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2017/18/30ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 11:00 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 12:00: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަފަސް ވަނަ ދައުރުގެ ތިންރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަސް( ރާސްފަތި)ބު 2017 އޮކްޫޓބަރު 26

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  28ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/3/5އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އެްނގުން އަންގާ ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ޓީ ކޮޓަރީ ކޮމިޓީ، ކޮމި އްމުއާގައި  12:00މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ކޮމިޓީ،  ލިްއޔަތުމާގައި  12:00. 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ،  މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭަގއި 11:00 .3
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ަގއި ޤައުމީ ތަރައްޤީެގ  2:00ންދުރުފަހު މެ .3ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  ލޫކުސުަގއި  1:00 މެންދުރުފަހު .2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 .3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ، 

 

 ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން މަ . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.މަ ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ހި ދައުލަތުގެ ނަުމގައި ވެރިކަން ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ިދވެ 93ނޫނުއަސާީސގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާ  -5.1

އެ  އިރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަހިންގާ ފަރާތުން ބަިއވެރިާވ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަުްށ ޢަމަލުކުރަންވާނީ 

 ގާލީ އެމެންޑްމަންޓް ޓުކި"ން ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފައި ވާީތ މަތީ ގޮތުގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަުށްފަހު އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ

މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަުށްޓަކަިއ  ކުުރމާގުވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީދި "ރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްދި މޮންޓް

ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ.  އާގޮެތއް ނިންމެވުމަުށް އެ މައްސަލަ އިވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވަފޮނުއް

 މަުށް ދަންނަވަން.އްއާ ދެްއވުމަުށް އަމީންއިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް ިއއްވަ ފޮނުްއާވފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 

  ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

މަސީޙް މުޙައްމަދަުށް. ވެދުްނ ސަލާމަުށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ރޮޓެކްޝަން ޕްދަ  ިވއެނާ ކޮންވެްނޝަން ފޯ"ކަމަުށްވާ  އަްޤވާމީ މުޢާޙަދާެއއްދިވެހިރާއްޖެއިން ބަިއވެިރވެފަިއވާ ބައިނަލް

ދެޓް ޑިޕްލީޓް ޓު ރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންޝަސް ލް ޕްއަމޮންޓްރި "ލާފައިވާ އިގެ ދަުުށން އެކުލަވަ "ދަ އޯޒޯން ލޭޔަރ އޮފް

ދިވެހިރާއްޖެއިން  "ގާލީ އެމެންޑްމެންޓް ޓު ދަ ޕްރޮޓޮކޯލްކި"ލާޙު ކަމަުށްވާ ޞްރުުކރެވިފަިއވާ އިއަުށް އިތު"އޯޒޯން ލޭޔަރ ދަ

ލްސާގަިއ ަވނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަ 11 އޮކްޓޫބަރު  2017ގުޭޅގޮތުން  ކުރުމާގުތަސްދީ

ކުރުމަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގުދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީ  "ގާީލ އެމެންޑްމަންޓް ޓު ދަ ޕްރޮޓޮކޯލްކި" ،މަޝްވަރާކުރުމަުށްފަހު

ދާތަކުެގ ހައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާވެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި ވެރިަކން ހިންގާ ފަރާތުން ބަކަމަުށް ވަނީ ނިންމަވާފައެ 

 އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުަށްފަހު އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ  އިރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަމައްޗަުށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ 

 ،ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮުށްފައި ވާތީ 93ނޫނުައސާސީގެ ޤާެގ މަތީން ކަމަުށް ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތުގެ

މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ކުރުމާގު ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީ" ޓު ދަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ގާލީ އެމެންޑްމެންޓްކި"

 މެދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި  އާއެ ަމއްސަލަ އިމަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވަ  ރުހުން ހޯދުމަުށްޓަކައި ރައްޔިުތންގެ

 ކުރުމާގު ތަސްދީިދެވހިރާއްޖެއިން  "ގާލީ އެމެންޑްމެންޓް ޓު ދަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްކި "އަްނަގވައިެދއްވުން އެދެމެެވ.  ގޮތް
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 ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ މި ސިޓީއާ ޖީން ތައްޔާރުކުަރްއވާފަިއވާ މަޢުލޫމާތު އޮފް އެންވަރަމަންޓް އެންޑް އެނާގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓްރީ 

ދިމްކުމް؛ ޚާ. 2017 އޮްކޓޫބަރު 23. 1439ޞަފަރު  3އެކު އަރިސްކުރީެމވެ. އިޙްތިާރމް ޤަބޫކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا ޢަބްދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވިއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން.އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައުށް ފޮނުޤަމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.  ،6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

މިނިސްޓަރ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް  އިވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރައްވަ  2017 -6.1

 އޮކްޓޫބަރު  25ގޮުތގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު  ނިންމެވި އިބަޖެޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ، ޓުހުުށަހެޅުއްވި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެ

ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު  ލާޙެއް ިލބިފައެއްޞްނުވުނު. މި ރިޕޯޓަުށް އެއްެވސް އިގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮ 2017

ލެ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ވިލިމާ ،ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު  ޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީމަ

 ޙުސައިންމަނިކު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަށް ަޜރީން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ `. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

ގޮުތގެ ރިޕޯޓު  ވަނަ އަަހރުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަްތ ކުރިއަުށްދިޔަ 2017 އްވިހުުށަހެޅު

ޖެހޭ ވަރުަށް ޙަލާގައި ހަމަ ދަންނަވާލަން އެބަ. މިއަދުގެ މި މަރުލީހުގެ ތަޅުމަުށް ހުުށަހަޅާފަމަޖިއަޅުގަނޑުމެން މި ވަނީ 

ދުމަތްތަކެއް ބުރޫއެިރޔަނުދީ ޚިަރއްޔިުތންގެ ވަރަުށް މުހިންމު  ،ހިންމު ބޭނުންތަކެއް ހާސިލްކުރުމަުށްޓަކައި މު

ން ރުފިޔާ އަމިލި 493ވާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ  ކުރިއަުްށގެންދިއުމުގެ މުހިންމު މަޤްޞަދުގައި ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާފައި މި

ާއއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ގުިޅގެން ގެ ަމޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީޔިތުންފާސްކޮުށްދިނުމުގެ މަސަްއކަތް އަޅުގަނޑުމެން ރައް 

ނީ އެހެން އަހަރުތަކެޭކ އިްސކަންދީފައި ވާވެސް  ފުރަތަމައުފައްދާފަިއވާ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ކުރިއަުށްގެންދިއުުމގައި 

 ،ނެ ތަރުތީބެްއ އެކަުށަެއޅުން. މިގޮތުންވެސް ެއއްފަދައިން ސުްނގަިޑ ކަނޑައަަޅިއގެން މަސައްކަްތ ކުރިއަުށްގެންދާ

މަސައްކަތުގެ މުހިންމު މި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮުށްަފއިވާ ގޮުތން މި ދެ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން އުފެދޭ 
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ނަުރެގ އިތުރުން މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ގަވަރުދި ޭއގެ ން ހޯދުމަުށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އައަކޮމިޓީއަުށް ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނި 

ަގއި ނިންމިފައިވާ މި މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދިއުމު. މި ދެ ލަފާގައި ވެސް ގަނޑުމެން ލިޔުމުން ވާނީ ހޯދާފަލަފާ އަޅު

މިނިސްޓްރީ އޮްފ ބިފަިއވޭ. އަދި ެއއާެއކުަގއި ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެދެޭވ ރަނގަުޅ ޖަވާބެއް ލި ބެހޭ ނިންމުންތަކާ

މިނިސްަޓރ އޮފް ފިނޭންސް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަުށް ވަަޑއިގެްނ  ؛ފިނޭންސްގެ ޓީމު

ސެޝަނެއް ގެ ދިގު ވަރަކަުށް ގަޑިއިރު ހަމަައުށް، ގާތްގަނަޑކަުށް ތިން އ14:00ާގެން ުށިއިން ފެ 11:00 ިއއްޔެ ގާތްގަނޑަކަުށް

ގެންދިަޔއިން. އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިިދޮކޅު ޕާޓީގެ މެންބަރުން ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަުށް 

ތެޭރގައި މި ބަެޖޓަުށް އާމްދަނީ ހޯދުމާއި އަިދ ޭއގެ މު ސުވާލުތަެކއްެގ ޖަވާބު.ގޮތަުށް ކުރެވިދިޔަ ވަރަުށް މުހިން ހަމަ ހިމެނޭ

ބޭފުޅުން ުކރައްވާަފއިވާ ވަރަުށް ގިނަގުނަ  ނޫންތޯ ޮއޅުންފިލުވުމަުށް އެ ރަނގަޅުޯތ، ރުމަުށް ލިޔެވިފަިއވާ ޮގތް އެޚަރަދުކު

އަދި ިމ  ،އާއި ަސބަބަކީ ކޮބައިތޯ ވާ ނު ނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ލިބިފައިވަ 17ދަނީ ެކއްގެ ަޖވާބު. ޭއގެެތރޭގައި އާމުސުވާލުތަ

އްުލކުރާެނ ޙަގެ ތެޭރގައި ހުރި މައްސަލަތައް ތަކުޒްމެޝަ އު ކައި ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ެރވެނިހޯދުމަުށްޓަދަނީ ބަޖެޓަުށް އާމު

މުޅި ބަޖެޓަުށް ވޯޓުަށް  އެ ނަތީޖާގެ އަލީަގއި ައޅުގަނޑުެމންނަުށް، . އެހެންވީމާތައް އަޅުގަނޑުމެން ވާީނ ހޯދާފަގޮތް

ގެ މި ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ، އެ ވަގުތު ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން މެންބަރުންގެ ވޯޓު އަުޅގަނޑުމެން 13ދިަޔއީ. އެހިގެން

 އެުކަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން އުފަލާ ފާޤުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިގެން.ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ ިއއްތި 

ަބރު އަޙްމަދު ނާޝިދު އަދި ންމެްނބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ކޮުށް އެމް.ޑީ.ީޕގެޞަޚާއް

އިތުރުން މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ވޯޓު އަުޅގަނޑުމެންގެ މި މުހިންމު މަސައްކަތަުށް އޭގެ 

ކުރުމުަށް ގޮެތއްަގއި މި މުހިންމު މަސައްކަތް ޞަުމގައި ފާހަަގކުަރން. އަދި ޚާއްކަ ލިބިގެންދިޔަކަން މިއީ ވަރަުށް ބޮޑު އުފަލެއް

އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮކމިޓީގައި މި މަސައްކަތުަގއި  ިއ،ުށް މި ތަޅުމުގައި ފުރުޞަތު ދެއްވައަޅުގަނޑުމެންނަ

ެއއީ މިފަދަ މަސައްކަަތކަކީ  ޝުކުރެއް ދަންަނވާލަމުން، ޞަޚާއް  ބޭފުޅުންނަުށް ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންދެްއވީީތވެ ހަމަ އެ ދެ

ރިޕޯޓު ހުުށަހަޅާ  ުށް ވާތީ މިފަދަ މަސައްކަތެއް ނިންމާލުމުގެ މަރުޙަލާގައި ހަމަ މިތަކަރައްޔިތުންނަުށްޓަަކއި ނިންމޭ މަސައްކަ

 ،ބޭފުޅުންގެ ނަން ފާހަގަކުރަމުން އްޔަތުން ނަން ފާހަގަކޮުށްލުމަކީ އެންމެ އެކަުށޭނަ ރަނގަޅު ކަމަުށް ވާތީ އެސި މީހެއްގެ ހައި

ޕީ.ޕީ.އެްމގެ  ،އެމް.ޑީ.އޭ ؛ޕާޓީ ޖޮއިން ޕީ.ޖީ ގުރޫޕު  ރިކަމާއެުކ އަުޅގަނޑުމެްނގެއަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ވަރަުށް ކެތްތެ

 . މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައިގޮތެްއަގއި ފާހަގަުކރަން ޞައްކަތް ވެސް އަުޅގަނޑު ަހމަ ޚާއްމެންބަރުން ކޮުށްދެއްވި ބުރަ މަސަ

ވިަފއިވާނެ. އަުޅގަނުޑ އިްއޔެަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ަވގުތުތައް ހޭދަކުެރވުނު ގޮތާއި އަދި ހާޒިރީގެ ލިސްެޓއް ވެްސ އެކުލެ

ވަނަ އަހަރަުށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  2017އީ އެ؛ ނިންމި މަސައްަކތްއަޅުގަނޑުމެން މި  ،ހަމަ ހުުށަހަޅާލަން ބޭނުމީ

 ން ރުފިޔާގެ ަސޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން އަމިލި 493އްވާފަިއާވ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއެންޑް ޓްރެޜަރީން 

ވަނަ ަބއްަދލުވުމުަގއި ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން  3ގަިއ ޭބއްިވ ކޮމިޓީެގ  2017 އޮކްޓޫބަރު 25ލާޙުތަާކއެކު ޞްނެވި އިގެން

 ފަިއވާ ކޮމިޓީން ފާސްކުރަްއވާ ،ވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ފާސްކުރަްއވާފަިއވާތީވެ ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެ ަގއިވޯޓު
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އެއްވެސް އަދަދަުށް ލަ ޖުމު ގެ މެންޓްރީ ބަޖެޓުއިވާ ސަޕްލިފަވަނަ އަހަރަުށް ހުުށަހެޅި 2017ބުން ލާޙުތަުކގެ ސަބަޞްއި

މިކަން މިއަދު  އި،ން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަށް ހުުށަހަޅަބަދަލެއް އައިސްފައިުނވުމާެއކު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދަުށު

ރިއްޔާ. މި ތަޅުމުގައި ފާސްކޮުށްދެއްވުަމުށް އެދި އެގޮތަުށް މި ރިޕޯޓު ހުުށަހަޅަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކު

 .وبركاته هللاةورحم عليكم المس  الو
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެރި ނައިބު  ،މެްނބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ބަޖެުޓ ކޮމިޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި މުޤަްއރިރަުށާއިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ރިޕޯޓުަށް  ދަންނަވަން. މި  ކަމާއެކު ޝުުކރުތެރިޞްން މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާިއއްޒަތްތެރި އެހެ ،މުޤައްރިރަުށާއި

މިނެޓު. ފުރުޞަތު  3މަތީން ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ވެސް  މު ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެއާއްކަނޑައެޅިަފިއވަނީ 

 ވެ ގަންަނވާތީމުން ެއއްވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެިދވަަޑއިނުރިޕޯޓު ފުރިހަމަކަ ކޮމިޓީގެ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ހުޅުވާލަން. 

އެެހންކަމުން، ދެން އޮތީ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަުށް ނަގާ ވޯޓުނެގުން.  ސް މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން.ހުހިސާބުން ބަ  މި

ޖަހާނެ ވާހަަކ ަގއި ބެލް 11:25ކަ ދަންނަވަން. ަގއި އޮންނާނެ ވާހަ 11:30މިއަދު  ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަުށް ނަގާ ވޯޓު ނެގުން

  . ވަރަުށް ޮބަޑުށް ޝުކުރިއްޔާ.ވެސް ދަންނަވަން

 

 ] އަުށް  11:53އިން  11:08: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ބްދުޢަރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ކަމަުށްޓަަކއި ިއއްޒަ ކަަމުށް. ކުޑަ ޓެކްނިކަލް މައްސަަލއެއް ދިމާެވގެން ކުަޑކޮުށް ލަްސވި ޖަލްސާ ކުރިއަުށްގެންދަން

 ފަުށްއެދެން. މެންބަރުންގެ އަރިހުން މާ

 

 ހުން އެ ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް . 7

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުމަުށް އިދާރީއިހުން. ޯވޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަވަ އެ ވޯޓަުްށ އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ޯވޓަުށް ،7 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

ބަެއއް ބަދަލުތައް ދަންނަވައިލާނަން.  މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީތަކަުށް ައއި )ަވގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. 

މަޖިލީހުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ވަނަ މާއްދާގެ ) 107މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ ރައްޔިތުންގެ 

ގެ ޕާލިމެންޓްީރ ެއކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކު ެއ ޕާޓީތަކުން ަބދަލުގެންނަން ބޭނުންވެގެން ކޮމިޓީތަކަުށް 
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ވަަނ 107ބަދަލު، ގަވާއިުދގެ އައި  ކޮމިޓީތަކަުށް އެހެންކަމުން، ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން އަްނގާފަ.

ހިމަނާނެކަމުގަިއ އި ައއި ަބދަލު މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްާޔގަ ކޮމިޓީތަކަުށް އިޢުލާންކުރަން.  )ހ(ގެ ދަުށުން މާއްދާގެ

 ބަދަލު. 2ިތޞާދީ ކޮމިޓީ؛ އިޤް -3ބަދަލު.  2ާއއްމު ކޮމިޓީ؛  -2ބަދަލު.  2މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީ:  -1ދަންނަވަން. 

ދަްނވާލަން ވޯޓަުށް ކޮުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުޮކުށްއަރުވަން. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 ދަންނަވައިލަނީ. ަޓުށް ވޯ ކޮުށްލަދެްއވުމަުްށ ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުރު ފަހަ އެއްކަމަުށް. އަދިވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެޅުއްވި ހުުށަފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަުށް ރަުށް ލަފާކުރައްަވއި މިނިސްޓަރ އޮފް ވަނަ އަހަ 2017

އެ ކޮމިޓީން ނިންމެިވ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި  ބަޖެޓު ދިރާސާކުރަްއވާ، ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު

 ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ގޮތަުށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 40    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    39    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުެވަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެުގނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި 39. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 40އަދަދު؛ 
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ނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ެނތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިެގންގޮތަ

މިނިސްޓަރ  އިވަނަ އަހަރަުްށ ލަފާކުރައްވަ  2017އެހެންކަމުން،  .39ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ 39

ދިރާސާކުރާ  ބަޖެޓު، ުށަހެޅުއްވި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީ  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ހު

ޮކމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަުށް ވޯޓުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި  އެ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އިން ދިރާސާކުރައްވަ ކޮމިޓީ

 ން ފާސްވެއްޖެ.ހުންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީމެ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަންނަަވން. ބޮޑަުށް ޝުކުރު ވަރަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަށް އައި ބަދަލު 
 

` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
   

    

 ތައް ބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކުަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 

 
  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
   ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ   .1

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ  ކޮމިޓީއުަށް  އެ ބަދަލުގައި
 ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

 2017-10-24 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ   .2
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއުަށް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު 
 2017-10-24 ޕީ.ޕީ.އެމް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ގެ هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު   .3
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއުަށް ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ރަޝީދު
 2017-10-24 ޕީ.ޕީ.އެމް ޢާންމު ކޮމިޓީ 

އޭދަފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްގެ ބަދަލުގައި   .4
އެ ކޮމިޓީއަުށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ 

 ރަޝީދު 
 2017-10-24 ޕީ.ޕީ.އެމް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީގެ ބަދަލުގައި   .5
 ޔާމިން هللا އެ ކޮމިޓީއަުށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

 2017-10-24 ޕީ.ޕީ.އެމް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު   .6
ޞާލިޙްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއުަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް 
 2017-10-24 އެމް.ޑީ.ޕީ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 
 




