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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ވަނަ ޖަލްސާއަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހަތަރު ވަނަ 2016

 ުދވަސް( )ބުދަ 2016އޮކްޯޓބަރު  19

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله الم علىالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/4އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ރިޔާސަުތން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  މާލިއްޔަތުަގއި  11:00 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

ަގއި  2:00 މެންދުރުފަހު  .1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  މިނިވަން ުމއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގައި  11:15. 2

 .1ކޮމިޓީ ކޮަޓރި  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ،

ކޮމިީޓގަިއ  ސަުރކާރުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާކޮމިޓީތަކަުށް އަިއ ަބއެއް ބަދަލުަތއް.  -4.2

މާފަންނު ގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަުށް ޢަލީ ނިޒާރުދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  ހިތަދޫ ެދކުނުހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ޕާލިމެންޓްރީ ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ދެްއވުން އެިދވަަޑިއެގން ހަމަޖައްސަަވއި މުޙައްމަދު ފަލާޙްދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހުޅަނގު

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން  107ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 18ޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ  107ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 2016 އޮކްޓޯބަރު

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ހިތަދޫ ދެކުނުކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  އާއްމު މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު ހުޅަނގުބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް  ގެޢަލީ ނިޒާރުމެންބަރު 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުްއާވފައިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން ެގ އެމް.ޑީ.ޕީހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ  107ހުގެ ގަާވއިދުގެ މަޖިލީ

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނެގ 2016އޮކްޓޯބަރު  18ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ާވނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ އްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. ަވނަ މާ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް  ގެސަޢުދު ޙުސައިންދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  ވިލިނގިލީކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ 

ޕާލިމެންޓްރީ ގެ .ޕީ.އެމްޕީްއވުން އެދިަވޑަިއގެން މަޖައްސަވައިދެ ހަ  ޖަޢުފަރު ދާއޫދުދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  އުނގޫފާރު

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން  107ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 18މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ުތގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮ 107ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 2016އޮކްޓޯބަރު 

ާދއިރާެގ  ކެނދުކުޅުދޫކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެމަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 

 ޢުމަރު ޙުސައިން ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު  މަނަދޫގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓައުށް ޢަލީ މަޢުރޫފްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޕާލިމެންޓްރީ ެގ .ޕީ.އެމްޕީެދްއވުން އެިދވަަޑިއގެން ހަމަޖަްއސަވައި ގެއެިދަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.އޭ އްވުްނ ހަމަޖައްސަވައިދެ 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން  107ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 18ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތެގ  107ަގއި އަންގާަފ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2016 އޮކްޓޯބަރު 

 މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 
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ިއްބިތާދީޢ ، 5ރިޔާސަތުން ދަންނަވައިލާ ދެ ހުުށަހެޅުމެއް އެޖެންޑާ އައިޓަމު  މިއަދު އިބްތިދާޢީ ބަހުސުަށް ހުޅުވާލުމަުށް -4.3

ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  -5.1. އެީއ، ަބުހްސެގ ަދުށްނ ޮއްނާނނެ 

ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ިއބްތިދާއީ ބަހުސް ރައްޔިތުްނގެ ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު) 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގިއވާ ޮގތުގެ މަތީން ކުިރއަުށްގެންިދއުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަުށްޓަަކިއ  75މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

އިޞަލް ނަސީމް ގަިއާވ ކާުށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަ 5.2މަޖިލީހުގައި ވޯެޓއް ެނގުމާިއ، އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( ައުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލެގ ) 99/2ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ަނންބަރު 

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ކުރިއަުށްގެންދިއުުމގެ 75އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ުށްޓަކައި މަޖިލީހުގައި ވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލުްނ. މި ދެ އައިޓަމުގެ ވޯޓު ދަންނަވައިލާނީ އެްއކޮުށްކަމުަގއި ފުރުޞަތު ދިނުމަ

 ވެސް ދަންނަވަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ގަިއވާ މައްސަާލގެ ވޯޓަުްށ  5.2ަގއިވާ މަްއސަލައާއި އެޖެންޑާ އައިޓަމު  5.1ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ދަންނަވާލުން ދެން އޮތީ. އެީއ، ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގާނޫނު 

ަގއިާވ ކާުށިދޫ  5.2ޑާ އައިޓަމު ަވޒީފާާއ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ބިލާިއ، އެޖެން) 2008/2ނަންބަރު 

ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( ) 99/2ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ާވ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި  75އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިުލގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމަުށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ގޮތުގެ މަތީން، މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. 

އާދެ! ޯވޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކްކޮުށްލަދެްއވުމަުށް )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

  ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވޒީފާއާ ބެޭހ ) 2008/2ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ޞަލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެަނުއމުގެ ބިލާއި، ކާުށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައި

ުޓައރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ިއބްތިދާޢީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ) 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު 
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ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ުކރިއަުށް ގެންދިއުމަުށްޓަަކއި އެ ދެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް  75ގަާވއިދުގެ 

 ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ނަުށްފެުށުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 07    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް 

 21    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   28     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 28        :ޖުމްލަ

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. 21ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 7. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 32އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

 އް ނުވި. އެހެންކަމުން، މި ހުުށަހެޅުން ފާހެ .28ލަ؛ . ޖުމ15ު. ފާސްވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 28އަދަދު؛ 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބަރު ކޮމިޓީަތކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި ކާުށިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން، 6އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

 އަރުވަން.ފައިޞަލް ނަސީމަުށް ފުރުޞަތު

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމްކާުށިދޫ ދާ

މަލުކުރި ގެ ތެރޭގައި ވެސް މި ގޮތަުށް ޢަމި ވޭތުވެގެންާދ ދެ އަހަރު ބައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ިމ މަޖިލީހުގައި

ބަހުސް  ބްތިދާޢީސް، ދުވަހަކު ެވސް ނެތް އިވަނަ މާއްދާއަުށް ރިޢާޔަތްޮކުށްގެން ނަމަވެ 75ފުރަތަމަ ދުވަސް. މީގެ ކުރިން 

މީގެ ކުރިްނ  .ވޯަޓުށް އަހާފައެއް. އެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި އޮތީ ގެންދާކަުށް ގެންލައި ފަުށާ ދުވަހު ހުރިހާ އެއްެޗއް ގުުޅވާ

ސް ެއއާ ބަހު ކިޔުން އިްއވާ ދުވަހު އިބްތިދާޢީ އަވަްސކުރުމަުށް ޓަަކއި ރިޔާަސތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަުކަގއި އޮތީ ފުރަތަމަ

ވެސް ރިޔާސާތުން ކަންތަްއ މިފަދަ ކަމެއްގައި އެްއގޮތަަކުށް ހުރިން ކުރިއަުްށގެންދަން. މިއީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންގުުޅވަިއގެ

އަުޅގަނޑުެމން ނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގަބޫލެއް ނުކުރަްނ. އަވަްސކުރާކަުށްކަމަކަުްށ އަޅުގަނޑު ގޮތެއް  ކޮުށްގެްނވާނެ 

. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަސައްކަތްކުރަން ވަގުތު އެބައޮތްޖަލްސާތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޮއންނަނީކީ ނޫ

ސް، މިއަދު ހަމައެަކނި އެޖެންޑާކުެރވިފައި ޮއްތ ތާ ވެސް އެަބއޮތް. ެއއްވެްސ ކަމެްއ މަޖިލީހުގައި ނެތީއަންނަ ހަފު

ުށީގެްނވާ މުއްދަތެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ދުވަހަކީ ެއކަަމސް 3ބޭންކު ެއކައުންޓު ހުޅުވުމަުށްޓަަކއި . މައްސަލައަކީ މިއީ

ނިންމުމަކީ ވަރަުށް ބޮޑު ޚުދުމުޚްތާުރ  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މި ގޮތަުށް )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(މަސައްކަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން...

 ... ނާަކން. މަޖިލީހުންނުވިސް ،ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަކައި  ،ޓަކައި  މަލެއް. ޤައުމަުށްޢަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކާުށިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ނެންގެވި ނިޒާމީ މަްއސަލައަކީ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ބުނާ ގޮުތްނ 

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގިއ ބަލައިގަނެޭވކަުށެއް ނެތް. 

ަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަމޝްވަރާައކަުށް އެިދވަަޑއިގެން  2015ޖުލައި  19. 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{6.1}

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިވާ މައްސަަލ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. 

މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާީނ  ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. 2016އޮްކޓޯބަރު  18މި ރިޕޯޓު 

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 އިބްރާހީމް ރިޟާއަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 ެކުވން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއް

ަގއި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުަށް މަޝްވަރާއަކަުށް  2015ޖުލައި  19`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އެދިަވޑަިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މަްއސަލަ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަުށް ައއުމާ ގުިޅގެން 

ްއގައި މަްޝވަާރކުރުމަުށްފަހުގައި ކޮމިޓީން ނިްނމާފައި ވަނީ، ކޮމަންވެލްތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަުްށ ފުޅާ ދާއިރާއެ 

ރާއްޖެ ަވކިވުމަުށް ފެންނަ ކަމަުްށ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޓީގެ ވަރަުށް ތަނަވަސް އަްޣލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައިވާީތވެ 

ރުންނާއި އަދި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުްށ އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯުޓ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން މި ރިޕޯޓަުށް ތާއީދުކޮުށްދެްއވުމަުށް. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރަުށާއި، އިްއޒަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން.  ނައިބު މުޤައްރިރަުށާިއ، ިއއްަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ

ލަ ބައިގަިޑއިރުގެ... )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު( މި މައްސަލައުަށް ވަނީ ޖުމު )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިފައި

މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް  5ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ޓުގެ ބަހުްސގެ މިނެ 30ވަނީ ޖުމުލަ  ކަނޑައެޅިަފއި

ްއޒަތްތެރި ޓު. ވަކި ޕާީޓއަަކުށް ނިސްބަތްނުވާ އިމިނެ 5މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  5ޕާޓީއަުށް 

އަރުވަނީ  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މިޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެ 5މެންބަރުންނަުށް 

 ދީދީއަުށް. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުުޅދެއްކެވުމަުށް ފޭދޫ ދާއިާރގެ އި ޕީ.ޕީ.އެމް

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ރާހީމްފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބް

މި ބިލު މިއީ  ކުރަން މިއަދު މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހެޅިގެންދާ ބިލު؛ތާއީދު ނޑުއަޅުގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ވާތީެވ... ވަގުތަުށް ެއންމެ ފައިދާހުރި ކަމަކަުށް މިފައިދާހުރި،  ،ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ވަރަުށް މުހިއްމު

 

 ()ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ބްރާހީމްދީދީއަުށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ުފރުޞަތުއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިފޭދޫ ދާއިރާގެ އި 
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 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަކީ ިމއީ ކޮމަންވެލްތުން ދިވެހިރާއްެޖ ހެޅިފައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ހުުށަ

ކޮމިޓީައުްށ ކޮމިޓީން ނިންމެވީ، ރިޕޯޓެއް. އެ  ގެ ކޮމިޓީން ފޮނުވުނުގޮތުން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ޤައުމީ ސަލާމަތު ބެހޭ ވަިކވުމާ

ވެހިާރއްޖޭން ކުރަން ކަމަކީ ިމއީ މިަވގުތުން ިމަވގުތަުށް ދި މި  ޣްލަިބއްޔަތުން ނިންމާފައި ވަނީހާޒިރުވި މެންބަރުންެގ އަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެްއވި، އެުޅްއވި ފިޔަވަެޅއް ކަމަުށް ކޮމިޓީއަުށް ބަލައިގަނެވުނީ. ވެގެްނ  ކަމަކަުށް ހޭ ކޮންމެހެންޖެ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ަހމަ ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން މި ކަމަުށް. އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ 

އްކޮޅުން މިނިވަން، މުސްަތޤިއްލު ދައުލަތަކަުށް ވާހިނދު، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ަސއްަތއިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއް. ައނެ

އަޅުގަނޑުމެން ތިބެންޖެހޭނީ މިއަދުގެ މި ޑިމޮކްރަސީގެ ތެރޭަގއި ތިބޭއިރު މިނިވަންކަމާ އެްއކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތިން 

ންގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރެޭވ ބާރު ވަިކވެފަިއވާ ނިޒާމެްއގެ ެތރޭގައި އެްއވެސް ނުފޫެޒއް ނެތި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަޅުގަނުޑމެ

ގޮތަުށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮމަންވެލްތުަގއި ތިެބގެން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ދިާމާވ 

މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަލައިނުގަނެވޭ ކަހަލަ ގޮްތޮގތަުށް، އެކި ގޮްތގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެންނާ ދިމާލަުށް އަންނާތީވެ، 

ދި ޚާއްަޞކޮުށް ައޅުގަނޑުެމންގެ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ދެކޮޅަުށް ޮކމަންވެލްތުގެ ތެރެއިން ގިަނ އަ

ކަންތައްތަެކއް ާރވަިއގެން، ަސރުކާރުން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ގުިޅގެން މަސަްއކަތްކުރަމުންދާއިރު ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަުށް 

ކަތެއް ކުރަމުން، އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މިކަމަުށް ޓަކައި ކުެރވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައް

ހަދަންޖެހޭ ގިނަ ގާނޫނުތައް ހަދައި ވުޖޫދަުށް ގެނެސް، ިއންސާނީ ޙައްޤުތައް ޤާއިމުކުުރމަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ގިނަ 

ކަންތައްތައް، ްޕރެޝަރުތައް އަންނަން ފެުށީމާ  ކަންތައްތަެކއް ކޮުށް، ތަންފީުޛުކރަމުންދާ ހިނދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިކަހަލަ

އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނައި ަޤއުމަުށް އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުަގއި، އެންމެ ލާބަޔާިއ 

އެއްބާރުލުންދޭން.  މަންފާ ހުންނަ ގޮތުގައި ރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިްނމަވާނިންމެވުމަުށް ތާއީދުކޮުށް މި ކަންކަމަުށް

މިގޮތުގެ މަތީން އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު މި ނިންމުން މި ނިންމަނީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މި މަޖިލީހުގެ 

އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިކަމަުށް އެއްބާރުލުންެދއްވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ުއއްމީުދކުރަނީ މި މަޖިލީހުން މިއަދު 

ރިއްޔާ މި ނިންމިނިންމެވުމަުށް ތާއީދުކޮުށް، މި ނިންމެވުން ފާސްކޮުށްދެއްވާނެ ކަަމުށް. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫ

ރައީސް މި ަވގުތު އަޅުގަނޑަުްށ މި ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޓަަކިއ ހަމަ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 މި ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދާނީ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަމުގެ ދަުށުން ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

  .والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهގައި.  1:30މެންދުރުފަހު 

 

 ] އަުށް  13:30އިން  9:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހުމަުށް ހުރި  ވޯޓަުށް ،7. އެޖެންޑާ ައއިަޓމް ދަން ކަމަުށްޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުްށެގންމި ދަންފަ .ޢަލަިއކުމް އައްސަލާމް

 )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.  ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ޯވޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކކޮުށްލަދެްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކާުޑ 

ރީޑްނުކުރާ ކަމަުށް ސްކްީރނުން އެބަ ދައްކާ. ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަުށް 

ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. އަދިެވސް އެއްފަހަރު ކާުޑކޮޅުަތްއ 

  ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާައކަުށް އެދިަވޑަިއގެން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުުށަހަޅުއްވާަފިއާވ  2015ޖުަލއި  19

ކާރުން މައްސަލަ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވުމަުށްފަހު، ކޮމަންވެލްތުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަިކވުމަުށް ދިވެހި ސަރު

ނިންމެވިނިންމެވުމަުށް ތާއީދުކުަރއްވާ ކަމަުށް ކަނޑައަުޅްއވައި ޮކމިޓީން ނިންމެވިނިންމެވުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   58     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 30      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. 19. ނުފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 39. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

މަުްށ އެހެންކަމުން، ކޮމަންވެލްުތން ދިވެހިރާއްޖެ ވަިކވު .58ލަ؛ . ޖުމ30ުސްވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަުދ؛ . ފ58ާއަދަދު؛ 

 ކަމަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ނިންމެވުމަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ތާއީދުކުރާދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމެވި
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޮއކްޓޯބަރު  20މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އިްއޒަތްތެރި 

 ަގއި. 9:00ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަުހެގ ހެނދުނު  2016

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




