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6201/18/73ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:01 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:38: ޖަލްސާ ނިމުނު 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  25ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންކުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/9އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އަންގާ އެްނގުންިރޔާަސތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެަގއި  11:15 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްަދލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

 .3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި  މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންަތްއތަކާ ބެހޭގައި  11:15 .1ކޮޓަރި 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަުށް ފޮނުވިފަިއާވ  128ހުގެ ގަާވއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ -4.2

މައްސަލަެއއް އެ ކޮމިޓީައކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަުޅއްަވއި ައޅުގަނޑަުށް އަންގަވާަފއި ވާތީ، އެ ކޮމިީޓެގ 
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ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -1ން އިޢުލާންކުރަން. ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީ 128ސުންގަޑި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީުދ އިބްރާހީމް ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ

ގަސްްޓ އޮ  31 ؛ގެނައުމުގެ ބިލު. އިޖްިތމާޢީ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅުްއވާފަިއވާ ސުންގަޑި ލާޙުއިޞްުށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު ވަޒީާފއާ)

2016. 

 

 ުށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު މަޖިލީހަ . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހަުށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލުމަޖިލީ ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 އަބުރު ރަްއކާތެރިކޮުށްދިނުމާއިހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،  ޖަޢުފަރު ދާއޫދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އުނގޫފާރު -5.1

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ވަންކަުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. އަބުރު ރައްކާތެިރޮކުށްދިނުމާއިޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނި

 މިނިވަންކަމުގެ ބިލު.

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.ކޮ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ  10ގެ )ހ(ގެ އްދާަވނަ މާ 100އިުދގެ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ އާއިވަނަ މާއްދާ 102ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -6.1

އަލުްނ  ލިއްޔަތު ކޮމިޓީންރައިގެ އޮިނގަނޑު މާނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާުށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނަންބަރުގެ ދަ

ގުޅޭ ޙާ އިޞްލާ ވަނަންތި ވާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުުށަހަުޅއް ރިޕޯޓަުްށ މާގައި ނިންމެިވ  2012 ޑިސެންބަރު 25ކޮުށް ޖަޢާމުރާ

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަުށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް  2016ޖުލައި  18ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޤައްރިރު، ވިލިމާލެެދްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރި

  ރުޞަތުއަރުވަން.ކު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުމެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
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ެގ އްދާގެ )ހ(ވަނަ މާ  100ާވއިުދގެ ންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާއއި ަރއްޔިތުވަނަ ާމއްދާ 102ޤާނޫނުއަާސސީގެ  އާދެ، `.

ން ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ަކނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަިއގެ ޮއނިގަނޑު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 10

 އިޞްލާޙާ ވަނަ  3 ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުުށަހަޅުއްވާގައި ނިންމެވި ރިޕޯޓަުށް މާ 2012ބަރު ންޑިސެ  25އަލުން މުރާޖަޢާކޮުށް 

ދަންނަވަން. މި މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ ުކޑަ ކޮމިީޓގެ  ބެހޭ ގޮތުން

ވާ މެންބަރުން މުަގިއ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންނަ ޔުގެންދިައޅުގަނޑުމެން ކުރިއަުށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތުން 

ކޮމިޓީެގ  މިރު،ޢާިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަޅުގަނޑުގެ އިތުރުން، ކުޑަހުަވދޫ ދާއިރާގެ  ލާނަން.އިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ 

ނައިބު މުޤައްރިރު. ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ހިންނަވަރުއަޙްމަދު ސަލީމް،  ބަރުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންމެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، އޭދަފުުށީ ދާއިރާ

މް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ސީްލ ނަޞައްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކާުށިދޫ ދާއިާރގެ އި 

ދީ، ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ ހުމެންބަރު ޙުސައިން ޝަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ގައްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފޭދޫ ދާއިރާެގ 

ންނަވާ. ިއގައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމްދީދީ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހިމެނިވަޑަ

 102ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،ގައި ހިމެނިފައިވާ ޖަދުވަލު އި ގޮތުން ކޮމިޓީއަުށް ލިބުނު ލިޔެކިޔުންތަުކގެ ތެރޭގަމި މައްސަލައާ ގުޅޭ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  10 ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 100ާވއިދުގެ އާއި ގަ މާއްދާވަނަ 

ަގއި  2012ބަރު ންޑިސެ 25ލުން މުރާޖަޢާކުރައްަވއި ގެ އޮނިގަނޑު މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީްނ އަކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައި 

ގުޅޭގޮތުްނ ހިމެނިފައިވާ މައްސަލަަތއް މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ ސަބް ކޮމިޓީްނ  އަރެންސާޝުލްތު ިއންހެަގއި ނިންމެވި ރިޕޯޓު

 ،ގެންިދޔަ ގޮތުން. ކޮމިީޓގެ މަސަްއަކތް ކުރިއަުށްވާނެނިފައިހިމެ އިގަ ޖަދުވަލުރިޕޯޓު ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ 

ގުޭޅގޮތުން  ސްކީމާ ރެންސްއިންޝުއަ  ނަޑއަޅުްއވާ ފަރާތްތަކަުށް ހެލްތުނާޔަތްތައް ކައިއާއި މުސާރަ ންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ުލވުމުަގިއ ވަނަ ބައްދަ 5ޔަތު ކޮމިޓީެގ ގަިއ ބޭއްވުނު މާލިއް 2016ޗް ރިމާ 23ފައިވާ މައްސަލަތަކާ މެދު ޅިހުުށަހެ

 ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 100ާއއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ވަނަ މާއްދާ 102ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،މަޝްވަރާކޮުށް

ްއވާފަިއާވ ވަނަ  ނަންބަރުގެ ދަުށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނަޑއެޅުްއވި މުސާރަިއގެ އޮނިގަނޑާ ގުޅިގެން ހުުށަހަޅު 10

މުގެ ަމސައްކަތް ހަވާުލކުރެވުނު. މި ރުސަލަ ދިރާސާކުމައް މިސަބް ކޮމިޓީއަުށް  ވިހޮ ރާސާކުެރއްވުަމުށްދި މައްސަލަތައް

ވިލުފުުށީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް  ،ގަންަނވާ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ދެންނެވި ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިެމނިވަަޑއި

ލް ނަސީމް، ގައްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޞައިރިރު. ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަރަޝީދު، މުޤައް

އަޙްމަދު ރަޝީދު، ކުޅުދުއްުފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ. 

ހަމައުަށް  ފަހު އަުޅގަނޑުމެންނާ ނިންމުމަުށް ކޮުށްަމއްސަަލ ދިރާސާ އިައޅުގަނޑުމެންގެ ިމ ސަބް ކޮމިޓީގަ މިގޮތުން، 

ފަހުަގިއ ދިރާސާކުރެއްވުމަުށް ގައި އި ކޮމިޓީ ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަ ފޮނުއްވާފަިއވާ ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި



4 

 

މަޖިލީހުގެ މައި ކޮމިޓީން ގޮތެްއ ނިންމުމަުށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް ހުުށަހެޅިފަ.  ؛މި ކޮމިޓީން ގޮތެްއ ނިންމުމަުށް ގެމަޖިލީހު

އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުން  ތައްއްކަތްގެން ކުރެވުނު މަސަ ން ހުރެ މިކަމާ ގުޅު ،ނެ ފަދަިއންއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ

ޝީެޓއް ވެސް މި ރިޕޯޓާ އެުކގައި ފެންނަން  ގެވަރަުށް ސާފުކޮުށް ފެިނވަަޑއިގަްނނަވާނެ. އަދި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ 

މެންބަރުން  ަލުށް އިްއޒަތްތެރިއުޙަމި މާ ހުުށަހެޅުމުގެރިޕޯޓު ން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަ

ިދއުމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނުަށް ިއގެން ކުިރއަުށްވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަ ދާއިރުއުނދަގޫކުަރްއވަމުން

ލަން. ނިންމާ އިމިއަދު މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ހުުށަހަޅަމަގުފަހިކޮުށްދެއްވާީތވެ ރިޔާސަަތުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، އަޅުގަނޑު 

ދިއުމަކީ އަުޅގަނުޑމެންގެ މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްވެ ނިމިގެންއަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ކޮމިޓީ ިރޕޯޓު މަޖި

މަސައްކަތްޕުޅަުށް ލިިބގެންދާނެ ުކރިއެރުމެއް ކަމަުށް. ވަރަުށް ބޮަޑުށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ވެސް ހުރިހާ މެންބަރުންގެ 

 ރައީސް. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެއީ  1ލަ ރިޕޯޓުަށް ކަނޑައެިޅފައި ވަނީ ޖުމުމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 24މިނެޓު  5ރީ ޕާޓީއަުށް ހޫސިކުންތު. ޖުމް 51މިނެޓު  14ުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަ 43މިނެޓު  31ޕީ.ޕީއެމަުށް 

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީއަަކުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެިރ  2ދާލަތު ޕާޓީއަުށް އަސިކުންތު.  3 މިނެޓު 4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ިވލުފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  2މެންބަރަުށް 

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދުދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް  ވިލުފުުށީ

އޮނިގަނުޑ  ގެރައީސް. މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީްނ މިއަދު މި ހުުށަހެޅުއްވި ަދއުަލތުގެ މުސާރައި  ުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ، 

ފަހުގައި މި ފޮނުއްވި ރިޕޯޓަުށް މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ގެަނއި ބަދަލާ ެއކުަގއި ދެންމެ ވިލިމާފަންުނ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް

 ރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުުށަހެޅުއްވި ގޮތަުށް މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރަން އަޅުގަނޑު ތާީއދުކުރަން. އަދި ހަމައެހެންމެ،ދާއި

ަގއި މިއަދު ކަނޑައެޅު  އާއި އޮނިގަނޑުތައްަދއުލަތުގެ މުސާރަ  ،ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީންވަނަ މާއްދާ 102ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަ ންޖަުށް ބަދަލުތަކެއް އަިއއްަސވާކަރެންސް ެޕކޭއިންޝުއަ ހެލްތު މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮުށްަފއިވާ 

 ،މިހާރު އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދޭ އެލައިުޑން ވަރަުށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ،ދިމާވާންޖެހުނު ސަބަބަކީބޭނުންވޭ. އެކަން ެއގޮތަުށް 

ައއި ބަދަލުތަްއ ެއއީ. އެހެްނވީމާ، ަރއްޔިތުންެގ  ބަދަާލ ގުިޅގެން އެ ،އަގަުށް ވަރަުށް ޮބޑު ބަދަލެއް ގެނައުމާ ގުިޅގެން

އަދި މެޖިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އަދިެވސް މިނޫން ބައެއް  ،މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށާއި، އަދި ފަނޑިޔާރުްނގެ

ގެެނވިފަ. މިއީ މި ވަގުތަުށް ބަލާއިުރގަިއ  ރެންސަުށް ވަނީ ވަރަުށް ބޮޑު ބަދަލެއްއިންޝުއަ އައްސަސާަތކުގެ ބޭފުޅުްނގެ ހެލްތުމު
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ފަހުގައި މި ަވގުތު ލިބެންހުރި ާސތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން ކުރުމަުށް ލާއިރުަގއި ވަރަުށް ބޮޑު ދިރާއަ މާކެޓުގައި ހުރި އަގުަތކާ ައޅާ

ެއުކ  ލަިއޑާއެ އެީއ ވަރަުށް ގިނަ ދުވަހު ސަބް ޮކމިޓީން ވެސް ،ބޫުލކުރެވޭީތވެގަކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެސް  އަގު

މި އަންނަ ބަދަލާ  ،ނިންމުމާ ގުިޅގެންމުމެއް. އެހެންކަމުން، މި ނިންމި ފަހުގައި ނިްނމަވާފައިވާ ނިންމަޝްވަރާކުރުމަުށް

މިގޮތަުށް މި ، ހެްނވީމާއެ .ބަދަލުތަކެއް ައއީނެ ގުިޅގެން ހަމައެކަނި ައގަުށް ަބދަލުއައީކީ ނޫން. އެ ލިމިޓެްޑ ވެސް ވާ

 އެހެންމެ ކަމެއް ކަމުަގއި ެވސް ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ އަދި ާތީއދުކުރާ ،އެދޭމިއަދު ވަރަުށް ބޮޑަުށް  ގަނޑުފާސްކުރުމަކީ އަޅު 

އަުށް ނިސްަބތްވާ މީހުންނަުށް ެއއްެޗއް ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ދަންނަވަްނ ަލވަުމންގެންދާ އެމް.ޑީ.ޕީ އްމިއަދު މިތާގައި މި ހަޅޭ

ން ރިވެ އްތަްއ ުކރާ ކަމަުށް ވަންޏާ މިޚިލާފަުށް ކަންތަ ިއ ަގވާއިދާދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާ ،ބޭނުންވަނީ

މަތި ހަލަބޮލިކޮުށް، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ކުރާުށޭ. އެހެްނވީމާ، މިއަދު ޝަރްޢީ ކޯޓުތަކަުށް ގޮންޖަހައި، މަގުތައްވެސް ވީ ހައްޔަރު

 ،ފަރާތްަތއް މައިތިިރކުރުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ގެްނދާ އިދިކޮޅުކުރަމުން ުށް ޮގވާަލއި، މި ކަންތައްތައް ފަތުރުވެރިން ނައުމަ

ކުރަުމންދާ ކޮންމެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އޮްނނާނެ. އަދި މަގުތައް މި މީހުން  ،ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ

ކުރާ މަސައްކަތް  ހަލަބޮލިކޮުށް، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާިއ ގަާވއިދުތަކާ ޚިލާފަުށް މި މީހުން މި 

ކަމެްއ ނުވާ ވެރިން ބޭނުންއަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ކުުށްވެރިކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ މި 

ަތންތަން ރޯކޮުށްގެން ވެސް އެ  ،ުމޒާހަރާކޮުށްގެން  ،ވެއްޖެްއޔާ ބާރުގެ ބޭނުްނކޮުށްގެން ުށްއިފި ަކމަވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގަ ދި

 އިކިަޔިއގެން ވާހަކަދަްއކާ މީހުންގަކަމެއް. ޑިމޮކްރަސީއޭ  ރު މި ފެންނަނީ. މިއީ ވަރަުށް ހިތާމަހުރިކަންތައްތައް ކުރާ މަންޒަ

 .ކިބަިއގައި ެނތްކަން އެީއ އަުޅގަނޑުމެން ާފހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ކަެމއް ޑިމޮކްރަސީގެ ކުނޑިފުެކއް ެވސް މި މީހުންގެ

ކުރާ ކަމަކީ ެއއީ ވަރަުްށ ކޮުށްގެން ކުރާ ކަންަތއްަތއް ދުނިޔޭގެ ޮބޑެތި ޤައުމުތަކުން ވެސް މި މީހުންނުަށް ތާއީދު މާ،އެހެންވީ

އި، މި ތަނުގައި ތިެބ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަނެތް މީހުން  މިކަހަލަ ގޮތެއްފޮތެއް ެހންވީމާ،އެ .ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް

 ... ޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުއްުޓވުމަުށްނަުށް، ކަނަޑއެިޅގެްނ ރައްރައްޔިތުން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ތެރި މެންބަރު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްއަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 ބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ.ހިސާ މިޢަލީ ޢާޡިމަުށް. 

 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަމުގެ ދަުށުން މަސައްކަތް ކުިރއަުށްގެންދާނީ ، 7ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .العالمين رب   هلل والحمد ގަިއ. 1:30މެންދުރުފަހު މިއަދު 

 

 ] އަުށް  13:34އިްނ  09:12ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ، 7ގެންދަން ކަަމުށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުށް  މި .عليكم المالس  

މި ފުރުޞަތުގައި  )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު( ުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.މަވޯޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަވައިެދއްވު. ވޯޓަުށް އެހުން

ްއޗަންޮގިޅ މަކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ސަލާމަތުގެަޤއުމީ  ކޮމިޓީތަކަުށް ައއި ބަެއއް ބަދަލުތައް ދަންނަވައިލާނަން.

ދާއިރާގެ  ފަންނު ހުޅަނގުމާ ެގ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ދީދީރިޔާ އަޙްމަދުމާދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އުތުރު

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ޕާލަހަމަޖައްސަވައިދެްއުވން އެދިވަަޑއިގެން އެމް.ީޑ.ޕީެގ  އްމަދު ފަލާޙްޙަމުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއާވ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަ 107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިުބމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި 2016 ލައިޖު 18ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން  މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް  107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ދާއިރާެގ  ިއކަރަދޫވަކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ  ބަލާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރުރުކާުރގެ ސަ  އިޢުލާންކުރަން.

ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފަންނު ހުޅަނގުމާގެ ބަދަލުގަިއ އެ ޮކމިޓީއަުށް ޙައްމަދު ނާޡިމްމުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. ެއ ޕާލަހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދިވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ  އްމަދު ފަލާޙް ޙަމު

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަ 107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ. 2016 ލައިޖު 18ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެސްައކުން  މެންޓްރީ ގްރޫުޕގެޕާޓީތަކުގެ ޕާލަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތުަށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ކާުޑކޮޅުތައް ޗެުކކޮުށްލެްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން )ަވގުތުކޮަޅކަުްށފަހު( .އިޢުލާންކުރަން

ވޯޓަުްށ  )ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ފާކަގަކުެރވޭ. ކަމަުށް ޅުތައް އޭގެ މަޤާމުަގއި ނުވާބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކާުޑކޮ

 ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮުށްލެްއވުަމުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.  މެންބަރުން ިއއްޒަތްތެރިއެއްފަހަރު ދިވެސް އަ ދަންނަވާލަން ކަމަުށް.

 ދަންނަވާލަނީ.ޓަުށް ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަަނ  10ގެ )ހ(ގެ އްދާވަނަ މާ 100އިދުގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ަގވާ  އާއި ވަނަ މާއްދާ 102ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އަލުްނ  ލިއްޔަތު ކޮމިޓީންރައިގެ އޮިނގަނޑު މާނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާުށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނަންބަރުގެ ދަ

ގުޅޭ ޙާ އިޞްލާ ވަނަންތި ވާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުުށަހަުޅއް ރިޕޯޓަުްށ މާގައި ނިންމެިވ  2012 ޑިސެންބަރު 25ކޮުށް ޖަޢާމުރާ

ުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުެރއްވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ  ރިޕޯޓު

 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ 

    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

        ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

       ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 

   

  

    

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ ްއ ެކވުން:

 މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯ ުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 85. ހާޒިރު ެވ ަވ ަޑއިގެން ިތއްބެ ިވ މެންބަރުންގެ

އަދަދު؛ 63.  ފެންނަ  ކަމަުށް  ވޯޓުދެ ްއވި  މެންބަރުންގެ  އަދަދު؛ 46.  ނުފެންނަ  ކަމަުށް  ވޯޓުދެއްވި  މެންބަރުންގެ  އަދަދު؛

16. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެ ްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓު ަގއި ަބއި ެވރިވެ ަވޑަ ިއގެންނެވި މެންބަރުން ެގ

އަދަދު؛ 62. ފާސްވުމަުށް  ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ޖުމުލަ؛ 62. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނުއަ ާސސީގެ 102 ވަނަ މާއްދާ ާއއި

 ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުގެ  ގަ ާވ ިއދުގެ 100 ވަނަ  މާއްދާގެ )ހ(ގެ 10 ވަނަ  ނަންބަރުގެ  ަދުށުން  ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުން

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަ ިއގެ ޮއނިގަނޑު މާލިއްޔަ ުތ ކޮމިޓީން އަލުން މުރާޖަޢާކުޮށް 25 ޑި ެސންބަރު 2012 ަގއި ނިންމެވި

 16 

 62

  62

32

32
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ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަުށް  ގުޅޭ ރިޕޯޓުޙާ އިޞްލާ  ވަނަންތި ވާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުުށަހަޅުއްރިޕޯޓަުށް މާ

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.
 

 ނިންމުން 
 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 2016ޖުލައި  20ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ޝުކުރު ދަންނަަވން. ބޮޑަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް 

 ގަިއ. 9:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ބުދަ ވާ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




