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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނައެގާރަ ވަނަ ދައުރުގެ ތިންރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ުދވަސް( )ބުދަ 2017 ބަރުނޮވެން 29

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ފެށުނީ މަޖިލިސް .رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله الم علىالة 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

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ދުވަުހގެ އެޖެންޑާ ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ކުރުމާއިޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހު ދު ،3 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

  .ންކުރުަޔއުމިއްޔާ ާފސްއިޢުލާންކުރުމާއި 

 .2017/3/11އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްޔާ.  އަްށ ތިން 2017/18/33އިން  2017/18/31. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު އުމިްއޔާ ފާސްކުރުންޔަ -3.2

 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. މި ޔައުމިްއޔާތައް 8ވަނަ ޖަލްސާިއން 6ވަނަ އަހަުރގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 2017އެއީ 

 އެްއވެސް ެމންބަރަކު އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ، ަގާވއިދުަގއިާވ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު

  ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިންމައިފިން.

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިްނ، މި ޖަލްސާއަކީ މި ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ.

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން  ންކޮމިޓީތަކު . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހުށަހަޅާ ކަންކަން ންކޮމިޓީތަކު ،5 ޖެންޑާ ައއިޓަމުއެ

"ފްރީ ޓްރޭޑް ެއގްރީެމންޓް ބިޓްވީން ަދ ަގވަރމެންޓް އޮފް ދަ ޕީޕަލްްސ ރިޕަްބލިކް އޮފް ަޗއިނާ އެްނޑް ދަ  -5.1

ވުމަށް  މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާާރއި ޗަިއނާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ގަވަރމެންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް 

މަޖިލީހުގެ ރުހުން ދިވެހިާރއްޖެއިން ސޮިއކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން ވިޔަާފރީގެ ެއއްބަްސވުމުަގއި

ނޮވެންބަރު  29ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މައްސަލަ  ހޯދުމުގެ

މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީެގ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި 2017

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ުގރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ.

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ުވން:މް ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެ ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީ

"ފްރީ ޓްރޭްޑ އެގްރީމެންޓް ބިޓްވީން ދަ ަގވަރމެންޓް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް.  .`

ނަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާާރއި ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންްޑ ދަ ގަވަރމެންޓް އޮފް ދަ ިރޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް"ގެ 

މެދު  ކުރުމާވުމުަގއި ދިވެިހރާއްޖެއިން ޮސއިމެދު ވުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން ިވަޔފާރީގެ ެއއްބަސް ޗައިނާ ސަުރކާރާ ދެ

އުމީ ަސލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ ުގޅިގެން ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި ހުގެ ރުހުން ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޤަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

މަށްފަހުގައި ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަްއސަލަ ދިރާާސކުރެްއވުއިރާއެްއގައި މި މެންބަރުން ވަރަށް ފުޅާ ދާ

މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށް. ެއގޮތުން، މިނިސްޓަރާއި އަިދ  ކުރަްއވަިއގެންއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ވެސް ހާޒިރުފެނިވަޑަިއގަތީ 

ޢުލޫމާތުތަކަކާއި އަދި މަްޝވަރާތަެކއް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް މިކަުމެގ ފަންނީ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެްނ ވަރަށް ގިނަ މަ

ދެއްވާފަިއވަނީ. އެގޮުތގެ މަތީން، އަުޅގަނޑުމެން އެ ދެްއވި މަޝްވަރާާއއި އަދި ައޅުގަނުޑމެންގެ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި 

ެގ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގެްނނެވި ރަނގަުޅ ކަންތައްަތކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި ަމްއސަލަ ކޮމިޓީން ވަނީ ކޮމިޓީ
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އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމާފަ. ައުޅގަނޑު ހިތާމަާޔއެކު ދަންަނވާަލން ބޭނުންވޭ. އެންމެ މެންބަރަކު އަުޅގަނޑުމެންނާ އިިދކޮޅަށް 

ވޯޓުދެްއވީ. އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑުމެންނާ އެްއކޮްށ ވޯޓުދެްއވަިއ، ކޮމިީޓގައި ހިެމނިވަަޑއިގެންެނވި މިދެންނެވީ 

ފިޔަަވއި ުހރިހާ ބޭފުޅުން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވީ. ޙަޤީޤަުތގައި މި ަމއްސަލަިއގެ ސަބަބުން ިދވެހި  އެންމެ މެންބަރަކު

ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު މަންފާއަކާއި ފައިދާތަެކއް ލިބިެގންދާނެ. ޚާއްޞަކޮށް މަސްވެރިންނަށް މިއިން ވަރަށް ބޮޑު 

މައްަސލައިގެ ރިޕޯުޓ ޤައުމީ ސަލާަމތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތަްށ  ލުއިތަކެްއ ެވގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު މި

ހުށަހަޅާލަން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި. އަުޅގަނުޑގެ ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

އިދާީރ މުވަްއޒަފުން ވެސް ެދްއވާ  އަޅުގަނޑަށް ދެްއވާ އެއްބާރުުލމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަދި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއްބާރުލުމަށްޓަަކއި ޝުކުރު ަދންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެުޓެގ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ،  30ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަނޑައެިޅފައިވަނީ ޖުމުލަ 

މިނެޓު. އަދާލަތު  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް   5މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް   5މިނެޓު. އެމް.ީޑ.ޕީއަށް   5.ޕީ.އެމަށް ޕީ

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  5މިނެޓު. ވަކި ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް   5ޕާޓީއަށް  

ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ގެމަނަފުށީ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަނުޑ މިހާ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: 

ފުރަތަމަ ވެްސ މިފަދަ ކޮމިޓީއެްއަގއި؛ އާދެ، ޤައުީމ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ހަމަ އުާފވޭ އެންމެ

ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި އަުޅަގނޑަށް މި މަސައްކަތުަގއި ބަިއވެރިެވވުނު މީހެއްގެ ަހއިސިްއަޔތުން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން 

ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމެންޓް "ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާސްވެެގންދާ، 

ެއގްރިމެންޓް  މި އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް ޮއފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ ަގވަރމެންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް"

އަންނަނީ  ިދވެހިންނަށް ވަރަށް އުާފވެރި ކަންތަްއތަކެއް ލިިބގެން މި ،އެއްބަްސވުމުގެ ސަބަުބން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނޫނީ މި

އްޞަކޮްށ ޚާ  ،މެންޓާ ގުޅިގެން، މި އެގްރިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީަގއި ައޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭއި

، ޚާްއޞަކޮށް ދަނުޑވެރީން އުަފއްދާ އުފެއްދުންަތއް ތުރަށް މަްސވެރިކަމާއި ުތގެ ެތރޭގައި އަދި އޭެގއިފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަ

، ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމުަގއި ،ސާމާނު ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުަގއިއެކިއެކި ބޭނުންވާ ސިނާޢަތަށް މި ދަނޑުވެރިންނަށް  އަދި

؛ ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކުން ޚިދުމަތްތައްެއކި ހުރި  ތާ ގުޅިފައިޞަކޮށް ފަތުރުވެރިކަުމގެ ސިާނޢައަުޅގަނޑުމެންނަށް ޚާއް  އަދި

މި އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެްނ  އަންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި  ރައީސް. އް ލިބިގެންކެވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އުފެއްދުންތައް ޗައިާނގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަްށ  އެތައް ާބވަެތއްގެ މަުހން އުފައްދާ 300
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ރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާކެޓުކުރެިވ، ވިްއކޭނެ އުސޫލުތަެކއް ޤާިއމުކުރެވިގެން މި އަންނަނީ. ިއްއޒަތްތެ

ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަތުރުެވރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ތެރޭަގއި ހަމަމިއާއެކު ަޗއިނާަގިއ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮފީސްތައް ހަދައި، އެ އޮފީސްތަުކގައި އަުޅގަނޑުމެން ފަތުރުވެރިކަުމގެ ިސނާޢަތު ކުރއެރުވުމަށްޓަަކއި 

އެކި ާމކެޓުތަކަްށ އަުޅގަނޑުމެންެގ ފަތުރުވެިރަކން ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށްޓަކައި ަމސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަެތއް ދުނިޔޭގެ އެކި 

ލިބިގެން މި އަންނަނީ. ހަމައެާއއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ، އިތުރު ަޗއިނާަގއި ޑިޕޮޒިަޓކާ ނުލަިއ 

ރެއަށް ަވދެވޭނެ އުސޫލުތަެކއް ެވސް މީގެތެރެއިން ފަސޭހަެވގެން މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިޔަފާީރެގ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެ

، އަުޅގަނޑުެމން އެންމެ ފުރަތަމަ އޭޝިއާ އަންނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ

ުޅ ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދިޔަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބޭންުކަގއި މި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި ދުވަހު، އެ ދުވަހުަގއި އިދިކޮ

ވާހަކަތައް. މި ބޭންުކގައި ަބިއވެރިވަނީ ކޮންަބއެއްޯތއޭ. މީެގ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތީ ކޮން ފައިދާެއއްތޯއޭ. މި 

ހާރު ބޭންކުގެ ފައުްނޑަރ މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވީމާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ކޮން ފައިދާެއްއތޯއޭ؟ ދަންނަވަންތޯ؟ މި

އެމެރިކާ ފިަޔވައި ޔޫރަޕުަގއި ވެސް މި ބޭންުކގައި ަބއިވެރިުނވާ ެއްއވެސް ބަަޔކު ނެތް. ައދި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި އެމެރިކާއިން ވެސް މި ބޭންުކަގއި ބަިއވެރިވުމަށް ަޓކައި މިާހރު ވަނީ ފޯމުތައް ހުށަހަޅައި 

މި އުޭޅ ވާހަަކއަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އޭިޝާއގެ މި ސަރަހައްުދގަިއ ަޗއިނާާއއި، ާޚއްޞަކޮްށ  ނިންމާފަ. ދަންނަވަން

އިންޑިާއާއއި، މި ސަރަހައްދުަގއި މުޅި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް އަޅުގަނޑުމެން ިވސްނައިލާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެްނެގ 

ްނޖަރުންނަށް ޓާގެޓުކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެން ހަދާ އެއަރޕޯޓާ މިލިއަން ފަސި 7ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި ހަދަމުން އަންނަ 

ގުިޅގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ގިނަ މުޢާމަލާތްތައް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ލިބިގެން އަންނާނީ މި 

އްޖެ ފަހަނައަޅަިއ، އޭޝިާއގެ މި ސަރަހައްދުން، މި ބައްރުގެ ތެރެއިން. މިހެން މި ދަންނަވަނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާ

އިންޑިާއއިން، ަޗއިނާއިން ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތަނަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަރަށް ގިނަ. އަޅުގަނޑުމެންނަްށ 

މިއަދު ގާްތގަނޑަކަްށ ހަތަރު ލައްަކއެއްހާ މީހުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ގެެނވެީނ ފަތުރުވެރިންެގ ގޮުތގައި. 

މިލިއަން ފަތުރުވެިރންނަށް ޓާގެޓުކޮށްގެން މަސަްއކަތްކުރާއިުރަގއި ވެްސ، އަިދ  1.5ށް މިއަންނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަ

މިލިއަްނ ފަސިންޖަރުންނަށް ޓާގެޓުކޮްށގެން ައޅުގަނޑުމެން މަސައްަކތްކުރާއިުރގައި މި ާރއްޖޭަގއި،  7މިދެންނެވި ގޮތަށް 

އެައރޕޯޓާ ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގެ އްދީ ހަތަރު ސަރަހަތަރު އެއަރޯޕޓާއި، އަހަރު ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ހަ މި ދައުލަތުގެ މި

ިވޔަފާރީގެ ސިނާޢަތުގެ ތެރެއަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ޙަޤީޤަތުގައި ެގން މި އަންނަނީ ހުރިހާ ހިސާބުތަކަށް ހުޅުވި

މަގުފަހިެވގެން މި އަންނަނީ. ވިޔަފާރިން ފައިދާ ލިބޭނެ  ނާއި އިންަޑއިެރކްޓުކޮށް ައޅުގަނޑުމެންނަށްޑައިރެކްުޓކޮށް

ވި، ރިސޯޓުތަްއ އެއަރޕޯޓުަތްއ ޤާއިމުކުރެ ގެ މި ރަށްތަކުގައިތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން  ގެފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު

ދަނުޑވެިރކަން ކަމަްށ  ؛ތެރޭަގއި ތަފާތު އިތުރު ޚިދުމަތްތަކާއެކު ޤާއިމުކުރެިވގެންދިަޔއިމަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ

 ، ޑަިއވިންގމީހުން ހަދާ ގެސްޓު ފިހާރަކަމުގައި ވިޔަސް   ރަށްރަށުަގއިއަދި ، ކަމުަގއި ބެލިޔަސް، މަސްވެރިކަންސްބެލިޔަ
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 ހަމަ ކުރިއެރުންތައް ލިބިގެން  ،އަދި ރާއްޭޖގެ ތަފާތު ސިނާޢީ އެހެން މަސައްކަތްަތއް ކަމުަގއި ވިަޔސް ،ކަމުގައި ވިޔަސް 

މި ރާއްޖޭަގިއ  ،ގަނޑުމެންގެ ުޒާވނުން މިއަދު ދައްކަމުންދާ ވާހަކަައކީއަޅު މި އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެްނނަށް،

ވަންޏާ  ކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަުތގައި އެބަ ހުއްޓޭ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް. މިސާަލކަށް ދަންނަވާ

ނެ ސަބަބެްއ ނެތޭ. މެރިން ޓުއަރިޒަމް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަލްޗަރަލް ޓުއަރިޒަމް ައޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެއަށް ނުގެެނވޭ

ޓާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުގެނެވޭެނ ސަބަބެއް ނެތޭ. ޓުއަރިޒަމްެގ ސިނާޢަތުގެ ތެރެއިން މި ފައިދާ މި އެގްރިމެން

 ރާތްަތކުން ދެން ޓީވީތަކަށް އަަރއިއަންނާނީ ހަމަ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ޖީބުތަކަށް. އިދިކޮޅު ފަ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް

ހެއްޔޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ  މިއީ ކޮން ފައިދާއެއް އޮތް ކަެމއް ،ވާހަކަދަްއކަން ފަށާނެ

ތުންގެ ާއބާދީގެ ނިސްބަތަށް ބަލައިލި މިއާ ގުޅިގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔި ،ވާހަކަައކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނާނެ. ރާއްޖޭގަިއ  ގެ މުޅި އާބާދީގެ އެތައް ގުނަައކަށް އަޅުގަނޑުމެންވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކަމަށް

ތަފާތު  ؛ވަނަ ދަރަޖައިގެ ރިސޯޓުތައް 1އެތައް މާކެޓުތަކުަގއި މިއަދު  މިހާރު ކޮންމެ އަހަރަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގެ

ަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ރިސޯޓުަތއް ކަނުޑއަީޑަގއި ހަދައިފި. ވަަނ އެބަ ލިބޭ.  މިއަދު އަޅު  1އެކި ކެޓަގަރީަތކުން 

ގަިއ އަުޅގަނޑުމެން އެކި ޑަިއވިން ސްކޫލުަތއް ހަދައިފި. ރަންޓުަތއް ހަދައިފި. ކަނުޑއަޑީ ރެސްޓޯ އިކަނޑުައޑީގަ 

ުޅގަނޑުމެްނެގ އަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކީްއވެހެއްޔޭ އި ޖައްވުގަ  ުޒވާނުްނގެ މިހާރު ވިސްނުންހުރީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ބުީރގެ  25ނޫނީ އެހެން ިޚޔާލުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުއުފެއްދެންވީ.  ،ައޅުގަނޑުމެންެގ ރޫމުތަކާއި ،ރިސޯޓުތަކާއި 

އްދީ ބުރީ އިމާރާތާ ދިމާއަށް ސަރަހަ 50ނީ.  އް ނޫން އަޅުގަނުޑމެންގެ ޒުވާނުންގެ ިވސްނުން ދެން އަންނާކެއިމާރާތްތަ

ނޑުމެންނަށް ކުރަމުން އަންނައިުރގަިއ މި ާރއްޖޭަގއި އަޅުގަ ުޅ ސެކްޓަރަގއި މަަސއްކަތްަތއްފެންވަރުަގއި އެންމެ ރަނގަ

އް ުނގެެނެވންވީ ސަބަބެްއ ނެތްކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަ މެޑިކަލް ޓުއަިރޒަމެ

އަންނަނީ. މީެގ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް  ޮސއިކުެރިވގެން މި އި މިއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ެއގްރިެމންޓެއްގަ 

 ޝައްކެއް ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މެދު ހެވާއި ލާބަާޔއި މަންފާ ލިބިގެންދާނެކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޭޅގޮތުްނ  ދަންނަވަން. މި މައްސަލައާގައި ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުތްތެރި މެންބަރު. މިހިސާބުން ބަހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 ޯވޓުަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ،ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު

ވަަނ  100ަވނަ މާއްދާއާއި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  102ނޫނުއަސާީސގެ ، ޤ5.2ާއެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.2}

ގެ ަމޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު މާިލއްޔަތު ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން ރައްޔިތުން 10މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

ވަަނ  4ގައި ނިންމެވި ރިޕޯޓަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާ  2012ރު ބަޑިސެން 25 މުރާޖަޢާކޮށް، ކޮމިޓީން އަލުން

 ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެްއ ގަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 2017ނޮވެންބަރު  29އިޞްލާޙާ ުގޅޭ ރިޕޯޓު. މި ރިޯޕޓު 
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އިޞްލާޙު ލިބިފަިއވޭ. މި ރިޯޕޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ިއއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރު، ވިލިމާލޭ 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ވި

ވަނަ މާއްދާާއއި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ  102އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަނޑަައަޅންޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮިނގަނޑު  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 10ގެ )ހ(ގެ ވަނަ މާއްދާ  100

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބޭއްވި މުހިއްމު ބައްދަުލވުމާ ގުިޅގެން އެ ަބއްދަލުެގ 

އްމު ނިމުން އަޅުގަނުޑ ހަމަ މި ކޮމިޓީއާ ހިްއސާކޮށްލަން ބޭުނން. އެީއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައި ހިމެނޭ މި މުހި

މަސައްކަތްތައް އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ކުރީ، އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން ދެންމެ އަުޅަގނޑު މި ހުށަހަޅައިދިން ގޮތަްށ 

 10ވަނަ މާއްދާގެ މަިޖލީހުގެ ގަާވއިދުގެ )ހ(ގެ  100ވަނަ މާއްދާ، އަދި ޭއގެއިތުރުން ަގވާިއދުގެ  102ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ށްަފއިޭވ، މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައާއި އޮނިގަނޑުަތއް، މި މަސައްކަތްތައް ނިންމާނީ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކަމަށް. މި ކޮމިޓީގެ މި މަސަްއކަތްތަކީ އާއްމު، މިދެންނެވި މިިނވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ތެރޭން އެްއ 

ން ހެދިގެންދާ މުއައްސަސާތަާކއި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މުއައްސަާސއެްއގެ މުސާރަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގާނޫނު

ބަޔާންކުރާ މުައއްސަސާ މި ުހންނަނީ. މިތަނުން ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި ކުީރަގއި ޢަމަލުކުރެެވމުންދިޔަ ޕޮލިސް އިންެޓގްރިީޓ 

ނަލް އިންޓެގްރިީޓ ކޮމިޝަނާއި ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން؛ މި ދެ ޮކމިޝަނު އެއްެވގެން އުފެިދގެންދިޔަ ނެޝަ

ކޮމިޝަނުގެ ވާހަކަ ހަމަ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އަޑުައއްސަވާނެ. އެ މަސަްއކަަތށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަގުުތ 

އޭރު ހާދަކޮށްލެވުނުއިުރގައި ައުޅގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމުަގއި ހުރި ބައެއް ކަންތައްަތއް ހަމަ ވަުގތާއި، ހާލަތާއި، ޒަމާންތަކަށް 

އަންނަ ގޮތަށް ބަދަލުާވން އެބަޖެހޭ. އަދި އެ ކޮމިަޝނުގައި ވެސް ަރއީަސކަށް ހުންނަ ބޭފުޅަކީ، ހަމަ ޒިންމާތަުކެގ ބަދަލު 

ގޮތުން އަދި ޤާބިލުކަުމގެ ގޮުތން ކުރަްއވަންޖެހޭ މަސައްކަތާ ގުިޅގެން އެހެނިހެން މުއައްަސސާތަކުގެ ހަމަ ވެރިންނާ އެްއ 

ޅަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ. އަދި އެއާ އެއްފަދަ އިާނޔަތަާކއި މުސާރައެއް ވެސް ހަމަ ހަމައެއްަގއި މަސަްއކަތްކުރަްއާވ ބޭފު

ދެވިފައި ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް ާވން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި މަޤްޞަދުގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ިމއަދުެގ 

ގަނޑުމެންގެ މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީގައި ހިމެނޭ މި ދެންނެިވ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ މައްސަލަ، ުކޑަ ކޮމިީޓއަކަްށ؛ އަޅު

ޒާތުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރެްއުވމަށް ޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް އެކަަށއަޅުްއވާފަިއވާ ކޮމިޓީެއއް. އެ ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ 

 ވޭތުވެިދޔަ ޒަމާންތަުކަގއި މެންބަރުންގެ ތެރޭން މިދެންނެވި ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތްތަްއ ވަރަށް ކާމިޔާުބކަމާ ެއކުަގއި 

ބަލަހައްޓަވައިެދްއވި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ޚާއްޞަ ުޝކުެރްއ 

ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންގެ ތެރޭން މިހާތަނަށް ދައުލަތުގެ މިގޮތަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެއީ މި ކޮމިޓީގައި 

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަތަކުެގ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ވަރަށް އަވަދިނެތި ވަރަށް ބަިއވަރު މަސައްކަތްތައް މިހާތަނަށް އެ 
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އާއެކުެއކުހެން މި ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް މަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވާފަިއވާތީވެ ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާަލން މި ޖެހެނީ. އެ

ހަމަ ނިމުމާ އެއްކޮށް އަުޅގަނުޑމެންގެ ބޮޑު ކޮމިޓީއަށް، މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއަށް މި މަސައްކަތް ރިޢާޔަތްކުރެވުނު. މާލިއްޔަުތ 

ކަން ނިންމީ މިގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ހަމަ އޭރުެގ ހާޒިރީަގއި ވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ައޅުގަނުޑމެން މި

މިކަން ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް. އަދި އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން އަނބުރާ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ކޮމިޓީއަށް، 

މާނައަކީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ިމ މަސައްކަތް އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނިންމައިެދއްވުމަށް 

ގަނޑުމެން މި ފޮނުވީ. މި މަސައްކަތުަގއި އަުޅގަނުޑމެން އެކުލެވިގެންދިޔަ ތަފުީޞލުތަކާއި އަދި އަުޅގަނޑުމެން އެދި އަޅު

ހޯދި މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން، ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅާ 

އިގަންަނވާނެ ފަދައިްނ، މިހާރު މި ގެނެވިދިަޔ ބަދަލާ ގުިޅގެން ާއއްމު ގޮެތްއގަިއ ރިޕޯޓުގައި އެކަަށއެޅިފަިއވާނެ. އެނިގވަޑަ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ ާބވަުތގެ މިނިވަން މުައއްސަސާަތކާިއ އަދި ކޮމިޝަންތަުކގެ ަރއީުސންނަށް އެކަށަެއޅިފައި އޮންނަ 

ދިޔަ ވާހަކަ ަދންނަވަން. އަދި މި ރިޕޯޓަށް މުސާރަ ނެޝަނަލް އިންޓެގްިރޓީ ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސަށް ެވސް ހަމަޖެހިގެން

އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއާވކަމުގައި ވާނަމަ، އެ އިްޞލާޙު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން 

ޑަށް ބަލައިގަންނަން ބޭނުން. އަދި މިގޮތުން، ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން ހަމަ މި މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވި ބޭބޭފުޅުން ައޅުގަނ

ވެސް ދަންނަަވއިލާފަިއ އެަބއޮްތ އިރުޮއއްސުނު ފަހުން އިޞްާލޙެއް އޮްތ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ރިޕޯޓު 

ބޫލުކޮްށ ންދިޔައިމަ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ގަހުށަހަޅައިދީ ނިމުމާއެކު އެ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ތާއީދުކޮށް ކުރިއަްށގެ

މި ބާއްޖަވެިރ، ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، ށް ކުފާނު ދެއްވި މި ަފހި ފުރުޞަތަޅައިދިނުމަށް މަނިކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ހުށަހަ

މަިތވެރި މުހިއްމު ދުވަހަކަށް، ރަބީޢުލްައއްަވްލ  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާهللا ދަނީ.  ފެށިގެން މި ނަށްބަރަކާތްތެރި ރޭ އަުޅގަނޑުމެން

މުހިއްުމ  މުނާސަބު ދަނޑިވަެޅއްަގއި މިހައި ވަނީ. މިފަދަ މުހިއްމު މިވަނަ ދުވަހަށް އަލިވިލެން ދާން ތައްޔާރު  12މަހުގެ 

 ހެޔޮ ކަންތައްތަކެއް ައޅުގަނުޑމެން ކޮށް ނިންމައި މި މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ދާކަމީ އަުޅގަނޑު ވެސް އުފާކުރާ ކަމަކަށް

ތަކެއް ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުފަދަ  ފެންނަތެރޭގައި، ޚާއްަޞކޮށް މި މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ނު ގެ އަހަރު  ތީ، އަދި ވޭުތވެދިޔަވާ

 ން  ކުީރތީވެ މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމު ލަމެންްޓރީ ގްރޫޕުން ވެސް އެކަން، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރައްަވއި

ހުގައި ހިމެނޭ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ހަމަ މަޖިލީ އަދި އި،މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނނާއި، ކޮމިީޓގެ އިދާރީ މުަވއްަޒފުންނާ

މެންބަރުން، އެމް.ޑީ.ޭއ  ގެކުރަްއވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމް އާއްމު ގޮތެްއގައި މަަސއްކަްތޕުޅު މި  ކޮމިޓީތަކުގައި ދާއިމީ ހުރިހާ

މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، މި ބޭބޭފުޅުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްަތއް ހަމަ ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ 

ތަނަށް  މި ވެސް  އެ ވާހަކަ ގަންނަން އަުޅގަނުޑ ޖެހޭތީވެިސއްޔަތުްނ ެވސް ޝުކުުރވެރިކަމާެއކު ބަަލއި ލީޑަރެްއގެ ހައި

މަޖިލީހުގެ ކުަރްއވާފަިއވާ ބުރަ މަސައްކަތްތަަކކީ  މަނިކުފާނު މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގައިއިތުރުކޮށް ދަންނަވަމުން، އަިދ 

ވިގެްނދާނެ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމުަގިއ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުެގ އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ރަން އަކުރުން ލިޔެهللا  ތާރީޚުގައި

 . وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وވާހަކަ ކުރުކޮށްލަން. ުޝކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެހެންވީާމ،އެއް ިއޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. މި ރިޕޯޓަށް  ފަދައިން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުރިން ވެސް ދެންނެވި

 ،އޮތީ އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ވަގުތު ދިނުމުގެ ވަގުތު. އާދެ! ެއގޮތުން  ބަހުސަށް ދިއުމުގެ ކުރީގައި ފުރަތަމަ މި 

އަރުވަނީ ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ރަޝީދަށް އިޞްލާޙު  މިފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 ޅުއްވުމަށް. ހުށަހެ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސަށް ކާރާއި އެ ކާރުގެ އެަލވަްނސްގެ ގޮުތގައި ޑްަރއިވަުރގެ ނެޝަނަލް އިންޓެ ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް.

 ދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ. ުރފިޔާ ހަމަޖައްސައި 1000ޚަރަދަށް  އާއި ޕެޓްރޯލްގެރުފިޔާ  6500މުސާރައަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޖަމީލް ޢުޘްމާންއަރުވަން. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުތާއީދު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ރު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ. ގައްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ  ހިސާބުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މި ނިމުނީ. ދެން މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި

ގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަޑިއިރުގެ ބަުހސްގެ ވަ  1ލަ ނޑައެޅިފަިއވަނީ ޖުމުރިޕޯޓަށް ކަ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގެ ވަގުތު. ާއދެ! މި

ސިކުންތު.  45ޓު މިނެ 5ކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަްށ ސި 16ޓު މިނެ 17ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  25ޓު މިނެ 30

ްއޒަތްތެރި ބަތްނުވާ އިޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްމިނެ 1ދާލަތު ޕާޓީއަްށ ސިކުންތު. އަ 7ޓު މިނެ 4އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާެދ، ފުރުޞަތު ބަންދުވީކަމުަގިއ ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަން.  39މިނެޓު  1މެންބަރުންނަށް 

 ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ގަބޫުލުކރާ ގޮތުަގއި މި ރިޕޯޓަކީ ކޮމްްޕރިހެންސިވް ރިޕޯޓަކަށް ވާީތވެ އެއީ އޭގެ ނަތީޖާައކީ. 

 

 އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  . ވޯޓަށް 6
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ވޯޓަްށ އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯަޓށް އެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ައކަށް ައިއ ބަދަލު ދަންނަވައިލާނަން. ކޮމިޓީ 2މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މި ފުރުޞަތުގައި މަޖިލީހުގެ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ތިރީަގއި މި ދަންނަާވ  107ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ކޮމިޓީތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ޭބނުންވެގެން ހުށަހެޅުމުން ެއަކން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުެގ ޕާލިމެންޓްރީ 

ވަަނ 107ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އިޢުލާންކުރަން. ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ަބދަލު މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްާޔަގއި ހިމަނާނެކަމުގަިއ 

ބަދަލު.  4ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ؛  -2ބަދަލު.  2މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީ؛  -1އް ފާހަގަކޮށްލާނަން. ދަންނަވަމުން އެ ބަދަލުތަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

، ުދވަހުގެ މަަސއްކަތްަތކުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިާސބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަށް 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{6.1}

ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން އެބައޮތް. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް  3ން މިއަދު ވޯޓަށް އެހުން. މި އައިޓަމުގެ ދަށު

 ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް ދަ ަގވަރމެންޓް "ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ިބޓްވީން ދަ ގަވަރމެންޓް އޮ

ދެމެދު ވުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ  ހި ސަރުކާރާއި ަޗއިނާ ސަރުކާރާ އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯްލޑިވްްސ"ެގ ނަމުގަިއ ދިވެ

 ހޯދުމަށްޓަކައި ހުންރު ގެލީހުމެދު ރައްޔިތުން މަޖި  މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ެއއްބަްސވުމުަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޮސއިކުރުމާ

ވާލާދީ ފޮނުއްވާފައިާވ ހަ ވަނަ ނަންބަރަށ2ްވަނަ ާމއްދާގެ )ފ(ގެ 115ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

މެދު ިއްއޒަތްތެރި  ގޮތަށް ފާސްުކރެއްވުމާ ނިންމެވި އިލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަ އުމީ ސަޤަ ،މައްސަލަ

 ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 30    ދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   30     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 30        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ 85އަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

މަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކ30ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

"ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމެންޓް އެހެްނކަމުނ .30ލަ؛ . ޖުމ16ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 30

ނަުމގައި  މޯލްޑިވްސް"ގެއޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިްކ އޮފް ަޗއިނާ އެންޑް ދަ ަގވަރމެންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް ޮއފް 

ދިވެހި ސަރުކާާރއި ަޗއިނާ ަސރުކާރާ ދެމެދު ވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިިނވަން ިވޔަފާރީގެ ެއްއބަސްވުމުަގއި ިދވެހިރާއްޖެއިްނ 

ވަނަ 115ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ހޯދުމަށް ޓަކައި ހުން ަމޖިލީހުގެ ރުރައްޔިތުން މެދު ސޮއިކުރުމާ

 އިލާމާުތެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރްއވައުމީ ސަޤަ ،ވަނަ ނަްނބަރަށް ހަވާލާދީ ފޮނުްއވާފަިއާވ މައްސަލަ 2މާއްދާގެ )ފ(ގެ 

 ން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ޤުމެންބަރުންގެ އިއްތިފާނިންމެވި ގޮތަށް ވޯޓުގައި ބަިއވެރިަވޑަިއގެންނެވި 

އިވާ އިޞްލާޙު. ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޅިފައީ ިރޕޯޓަކަށް ފުރަތަމަ ހުށަހެރޭގެ ދެވަނަ ޯވޓު. އެ  މި

 ށް ދަންނަވަން.އްމަޢާއްވުމަށް އަމީންއިްއވައިދެ ޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު ހުށަހަރަޝީދު 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ  އި،ރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަ ގައްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަ

ންސްެގ ވަކާުރގެ އެލަ  ްށ ކާރާއި ަރއީސަޝަނަލް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެނެ ؛ ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙުޘްމާންޢު

 ދިނުމަށް.އިރުފިޔާ ހަމަޖައްސަ 1000ޚަރަދަށް  ގެާއއި ޕެޓްރޯލްރުފިޔާ  6500އިވަުރގެ މުސާރަައށް ގޮތުަގއި ޑްރަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ތަކަްށ ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮ ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ގައްދޫ    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޘްމާން ޢު ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަނަ       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 30    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   30     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 30        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ 85އަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް 30. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31އަދަދު؛ 

ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މަދު  އަޙްއްޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ  ަގއްދޫއެެހންކަމުން،  .30ލަ؛ މު. ޖ16ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ 30

ވޯުޓގަިއ ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްެވްއޖެ. ވި ިއޞްލާޙު ޅުއްހުށަހެ ރަޝީދު

 ލާނަން.އިފަހު ވޯޓަށް ދަންނަވަ ޖަލްސާގެ އެންމެ މި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ 100ންގެ މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުެގ އާިއ ރަްއޔިތުމާއްދާވަނަ  102ނޫނުއަސާސީެގ ޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު މާލިްއޔަތު  10ގެ މާއްދާގެ )ހ(
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ވަނަ 4ން ހުށަހެޅުއްވި ަގއި ނިންމެވި ރިޕޯޓަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ2012ީ ބަރުންޑިސެ 25ކޮށް ޢާން އަލުން މުރާޖަކޮމިޓީ

މެދު އިއްޒަތްތެިރ  ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާން ކޮމިޓީ ެއކު އެ  މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙާގުޅޭ ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙާ

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    މެންބަރުންގެ ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި

 30    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   30     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 30        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރުންެގ . ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން ތިއްބެވި މެނ85ްއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 30. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ބަރަކުމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

ނޫނުއަސާީސެގ ޤާދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ އެެހންކަމުން،  .30ލަ؛ . ޖުމ16ުށް ބޭނުންާވ ައދަދު؛ . ފާސްވުމ30ަ

ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުން ރަްއޔިތުންެގ 10ގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(100ްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ވަނަ މާއްދާާއއި ަރއްޔިތ102ު

ަގއި 2012 ބަރުންިޑސެ 25ކޮށް ޢާން އަލުން މުރާޖަ ޑު މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީގަނމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮނި

އެކު  މަޖިީލހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙާ ގުޅޭ ރިޕޯޓަށް  އިޞްލާޙާވަނަ 4 ހުށަހެޅުއްވި ންވި ރިޕޯޓަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީނިންމެ

 ރުންގެ ިއއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ން ނިންމެވި ގޮތަށް ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަކޮމިޓީއެ 
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 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖަލްސާއަކީ މި  މި ،ދަންނަވަން. ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ބޮޑަށް ޝުކުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް

 29 ވަަނ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން 2017ލާއިރު އި. އަޅުގަނޑުމެން ފަސްއެނުބރި ބަލަފަހު ޖަލްސާ  ދައުރުގެ އެންމެ

ލަ ވަނީ ޖުމު ފަހު ޖަލްސާ ބާއްވާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އަހަރުގެ އެންމެ މި ،ފަހު ޖަލްސާ ަގއި އެންމެބަރުންނޮވެ

ން ކަމުގެ ނިސްބަތުއުެފއްދުންތެރި ،. އެއީ ދެްއވާފައިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމަވަމައްސަަލއެއް މަޖިލީހުން އި 45

ވިޓީައކީ. ަވނަ އަހަރުގެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ޕްރޮޑަކްޓި  2017ިއންސައްތަ. ެއއީ  95.7. 95.7ބަލާއިރު %

 421ލަ މުންނަވާލަންޖެެހނީ މަޖިލީހުން ޖުހަމައަށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑު ދަ ވަނަ ަމޖިލީހަށް މިއަދ18ާއަޅުގަނޑުމެން މުޅި 

މައްސަަލ  421ބިލު ހިމެނޭކަމުގައި ދަންނަވަން. އާދެ، މި ދެންނެވި  141ތެޭރގައި އޭގެ. ވާފައޭ ންމަމައްސަލަެއއް ވަނީ ނި

 98.6ވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރޮޑަކްިޓވިޓީ ރޭޓަކީ 18މިއަދުގެ ނިޔަލަށް  ،ލިއިރުނިންމާއަޅުގަނޑުމެން 

ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ ލޮބުެވިތ  ،ންނަށް ދަންނަވައިލާނީ. އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ98.6ު. %އިންސައްތަ

އަުޅގަނޑުމެންގެ މޮޑަނަިއޒޭޝަްނ  .އެކުޔަތުގައި ސާބިުތކަމާދާހި  ޤައުމު. އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުެވސް މި ތިބީ އިސްލާމްދީނުގެ

 ،ން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީއަބަދުވެސް. ައޅުގަނޑުމެ ުތގައި ދެމިތިބެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ އެގޮ

ވޯަޓކުން އެކަމެްއ ނިންމާއިރު ކޮންެމެވސް ެއއް ޮކޅަކަށް އެ ނިމޭނެ.  ،ނަމަ ޑިމޮކްރަސީަގއި އަބަދުވެްސ ަކމެއް ދިމާވާ

ނިމޭނީ ގިނަ މީހުން ތާއީދުކުރާ ގޮތަކަށް. އެީއ އަޣްލަބިްއަޔތު. އަދި ވެިރކަމަށް އަންނަިއރު ވެސް އިލެކްޝަންތަުކަގިއ 

 ގެ ވިގެންާދއިރު އަުޅގަނޑުމެންފަހަރު ވާދަވެިރވެ  ، ބައެއްދަނީ މިގޮތަށް. އެހެންވީމާ  މި ކަންކަން ނިމިގެން މިވެސް

ގޮތަށް އެހެން ބަޔަކު ސްމާޓްކަމުން ކަމެއް ނިންމައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ެއއްވެސް ިއއްޒަތްތެިރ  ނޭދޭހިތް

. އަިމއްލަ ނަފްސަށް އަނިާޔގެ ގޮތަށް ބެލެވޭ ކަންކަން ލިބެވޭ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެްނ މެންބަރަކު މާޔޫސްެވވަަޑއިނުަގންނަވާށޭ

، ދުެވސް އުޅެންޖެހޭނީ. އެހެްނވީމާގަިއ އަުޅގަނޑުމެން އަބަމެން ހެޮޔގޮތު މެްއ ނޫނޭ. އަުޅގަނޑުކަ އުޅުން އެީއ ރަނގަޅު 

ީސގައި އުޅެންޖެހޭ ގޮތަކީ. ޑިމޮކްރަީސގައި ައޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން ޑިމޮކްރައެއީ 

ކަްސރަތު އެހާވަަރކަށް ނުކުރާނެ އިސްނުކުރާނެ. އަނގަ  ުޅގަނޑުމެން އަތްފައި އަ ކާމިޔާބުކުރަންވާނީ ާއގިއުމަްނޓުން.

 ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ޝުކުރުއާެދ، އެގޮަތކަށެއް. 

މި ކުރެވުނު ހުރިހާ މަަސއްަކތަކީ ެއއީ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުން ކުރެްއވި މަަސއްކަތް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުެރވުނު 

 ،ރެއްވީ ކުރެއްވި މަސަްއކަތް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ މަސައްކަތް މި ކު ތަކީ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ހުރިހާ މަސައްކަ

 ަޓކައި. އާދެ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުިރއެރުމާިއ ތަރައްޤީއަށް .އި މަންފާައށް ޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގއިޔާރައްޔިތުންގެ ލާބަ 

ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ  ައކީ އެީއ ވަރަށް ވެސް ކާމިޔާބު އިންސައްތަެއއް 98.6ން %ެވސް ދެންނެވި ފަދައިއެގޮތުން ކުރިން

، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އުފާވެރި ދުަވސްތަކަކަށް ެއދެން. އަޅުގަނޑުމެން ދެން ދަންނަވަންޖެހެނީ. އާދެ
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އުމީ އެުކވެރިކަންމަތީ ހުެރ ކަމުަގއި ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަން. ޤަ ބައްދަލުކުރާއިރު އަުޅގަނޑުމެްނ މި އުފާ ލިބިގަންނާނެ

 ނަވަން. ދަންން  ބަހުން ހެޔޮ ދުޢާކުރަމުން ސަލާ ދަންނަވަން. ޤައުމީންސަލާ

 
 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު 
 

` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
      

 ތައް ބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 

  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
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