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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަދިހަ ވަނަ ދައުރުގެ ތިންރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ުދވަސް( )ބުދަ 2017 ބަރުނޮވެން 29

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ފެށުނީ މަޖިލިސް .سول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم على رالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ަޒތްތެރި އިއް  23އްބެވީ ވަަޑއިގެން ތި ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް  މި

 

 .ން ކުރުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސް އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

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

 .2017/3/10އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

ސާގެ ޔައުމިއްާޔ. އަށް ފަސް ޖަލް 2017/18/30އިން  2017/18/26ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. މި ޔައުމިްއޔާތައް 5ވަނަ ޖަލްސާިއން 1ވަނަ އަހަުރގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 2017އެއީ 

ަގާވއިދުަގއިާވ ވާަފއިނުވާތީ، އެްއވެސް ެމންބަރަކު އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުއްމަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު 

  ށް ނިންމައިފިން.މި ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަގޮތުގެ މަތީން 

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ިއއްަޒތްތެރި .ންއެްނގު ންގާއަ ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 ާބއްވަން ގަސްތުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.ޖަލްސާއެއް ެވސް  އަދި މިއަުދގެ އެެހން ވަގުެތއްަގއި އަޅުގަނޑު

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 ެއއްެވސް އިލްތިޒާމެއް އުފުލަންޖެހޭތަުކގެ ތެރެއިން ރަްއޔިތުން ވާ އެއްބަްސވުން  ޤައުމުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއިންބޭރު -5.1

ހުށަހަޅައި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރަންވާނީ ސޮއި އަދި އެނޫްނވެސް އެއްބަްސުވންތަކުގައި  ގެ ެއއްބަްސވުންތަކާއި ބާވަތްތަކު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ފ(ގެ ެދވަނަ 115މާ އެުކގައި ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެ މަޖިލީހުގެ ރުހު

ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ދަ ަގވަރމެންޓް އޮފް ވީން ޓް"ފްރީ ޓްރޭޑް ެއގްރީމެންޓް ބިނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާީތ، 

ރައްޔިތުންެގ އިކުރުމާ މެދު ސޮ"ަގއި ދިވެހިރާއްެޖއިން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  ގަވަރމެންޓް އޮފް ދަ އެްނޑްޗައިނާ 

ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް އެ މަްއސަލައާ ުގޭޅ ފޮނުްއވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއވައި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި 

ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެްއވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ލަ.ދާއިމީ ކޮމިޓިއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަ

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން:އިދާރީ 

"ފްރީ ަސލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ވެދުން މަސީޙް މުޙައްމަދަށް. هللا މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ 

 ަގވަރމެންޓް އޮފް ދަ އެންޑްދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ ދަ ގަވަރމެންޓް އޮފް ވީން ޓްޓްރޭޑް ެއގްރީމެންޓް ބި

ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން  ަޗއިނާ ސަުރކާރާ ދެމެދު ުވމަށް  ނަމުަގއި ިދވެހި ސަރުކާާރއި"ގެދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްިޑވްސް 

އްވުނު ބޭ ވަނަ ދުވަހު 2017ނޮވެންބަރު  29ގުޭޅގޮތުން  އިކުރުމާސޮ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަސްވުުމގައި ެއއްވިޔަފާީރގެ 

ސޮިއކުރުމަްށ މި އެއްބަސްވުމުަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަލްސާގައި މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ަޤއުމުތަކާ ދިވެހިރާއްެޖއިން ާވ އެއްބަްސވުންތަުކގެ ތެރެއިން ބޭރު ނިންމަވާފައެވެ. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ަވނީ ފެ

އަދި އެޫނންވެސް އެއްބަްސވުންތަުކަގއި  ގެ އެއްބަސްވުންަތކާއިބާވަތްތަކު ންޖެހޭއުފުލާރައްޔިތުން އެްއވެސް އިލްިތާޒމެއް 

ޤާނޫުނއަސާީސގެ މާ އެކުަގއި ކަމަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުގެ ރުހުރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ކުރަްނވާނީ ސޮއި

ދަ ގަވަރމެންޓް ވީން ޓް"ފްރީ ޓްޭރޑް އެގްރީމެްނޓް ބި ވަނަ މާއްދާގެ )ފ(ގެ ެދަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާތީ،115



3 

 

 ާރއްޖެއިންދިވެހިއި "ގަ ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯްލޑިވްސް  ަގވަރމެްނޓް އޮފް ދަ އެްނޑްދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް ޮއފް ޗައިނާ އޮފް 

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއ އެ މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި އިކުރުމާ މެދު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ސޮ

މުަގއި ޮސއިކުުރމަށްފަހު މި އެއްބަސްވުުމަގިއ އެއްބަްސވުދަންނަވަމެވެ. މި އަދި ނިންމެވި ގޮތް އަންަގވއިެދއްުވން އެދެމެވެ. 

އި ކަުމގަިއ ވާތީ، މި ެއއްބަްސވުމުގަ ހަމަޖެހިގެން ކުެރވޭނީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނީ ޮއނިގަނޑު ވާ ކަްނކަން ތަންފީޒު

ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން 93 ާގނޫނު، ޤާނޫނުއަސާސީގެސޮއިކުރުމަށްފަހު ބޭނުންވާ 

ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮްފ ދަ ަގވަރމެންޓް އޮފް ވީން ޓް"ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ބި ދެންނެވީމެވެ. ހުށަހަޅާނެ ވާހަކަ 

ގުޭޅގޮތުން  އިކުރުމާސޮ ރާއްެޖއިންިދވެހި އި"ގަދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ަގވަރމެންޓް އޮފް ދަ އެްނޑްޗައިނާ 

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ މި ސިޓީއާ އެކު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ތައްޔާރުުކރައްވާަފއިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

؛ މްކުމްދިޚާ. 2017ނޮވެންބަރު  29. 1439ރަބީޢުލްއައްވަލް  11ަޤބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އިޙްތިރާމް އަރިސްކުރީެމވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللاޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި ކަނަޑއަޅަންމައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމާތުގެ ކޮމިޓީައށް މި 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއަދު ވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން، ކުރިން ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ދިވެސް އެއް ފަހަރު އަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ޓަކައި ގެ މަޢުލޫމާތަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންވާހަކަ އިތުުރ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ގަސްުތކުރާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަދި 

 ދަންނަވަން.
 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 

 

 




