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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަފަސް ރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 ދުވަސް( ްނގާރައަ) 2018 މާރިޗު 06

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االههللا وعلى آله وصحبه ومن والم على رسول الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއް  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  27ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއްވުން. .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2018/1/5އޖ/ ނަންބަރު އެެޖންޑާ، ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންނަނށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުުރ އްޒަތްތެރި އި  ، ރިާޔސަތުން އަންގާ އެްނގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

ންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ . ރައްޔިތު ތަްއ ދަންނަވައިލާނަންބަދަލުބަެއއް ކޮމިޓީތަކަށް އައި މަޖިލީހުގެ ދަންނަވަން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ތިީރގައި މިދަންނަވާ ކޮމިޓީތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންވެގެން 107
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ލީޑަރުންނަށް ވާީނ  ގެ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ުގރޫޕުހުށަހެޅުމުން، އެކަން މަޖިލީހުގައި

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ެގ ދަށުން  107ގަާވއިދުގެ  ،އެސް.އެމް.އެްސއަކުން އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލު

 -1ންނަވަން. ހިމަނާނެކަމުގައި ދަޔައުިމއްާޔގައި  އި ބަދަލު މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގެއިޢުލާންކުރަން. ކޮމިޓީތަކަށް އަ

 ބަދަލު. 1ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ؛  -2ބަދަލު.  2 ކޮމިޓީ؛ ގަާވއިދު

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކު .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިޓީތަކު، 5 ޓަމްއެޖެންޑާ ައއި

ކު ޤާމަށް މެންބަރަމަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ އިލެކްޝަ -5.1

އްދާެގ ވަނަ މާ  4)އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ ގާޫނނު(ގެ  2008/8ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށްޓަަކއި ގާޫނނު ނަންބަރު 

، މްހޫރިއްޔާރައީސުލްޖު  އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ެތރެއިން)ނ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް

 ހޭ ކޮމިޓީން ، ިމނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާ ބެއިވާ ނަންފުޅުއްވާފަ ހުށަހަޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

 މި .ށް ފޮނުވުނުބަރުންނަތްތެރި މެންިއއްޒަަގއި 2018މާރިޗު  5ރިޕޯޓް މި   ޮގތުގެ ރިޕޯޓް.ވިނިންމެދިރާސާކުރަްއވައި 

 ްއޒަތްތެރިއިގެ ުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީމިނިވަން މުައއްސަސާތަ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ

 ވަން. އަރުށް ފުރުޞަތުއްޒަތްތެރި މެންބަރައިފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. މުޤައްރިރު، 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ ދާއިރާގެ 

  ރައްޔިތުންގެ ާގނޫނުގެ ދަށުންެދންމެ ތި އިޝާރާތްކުރެއްވި  ތެރި ރައީސްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

ވަިއ ރައް ދިރާސާކު  ނަންފުޅުހުށަހެޅުނު މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ތަޅުމުން މިނިވަން މަޖިލީހުގެ 

 ން.އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަ ޕޯޓުރިއެ  މެންބަރުންނަށް ވާނީ ފޮނުވާފަ. އިްއަޒތްތެރިނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މި .ެމންބަރު ތެރިިއއްޒަތްޝުކުރިއްާޔ 

 ޤައްރިރަށާިއ، އިްއޒަތްތެރި ނައިބު މުަޤއްރިރަށާއި، ިއއްޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިްއޒަތްތެރި މު

އަިދ މިނެޓު.  5ރިޕޯޓަށް ކަނޑައެޅިަފއިވަނީ ކޮންމެ ސިޔާީސ ޕާޓީއަކަށް މި އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( )ހުޅުވާލަން. ފުރުޞަތު މިނެޓު.  5ބަރުންނަށް ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުާވ އިއްޒަތްތެރި މެން
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ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ މި  ފުރުޞަތު ހާރުބަހުސް މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު މި

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުވިލުފުށީ ދާއިރާގެ 

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް  އާދެ،ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.  އާދެ،

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގާތުން ދަންަނ އަްޙމަދު ޝަރީފަކީ މިއީ  ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ރިޕޯޓުގައި ިމވާޢައްޔަންކުރުމަށް 

އެކު ވަރަށް މަނިކުފާނާ އެއަޅުގަނޑު ވީމަެއއް ނޫން.  ޝަރީްފ އެނގުނީ އަުޅގަނޑާ އެއް ައތޮޅުއަުޅގަނޑަށް ބޭފުޅެއް. 

ޭއގެ ކުރިން އަދި އެ މަނިކުފާނު މަސަްއކަްތކުރެްއވި. ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި 17ގިނަ ދުވަހު މަސަްއކަތްކުރިން. 

 މިއީ ތަޖުރިބާ ހުރި، މިކަން ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި  ،އެހެްނީވމާަރއްވާފަ. ކުމި ކޮމިޝަންގައި ވަނީ މަސައްކަތްވެސް 

ވަރަށް މުހިންމު  މި ހަވާލުކުެރވޭ މަސްޫއލިއްޔަތަީކ، އެހެްނވީމާ،ބޭފުޅެއްކަން، އެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑަށް އެަބއޮތް. 

 ގެ މި އަމާނާތްދިއުމު ކުިރއަށްގެންިދވެިހރާއްޖޭަގއި އޮންނަ އިންތިޚާބުަތއް މިނިވަންކަމާ ެއކުަގއި  ެއއީ،މަސްއޫލިއްޔަެތއް. 

ސީ ިއންތިޚާބު ކަމަށް ވެފައި، މި ޔާ ރިއަށް އޮތީ ރިކު އެހެންީވމާ،ހަވާލުކޮށްފައި މި އޮތީ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނާ. 

މިއަދު އަދި ކަށް. މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް އަންނަވަރުގެ ިއންތިޚާބަ ާދނީރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވެގެން

މި އިންތިޚާބުެގ ންތައްތަެކއްެގ ތެރެއިން، ތެރެއިްނ، މި ހުރިހާ ކަކަންކަމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ހިނގާ ހަލަބޮލި

 ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މާ ބިުލަކން އެ ކޮމިޝަނުަގއި ހުރިކަގެންދިއުމުގެ ޤާކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި 

ބުތައް ޚާމެންބަުރންނަކީ ވެސް އިންތި 5ވި ެއއީ މިހާރު އެތާ ތިއްބެދެބަސްވާެނ ޖާގައެއް ނެތް. އެްއވެސް މީހަކު 

، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، އް. އެހެންވީމާއެސިލުކުަރއްވާަފއި ތިިބ ބަހާއިން ތަޖުރިބާތަކެއް އަދި އެ  އި،ބާއްވަ 

 ހުރި ށްފައި ޢައްޔަންކޮ ންނޫނުއަާސސީޤާ މިހާރު ގާނޫނުތަކާއި ،ސަސާތަެކއްދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ހިނގާ ހުރިހާ މުއައް

 ގައި އަދާކޮށްދިނުންމަތީ، އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިްއަޔތުތައް ބޭފުޅުންބޭބެވި މުއައްސަސާަތކުަގއި ހިންގަަވން ތިއް

އެިކއެިކ ވިސްނުންފުޅުގެ ބޭބޭފުޅުްނ،  ކަށްނުޖެހޭނެަވަޑއިގަންަނވާއެ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވެ  ަގއިހަމައެއާެއކުއަދި ދެމިތިބޭށޭ. 

 2004މިަކންކަން ހިނގާނެ. އެއީ މިއަުދ ހިނގާ ކަމެއް ނޫން. ގޮތަށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި، އެ ބޭފުޅުންނަށް ތަފާތު ގޮތް

ޓަކައި ބަަޔކު ހަމަޖެހުން ނަގާލުމަށް އޮތް އެއްަބއިވަންަތކަމާއި ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

ނާއި ކުރެވުނީ އެތެެރއިން މަސަްއކަތް އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. އެ ން ން ެއީއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެމުންދާކަކުރަމަސައްކަތް

 ހަމައަށް އެ  އެކަމެްއ ހަވާުލިވ މީހަކު މިއަދާ ،އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެން މުންދޭ.ބޭފުޅުން އެކަން ުކރަ އެ ބޭރުން

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ގަދިޔަކަން ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ރަމުންމީހެއްގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އެްނމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކު

އި ގަދޭތެރޭ ބޭފުޅުންނާ ކުރެއްވި ގޮުތން އެމަލުޢަކޮމިޝަންގައި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން  ސްއާދެ! މީގެ ކުރިން އިލެކްަޝން

ްއ ގަސްުތގައި ަވކި ގޮަތކަށް ކަންތައްަތކެ ؟. ކީްއެވގެންތޯައޅުްއވާފަކޯޓުންނާއި ތަންތަނުން ފިޔަވަޅު މްޕްރީހުރީ ސު
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ދިޔަ ރިޔާސީ  ފަހުން އެީއ އެންމެކުރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާބިތުވާން މިއަދު އެބައޮތް އެކަން. ގެންދަން މަސައްކަތް

 އި،އެތާަގއި އޭރު އޮތް ގާނޫނާ ، ާތަގއި އޭރު ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުންބުތަުކގައި އެޚާއި އަދި ޭއގެ ުކރީގެ އިންތިޔާ ބުގަޚާއިންތި

އަދި  ،ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކުރިކަން ،  މާނަކޮށްގެން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ން ދީފަިއ ހުރި ޙައްޤުތައްނޫނުއަސާސީޤާއަދި 

ރި . އެކަން އެބަހުނގެން އޮްތ ޙަޤީޤަތްްއވާ ވޯޓުލިކަން އެއީ ސާބިުތވެ އެބަޔަކު ލަ ދުނިޔެއަށް އުފަންނުވާ އެަތއް 

 ނުވާ ، އުފަންން ލިޔެަފއި އެަބހުރި. އެހެންވީމާރީޙަ އިބާރާތުޞަ ުކަގއި ވަރަށް ކޯޓުން ނިންމާފައި އޮތް ޙުކުމްތަ މްޕްރީސު

ބޮުޑ  ، މިއީ ވަރަށްމިކަން. އެހެންވީމާިމގޮތުން އެބަހުރި ގޮތްއެގެންާނއި ހަދައި މީހުންނާއި، އިތުރަށް އައިީޑކާޑު

ުގޅުންހުރި  ޔަތެއް. ިމއީ އެންމެ މީހަކާލިއްޔަެތއް މި ހަވާުލަވނީ. މި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ިމީއ ޤައުމީ މަސްއޫލިއް އޫމަސް

އެަތއް ރަްއޔިތުންަތކެްއގެ ޙައްޤުަތކެއް އެކުެލޭވ ކަމެއް މިއީ. އެހެންެވގެން އެަތއް ،އެަތއް ބަިއަވރު ކަމެއް ނޫން.

 އަޙްމަދު ޝަރީފަކީމި ، އަދި  މިައދު އެތާ އެތިބީ. އެހެންވީމާހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ދަންނަ މީހުން މި ،މިދަންނަވަނީ

، އަުޅގަނުޑ . އެހެންވީމާއްޅެ ކުޅަދާނަކަން ހުރި ބޭފުޤާބިލުކަމާއި މިދެންނެވި ކަންކަން ކުރުމުގެ  މަލީ ގޮތުންޢަމިއީ 

ޤައުމަށް  މި އިކޮމިޝަނުގަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ރުހުންދޭ މެންބަރު ވެގެންދާނީ އެ ބޮޑަށް ުއއްމީދުކުރަން ވަރަށް

ން ކޮށްދޭ މީހަކަށް ަގިއ އެކައެކު ޤާބިލުކަމާެއކު އެކަން ކުރުމުގެ ކަމާއަދި އެންމެ އިންސާފުވެރިބޭނުންތެރި 

 ހުރިހާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެން، މިއަދު އަުޅގަނޑުނުކުރަްނ. އެހެންވީމާ އްއަުޅގަނޑުމެން ޝައްކެ  ދޭތެރޭަގއި މާކަވެގެންދާނެ

ހުރި ބޭފުޅަކު   ތަޖުރިބާ މި ކޮމިޝަނަށް އެކަހަލަ ؛ނޑުމެްނގެ ޮކމިޝަންރިވަން ައޅުގަރުވެޚު އަޅުގަނޑުމެން ފަ ،ބޭފުޅުން

އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދާނެ މިއަދު  ގައި، މިކަން މިއަދު ނިމިގެންދާއިރު ޓަކައި. އެހެންވީމާލިބުނު ކަމަށް

 އެހެްނވީމާ،ވަރު. ތިބިމެން މިކަމުަގއި ބޭނުންެވފައި އަދި ައުޅގަނޑުހުރި ގޮތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން މިކަމުގައި 

ސިޔާީސ  ަގއިިހނގަމުންދާއިރުމެން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް މިއަދު ނޑުކީ އެއީ މިއަދު އަޅުގަކޮމިޝަނަ ސްއިލެކްޝަން

ތުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އަމާނާތްތެރި ތަނެއްގެ ގޮކުެރވިފައި އޮތް ގިނަ ޙައްުޤތަކެއް ހަވާލު ޕާޓީތަކުގެ ވަރަށް

 އް ކެކަންތައްތަހުރިހާ  ހުރި އުސޫލުތަކާއި، ަގވާއިދުތަާކއި، މި ހެދިފައި ކުަގއިބޫލުކުރަން. ސިޔާސީ ޕާީޓތަގަ

ޔާީސ ބައިވަރު ކަްނތައްތަކެއް އެބަހުރި. ސި ހުރި އެތައް ، މީގެ ކުރިން ނުކުރެވިފައިއެހެންވީމާ ؛ގެންދަނީބަލަހައްޓަމުން

. ކަމެއް ދާހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ކުރަމުންއެ ބަަޔކު ސް ކަންަތއްތަަކކީ ވެ މި ،ކެނޑުމާ ޕާޓީތަކަށް މީހުން ވަނުމާއި

އެންެމ  ަތއްޮއތް މަސްއޫލިއްޔަތު ފައިކޮށްހަވާލު ކޮމިޝަނާ އެ  ،ދަނާކޮށްކަންަތއްތައް ވެސް ވަރަށް ހަރު ، މިއެހެންވީމާ

 މިއަދު  ށްކޮމިޝަނަމި  ތަނުން އަުޅގަނޑުމެްނގެއެއް އެހަމަޖެހޭ ފަދަ ނަތީޖާ ތްރަްއޔިުތން ހި ،ރަނގަޅަށް އަދާކޮށް

ގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ށް އަޙްމަދު ޝަރީފްކޮޞަޚާއް ؛އްޔަންކުރާޢަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ައކީ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މިކުރާ މަަސއްކަުތގަިއ ބަރަކާތްލެްއވުން. އްމީދުކުރަން. އަުޅގަނުޑގެ ދުޢާއު  މެންޑުއަޅުގަނ

އެންމެ ރަނގަޅަްށ  ،އެންމެ ރަނގަޅު ،ނިންމުމަކީ މި ޤައުމަށް އެންމެ ބޭނުންތެރިއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ނިންމާ އަދި

 ލަިއކުމް. ޢަ މްވުން. ވައްސަލާ ނިމިގެންދާނެ ނިންމުމެއް ކަމުގައި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ.ސްހުމެންބަރު. ބައްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  .6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއވުމަށް އިދާރީ ޖައްސަަވއިދެ . ޯވޓު ރަނގަބީލު ހުންއެހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް  ވޯޓަްށ އެހުމަށް، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ްށ ވުމައް ކޮށްލެެޗކު ރުން ކާޑުކޮޅުތައްންބައްޒަްތތެރި މެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އި  ދަންނަވަން.މޭޒުަގއި 

  ލާނަން.އި. ވޯޓަްށ ދަންނަވައަރުވަންހަނދުމަފުޅުކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރެްއވުމާއްޔަންޢަޝަރީފް  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  މާލޭގޭ ތިމަރަފުށީ  ތ. ކަމަށްމެންބަރު ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނގެއި

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ށްމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 33    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01     އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   34     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 34        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބިވ  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

ޓުދެްއިވ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވ33ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 35މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓުގައި ވޯ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. . ވަކ1ިމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހެންކަމުން، އެ .34ލަ؛ . ޖުމ18ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ34ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ށް ކުރެްއވުމަ ޢައްޔަން އަޙްމަުދ ޝަރީފްއަލްފާޟިލް  މާލޭގޭ ތިމަރަފުށީ ކަމަށް ތ.ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުއި

 އްޔިތުްނ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.އެުރވުމަށް ރަމަޝްވަރާ
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޗުމާރި 7ނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާ

 ވާ ބުދަ ދުވަހު.  2018

 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު 

` 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 
 މާލެ،      
      

 އައި ބަދަލުތައް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް 
 
 

 
  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
 ގައިފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގުގެ ބަދަލު  .1

ދު އެ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ 
 ނާޡިމް 

 2018-3-5 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 

ގެ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ   .2
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 
 2018-3-5 އެމް.ޑީ.ޕީ  ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު   .3
ދު  މެޢަބްދުލްކަރީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ހިތަދޫ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ  
 2018-3-5 އެމް.ޑީ.ޕީ  ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

 

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




