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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 24ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ކުރު އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުންކުރުއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/21އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

ފަސް ޖަލްސާގެ  ،އަށް 2015/18/39އިން  2015/18/35ޔައުމިއްޔާ ފާްސކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުިރ  16ވަނަ ޖަލްސާއިން  12ަވނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުުރގެ  2015އީ ޔައުމިްއޔާ. އެ 

ބަރަކު އިޞްލާޙެއް ކުރުމަށްފަހު އެްއެވސް މެންަގއި ޝާއިޢު ިމއްާޔތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްަސއިޓު ޔައުމިްއޔާތައް. މި ޔައު

ކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކްއ ކީ މަޖލީހުގެ ރިޔާސަުތން ގަބޫލުމަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަކަ ނުވާތީ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެހުށަހަޅާފައި

 ކަމަށް ނިންމައިފިން.

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ގައި އިޤްތިޞާ 10:00ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. ބޭްއވުމަށް މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ބަްއދަލުވުންތައް  -4.1

ަގިއ  11:15. 2 ކޮމިީޓ ކޮޓަރިަގއި ސަުރކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ،  11:15 .1ކޮޓަރި 

ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  މުއައްަސސާތަުކގެ ކަްނތައްތަކާ ަގއި މިނިވަން 11:30. 3 ކޮމިޓީ ޮކޓަރިޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 

 .3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، މު ކޮމިޓީއްގައި އާ 2:00މެންދުރުފަހު  .1ކޮޓަރި 

 ހުޅަނގު  މާފަންނުއުމީ ސަާލމަތު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ޤަތަކަށް ައއި ަބެއއް ބަދަލުތައް. ކޮމިޓީ -4.2

 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ަމއްޗަްނގޮޅީގެ ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީއަށް ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

ގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ ެއދިވަަޑއި އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު

މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން

 އޮގަސްޓު  4ައކުން ނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.ެއމް.އެސްގެ ލީޑަރުންޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ހިމެނޭ ސިޔާސީ

މަތީން  ެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާ 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،. އެހެންކަުމންގާފަަގއި އަނ2015ް

 ހުޅަނގު  މާފަންނު ނަވާކުަރން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންއެކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާނު

 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ަމއްޗަްނގޮޅީގެ ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީއަށް ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ ެއދިވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ  އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު

މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން

 2015 ޮއގަސްޓު 4އަކުން ނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްގެ ލީޑަރުންމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާޓީތަކުގެ ޕާލި ހިމެނޭ ސިޔާސީ

މަތީން  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 107ަގވާއިުދގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ،. އެހެންކަމުންގައި އަންގާފަ

 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ެދކުނު ހިތަދޫކުަރން. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް އިޢުލާނުއެކަން އެ

 ނާޡިމް  މުޙައްމަދު  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވައިަކރަދޫބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް  ގެރުނިޒާ ޢަލީ  މެންބަރު

 ،ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން

ޕާޓީތަކުގެ  މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

. އި އަްނގާފަގަ 2015 އޮގަސްޓު  4އަކުން ނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސް ގެ ލީޑަރުންޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107ގަާވއިުދގެ  ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ،އެހެންކަމުން

 އިބްރާހީމް  މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫއުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ޤަ ން.ކުރައިޢުލާނު

ން ހަމަޖައްސަވައިދެްއވު ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށްޙަސަން

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިުބމުން

ގެ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ  107



3 

 

ރައްޔިތުންެގ  ،. އެހެންކަމުންގައި އަްނގާފަ 2015 އޮަގސްޓު 4އަކުން ނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސް ލީޑަރުން

އިޤްތިޞާދީ  ން.ކުރަމަތީން އެކަން އެގޮތަްށ ިއޢުލާނު ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ގެ ބަދަލުގައި އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ ރީމަޑުއްވަކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ 

ެދއްވުން އެިދވަަޑިއގެން ހަމަޖައްސަވައި މުޙައްމަދު ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  ދިއްދޫ އެ ކޮމިޓީއަށް

ވަަނ  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން

ނަށް އެކަން ގެ ލީޑަރުންޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕު ަމތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ

 107ގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ،. އެހެންކަމުންއަްނާގފަަގއި  2015 އޮަގސްޓު 5ައކުން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސް

 ން.ކުރަމަތީން އެކަން ެއގޮތަށް އިުޢލާނު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ

 

 .ންކަން ހުށަހަޅާ ކަ ން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ންމަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒު ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ގެ ދަށުން މަރުކަޒު މިނިްސޓްރީ އޮފް ހެލްތު ކ.ގުަރއިޫދގައި ހިްނާގ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނާވ މީހުންގެ -5.1

ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ  އިވާަފއިވާ މަްއސަލަ ދިރާސާކުރަްއވަހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮުތަގއި ހަމަޖެއްސުމަށް ފޮނުއް

ޖިލީހަށް ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ިސޓީފުޅު މަޓީއަށް ފޮނުވުުމގެ މައްސަލަ. ރައީމައްސަލައާ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމި 

 މަށް ދަންނަވަން.ޢާއްއިެދއްވުމަށް އަމީންއިްއވަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 2015ވެދުން ސަލާަމށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ،ށްމުޙައްމަދަ މަސީޙް هللا ބްދުޢަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ އަލްފާޟިލް 

ވަނަ ބައްދަލުުވމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޯލ  96ވަނަ ދުވަހު މި ޮއފީހުގައި ބޭްއވި ސޯޝަލް ކަުއންސިލުގެ  8ޖުލައި 

 މަރުަކޒުގުރައިޫދަގއި ހިންގާ ާޚއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ މީހުންގެ  ކ. ،އެންޑް ޖެންޑަރގެ ބެލެނިވެިރކަމުގެ ދަށުން

އަްށ ގުރައިޫދަގއި ހިންގާ ާޚއްޞަ އެހީ ގެ ދަަށށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފަެއވެ. ވީމާ، ކ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖެއްސުމަށް  ގެ ދަށުންމަރުކަޒު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުބޭނުންވާ މީހުންގެ 

ގުަރއިދޫަގިއ  އެުކ ކ. ދެްއވުން އެދެމެވެ. މި ސިޓީއާއިކައި އެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށް ޓަ

ގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު މަރުކަޒުހިންގާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ 

ކަްތތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެ ގޮތުގެ ލިސްޓެއް މަނިކުފާނަށް ހެލްތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޗެންޑަރގެ މަސައް
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މްކުމް، . ޚާދ2015ި ޮއގަސްޓު 4. 1436ޝަްއވާލް  19ގަބޫލުކުރެްއވުން އެދެެމވެ.  އަރިސްކުރީެމވެ. އިޙްތިރާމު

 އްޔޫމް. ޤަޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.

 

 .ޖެހޭ ބިލު ރުފުކުރަން މަޖލީހަށް ތަޢާ .6

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު.، 6ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ފަލާޙް އިބްރާހީމް  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އިނގުރައިދޫ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮިމއުނިޭކޝަންގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިުޔން އިްއވުން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެޓލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ބިލު.

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. .7

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.ކޮމިޓީތަ، 7ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

އަްށ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލ  (1981މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީގެ ގާނޫނު ) 81/6ގާނޫނު ނަންބަރު  -7.1

ގައި ިއއްޒަތްތެިރ  2015އޮގަްސޓް  6 ،ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ނިންމެވި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި

ދެްއވާނީ އިރިޕޯޓު ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ނުޭވ. މި އެއްމެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަ

ބަރަށް ްއޒަތްތެރި މެން. އިޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދު ިއއްަޒތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ،އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރު

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ

ަދންނަވަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން  ރި ަރީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ަޓަކއި ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރު`. ިއއްޒަތްތެ

ނޑު ހުށަހަޅަން. ުޝކުރިއްޔާ.މި  ނިންމާފައި  ވާ ބިލުގެ ރިޕޯޓު އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތތެރި މުޤައްރިރަށާއި ނައިބު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ިއްއޒަ

 މީދޫ ައއްޑޫދަންނަވަން. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި  މުޤައްރިރަށާއި ިއއްޒަތްތެރި ެއންމެހައި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

 ށް ފުރުޞަުތއަރުވަން.އާދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ވަނަ ާމއްދާެގ  62 ؟ބާބު މިހާރު އުވާެލވިފަިއތޯ ވަނީވަނަ  18ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ަޖވާބުދާރީވުމަްށ އޮންނައިރުަގއި ައޅުަގނޑު ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން  ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ވަޒީރުން 14)ހ( ގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ސުވާލުތައް ަވޒީރުންނަށް  62އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް. 

ރަނީތޯ؟ ނުވަތަ މަޖިލީހުެގ މަލުކުރަން ވަޒީރުން އިންކާުރކުޢަ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް  62ނޫނީ ފޮނުވާފައިނުވަނީތޯ؟ 

ދައުުރ ގޮސް، މި ވަނީތޯ؟ މިދިޔަ ަދުއރު ނިމިގެންރައީސަށް މިގޮތަށް ުސވާލުތަެކއް ފޮނުވިފަިއވާކަން އެނިގވަަޑއިނުގަންނަ

ނޭގ އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީން ވެްސ ބައިވަރު ސުވާލުަތއް ލާފައި ހުރިކަން. އެކަމަކު ެއއްެވސް ނިމުނުއިރު އަޅުަގނޑަށް އެ

ތަނަށް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭން ވަޑައިނުގަްނނަވާތީެވ، މިހާރު އެޖެންޑާ އައިޓަމުތައް އެކުެލިވގެންދާއިުރ  ކު މިވަޒީރަ 

. ލާފަ އަޅުަގނޑު ވެސް ވާނީ ބައިވަރު ުސވާލުތަކެއް ؛ނުވާތީރުންާނ ސުވާލުކުރުން ހިމެނިފައިއެްއވެސް ދުވަހަކު ވަޒީ

ވެްސ  އަހަރުގެ ބަެޖޓު ހުށަހެޅެންވާއިރަށް މި ްސގެން ނޫނިއްޔާއޭތި ކުިރއަށް ލާފަިއ ހުރި ސުވާލުަތއް ައއި

މާ، . އެހެްނވީތެރެއަކު ނެތް ނެ ގޮތެއް މަޖިލިސްސުވާލުތަކަށް ވެސް ޖަވާެބްއ ލިބޭ ހުރިއަޅުަގނޑުމެން ލާފައި 

އޮތީ  ނިކުރައްވާަފއިތޯ މިުކރައްާވއިރުަގއި މިހާރު ވަޒީރުްނނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ބައި މުިޅން އުމަޖިލީހުގެ ރައީސް އެޖެންޑާ

 ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގައި ެދއްެކވި ވާަހކަފުޅުަގއި ވެްސ  ންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ 

އެީއ ނިޒާީމ  ،އް ކުެރއްވުން. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުންއޮތީ ރިޔާަސތާ ސުވާލެ  ވިދާޅުވެަފއި މި

ނަޑށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ދެންމެ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ވެސް  މައްސަލަެއއްަގއި އަުޅގަ
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ށް ނިޒާރަ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ ނުވޭ. ިނޒާމީ މައްސަލަެއްއގައި  ފާހަގަކުރަްއވާފަެއއް

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

 ނުވެނުދާނެ ކަށްެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލައަ ،އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އެ ނެންގެވި މައްސަލައަކީ 

އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެަތއް ކަންތައްތަެކްއ  ރަނީ. އަްއޑޫ ސިޓީއަށް ވެސް މިއަޅުަގނޑު ފާހަގަކުަގއި ގޮތު  މައްސަލަެއއްގެ

ނޑުމެން ބޭނުން އެބަސް ަކމެއް މިވީތަނަށް ހިނގާފައިެއްއވެ ،ހިމެނިފައިވާއިރު ކަމާ ބެހޭ ދާއިރާތަކާ  ،ވޭ ނުާވއިރު އަުޅގަ

ކަންތައްތަްއ ކުރިއަށް ުނގޮސްގެން އުޅެނީ.  އޭ މިން. ީކއްެވގެންތޯކުރަިތއްބެވި ަވޒީރުންނާ އެ ުސވާލު ހަވާލުެވވަަޑއިގެން

ނޑުމެންނަށް ލިބެންާވއިރު މި ،މިހެންވާއިރު ނުޑ ؛ މަޖިލީހުގެ ،ތަނަށް ަވޑަިއގެން އެބޭފުޅުްނގެ ޖަވާުބ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދަގަބޫލު ދިނުމަކީ އިކުރާ ގޮުތގައި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަމަށް އަޅުގަ

ގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނުޑ ގޮތުަގއި ނުވާނެ ަކމެއް ގެެއއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ، ާވިއރު ރަްއވަންޖެހޭ ކަމަކަށްކު

ކުރާ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާތަކުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެން ަގބޫލުޖިލީހުގައި އަުޅގަކުރަނީ. މީ މި މަގަބޫލު

 ން އޮންނަނީ ވަޒީރުްނގެ ދުލު ބޮޑު ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މި ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ

ވުން. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަުތ މިަތނަށް ވަޑަިއގެން ޖަވާބުދާރީ  އަށްކީްއވެޯތ އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ ނީކަންތައްތައް ުނވެދަ

ނޑު ނީ ކީްއވެތޯނުދައަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބި  .ށްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކޮްށލަން ުސވާލު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާތަކާ ޮގތު ގެހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް

ގޮުތގައި ބަލަިއގަެނވޭނެ  ގެަލެއއްން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަަމތީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ .ގޮތުން ދަންނަވަންގުޅޭ 

އަށް ޓަަކއި އަޅުަގނުޑ މެންބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގެ ފަރުވާ ޢިްއޒަްތތެރިޖާގަެއއް ނެތް ވާހަކަ ދަންނަަވން. އެހެންނަމަވެސް، 

ކަުމގެ ކުެރިވގެން ހިނަގމުންދާނެ ވާހަކަ. އެހުގެ ގަާވއިދުގެ ތެެރއިން ތަވާލްއެ ކަންތައްަތްއ މަޖިލީ .ދަންނަވަން

ންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ޤީންކަން ެވސް ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ިޢއްޒަތްތެރ މެޔަ

ށް އިޞްލާޙު އަ (1981 ގާނޫނު ސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ވްމޯލްޑި ) 81/6ގާނޫނު ނަންބަރު  .ލާނަންއިދަންނަވަ

ނޑަ އި ވަނީ  ބަހުސްެގ ޅިފަބިލުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ަކނަޑއެްށ، އެޅިަފއި ވަނީ ބަހުްސގެ ވަގުތަގެނައުުމގެ ބިލަށް ކަ

 14އަށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  59މިނެޓު  28ށް ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަަގޑިއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު.  1ލަ ވަގުތަްށ  ޖުމު
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ންތު. އަދާލަތު ިސކު 18ިމނެޓު  3އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 15މިނެޓު  7އަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 29ނެޓު މި

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  3ނުވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްމި 3އަށް ޕާޓީ މިނެޓު. އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޅުވާލަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ހު ންބަރު ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެއަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ާދއި އަުޅގަ

 .މަނިކަށްމޫސާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މަނިކުމޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ްށ ( އަގެ މަނިޓަީރ އޮތޯރިޓީެގ ގާނޫނުދިވެހިާރއްޖޭ) 81/6ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި

ވޭ. މިއީ  ފައި އެބަވަރަށް ބޮޑެިތ އިޞްލާޙުތަކެއް މި ގާނޫނަްށ ގެންނަވާ އިގެނެވިަފއިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލައިލާއިުރގަ

ގެެނވިފަިއާވ  ،ވިޔަސް  ކަމުގައި ހުށަހަޅައިގެންއޮތޯރިޓީން ިވޔަސް އަދި މަނިޓަީރން  ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިގެން ަކމުގައި

 ،އަށް ކުިރއެރުން ލިބިބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއިޞްލާޙުތަކަށް ބަލައިާލއިރު މި އިޞްލާޙުތަކުގެ ަސބަ ގިނަ

ރީ ކުެރވޭ މަނިޓަޚާއްޞަކޮށް ބޭންކުަތއް ރެިގއުލޭޓުެއބަ ފެނޭ.  ކަމަށްމެއް ބޭްނކުތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީްނކަ

ނުޑގެ މަޢުލޫމާތު ައޅުގަ އެއީ  ،އަޅުަގނޑަށް ރުަގއި އެބަ ފެނޭލާއިހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލަ އޮތޯރިޓީގެ މި ގާނޫނުަގއި

ބޭރުްނ  ލުމުެގ ބާރު ޯކޓަށް ނުގޮްސ ކޯުޓގެިވއްކާ މާިއ އަިދ ރަހުނުކުރުއަށް ރަހުނުައމިއްލަ، ވާނަމަ ދޮގު ނޫން ކަމަށް

ކުރާ ރާއްޖޭަގއި ބޭންކުން ފައިސާ ދޫ ކަން ހަމަޖެހޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. މި މައްސަލައަކީ ވަރަްށ ގިނަ ފަރާތްތަކުންއެ

ނުލެވި އިރުހުނު ވިއްކަ އެ ފަހުގައި ށްކުރުމަހުނުތަކުަގއި ވަރަށް ބޮުޑވެަފއިވާ މައްސަަލއެްއ. އެއީ ަބެއއް ތަކެތި ރަބޭންކު

ބުން އަނބުރާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބޭންކުަތކުން އެ ފަރާތްތަކަށް ޫދކޮށްފައިވާ ލޯުނގެ ފަިއސާތައް  އި،ހިނގަ  ކޯޓުތަކުން

ގިނަ ދުވަސްތައް ވުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ވަރަށް ވަރަށް  ،ކޮްށފައިވާ ފައިސާަތއް ނުލިބިވިްއކާލުމަށް ޓަކައި ރަހުނު

ކުރަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ކުަރން ނުވަތަ ިވޔަފާރިއިްނވެސްޓު އި ވިޔަފާީރގަ ރަން ތިބި ުނވަތަ ދެން ކުރިއަ

ކޮށްފަިއވާ ކަމެްއ ކަތްބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް ވެަފއިވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެއީ ޙަީޤޤަތުގައި މި ބިލުން ހޯދައިދޭން މަސައް

ޖެހިގެންދާނެ. ހަމައެއާއެކީަގިއ ވަރަށް ރަނގަޅު އުސޫލުތަކެއް ހަމަލިބުމުގައި ބޭންކުތަކުން ފައިސާ  ،ވާނަމަ ކަމަށް

ދޫކުރާ ެއއްވެްސ ކޮށްގެްނ ފައިސާ އަށް ަތކެތި ރަހުނުއަިމއްލަ، ލައިސަންސް ދޫކުެރވޭ ބަެއއް ފަރާތްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި

އުޭޅކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މާލީ އިދާރާތަްއ ރާއްޭޖގަިއ  ސިސްޓަެމްއގެ ތެެރއަށް ނުވަންނަ ަބއެއް  ކަހަލަ ބޭންކިން

ނގޭ. ރަހުނަށް ފަިއސާ ކަން ހިނގާަކން އެކަން  ވެސް އެ ނގޭ. ެއއީ ބަެއއް މުްއަސނދި މަހުޖަނުންގެ ތެރޭގައިއެ

ކައި ނުަވަތ މިދެންނެވި ފަރާތްތަކުން ަރހުނު ހޯދުމަށް ޓައެހެންނަމަވެްސ،  ؛ރު ބަހައްޓާފައިދޫކޮށްފައި މީހުންގެ ގޯިތގެދޮ

ރަްސާޓ އިންޓް އޭގެ  އަދަދުތަކުންއެ ފަރާތްތަކުަގއި ބެހެއްިޓ ފައިސާެގ ބަދަލު ހޯދުމަށް ކޯޓަށް ދިޔައިމަ ވަރަށް ބޮޑެތި 

ގެންދާކަން ވެސް ފާަހގަކުެރޭވ. އެހެންވީމާ، މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން މިހާރު ދެމުން ފައިސާ އެ އެީކގައި 

ނުވަތަ އެހެން ބޭނުމުގައި ވިޔަފާީރގެ ނުދީ ންސްިއ، މިދެންނެވި ގޮތަށް ލައިސަިއރުގަދާމި ގާނޫނު  އެކުެލވިގެން
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އެީކަގިއ  ޮބޑަށް ޒިންމާދާރުކަމާ ވުރެ ތެރޭަގއި ކޯޓުަތކުން މިއަށްފައިސާ ދޫކުރެިވފައި ހުރި ފަރާތްތަކާ ދޭ ތަކަށްމުޢާމަލާ

ގައި ޖެހިގެން ުނވަތަ ކަމެއްަގއި ޖެހިގެން މީހެއް މީހެއްގެ ހާލެއް ،ނަމަ ބަލަން އެބަޖެހޭ. މިސާލެއް ޮގތުން ދަންނަވާ

ޭއގެ  އިފަހުގައި އޭގެ ބަދަލު އަނބުރާ ދޭންޖެހޭއިރުގަނެުގމަށްދެ ލައްކަ ރުފިޔާ  ،ލަްއކަ ުރފިޔާ ގާތަށް ގޮސް އެއް

ތަްށ ގޮ މިދެންނެވި ،ްއވާދުއިަސއްތަ ުގނަ ލާފައި ލާރި ނަގަން އެބަ ބުނޭ. އަދި މި ގާނޫނު މިގޮަތށް އޮ ،ސަތޭކަ ގުނަ 

ނޑު  ެދިވގެންއިއެ މީހަކަށް އޭގެ ބަދަލު ލަ ދެން ކޯޓަކުން މި  ދަންނަވާލަންެވސް ނުވާނެ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

 ،ޭދ ލައިސަންސްގެ ތެޭރަގއި މިދެންނެވި ބައިތައް ހިމެނިބޭންކުަތކަށް މިކަމާ ގުިޅގެން ޙަޤީޤަތުގައި ފުރުޞަތުގައި 

ނޑު ށް ހަމަޖެއްސުނުކުރެވޭ ގޮތަފައިސާ ދޫއެ  ފަރާތްތަކަށް ނުނަގާ އެގޮތަށް ލައިސަންސް  ން. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޑިއވިގެންދާ ގޮުތގައި މޯްލޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ދައުލަތުގެ ިރޒާްވގެ ގޮުތގަިއ  ،އުފާކުރަން އަުޅގަ

ގިަނ  ނުވަތަ އެއަްށވުރެ، ވާނަމަ މަށްކަހުރި ކަމަށް ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. އެއީ ޙަޤީޤަތެއް  ރުފިޔާން އަތް ސަތޭކަ މިލިހަ

އެސް ޑޮލަރު .ައޅުަގނޑު ޔަޤީންުކރާ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ީހެވފައި އޮތީ ޔޫ ،ވާނަމަ ކަމަށްއަދަދަކަށް ެވސް ހުރި 

ވަމުންާދ ން ރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު ރަނގަޅުކުރިއަރަމުންދާކަރިާޒވް އެއީ ރާއްޭޖގެ  .ރުފިޔާން އަމިލިސަތޭކަ  ނުވަތަ ހަތް

ކުރާ މަސަްއކަތާ  ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރުަގއި ،ިވޔަސް ަޔވަޅުތަކާ ގުިޅގެންކަމަށް ބެެލވޭ. ސަުރާކރުން އަދި އަާޅ ފި ކަމެއް

 ހިންގާ ހުރިހާ  އި އަށް ާރވަުޅަގނޑު މި މަސައްކަތްތައް ކުރި އަ ،ވެސް މިއީ ހެޔޮ ފާލެއް ކަމުގައި ދެކި ގުިޅގެން

ަހރުދަނާ ގޮތެްއގަިއ މޯލްޑިްވްސ  ،ރަނަގޅުާސއާިއ ދިވެހި ފައިާސ ރާއްޖޭެގ ބޭރު ފައި .ންތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަ ފަރާތް

އެކު ޝުކުުރ  ގެންދާ ކަމަށް ޓަކައި އެ ފަރާތަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބަލަހައްޓަމުންމަނި

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 75ގަާވއިދުގެ ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން، ޝުކު

ފުވައްމުލަުކ މެދު ދާއިާރގެ  ،ން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންމަތީ ެއ މާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ ގޮތުގެ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން

ނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ މޯލްޑިވްސް މަ) 81/6ާގނޫނު ނަންބަރު ވާފަިއވާ، ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްޢަލީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .ންވަނަ ކިޔުން ިއއްވަ 3އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ށް އަ( 1981ގާނޫނަށް 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.8

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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ަގއި.  1:30ގެ މަސައްކަތް އޮންނާނީ މަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި އައިޓަމުއެހަން ހުރި ކަންކަ ވޯޓަށް ،8 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

 މެންބަރުންނާ ޢިއްޒަތްތެރި ަގިއ  1:30ދެމުން ކޮމިޓީތަކުގެ މަސަްއކަތަްށ ތަން ންބަރުންނަށް ްއޒަތްތެރި މެއި

           .الس الم عليكموބައްދަލުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. 

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  09:16ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުމގެ މަސައްކަްތ އެެޖންޑާ އައިޓަމިއަދުގެ ދަލުކޮށްލެވުނީ އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނާ މި ބައްއި  .الس الم عليكم

ވޯޓުނެގުމުގެ ކުރިްނ  ވޯޓަށް ެއހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ،8 ެއޖެންޑާ އައިޓަމު .އުމަށް ޓަކައިގެންދިއަށް ކުރި

އިއްޒަތްތެިރ  ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑުމެން ިސސްޓަމުން ަދއްކާ ގޮތުން ަބއެްއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ާކޑުކޮޅުަތއް 

ސް ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އަދިވެ .ކަމަށް ދަންނަވާލަން ވޯޓަށް  ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު() ..އަދި. ޓަކައި ވޯޓުެގ ބޭނުމަށް

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ  ،ން. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންައރުވައްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްކޮްށލަދެއެއްފަހަރު ކާުޑކޮޅުަތއް ެޗކު

ގާނޫުނ  ލްިޑވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެމޯ) 81/6ގާނޫުނ ނަންބަރު  ،އްވާަފއިވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅު

ޒަތްތެިރ މެދު އިއް ށް ފާސްކުރެއްވުމާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާގެނަުއމުގެ އިޞްލާހު  ( އަށ1981ް

 އިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 19    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު
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 01 ެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސް

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 48. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވކި ގޮތަކަށް ވ19ޯމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .67ލަ؛ . ޖުމ34ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ67ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 81/6ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ވާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއް

ކުރަްއވައި ނިންެމިވ ގެނައުމުެގ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާށް އިްޞލާޙު އަ (1981މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ގާނޫނު )

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދެ ދެްއވާފައިއިލީހުގެ މަސަްއކަތްތައް ަބއްަސވަ މަޖި ންރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެ ކަށް. އެއީ މަޖިލީހުގެ ބަޔަ ވަނީ މަިއގަ

ވެްސ  މިއަދު ،ތަޅުމުގައި ކުރާ މަސަްއކަތްތަކާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަގިއ ކުރައްވާ މަސަްއކަތްޕުޅުތައް. އެގޮތުން

ނޑު އުފަލާކަތްތައް ވަަރށް ބާރަށް ކުރިއަށްކޮމިޓީގެ މަސައް  ވެސް  ެއކު ދަންނަވާލަން. މިއަދު ގެންިދޔަ. އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަާށއި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް  އެ ،. އެހެންކަމުންފަވާންމަވަީނ ނިބިލެއް  2ކޮމިޓީއަކުން 

ންގާރަ ދުވަހު ހެދުނު ވާ އަ 2015 އޮަގސްޓު 11ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ  ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ

 ގަިއ. 9:00
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. المينالع رب   هلل والحمد

____________ 


