.ޑީ.އޭގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަުްށ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެ

 ުށް.އިސްމާޢީލަ މުޙައްމަދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު  ހޯރަފުުށީ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުުށީ

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑުމެންެގ މިފަދަ ސަރުކާރުެގ މުއަްއސަސާައކަުށް 

ޓަކައި އެތަުނގެ ނަިއބު ރައީސަކު ހުސްވެފަިއވާތީ، އެ މަޤާމަުށް މީހަކު ނެންގެުވމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ހިންގުމަުށް

މި  ،އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރެއަުށް ޑިމޮކްރަސީ އައިސްފި ކަމަުށް ބުނެ ،ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި

މަޖިލިސް ތެރޭގައި މި ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ  ،އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން މި ހިންގަމުންދާ މި ގުރޫޕު،؛ މަސައްކަތްކުރާ ބަގަ 

 ގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔާ މުޅި ރައްޔިތުންނަުށް ފެނިެގން އެބަދޭ. އަުޅގަނޑުމެން ،މަސައްކަތްތައް ތި ބޭފުޅުން

ަޓކައި ަރނގަޅު ގޮތް ހޯަދއިދިނުމަުށްޓަކައޭ ބުނެ ވާހަކަަދއްަކވަމުން މި އުމަުށް ިޑމޮކްރަސީ ގެނައުމަުށްޤަ  ،ވާހަކަދަްއކަވަމުން

ސައްކަތްތަަކކީ އަުޅގަނޑުމެން އެްއގޮތަކަުްށވެސް ގަބޫލުކުރާެނ ޒީބީ މަނާތަހު، ގެންދަވާ ލާއިންސާނީމުންބޭފުޅުން މި ކުރައްވަ

 ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަނެއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ކަމެއް 

ހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެ މުައއްސަސާ އުފެދިފައި އޮންނަންޖެހޭ. އެ މުއަްއސަސާއަުށް މީހުން އެބަ ހަމަކުަރންޖެ ގާނޫނުން

ގެިރކޮުށްޓަކަުށް ގެރިތަެކއް ވަެދގެން އުޅޭހެްނ  !ބައްަލވާ ،މިފަދަ ދަނޑިވަޅުަގއި މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މި ބޭބޭުފޅުން

ތީ ބޭޭބފުޅުން މަޖިލީހަުށް ހޮއްވެވީ ކުރަުމން. މިކަހަލަ ލާއިންސާނީ ދަނީމި ދަެބއް ނެތް މަސައްކަތްތަްއ އަމި ބޭފުޅުންގެ 

ަރއްޔިތުންނަުށް ަޓކަިއ  ،އުމަުށް ޓަަކއި. ރައްޔިތުްނ މިއަުދ ވިސްނަްނވީ ޤަ އަޅުގަނޑުމެން ެއކަމަުށް އަަޖއިބުވަން

ުކރައްވާނެ އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަުކ ހޯދަން. އެހެންނަމަވެސް، ެއކަމެއް ނޫން މި ބޭފުޅުންގެ  ،މަސައްކަތްތަެކއް ކޮުށްދޭނެ

ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަުްށ ައއުމުން ލިބޭ މުސާރަ ނާޖާިއުޒ  ،މުސާރަ ފަރާތުން މި ފެނިގެންދަނީ. ދައުލަތުން ދޭ

ކުރަމުންގެންދާ  ބޭފުޅުންންނަުށް ކާންދެމުން މި އިގެ ބޭނުން އަނބިދަރިންނާއި ދަރީއެ ުމސާރަ ،ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮުށް

ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ުްށގެްނވާނެ މަސައްކަެތއް މަސައްކަތަކީ އަުޅގަނޑުމެން ެއއްގޮަތކަުށްވެސް މި ޤައުުމގެ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކޮ

 ،ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަަކއި ،ަޓކައިއުމަުށްއަުޅގަނޑަުށް އެނޭގ އިޚްލާޞްތެރިކަން، ސަރުކާުރެގ އިޚްލާޞްތެރިކަން ޤަ  ރައީސް.

ބު ރައީެސއް ޝަނުގެ ނައިއަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިއަދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމި ،އޮތްކަން ހާމަވެގެންދާ ެއއް ހެްއކަކީ

އެކަން ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ކުރަމުންދާއިރުަގއި މި ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތައް ހުރި  ،ކުރަުމންދާއިރުގައި ނެގުމަުށްޓަކައި މަސަްއކަތް

އެމް.ޑީ.ީޕއޭ ިކޔާ  ހުރިހާ ަރްއޔިތުންނަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ޮގަވއިލަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތެރި ަރއީސް.އިްއޒަތް ގޮތް ބައްަލވާ!

އުމުގައި ހަމަޔާއި އިންސާފުން ަކންކަން ކުރަމުންދާ ވެރިއެއް މި ޤަ ފޮހެލަން. .މި ޤައުމުން ނެތިކޮުށްލަން މި މީހުން 

ދަނީ.  ތަން ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން މި ފެނިގެންދިޔައިމާ މި ބޭފުޅުްނނަުށް އެކަންކަްނ ހަޖަމުނުކުރެވިގެްނ އުޅޭ 

މި ޭބފުޅުން މި ކުރަްއވަމުންގެންާދ  ،ޞަތަުށް ޝުކުރު އަާދކުރަމުންއަުޅގަނޑު ހަމަ ދެްއވި ފުރު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާ ނޭދި ވެސް ކާިމޔާބު ލިބުމަުށްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދުވަހަކު هللا މަސައްކަތަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުަވއި ނިމުނީ. ފުރުޞަތު ވާ ބޭފުޅުންނަުށް ފުރުަޞތުއެދިަވޑަިއެގންފައި ހިސާބުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ބަންދުވީ. 

 

 ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން  . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވުމަުށް އިދާރީ ވޯޓަުްށ އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ޯވޓަުށް އެހުން. ޯވޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަަވއިދެއް ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.

ުދވަހުގެ މަަސއްކަތްަތކުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިާސބަުށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަުށް ، 7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{7.1}

ވޯޓަުށް އެހުން. މި ައއިޓަމުެގ ދަުށުން؛ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަުށް ދަންނަވައިލާނަން. މި އަިއޓަމުގެ ދަުށުން ެދ 

ސަލައަކަުށް ވޯޓަުށް ދަންނަާވލުން އޮންނާނެ. ފުރަތަމަ މައްސަލައަކަުށް ައޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސ މައް

ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސްކަުމގެ މަޤާމަުށް  17ގާނޫނުގެ 

ފައިވާ ނަންފުޅަުށް. އޭގެފަހުަގއި ައޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ ގާނޫނު ނަންބަރު މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެްއވުމަުްށ ހުުށަހެޅި

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ހިއުމަން ރައިޓްސް  8)ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު(ގެ  2006/6

ޓު. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ކޮމިޝަންގެ ނައިުބ ރައީްސކަމަުށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަްނކުރެްއވުަމުށް ދަންނަވައިލާ ވޯ

 ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން. މިއަދުގެ ފުރަަތމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން، ސިވިްލ ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީ 17)ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާޫނނު(ގެ  2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ަނއިބު ރައީސްކަމަުށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު، ގއ. ވިލިނގިލީ ަވއިޖެހޭގޭ އަލްފާޟިލް ޝަހީދު 

 މުޙައްމަދު ހަމަޖެއްސެވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 46    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ

    26    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 26        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު

ިކ ކު ނެތް. ވަ. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރ26ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 46އަދަދު؛ 

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

އެހެންަކމުން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގެ ނައިބު ރައީސްކަމަުށް  .26ލަ؛ . ޖުމ14ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 26

އެ ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރު، ގއ. ވިލިނގިލީ ަވއިޖެހޭގެ އަލްާފޟިލް ޝަހީދު މުޙައްމަދުގެ ަނންފުޅު މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 ވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަަވއިލާނަން. 2 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މިއަުދގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން،  8)ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު(ގެ  2006/6ގާނޫނު ނަންބަރު 

، 1548ރު؛ ރސހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ ނައިބު ރަީއސްކަމަުށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު، ދަފްތަރު ނަންބަ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ހަމަޖެއްސެވުމާ މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެްއވުން 

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 47    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    27    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14      :ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު

 27        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު

ިކ ކު ނެތް. ވަ. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރ27ަުދ؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދ47ައަދަދު؛ 

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

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީްސކަމަުށް އެހެންަކމުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް  .27ލަ؛ . ޖުމ14ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ 27

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދުގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންެގ ، 1548އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު؛ ރސ

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެވުނުއިރު  . މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ހިސާބަުށްވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް

އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ، .ނިންމާލެވިފަ އެޖެންޑާގެ ހުރިހާ ައއިޓަމެއް މި ވަނީ

ތަމްސީލުކުރުމަުށް ޓަކައި  ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމޭ. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަކީ، ރައްޔިތުންމެންބަރުންނަުށް 

މެންބަރުންކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަިދ  ިއއްޒަތްތެރިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހޮއްަވވާފަިއވާ 

އަޅުގަނޑު ހަމްދަރުދީ އަދާކުރަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވެސް އަޅުގަނުޑގެ ހަމްދަރުދީ އޮތް ވާހަކަ އަޅުގަނޑު 

 ރަުށް ބޮޑަުށް ދަންނަވަން.ވަ

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަށް އައި ބަދަލު 
 

` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
   

    

 ބަދަލުތައް  އައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަށް 
 

 
  

ބަދަލު ގެނައި  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
 ތާރީޚު 

 އެ  ބަދަލުގައި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްގެ    .1
 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު އަސްޢަދު  ކޮމިޓީއަުށް

 2017-8-24 ޕީ.ޕީ.އެމް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

މަދު ފަލާޙްގެ  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް  .2
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކޮމިޓީއަުށް އެ ބަދަލުގައި

 މުޙައްމަދު ނާޡިމް 
 2017-8-24 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީގެ   .3
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކޮމިޓީއަުށް އެ ބަދަލުގައި

 މުޙައްމަދު ނާޡިމް 
 2017-8-24 އެމް.ޑީ.ޕީ  ވާއިދު ކޮމިޓީގަ

ގެ  هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު  .4
ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ކޮމިޓީއުަށް  އެ ބަދަލުގައި
 މަރުޒޫގު 

 2017-8-29 އެމް.ޑީ.ޕީ  ސުލޫކު ކޮމިޓީ

އަލިފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންގެ   .5
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކޮމިޓީއުަށް އެ ގައިބަދަލު

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް 
 2017-9-5 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

 އެ  ބަދަލުގައިފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގުގެ   .6
 هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު  ކޮމިޓީއަުށް

 2017-9-5 އެމް.ޑީ.ޕީ  ސުލޫކު ކޮމިޓީ

 ބަދަލުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ    .7
އަލިފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ކޮމިޓީއަުށް އެ

 ޙުސައިން 
 2017-9-5 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 

 ބަދަލުގައި މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގެ     .8
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  ކޮމިޓީއަުށް އެ

 2017-9-6 އެމް.ޑީ.ޕީ  ސުލޫކު ކޮމިޓީ

 ބަދަލުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ     .9
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  ކޮމިޓީއުަށް  އެ

 މުޙައްމަދުދީދީ 
 2017-9-6 އެމް.ޑީ.ޕީ  ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
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މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު   .10
 ހަމަޖެއްސެވުމުަށް 

ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު 
 އަދާުކރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

 2017-9-20 ޕީ.ޕީ.އެމް

ހޯރަފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްގެ      .11
މަރު މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢު ކޮމިޓީއަުށް އެ ބަދަލުގައި
 ޙުސައިން 

ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު 
 އަދާުކރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

 2017-9-20 އެމް.ޑީ.އޭ 

 ބަދަލުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދުގެ       .12
 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ކޮމިޓީއަުށް އެ

ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު 
 ކޮމިޓީ  އަދާުކރާ މިްނވަރު ބަލާ

 2017-9-20 ޕީ.ޕީ.އެމް

 ބަދަލުގައި ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ       .13
 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  ކޮމިޓީއަުށް އެ

ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު 
 އަދާުކރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

 2017-9-25 ޕީ.ޕީ.އެމް

ހީމް ޙަސަންގެ      ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ  .14
މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން  ކޮމިޓީއުަށް އެ ބަދަލުގައި

 މުޙައްމަދު 

ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު 
 އަދާުކރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

 2017-10-3 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު އަސްޢަދުގެ ބަދަލުގައި އެ   .15
ގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ކޮމިޓީއަުށް މަޑަވެލި ދާއިރާ

 ރަޝީދު  
 2017-10-9 ޕީ.ޕީ.އެމް ސުލޫކު ކޮމިޓީ

ޙިލްމީގެ ބަދަލުގައި هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު  .16
 އެ ކޮމިޓީއަުށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން 

 2017-10-9 ޕީ.ޕީ.އެމް ސުލޫކު ކޮމިޓީ

ބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ ބަދަލުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެން  .17
އެ ކޮމިޓީއަުށް އަލިފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

 ޙުސައިން 
 2017-10-9 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

އަލިފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންގައި   .18
 ޡިމް އެ ކޮމިޓީއަުށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ 

 2017-10-9 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޤަުއމީ ތަަރއްީޤގެ ކޮމިޓީ 

 

************* 




