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 13:50: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/20އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު ގަިއ  9:30ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. ބޭްއވުމަށް މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް  -4.1

ގަިއ  11:15. 1ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި  10:00. 2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  މިިނވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭަގއި  11:30. 2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  މާލިއްޔަތު

 . 3ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:30 .1ކޮޓަރި 
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 .ހުށަހަޅާ ކަންކަން  ކޮމިޓީތަކުން . 5

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

  ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިޓީތަކުން ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

 މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ 5ލްޑިވްސް އިންލަންްޑ ރެވެނިއު އޮތޯރިީޓގެ ޑިރެކްަޓރުންގެ ބޯޑުަގއި މިހާރު ހިމެނޭ މޯ -5.1

 ޓަަކއި ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފަިއވާީތ، އ2015ެޮއގަސްޓު  2 ،މުއްދަތު

 ކަންތައްތަކާ  މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ރައީ

ގަިއ ިއއްޒަތްތެިރ 2015 ގަްސޓުއޮ  4. މި ރިޕޯޓު ގޮތުެގ ރިޯޕޓު ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި

ބެހޭ  މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މިނިވަންމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހު .މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު

ްއޒަތްތެިރ އި .އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ިއއްޒަްތތެރި ދާއިާރގެ ތުލުސްދޫ ،ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަރުވަން. މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ލްޑިވްްސ އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިީޓގެ ޑިެރކްޓަުރންގެ ބޯުޑގަިއ މިހާރު ހިމެނޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މޯ

ބޯޑަށް މެންބަރުން  ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފަިއވާީތ، އ2ެ ޮއގަސްޓު 2015މުއްދަތު  މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ 5

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތައް، މިނިވަން  ޓަަކއި މަށްޢައްޔަންކުެރއްވު

އި މި ަގއި ނިންމަވަ 2015 ގަސްޓުއޮ  4 އި؛ިއއްެޔގަ ، ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ކަންަތއްތަކާ  މުއައްސަސާަތކުގެ

މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އަދި ެއ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަ ިއ،މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަ

ނެ. ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ޓަކައި ހާޒިރުވި މެންބަރުން ދިރާސާކުރެްއުވމަށް ،ޓަކައި  ކަންތައް ބެއްެލވުމަށް ކޮމިޓީއަށް މި

 ،ތް ވެސް ރިޕޯުޓގަިއ ހިމެނިފައިކްސްތައް ެދވިފަިއވާ ގޮގޮާތއި މާ ކުރެވިފަިއވާތަްއ ތަރުތީބުކްސްއިތުރުން މާ އަދި ޭއގެ

ނަޑއެޅިފަިއާވ ގޮތްތައް ވެސް ހިމެނިފަިއވާނެ ށްތަރުތީބުކޮ ތެރޭގަިއ މި ދިރާސާކުިރ ނިންމުންތައް މީގެއަދި  .ކަ

ހުރިހާ  ،ވެސް ެއކީަގއި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާެނތީއާ ން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން އެމިގޮުތގެ މަތީ، ހިމެނިފައިވާތީވެ

ލެްއވުމުން މި ރިޕޯޓުގައި އިއި ބައްލަވަ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ދިރާސާކުރައްވަ ތެރި މެންބަރުން ވެސް މި އިްއޒަތް

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަންަތއްތައް ހިމެނިފައިވާނެ  ޝުކުރިއްާޔ.  .ނިންމަން އިތަށް ހުށަހަޅަމި ރިޕޯޓު މިގޮ، ކަމަށް ފެންނާތީވެ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑައެިޅފައިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި   ،މިނެުޓގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. އެއީ  30ލަ ވަނީ ޖުމު މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

އަދާލަތު  .މިނެޓު 5އަށް . އެމް.ީޑ.އޭމިނެޓު 5ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  .މިނެޓު 5އަށް . އެމް.ޑީ.ޕީމިނެޓު 5ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިނެޓު 5ބަރުންނަށް ވަކި ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއްއަޒތްތެރި މެން .މިނެޓު 5ޕާޓީއަށް 

 ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީދެްއކެވުމަށް .ީޕ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުހުޅުވާލަން. އަުޅަގނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޕީ

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ލްޑިވްްސ އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިީޓގެ ޑިެރކްޓަުރންގެ ބޯުޑގަިއ މިހާރު ހިމެނޭ މޯިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޯޑަށް މެންބަރުން  ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފަިއވާީތ، އ2015ެއޮގަސްޓު  2މުއްދަތު  މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ 5

ްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތައް، މިނިވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތު ޓަަކއި ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް

ނޑު ވަރަްށ ޓަކައި އަޅު  ށް މިފަދަ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅި ކަމަށްބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮ ކަންތައްތަކާ  މުއައްސަސާަތކުގެ ގަ

، ކުިރއިރުަގއިތްދަންނަވަން. ައޅުަގނޑުެމން މި ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުުމގެ މަސަްއކަ ެއކު ުޝުކރު އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

، ކަމަކީ  ެއއް ތެޭރގައިތަން. އޭގެ ކްސް ދީފައި ހުރިމާަކމަކަށް  ފެނޭ މައިަގނޑު ގޮތެްއގައި ހަތަރު ލިއިުރގައި އެބައިބަލަ

 ،ްތތެރިކަން. މިގޮތުން ބަލާއިރުޙާ. އަދި ނަޒާިބލުކަމާއި ހުނަރުޤާ. އަދި އަދި މަސައްކަުތގެ ތަޖުރިބާ .ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން

ފަންތީގެ  ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ،މްރީނާއިތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަުތގެ ތަ ،މްރީނަން ބަލާއިރުތަޢުލީމާއި ތަ

ނޑުަދނޑިތަާކއި ލީ ތަޖުރިބާ ކުރުމުގައި ހުރި ންޓުޕްރެޒެއަިދ  ،ޑަޝިޕާއި އިންަޓިވއުއާއި އަދި ހާސިލްކޮްށފައިވާ ލަ

 100އޮީތ  ގޮތެްއަގއި މި ލަ ޖުމު އިމީގަ . ންދީފައި ހުރިކަްނ ފާހަގަކުރަސްކްވާލައި މާ ކުގެ މަްއޗަށް އަިލއަޅު ހުނަރުތަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން މި ހުށަހެޅިފައިއޭގެ އޮތީ. މި އި ކްސް ދެވިފައިން މާކްސްމާ ހުރި ނަންތައް  ތެރެއިން ައުޅގަ

ރަާކއި ތެރެއިން ސާޅީސް ހަތައަދި ޭއގެ ، 96% ވޯުޓދެއްިވގެން ވަރަްށ މަތީ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން އިުރގައިވިއް ދިރާސާކުރެ

ނޑު ގަބޫލުކުރާވާގޮެތއްަގިއ ހޯދާފައިޖު ެއވްރެކްސްތައް އި މާ ދޭތެރޭގަ ނުވަދިހަ ހަޔަކާ  ކަން ފާހަގަކުެރވޭ. ދެން އަޅުގަ

އަދާކޮށް  އްޤާމުތަވެސް ޒިންމާދާރު މައަދި މިހާރު، ބިލުޤާށް ވަރަ، ތަޖުރިބާކާރުވަރަށް ހަަމ  ،ގޮތުަގއި މި ބޭފުޅުންނަކީ

ނޑު ގަކަމަށް ވާތީ،  ށްފައި ތިބި ބޭފުޅުންތަޖުރިބާ ހާސިލުކޮ ލާގަިއ ޙަގެ މަރުބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއަދުގެ ވޯޓު އަޅުގަ

 .ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން ދާނެޔަތަކުން މި ނަންތައް ފާސްވެގެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ަމތީ އަޣުލަބިއް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްޔާ އި  ގެ ފަރާތުން ާވހަކަދެއްކުމަށް އަުޅގަ

 ށް.ރީފަޝަ އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޑަށް މީހުން ޓަރުންގެ ބޯ ިޑރެކް އެްއގެއްމު މުއައްސަސާ ީއސް. މީރާ ފަދަ ދައުލަތުެގ މުހިތްތެިރ ރަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

 ކަންަތއްތައް އަދި މީރާ އެކަީށގެންވާ ހަުލވި ސްޕީުޑަގއި  ،ަރއްކާކުރާނެ  ،ކުާރއިރު ކޮމިީޓއިން ެވސް ހިމާޔަތްކޮށްއްޔަންޢަ

ނޑުޤާމުގެންދަވާނެ ބޭފުޅުންތަކަކަށް މަ  ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މީރާ ފަދަ މުއައްސަސާއެްއގެ  ގަބޫުލކުރާ ދިނުން. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ސިޔާސީ  .ޖެހޭގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ެއއްކިބާކުރަންއަުޅަގނޑުމެންމީހުން ހޮވާއިރު ބޮޑަށް  ިވސްނުމެއްަގއި އަުޅގަ

ވާނީ އެ ންއި ހަމަ ވިސްނާދިނުމުގަ ކްސްމަހުރި ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން މާއެއީ ވަރަށް ހިތާ ،ވާނަމަ ކަމަށް  ކްސް ދޭމާ

 ކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަާމއި ވަކި ޙާތްތެރި ށް އިޚުާލޞްތެރިކަމާއި ނަޒާޞަކޮަވކިން ާޚއް ،ބޭފުޅެއްެގ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި 

 ޢަދުުލވެރިކަމާއޫލިްއޔަތު އިންާސފުވެރިކަމާއި އެ ބޭފުޅުންނަށް އަާދކުރެވޭ މަސް  ،އެކު  ސިޔާސީ ފިކުަރކަށް ބުރަނުވުމާ 

، ބުރަވެތިބެ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ ސިޔާސީ ވިސްނުމެްއގައި ދާކުރާނެ ކަމަށް އަ އެކު

 ުނވާނެ. އަޅުަގނުޑ މިއަދު ވޯުޓލުމުގައި ވިސްނާނަން ތިޔަ ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ވެގެން އިއަީލގަ ސިޔާސީ ފިކުުރގެ

ނޑު ގަބޫލުކުރާދެއްވާަފއި ހުރި ގޮތްތަުކގެ މައްޗަށްބޭފުޅުން ވޯޓު ފަދަ  ހިތްއޮތީ މިނިވަްނ މުއައްސަާސގެ ކޮމިޓީ. އަުޅގަ

އެކު  ަވރަށް އިންސާފުވެރިކަމާ، ެއކު ދުލުވެރިކަމާޢައިރުަގއި ވަރަށް ދެއްވާ ކްސްބޭފުުޅންނަށް މާޒިންމާދާރު ކޮމިޓީއަކުން 

ނެ އި ވޯޓުެދއްވާގެން ޙަީޤޤީ މާނައިގަނޫްނ ގޮތަކަށް ބައްލަަވއި އިއަީލގަ ވާ ސިާޔސީ ފިކުރެއްގެކު ނިސްބަތްއެ ބޭފުޅަ

ނޑުމެންެގ ކަމަށް ނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުންގެ ހައިސިްއޔަތުން ވަރަްށ ބޮޑު ޒިންމާއެއް އަުޅގަ . އަުޅގަ

ނުޑގަިއ ެއޅިފަިއވާ ޤައުުމެގ . ވާޖިބު ކުރުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ެއންމެ އިސްއްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއް ހިމާަޔތްބަެއއް. ރަ ކޮ

 މި އި ހިނދަށް އެޅިފަ މި ،ވަގުތު  މަސްއޫިލއްޔަތު މި ބަލު ބިނާކުުރމުގެޤްޔަތްކޮށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ މުސްތަހިމާ ތުޙަޞްލަމަ

ނޑުމެން އެބަ ން. ންކޮށް ިވސްނަފުވަރަށް ޖެހޭ  އޮތީ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި. އެހެންކަމަށްާވއިރުަގިއ އަުޅގަ

އަދި އެ ނޫން ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި  ،ދިނުމުގައި ވެސް ކްސްމާއެކު ދަންނަވަން ޖެހެނީ ބައެއް ފަހަރު  ޔާހިތާމަ

 ،ެއކު ލަދުވެތިކަމާނުާވކަން. މީ ަތކަްށ ކަންތައްތައް ކުރެވިަފއިގޮ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއންމެ އިންސާފުވެރި

ވޯޓުދޭ ކޮންމެ  ،ނިންމުމެއް މި މަޖިލީހުން ނިންމާ ކޮންމެ  .ހާމަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އިގަތާ ޔާ އެކު ނަމަެވސް މިހިތާމަ

ފިކުަރކަށް ނޫން. އަދި  ވޯޓެްއަގއި އެންމެ އިްސކަމެްއ ދޭންޖެހޭނީ ކޮންމެހެން ތިމާ ނިސްބަތްވާ ސިޔާީސ ޕާީޓގެ

ނޑުމެން މިތާ ކަެމއް ފާސްކުރާކަންހުށަހެޅީތީ އެކަމެއް ޖެހެނީކީ ސަރުކާރުން ނިންމަން މި ތިބެީނ  އިގަ ެވސް ނޫން. އަުޅގަ

އަދި އިދިކޮުޅ  ،ކުުރވަން. އެއީ ސަުރކާރު ނިސްބަތްވާ ާޕޓީއެްއގެ މެންބަރުން ކަމަށް ިވޔަސް ވެސް ދާރީސަރުކާރު ޖަވާބު

ނޑުމެން އެންމެ އިސްކަމެއް ،ފަރާތްތަކުގެ މެންބަރުން ކަމަށް ވިޔަސް ނޑުމެން ދޭންވާނީ، އަުޅގަ ގެ އެންމެ އިްސ އަޅުގަ
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ނޑުމެން ކޮށްގެން ތިބި ހުވަވާނީ އަޅު ވާޖިބަކަށް ވާން  ގެ އަސާސީާއއި ރައްޔިތުން ާޤނޫނުތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއގޮ ޔާ ގަ

ނޑުމެން ެއކަމުގެ މަްއޗަށް ބުަރވެމާޔަތްކުރުން. ޙައްޤުތައް ހި ތިބެ އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓުތައް ވެްސ ދޭންވާނީ. އަުޅގަ

 އަދި މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކަށް މީހުން .މީހުން އިސްކުރަންވާނީމަށް ޤާމަ ،ކަންކަމުަގއި ފަރާތްފަރާތަށް

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް ޙަޤީޤަތަކަށް ވިަޔސް ޙަޤީޤަތަކަށް ނުވިަޔްސ  ،އިސްކުރަްނވާނީ. އަުޅގަ

އުފެދޭ. ަބއެއް ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ގޮތާ ދޭެތރޭގައި ޝަްއކު މަސައްކަތްކުރާ މިނިވަން މުއައްަސސާތައް މިާހރު 

ންޖެހޭ މިނިވަން ލަރު އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮްށ ވިސްނާއިމިހެން މިކަން އޮންނަުކރޭ. ކުއް ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދި

ދޭތެރޭގައި  އެ މީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ، ދަރުކުރާޤަރަްއޔިުތން  ،ލިބިފަިއވާ ސާަތކަކީ ަރއްޔިތުްނެގ އިތުބާރުމުއައްސަ

. ކަމަށް އްކުރެޭވ ބައެ ްއޔަންޢަ ށް ޤާމުތަކައިންސާފުގެ މަގުން އެ މަ، ފެދޭ މިންވަަރށް ބެލިގެންނޫދެން ސުވާލު

ނުޑމެ ނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް މި  .ފިންޏެއް ނުވާނެ ޙްސިޔާސީ މަސްރަ ގެންގެ ރާއްޖޭއެހެންވެގެން މެނުވީ އަުޅގަ  އަޅުގަ

ނުދެވޭނެ. ައޅުަގނޑުމެން މިނިވަން މުއައްަސސާތަކަށް ރައްޔިތުން އަލުން މެއް އަޅުަގނޑުމެން ފޯރުކޮށެއް އެދުއެދޭ

ތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެްނ ދޭ ހުރިހާ ވޯޓެއްަގއި ެވސް މި ދެންނެވި ނުކު ޖިލީހުންޓަކައި މި މަ އިތުބާރު ހޯދުމަށް

ނުޑ އުއްމީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވމުން ދެްއވާނެވޯޓު  އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު  ،ކަމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ދަންނަވަމުން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ލާ ޙަހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރު މިއެކު،  އިނެތުމާއެދިަވޑަިއގެންފަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެން ޕާޓީއަކުން

ޓަށް އެހުން މި އައިޓަުމގެ ވޯަޓށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯ ، 6ަކނަޑއަޅަން. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  އިކަމުގަ ނިމުނީ

 ަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ  1:30، އެހެންވީމާ  ަގިއ. 1:30ފަހު  މެންދުރު މިއަދު އްކަތް އޮންނާނީ މަސަ

            .الم عليكمالس  وނަން. ވަގުތު ވަިކވެލާ ބައްދަލުކުރުމަށް މި

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  09:17ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޯވޓަށް  ،6 ޖެންޑާ އައިޓަމުލިބިގަންނަން. އެ  ބައްދަލުކުރުމުގެ އުފާ ަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ 1:30 .الس الم عليكم

ނެގުމުގެ ުކރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު އެހުމަށް ހުރި

އަރުވަން. ކޮށްލުަމށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްޗެކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(

ރިީޓެގ ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯލްޑިވްސް ިއންލަމޯލާނަން. އިނަވަން. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަވޯޓަށް ދަން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކައިޓަ ކުރެްއވުމަށް އްޔަންޢަށް މެންބަރުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަ

ބޯުޑެގ  ޑިރެކްޓަރުްނގެ ރިީޓގެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯލްޑިވްސް ިއންލަމޯ ،ކުެގ ތެރެއިންވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަފޮނުއް

އްޔިތުްނެގ ކުރެްއވުމަށް ރައްޔަންޢަމަދު ފާއިޒް މުޙައްމަދު އަސްރަފީހިޔާ، އަލްފާޟިލް ައޙް / ލ.މާވަށް ،ކަމަށްމެންބަރު

 އެދެން. މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން މެދު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް އިްއޒަތްތެރި ދެއްވުމާމަޖިލީހުން ރުހުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    މެންބަރުންގެ ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 57. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59ގެ އަދަދު؛ މެންބަރުން

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 
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ންްޑ ލްޑިވްްސ އިންލަމޯއެހެންކަމުން،  .57ލަ؛ . ޖުމ29ުއަދަދު؛  . ާފސްވުމަށް ބޭނުންވ57ާމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މަދު ފާިއޒް އަސްރަފީހިޔާ، އަލްފާޟިލް އަޙް / މާވަށް ލ. ،ކަމަށްގެ މެންބަރުރިޓީެގ ޑިރެްކޓަުރންގެ ބޯޑު ރެވެނިއު އޮތޯ

ިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ވޯުޓަގއި ބަދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ކުރެްއވުމަށް އްޔަންޢަމުޙައްމަދު 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުން ށް މެރިީޓގެ ޑިރެްކޓަރުންގެ ބޯޑަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯލްޑިވްސް އިންލަމޯދަންނަވާލަނީ.  މިއަދު ދެވަނަ ވޯޓަށް މި

 ،ކުގެ ތެރެއިންވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަފޮނުއްރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަ ޓަަކއި ކުެރއްވުމަށްއްޔަންޢަ

، ކުދިމާގޭ / ތިނަދޫ ގދ. ،ކަމަށްބޯުޑގެ މެންބަރު ޑިރެކްޓަރުްނގެ ރިީޓގެންޑް ެރެވނިއު އޮތޯލްޑިވްސް އިންލަމޯ

މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނާވ  ދެއްވުމާންކުެރއްވުމަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ރުހުއްޔަންޢަލްފާޟިލް ޙަސަން ވަޙީދު އަ

 އެދެން. ގޮތަކަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 56. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59ގެ އަދަދު؛ ތިއްބެވި މެންބަރުން

މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 

އެހެންކަމުން،  .56ލަ؛ . ޖުމ29ުއަދަދު؛  . ފާްސުވމަށް ބޭނުންވ56ާބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

، ކުދިމާގޭ / ތިނަދޫ ގދ. ،ކަމަށްގެ މެންބަރުރިީޓގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑު ންޑް ެރެވނިއު އޮތޯލްޑިވްސް އިންލަމޯ

ވޯުޓގަިއ ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ކުރެްއވުމަށްއްޔަންޢަލްފާޟިލް ޙަސަން ވަީޙދު އަ

 ެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްެޖ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް މެންބަރުން ރިީޓގެ ޑިެރްކޓަރުންގެ ބޯޑަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯލްޑިވްސް އިންލަމޯާލނަން. އިތިންވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ 

 ،ުކގެ ތެރެއިންވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަފޮނުއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ރައް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޓކައި ކުެރއްވުމަށްއްޔަންޢަ

ްޑ، އަލްފާޟިލާ ރއީސްްޓވާ ހ. ،ކަމަށްބޯޑުގެ މެންބަރު ޑިެރކްޓަރުންގެ  ރިީޓގެންޑް ރެވެިނއު އޮތޯލްޑިވްސް އިންލަމޯ

ޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ މެދު ފެނިވަ ދެއްވުމާަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ރުހުން ކުރެއްވުމަށްއްޔަންޢަޢަޝާ ޢަލީ  ޢާއިޝަތު

 އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 56    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދި

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 56ންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރ59ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 

ންްޑ ްސ އިންލަލްޑިވްމޯއެހެންކަމުން،  .56ލަ؛ . ޖުމ29ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ56ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޢަޝާ ޢަލީ ޢާއިޝަތު ރޑް، އަލްފާޟިލާ އީސްޓްވާ ހ. ،ކަމަށްގެ މެންބަރުރިީޓގެ ޑިެރކްަޓރުންގެ ބޯޑުރެވެނިއު އޮތޯ

ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ދެއްވުމަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ކުެރއްވުމަށްއްޔަންޢަ

 ތުކޮޅަކަށްފަހު(އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. )ަވގު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެުވން:   

ްށ ރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯ ލްޑިވްސް އިންލަމޯލާނަން. އިހަތަރު ވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ ގެއަދުމި

ކުގެ ވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަފޮނުއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޓަކައި ކުރެއްވުަމށްއްޔަންޢަމެންބަރުން 

 / ންދޫދާ ކަމަށް ގއ.ބޯުޑގެ މެންބަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިީޓގެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯލްޑިވްސް އިންލަ މޯ ،ރެއިންތެ

މެދު  ދެއްވުމާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ކުރެްއވުމަށްޙް ޒާހިރު ޢައްޔަންސީސަންގޭ، އަލްފާޟިލް ފަސީ

 ްއވުން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭ
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   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް        :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި  .85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަވާ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 57. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނު

ންްޑ ލްޑިވްްސ އިންލަމޯއެހެންކަމުން،  .57ލަ؛ . ޖުމ29ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 57މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޙް ޒާހިރު އަލްފާޟިލް ފަސީ / ސީސަންގޭ، ދާންދޫ ގއ. ކަމަށް ގެ މެންބަރުރިީޓގެ ޑިެރކްަޓރުންގެ ބޯޑުރެވެނިއު އޮތޯ

ދެއްވުމަށް ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ކުެރއްވުމަށްޢައްޔަން

 )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށ  ރިީޓގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯލްޑިވްސް އިންލަމޯވަނަ ޯވޓަށް. 5ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ  މި

ުކެގ ވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަފޮނުއްރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓަކައި ކުރެްއވުމަށްއްޔަންމެންބަރުން ޢަ

ނީލްވިލާ، އަލްފާޟިލާ  ކަމަްށ ހ.ބޯޑުގެ މެންބަރު ޑިެރްކޓަރުންގެ ރިީޓގެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯލްޑިވްސް އިންލަމޯ ،ތެރެއިން

މެދު ފެނިވަޑަިއގަންަނާވ  ދެއްުވމާަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ކުެރއްވުމަށްއްމަދު ޒާހިރު ޙުސަިއން ޢައްޔަންނާ މުޙަލީ

 ގޮތަކަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖި

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 54    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 : ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި  .85އަދަދު؛  ލަވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 54. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި ވޯ .3 ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

ންްޑ ލްޑިވްްސ އިންލަމޯއެހެންކަމުން،  .54ލަ؛ . ޖުމ28ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ54ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނީލްވިލާ، އަލްފާޟިލާ ލީނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން  ހ. ކަމަށްގެ މެންބަރުރިީޓގެ ޑިެރކްޓަުރންގެ ބޯޑުރެވެނިއު އޮތޯ

ދެއްވުމަށް ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ކުެރއްވުމަށްންޢައްޔަ

ްށ  ރިޓީގެ ޑިެރކްޓަރުންެގ ބޯޑަންޑް ެރވެނިއު އޮތޯ ލްޑިވްްސ އިންލަމޯ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އިއްތިފާޤުން ފާްސވެއްޖެ. 

ންފުޅަށް ވޯޓަށް އެހުމެއް ދެއްވުމަށް ފާސްވުމާ ުގޅިގެން ދެން އޮތް ނަމެްނބަރުންނަށް ރުހުން 5ކުަރއްވަންޖެހޭ ންޢައްޔަ

 މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން.  ްއޒަތްތެރިއި ވާހަކަ ނޯންނާނެ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 10އެއް އޮންނާނީ އެކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި
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