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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަހަ ވަނަ ދައުރުގެ ތިންރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުަވސް( ހޯމަ) 2017 ބަރުނޮވެން  6

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة 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 ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/3/6އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވައިލާނަން. އްަޒތްތެރި އި  .އެންގުން އަންގާ ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 ން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދިވެހި ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުުށަހެޅުމި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި 
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 ހުުށަހަޅާ ކަންކަން  މިޓީތަކުންކޮ . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހުުށަހަޅާ ކަންކަންން ކޮމިޓީތަކު ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ްނގެ ދި މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް" ދިވެހިރާއްެޖއިން ތަްސދީގުކުރުމާ މެދު ރައްޔިތު "ކިގާލީ އެމެންޑްމަންްޓ ޓު -5.1

ނިންމެވި ގޮުތެގ ވައި ދިރާސާކުރައް މިޓީން ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ  މަުށްޓަކައިދުޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯމަ

ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް މި . މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު ގަިއ ިއއްޒަްތތެރ2017ިޮއކްޓޫބަރު  31ރިޕޯޓު މި ރިޕޯޓު. 

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ 

 މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއޒަތްތެރިއިއިބްރާހީމް ރިޟާ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ 

އަުްށ ޓީމިޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮ "ގައި ަބއިވެިރވުމުގެ ަމއްސަލަ"ިކގާލީ އެމެންޑްމަންޓްިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ 

ކުރިއަުްށގެންދަން ފެންނަ މި ބައިވެިރވުމުގެ މަްއސަލަ ، ނިންމީ މަުށްފަހުދިރާސާކުރު ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ އައުމާ ގުިޅގެން

ރަުށް ވަ މަުށްޓަކައި.މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމު އިލަނީ މި މައްސަލަޖިލީހުަށް މި ހުުށަހަޅަުޅގަނުޑ މައަ އެހެންވީމާ،ކަމަުށް. 

 ކުރިްއޔާ.ބޮޑަުށް ޝު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރަުށާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެފުރުޞަތުގައި މި މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

މި ނަވަން. ބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރު ދަންހެން މެންއެއިްއަޒތްތެރި މުޤައްރިރަުށާއި، ނައިބު 

މިނެޓު. އަދި  5ކޮންމެ ސިޔާީސ ޕާޓީއަކަުށް  އެީއ،މިނެޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު.  30ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިަފއިވަނީ ުޖމުލަ 

އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ހުޅުވާލަން. ފުރުޞަތު މިނެޓު.  5އަމިއްލަ މެންބަރުންނަުށް 

 . ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުމެންބަރު ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ 

ުށް ފޮނުއްވާފައި މި ވާ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަޤައުމީ ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

މި ޑުމެްނގެ އަުޅގަނލިބިގެންދިޔަތީ ޝުކުރު ދަްނނަވަން. އަުށް ބަހުސްކުރުުމެގ މަރުޙަލާގައި ފުރުޞަތެއް މައްސަލަ

ގޮތުން ވަރަުށް ބުރަ ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހިފައިވާ  ތިމާވެުްށޓާ ބެހޭ މަޖިލީހުގައި އަދި ދިވެހިާރއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ޤައުމުތައް
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ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ މިފަދަ މަސައްކަތަކަުްށ ހުރަސްއެޅުމަުށް ނުކުމެލާޒިމު ދަނޑިވަެޅްއގަިއ 

ތިމާމެންނަކީ ކޮުށް އްޞަޚާހިތާމަާޔއެކު ފާހަަގކުަރން.  ޢަމަލުކުރަމުން މި ގެންދާ ގޮތް އަުޅގަނޑުން މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

ގެ ޕީ އި ވާހަކަދަްއކަމުންދާ އެމް.ޑީ.ބައެްއކަމުގަ ކުރާ، އަދި ތިމާވެުްށަޓުށް ސަމާލުކަންދޭ ތިމާވެުށްޓަުށް އެހީތެރިވުުމގެ ަމސައްކަތް 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި ހަރުކަުށި އިބާރާތުން  ޖަރީމާ އަޅުގަނޑުމެންބަރުން އިސްވެތިބެގެން މިއަދު މި ހިންގާ 

ދާއެްއ ނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަވެފަިއވާ ބައިބައިވެރި ދިވެހިރާއްޖެ  .ރައީސް  އިއްޒަތްތެރި އާދެ،ން. ވާހަކަ ދަންނަވަ ކުުށްވެރިކުރާ

"މޮންޓްިރއަލް ގެ ދަުށުން އެުކލަވައިލާފަިއވާ "އޮފް ދަ އޯޒޯން ޭލޔަރ ފޯ ދަ ޕްރޮޓެކްޝަންިވއެނާ ކޮްނވެޝަން "ވާ ގައި ކަމު

ކަމަުށްވާ  އަުށް އިތުރުުކރެވިފަިއވާ އިޞްލާޙުދެޓް ޑިޕްލީޓް ޓު ަދ އޯޒޯން ލޭޔަރ"ސަބްސްޓެްނސަސް  ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން

އޮްކޓޫބަރު  2017" ިދވެހިރާއްޖެއިން ތަސްީދގުކުރުާމ ގުޭޅގޮތުން ޓު ަދ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް"ކިގާލީ އެމެންޑްމެންޓް 

 ރާކުރުމަުށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޖަލްސާަގިއ މަޝްވަންގެ މަޖިލީހުގެ ަވޒީރުބޭްއވުނު، ވަނަ ދުވަހު  11

 "ޓު ދަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް"ކިގާލީ އެމެންޑްމެންޓް އެއީ މި ވަނީ މި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް ފޮނުއްވާފަ. 

ިދވެހި ކޮންމެވެްސ ވަަރކަުށް ަރއުންުޑގަިއ ީމގެ ބެްކގްައުޅގަނޑު ވާތޯ. ުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްީދގުކުުރމަ

ކުރި ނަަމވެސް އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން އެމް.ޑީ.ޕީން އަުޑގަދަކިތަންމެ ވަރަކަުށް  އިގެ މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި މި ތަނުގަރައްޔިތުން

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އަުޅގަނޑުމެން ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން، މި ފުރުޞަތުގެ ޭބނުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓަރީ ބޭނުންވާތީ 

އަޅުގަނޑުމެްނގެ  ފަދައިން، މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅު މިކަމުަށް ބޭނުންވާ ސަބަބުއެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ނުން މި ކުރަނީ. ބޭ

ތަެކއް އުުފއްލަވަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެްއ ޭއގެ ަމއްޗަުށް އިލްތިޒާމުރަްއޔިތުން . ނަވާންނަުށް އެނގިަވޑަިއަގންރައްޔިތު

މިފަދަ ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ބައިވެިރާވ، ތަސްދީގުކޮުށްަފއިވާ ފާސްކުރުމަކީ އޮންނަ ކަމަކަުށް ވާީތ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

މެ ވަރަކަުށް ޖެއްސުންކޮުށްމ ކިތަންނަުށް އަޅުގަނޑުމެންފާސްކުރަންޖެހޭމެ. މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން 

މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ހިތްވަރާއި ޤާބިލުކަްނ ރިޔާސަތަުށް ކިތަންމެ ވަރަަކުށް އުނދަގޫކުރި ނަމަވެސް 

ައޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ މިއަދު އިްއޒަތްތެރި މަނިކުފާނުގެ އެކަން ހުރިކަން ހުރިކަން، ައދި ޚާއްޞަކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އުނަދގޫކޮުްށ، ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެއީ ން ބޭނުން. ާޚއްޞަ ޝުކުެރއް މަނިކުފާނަުށް ދަންނަވާލަ އަުޅގަނޑުފާހަގަކުރަމުން. 

ނަުށް އުނދަގޫކޮުށް، އަދި މި މަޖިލިްސ އް، ގަރީނާެއއް ނެތި މަނިކުފާހެއްކެްއ، ކަމެ އެްއވެސް ސާިބތު ޖެއްސުންކޮުށް، 

އެ ޖެހޭ ކަމަކަުށް ވާތީ ކުގައި ފާހަަގކުރަންމިފަދަ ކަންތައްތަބަޔަކު ހުރަސްައޅަމުންދާ ހުރަސްއެޅުން އެއީ ބޭއްިވޔަނުދީ 

ޯފ ިވއެނާ ކޮންވެޝަން "ފަިއވާ ވަނަ އަހަރު އެކަަލަވއިލ1986ާކައި ކުރުމަުށްޓަފަުށަލަ ހިމާޔަތްއޯޒޯން ދަންނަވައިލީ. ވާހަކަ 

ަގއިކަްނ  1988އެޕްރީލް  26އި ިދވެހިރާްއޖެއިން ބަިއވެރިފަިއވަނީ ގަ "އޮފް ދަ އޯޒޯން ލޭޔަރ ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން

ުށް ންދޭ ކެމިކަލްތައް މަދުކޮުށް ގެއްލު ލައަފަުށަ މުޢާހަދާގެ ދުަށުން އޯޒޯންމި މެންނަުށް އެނގެން އެބައޮތް. އަޅުގަނޑު

ދެޓް ޑިޕްލީޓް ސަްބސްޓެންސަސް  "މޮްނޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން އިވަނަ އަހަރުގަ 1987އްޓާލުމަުށްޓަކަިއ ބޭނުންކުރުން ހު

ން މި  މުޢާހަދާގަިއ ޖެއިރާއްޭއގެފަހުން ދިވެހިއަދި  ގެ ނަމުަގއި މުޢާހަދާއެއް ވަނީ އެކުަލވަިއލެވިފަ.ޓު ދަ އޯޒޯން ލޭޔަރ"
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ބޭނުންކުރުން  މި މުޢާހަދާގެ ދުަށުން އޯޒޯން ފަުށަލައަުށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް، ވަަނ އަހަރު 1989ފަިއވަނީ ސޮއިކޮުށް

 ޤައުމު  197ހިންމު މަސައްކަތެްއ؛ މިހާ މު އާދެ، ޤައުމުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. 197މެންބަރު މަދުކުރުމަުށްޓަކައި 

ސަތޭަކައުށް ވުރެ ގިނަ ކެމިކަލް މާއްާދ މި މުޢާހަދާގެ ދަުށުން ވަނީ  ބައިބެރިެވގެން ކުެރވޭ ޯއޒޯން ފަުށަލައަުށް ގެއްލުންދޭ

ކުރެުވނީ އޭރުވެސް ކުރީަގއި ވެސް ވަނީ މީގެ މަސަްއކަތްތަކެްއ ކޮުށްފަ. ޤައުމު އަޅުގަނޑުމެްނެގ މަނާކޮުށްފަ. 

 ެފންނަމުން މި ދަނީ ކެނެރީގޭުޅގަނޑުމެންނަުށް އަ ގެ ސަުރކާރުން.އަުޅގަނޑުމެން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިކުުރގެ ތެެރއިން

ިޑއަުްށ ތިމާވެުށްޓަުށް ިޚދުމަތްކުރުމުގެ ނަމުގައި ކެބިނެޓު ގޮަވިއގެން ކަނުޑއަީޕ ވެރިކަމުަގއި ޑީ.މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އެމް.

 އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ.މިއިން ުކރި މައްސަލަ އް ނުކޮުށް ސްޓަންޓުދިޔުން ފިޔަވައި އިތުރު ެއއްެވސް ކަމެ

މަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރިމަތިން މި ފެންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ކަުށް ެޖއްުސންކޮުށް، އުނަދގޫކުރީކަންތައްތަމިކަހަލަ 

ފޮނުވަން ރަނގަޅު ކުރިމަތީަގއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ުކރިމަތީގައި ނިކުމެ މި ނުރައްކާތެރި ޢަމަލު؛ މިއީ ދުނިޭޔގެ 

ހިމެނޭ  މަޖިލީހުގައި ަރއްިޔތުންގެ ކުަޑކުޑަ ަޤއުމެްއގައި ؛އި ހިމެނޭމަޖިލީހުގަަރއްޔިތުންެގ ިމއީ. މަންޒަރަކާއި ފޮޯޓއެއް 

 ުށް ކުރިއަުށްދާ ަވގުތު މިއަ ޯކލްގެ މި މުހިންމު މަސައްކަތް ިކގާލީ ޕްރޮޓޮމެންބަރުންގެ ތެެރއިން މެންބަރުންކޮޅެއް  85

ިމ ގެ ތާރީުޚގައި މިއަދު މި ދިވެހިރާއްޖޭހުރަސްއެޅުމަކީ ދާ ހުރަސްއަޅަމުން މި މިކަމަުށް ޖެއްސުންުކރުމަުށްޓަކައި ވޯޓުނުދީ، 

އެީއ . ަރއްކާކޮުށްަފިއ ބާއްވަންޖެހޭ ކަމެއް ގެ ތާރީުޚގައިދިވެހިާރއްޖޭ މުޅިޕާލިމެންޓު މެންބަރުންގެ ުކރިމަތީގައި، އަދި  85

މަސައްކަތެްއގައި ބަިއވެިރވެ، ރައްޔިތުްނެގ ޓަުށް ގެއްލުންދިނުމަުށް ކުރެވޭ ކަހަލަ މިފަދަ ބޮޑު ޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެުށް ދިވެހިރާއް

އަުޅގަނުޑގެ ވާޖިބު  .ްއޒަތްތެރި ަރއީސްއިގެންަދވާ ގޮތް ިތ ފެންނަނީ. ރުންތަކެއް އުޅުްއވަމުންބަމެންމަޖިލީހުގެ 

މި ތުން ބޫލުކުރަން. ެއީއ އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ފަރާގަުށް އަުޅގަނޑު މިހާހިސާބުން އަދާވެއްޖެ ކަމަ

ކަމަުށާއި އަދި ފޮނުއްވާަފިއވާ ރިޕޯޓުަގއި އޮތް ގޮތަުށް މި ފާސްކުރުމަުށް އަުޅގަނޑުމެން  އަުށް ތާއީދުކުރާުށް ފުރިހަމަޕްރޮޓޮކޯލަ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްިވ އިން. ޝުކުރިއްޔާ ވޯޓުދޭން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ަދންނަވަމުން އަުޅގަނޑުެގ ވާަހކަ ނިންމާލަ

 .عليكم ورحمة هللا وبركاتهم والس الފުރުޞަތަުށްޓަކައި. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ވާތީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނުއެއްވެސް އެހެން ޕާޓީއަކުން އެދިވަޑައިގެންފައި އާދެ،މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

 ނިމުނީ.

 

 ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން . 6

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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 ުށް އިދާރީއިދެްއވުމަރަނގަބީލު ޖައްސަވަ  ުށް އެހުން. ވޯޓުުށް ވޯޓަ ުށް ހުރި ކަންކަމަމަުށް އެހުވޯޓަ ،6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ިރ މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ިއއްޒަތްތެ .ނަންުށް ދަްނނަވައިލާވޯޓަ (ުށްފަހުަވުގތުކޮޅަކަ)މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. 

 . ުްށ ދަންނަވައިލަނީވޯޓަ ހުރިހާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވެސް.، ުރވަންވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުށްލަެދއްކޮޗެކު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ޖިލީހުގެ ންގެ މަދި މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް" ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީުގކުރުމާ މެދު ރައްޔިތު ކިގާލީ އެމެންޑްމަންޓް ޓު"

ވަަނ މާއްދާެގ  93 އްާޔގެ ޤާނޫނުައާސސީގެރިިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫ، ފޮނުއްާވފައިވާ ަމއްސަލަ މަުށްޓަކައިދުރުހުން ހޯ

ނިންމެވި ަވއި ދިރާސާކުރައްމިޓީން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮ ދީ)ފ(ގެ ދެވަނަ ނަންބަރާ ހަވާލާ  ވަނަ މާއްދާގެ 115، )ހ(އާއި

 ޓުެދއްވުން އެދެން.ުށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯގޮތަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 45    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 28    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    28    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 28        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ިކ ކު ނެތް. ވަ. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރ28ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 45އަދަދު؛ 

މެންބަރަކު ެނތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި 
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ދި މޮންޓްރިއަލް  ކިގާލީ އެމެންްޑމަންޓް ޓު" ،ެއހެންކަމުން .28ލަ؛ . ޖުމ15ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ 28

، ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ  މުަށްޓަކައިދުޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯންގެ މަޕްރޮޓޮކޯލް" ދިވެހިރާއްޖެއިން ަތސްދީގުކުރުމާ މެދު ރައްޔިތު

)ފ(ގެ ެދވަނަ ނަންބަރާ  ވަނަ މާއްާދގެ 115، ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ(ާއއި 93 އްާޔގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެރިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ

މެންބަރުންގެ  ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވިުށް ނިްނމެވި ގޮތަަވއި ދިރާސާކުރައްމިޓީން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮ  ދީހަވާލާ

 .އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަލަ ަގއިވާ މައްިމއަދު ވެސް އެޖެންޑާރާދަކުރެްއިވއްޔާ އި ޝުކުރު ދަންނަަވން. ބޮޑަުށްަވރަުށް  ނަުށްމެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއް އޮންނާީނ ދެން ދަންނަވާލަން.  ނަުށްމެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި ަކމުގައި  ފުރިހަމައަުށް ނިންމައިވެލުނު

 ގައި. 9:00ވާ އަްނގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2017ނޮވެންބަރު  7
 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 

 
 
 
 
 

 




