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 9:00 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 9:06: 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  24ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންކުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/2އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި  .އަންގާ އެންގުން ރިާޔަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ކޮމިޓީތަުކގެ މަސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެން ާބރަުށް ކުރިއަުށް ގެންދަންޖެހޭ.  .ލަން ބޭނުންވޭފަހު ދަންނަވާ ޝުކުރު ދެންނެވުމަުށް

ސް ތަުކެގ މަސައްކަތަުށް ކޮންމެވެކޮމިޓީއަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު މަހުގެ ތެރޭގައި  ،ވާތީ ކަމަުށް ކުރިއަުށް އޮތީ ބަޖެޓް މަސް

ަގއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސަްއކަތް މަހުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކު ރުއެއްކޮުށް އޮްކޓޯބަ އިތުރު ބުރައެއް އަްނނާނެތީއާ ވަރަކަުށް

 އަޅުގަނޑުމެން ބާރަުށް ކުރިއަުްށ ގެންދަންޖެހޭ.
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 ގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހު. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.  މަޖިލީހުގެ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ން ބޭރު ޤައުމުތަކަުްށ ގެ މަތީަވނަ މާއްދާގެ )ދ( ަގއިވާ ގޮތު  115ނޫުނއަސާީސގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  -5.1

 ރެިސޑެންޓް -ންއި ރިޕަބްލިކް އޮފް ސިންގަޕޫރަުށް ދިވެހިރާއްެޖއިން ކަނޑައަޅާ ނޮކަރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑަެއޅުމަުށް ޓަ

هللا ައލްފާޟިލް ޙަމްދޫން ޢަބްދުމީނާޒް/  ހ. ،ޮފނުއްވާފަިއވާ  ޖުމްހޫރިއްޔާމަުށް ރައީސުލްްއވު ކުރެ ސަފީރުކަމަުށް ޢައްޔަން

ސަފީރުކަމަުްށ  ރެސިޑެންޓް-ން ކަނޑައަޅާ ޮނންއަދި ކިންގްޑޮމް އޮފް ަތއިލެންޑަުށް ދިވެހިރާއްޖެއިޙަމީދުގެ ނަންފުޅު 

ފާޠިމަތު ޢިނާޔާގެ  ލާައލްފާޟި ސް/ޓިންގހައުރެސް މއ. ،ނުއްވާފަިއވާމަުށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮޢައްޔަންކުެރއްވު

ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީައުށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ.  މައްަސލައާއި ގޮތެއް ނިންމެވުމަުށް ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވަ 

 އްމަުށް ދަންނަވަން. ޢާފުޅު އިްއަވއިދެްއުވމަުށް އަމީންފައިވާ ސިޓީއްޔާ ފޮނުްއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

 

 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

ފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ުށްމަވެދުން ސަލާ ،މަސީޙް މުޙައްމަދަުށްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު މަޖިލީހުގެ ރަީއސްރައްޔިތުންގެ 

ން ބޭރު ްނކޮުްށފައިވާ ގޮުތގެ މަތީވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ބަޔާ 115 ނޫނުއަސާސީގެ ޤާްއޔާެގ ރިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ

ުށް ސަފީރުކަމަ ރެސިޑެންޓް-ނޮންދެ ބޭފުޅުން  ރީަގއި މި ދަންނަވާސަފީުރން ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަަކއި ތި މުތަކަުށް ރާއްޖެއިންޤައު

ހުގެ ތުްނގެ މަޖިލީމެދު ރައްޔި ޢަްއޔަންކުރުމާ ރެިސޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް -ނޮންން ކުރާތީ އެ ދެ ބޭފުޅުތުންކުރުމަުށް ގަސްޔަޢައް

هللا ޢަބްދުޙަމްދޫން ޟިލް ައލްފާ -1ދެމެވެ. ްއވުން އެގޮތް އަންގަަވއިދެ ންމެވިހުން ނި އްދަވައިެދއްަވއި އެ މަޖިލީމަޝްވަރާ ހޯ

 ރެސިޑެންޓް -ޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮންކް އޮފް ސިންގަޕޫރަުށް ދިވެހިރާއްޕަބްލިރި (A099106) މީނާޒް  ހ. / ޙަމީދު

ތައިލެންޑަުްށ ކިންގްޑޮމް އޮފް  (A033753)މއ.ރެސްޓިންގހައުްސ،  / އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢިނާޔާ -2ސަފީރުކަމަުށް. 

 ބޭފުޅުންގެ ވަނަވަާރއި ދިވެހި އެކު އެ ޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް. މި ސިޓީއާރެސި-ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮން

 13. 1438މުޙައްރަމް  12ރައްޔިތެްއކަން އަްނގައިދޭ ކާުޑގެ ކޮޕީެއއް ފޮނުވީމެވެ. އިޙްިތރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا މް، ޢަބްދު. ޚާދިމްކ2016ު އޮކްޓޯބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަުށް ފޮުނވަން ނިންމަން.
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 މަޖިލީހުަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މަޖިލީހަުށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު. ،6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ަވޒީފާއާ ) 2008/02ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އިވާ ފަހުުށަހަޅުއްވާމް ސީ ލް ނަޞަންބަރު ފައިމެތެރި ތް އްޒަކާުށިދޫ ދާއިރާގެ އި -6.1

ބެޭހ  ަވޒީފާއާ) 2008/02ނޫނު ނަންބަރު ގާރަތަމަ ިކޔުން ިއއްވުން. އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފު ުށް( އަބެހޭ ގާނޫނު

 ުށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލު. ( އަގާނޫނު

 99/02ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ފަިއވާމް ހުުށަހަޅުއްވާސީލް ނަޞަްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިއިރާގެ އިކާުށިދޫ ދާ -6.2

ގާނޫނު ނަންބަރު ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން.  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެުށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމާ)

 ުށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު.( އަބެހޭ ގާނޫނު މާދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓުއަިރޒަ) 99/02
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަރު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އަދިވެސް ެއއްފައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

 ގައި. 9:00ވާ އަންގާރަ ުދވަހުގެ ހެނދުނު  2016 އޮކްޓޯބަރު 18އޮންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




