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 10:31 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 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  35ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންކުކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާސް ޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/1އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  6އަުްށ،  2016/18/28އިން  2016/18/23ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  .ރުންކުޔައުމިއްޔާ ފާސް -3.2

ޔައުމިއްޔާތައް. ިމ ވަނަ ޖަލްސާައުށް ހުރި  28ވަނަ ޖަލްސާއިން  23ވަނަ އަހަރުގެ ުފރަތަމަ ދައުރުގެ  2016އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަުށް ފަހު އެއްެވސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާީތ 

 ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުމިްއޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން ގަބޫލުކުރާ ަޔއުމިއްާޔތަކެއް ކަމަުށް ނިންމައިފިން.

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ރަމަޟާން މި ދައުރު ފެުށިގެން މި ދަނީ ބަރަކާތްތެރި މަޖިލީހުގެ . ަސތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާ، 4 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

 މަުށް ވުމާއެކު،ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ކަމި ޖަލްސާއަކީ މި ބަރަކާތްތެރި މައްސަރުގައި ބޭްއވޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަުށް ވާތީއާިއ، 

ތިޔަ ، ޖޭގެ އެންމެހައި އަުޚންނާއި އުޚްތުންނަުށްދިވެހިރާއްމަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް  ރަމަޟާންބަރަކާތްތެރި 

މަހުގައި  ބަރަކާތްތެރި މި ރިސްކުރަްނ.ައމިއްލަ ނަމުގައި އަ ގަނުޑގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަނންފުޅުގަާޔއި އަޅު 

އަޅަމެްނގެ މެދުގައި އަުޚވަންތަކަމާއި އަޅަމެންނަުށް ތަނަވަސްކަމާއި ތިޔާގިކަން ދެްއަވއި،  ސަަވއި،ފުއް އަޅަމެންގެ ފާފަ

ެލއްވުން އެދި ުރއްސެވުާމިއ ފުއްސެވުން ގެ هللاމާތްލަްއވަިއ، އަޅަމެން ކުރާ ކޮންމެ ޢަމަލެއްަގއި އެއްަބއިވަންަތކަން 

   ޟްރަުތަގއި ދުޢާ ދަންނަވަން.އެކަލާނގެ ޙަ

 

 ގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން ޖިލީހު. މަ 5

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 .ޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަންގެ ރައީްސގެ މޭޖިލީހުމަ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

)ދ(ގައި ބަޔާންޮކުށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން ބޭރުގެ ަވނަ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -5.1

އިން ލަތްތަުކގެ ަޖމުޢިއްޔާއަުށް ިދވެހިރާއްޖެއެުކވެރި ދައު، ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަީފރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ަޓކައި 

ކެނެޑާއަުށް ކަމަުށާއި،  ސަފީރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަ ރިކާގައިއެމެޅާަފއި ހުންނަ ދާއިމީ މަންދޫބު ކަމަުށާއި، ނޑައަކަ

ނަޞީރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ބެންހާގޭ ޑރ. އްދޫ ގަ ގދ.  ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް-ނޮންން ކަނޑަައޅާ ދިވެހިރާއްޖެއި

އެ މަްއސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓއަުށް ދިރާސާކުަރްއަވއި ގޮތެއް ނިންމެވުމަުށް  ެރއްވުމަުށް ފޮނުއްވާަފއިވާ މައްސަލަޢައްޔަންކު

 ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް ިއއްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. 

 ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން:އިދާރީ 

މަސީޙު މުޙައްމަދަުށް، ވެދުން ސަލާމަުށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ 

 ޮކުށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭރު)ދ(ގައި ަބޔާންވަަނ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބެންހާގޭ އްޫދ ގަގދ. މަޤާމުތަކަުށް ތިރީގައި ދަންަނވާފަިއވާ  ،ޤައުމުތަކަުށް ރާއްެޖއިން ސަީފރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ަޓކައި 

އޭނާ އެ މަޤާމުތަކަުށް ހަމަޖެއްސުމާ މެދު  ގަސްތުކުރާތީ މަުށްރުޢައްޔަންކު (059072A)ނަޞީރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ޑރ. 

 -1އެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތް އަްނގަަވއިދެްއވުން އެދެމެވެ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްަދވައިެދއްަވއި 

 ރިާކގައި އެމެ -2. ކަމަުށްއި ހުންނަ ދާއިމީ މަންދޫބުޅާފަ ނޑައައިން ކަލަތްތަުކގެ ޖަމުޢިއްާޔއަުށް ދިވެހިރާއްޖެ އެުކވެރި ދައު

 މި  .ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް-ނޮންން ކަނަޑއަާޅ ކެނެާޑއަުށް ިދެވހިރާއްޖެއި -3 .ކަމަުށްސަީފރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވާހުންނަ
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އިޙްތިރާމް ިދވެހި ރައްޔިތެްއކަން އަންަގއިދޭ ާކުޑގެ ކޮޕީ ފޮނުވީމެވެ.  ގެ ވަނަވަާރއިމުޙައްމަދު ސިޓީއާ އެކު ޢަލީ ނަޞީރު 

 ލްޤައްޔޫމް. ޔާީމން ޢަބްދުهللا ޢަބްދު  ޚާދިމުކުމް،. 2016މޭ  15. 1437ޢުބާން ޝަ 8އެދެމެވެ.  ންލުކުރެއްވުޤަބޫ

 

 ން:ވާހަކަދެްއެކވު ރިޔާސަތުން

 ވަން ނިންމަން.މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަުށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުމި 

)ދ(ގައި ަބޔާންޮކުށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭރުެގ ަވނަ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސގެ  -5.2

-ނޮންކަނަޑއަޅާ ގަުށް ރލެންޑްސް އަުށާއި ލަްގޒެްމބަނެދަ ،ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަީފރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަަކއި

 ރެްއުވމަުށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ޢައްޔަންކުޝިޢާން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  ސަމަންތާ،ގ.  ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެ މައްސަލައާ ުގޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުމުގެ މަްއސަލަ. ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮެތއް ނިންމެވުމަުށް 

 ދަންނަވަން. ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް އިއްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީްނޢާއްމަުށް

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން:އިދާރީ 

މަސީޙު މުޙައްމަދަުށް، ވެދުން ސަލާމަުށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ 

 ޮކުށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭރު)ދ(ގައި ަބޔާންވަަނ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރެިސޑެންޓް -ނޮންކަނޑައަޅާ ގަުށް ރއި ަލގްޒެމްބައާލެންޑްސްނެދަ ،ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަފީުރން ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަކައި 

އޭނާ ެއ  ގަސްތުކުރާތީ މަުށްރުޢައްޔަންކު (052814A)ޝިޢާން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  ސަމަންތާ،ގ.  މަުށްގެ މަޤާސަފީރު

ެއ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދަަވއިދެްއވައި ުށް ހަމަޖެއްސުމާ މެދު މަޤާމަދެ 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިދޭ ކާުޑެގ  ގެ ވަނަވަާރއިއަޙްމަދު ޝިޢާން އެކުސިޓީއާ  މިއަންަގވައިެދއްވުން އެދެެމވެ. 

ޔާމީްނ هللا ޢަބްދު ާޚދިމުކުމް،. 2016މޭ  16. 1437ޢުބާން ޝަ 9އެދެމެވެ.  ންލުކުރެްއވުޤަބޫ އިޙްތިރާމް ކޮޕީ ފޮނުވީމެވެ. 

 ލްޤައްޔޫމް.ޢަބްދު

 

 ން:ވާހަކަދެްއެކވު ރިޔާސަތުން

 ވަން ނިންމަން.މަުށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައުށް ފޮނުްއވުމައްސަލަ ދިރާސާކުރެމި 

 

 . މަޖިލީހުަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރު 6

 

 ން:ވާހަކަދެްއެކވު ރިޔާސަތުން
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 .ފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރުތަޢާރަމަޖިލީހަުށް ، 6ައއިޓަމު ޖެންޑާ އެ

 2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ،  -6.1

ގާނޫނު ނަންބަރު ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން.  ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްގެ )

  .( އަުށް އިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގާނޫނު ިދވެހި ސިވިލް ަސރވިްސގެ) 2007/5

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދެގ ، ޢަބްދުލްކަރީމްމުޙައްމަދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ންވޭރު ދެކުނު ހެ -6.2

ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ފުަރތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން.  ރާުރގެގަ ުހުށަހަޅުއްވާަފއިވާވަނަ މާއްާދގެ ދަުށުން  142

 .ރާރުގަ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން  142

ގާނޫނު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ރިފާޢުهللا ންބަރު ޢަބްދުަޒތްތެރި މެދާއިރާގެ އިއް  ފަންނު ދެކުނުމާ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، -6.3

ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން  އާ ބެހޭްއޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓް ރާިދވެހި) 2006/2ނަންބަރު 

     .ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު އާ ބެހޭއްޖޭގެ މާލީ ެސކިއުރިޓް ރާިދވެހި) 6020/2ގާނޫނު ނަންބަރު އިްއވުން. 

 

 ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން . 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތް. މަސައްކަތެއް ނެއައިޓަމުގެ ދަުށުްނ މިއަދު މި  .ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޫނު މަރުޙަބާއެއް  ވަރަުށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށްެއއްފަހަރު އަދިވެސް  ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް

 އެހެންކަމުން، މަހުގެ ތެރޭަގއި. ރަމަޟާންމި ބަރަކާތްތެރި  އާ ދައުރު ފެުިށގެން މި ދަނީުޅގަނޑުމެންެގ އަ ދަންނަވަން.

ގެ މަސަްއކަތް ވެްސ ރަނަގޅަުށް މި މަހުގެ ބޭނުންހިފޭނެ ގޮތަުށް އަޅުަގނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި މަހުގަިއ ވީހާެވސް 

އަޅުގަނޑު އި ނެކަމުގަބާރުލައްވަމުްނ ގެންދާވެސް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންހާ ހުރި ބައްޓަންކުރުމަުށް އަުޅގަނޑުެމން

 ގައި. 10:30ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ވާ ހޯމަ 2016 ޖޫން  13ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ޔަޤީންކުރަން.
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