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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނ5ަދެވަނަ ަދއުރުގެ ރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުަވސް( )އަންގާރަ 2017 ޖޫން 13

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .وعلى آله وصحبه ومن وااله الم على رسول هللاالة 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

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 .2017/2/5އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެްނގުން ިރޔާަސތުން އަންގާ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ން. އެީއ،ވާުލން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަ ުށް ދަންނަޯވޓަކަ ދެމި ޖަލްސާ ފުެށުމާއެކު މިއަދު  -4.1

ވޯޓު ނެގުމާއި، އެޖެންާޑަގއިވާ މަސަްއކަތް ނިމެންދެން  ސް ފެުށުމުގެ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭގަިއވާ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހު 6.1

 ްނ.ޖަލްސާ ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް ދަންނަވައިލާ ޯވޓެއް ދަންނަވާލު

ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  11:00ދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަ -4.2

 .1ަގއި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:30. 2

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

  

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 .މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

މުބީން ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ބިލެތްދޫގަިއވާ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުްނ  6.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމް -5.1

ފުރަތަމަ ކިޔުން ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  ގެ)ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތު 2016/12ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީްނ 75ބިލުގެ ިއބްތިދާޢީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އިްއވުމަުށްފަހު، އެ 

ތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަުދގެ މި ޖަލްސާަގއި ފެުށުމާ މެދު އިްއޒަ ރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ޓަަކއި އެ ކު

މަސަްއކަތް  ނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަުށް ޯވޓުދެއްވުމަުށް ދަންނަަވއިލާ ވޯާޓއި، ިމއަދު މި ޖަލްސާގެ އެެޖންޑާަގއި ހުރިފެ

ރަނގަބީުލ ވޯޓު  .ދަންނަވައިލާ ވޯޓު ވޯަޓކަުށް ދަންނަވާލުމަުށް ގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމާ މެދުޖަލްސާމި ނިމެންދެން 

އައި ބަެއއް  މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީތަކަުށްމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ޖައްސަަވއިދެްއވު

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޤަލާނަން. އިބަދަލުތައް ދަންނަވަ

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ިއއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ  ވިިލނގިލީުށް ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަ ގެهللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން 

ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެންޓްރީ  ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިާވ ގޮުތގެ ަމތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނ107ޭމަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ  2017ޖޫން  12ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއިވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުްށ އިޢުލާންކުރަން. މިނިވަްނ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމް  އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫަތކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަްނނަވާ މުއައްސަސާ

އިބްރާހީމް  ރަޝީދު ައޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ  ިއސްދޫބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަުށް  ގެهللاޢަބްދު

މްގެ ޕާލަމެްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިާވ ގޮުތގެ ަމތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެންޓްރީ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 
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ްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ގައި އަ 2017ޖޫން  12ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

މު ކޮމިީޓަގިއ އްން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. އާަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުެގ މަތީން އެކަ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ޓީއަުށް ބަދަލުަގއި އެ ކޮމި ގެމެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމްއިްއޒަތްތެރި އިސްދޫ ދާއިރާގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުްނ އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިްއޒަތްތެިރ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގިއާވ 107ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ  ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި 

ވަނަ  107ަގއި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2017ޫޖން  12އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 މަްއޗަންގޮޅީ ީޓގައި ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ މު ކޮމިއްން އެގޮތަުްށ އިޢުލާްނކުރަން. އާ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން އެކަ

އިއްޒަތްތެރި ފުވައްމުަލކު މެދު ދާއިރާގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް  ގެސިނާންهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. ެއ ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިވަަޑިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ 107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން،  2017ޖޫން  12ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  107ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ ރައްޔި

ބަދަލުގައި އެ  ސަލީމްގެ އަޙްމަދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އޭދަފުުށީއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޝަހުދީ  ޙުސައިން ރި މެންބަރުިއއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫކޮމިޓީއަުށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގިއާވ 107ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެންޓްރީ 

ވަނަ  107ަގއި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2017ޫޖން  12އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިުޢލާންކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( 

 ޅުަތއް ެޗކުކޮުށްލަދެްއވުމަުްށ ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ވޯަޓުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. ކާޑުކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުބީން  އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ިބލެތްދޫސަުރކާރުގެ ފަރާތުން  ،ަގިއވާ 6.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ުށް އިްޞލާޙު( އަތުގެ ގާނޫނުއައިޖުރާ ޖިނާޢީ) 2016/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

މަތީން  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގަިއވާ ގޮތުގެ  75ކިޔުން ިއްއވުމަުށްފަހު އެ ބިުލގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

މެދު އިއްޒަތްތެރި  ކުިރއަުްށގެންދިއުމާޖަލްސާގައި  މަުށް ޓަކައި ެއ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ މިއުކުރިއަުްށގެންދި

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުމެންބަރުންނަުށް ފެ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުބީން  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   27     އަދަދު: ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ

 14      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 27        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 27. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 30އަދަދު؛ 

ެނތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ެދއްވި މެންބަރަކުގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓު

އެހެންކަމުން، މި ހުުށަހެޅުން ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން  .27ލަ؛ ޖުމު. 14ވުމަުށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ . ފާސް 27

 ލާނަން.އިވޯޓަުށް ދަންނަވަ މިއަދުގެ ދެވަނަ)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ( ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސާގެ އެޖެންޑާަގއި ހުރި މަސައްކަތްތައް ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(ގެ ދަުށުން މިއަދުގެ ޖަލް 36ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ދެްއވުްނ ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމާ ނިމެންދެން މި 

 އެދެން. 
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37    މެންބަރުންގެ ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި

 28    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   30     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 30        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. 2. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 28ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯ 37އަދަދު؛ 

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

ތު އެޖެންޑާ އެހެންކަމުން، މިއަދުެގ ޖަލްސާގެ ވަގު .30ލަ؛ . ޖުމ16ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ30ްއަދަދު؛ 

 ގެންދަން ފާސްވެއްޖެ. ނިމެންދެން ކުރިއަުށް

 

 މަޖިލީހުަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަުށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ން ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ެމންބަރު އަޙްމަދު މުބީއިްއޒަތްތެރި ރާގެ ިބލެތްދޫ ދާއި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

ސަުރކާުރެގ ެގނައުމުގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. ިއޞްލާޙު ުށް( އަުތގެ ގާނޫނުއައިޖުރާ ޖިނާޢީ) 2016/12
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 2016/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޅުއްވާަފއިވާ ން ހުުށަހަމެންބަރު އަޙްމަުދ މުބީއިްއޒަތްތެރި ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ  ،ފަރާތުން

 ގެނައުމުގެ ބިލު. ުށް އިޞްލާޙު ( އަތުގެ ގާނޫނުއައިޖުރާ ޖިނާޢީ)

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ން ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އަޙްމަދު މުބީ ެމންބަރުއިްއޒަތްތެރި ިބލެތްދޫ ދާއިރާގެ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -7.1

މި ބިލު މަޖިލީހުަށް . ންގެނަުއމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުުށް އިޞްލާޙު( އަތުގެ ގާނޫނުއައިޖުރާ ޖިނާޢީ) 2016/12

 އަރުވަން. ރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއްޒަތްތެމުބީން. އި އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެދްއވާނީ ބިލެތްދޫއިހުުށަހަޅުއްވަ

 

 މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށް ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަ މެ އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމީ މައްސަލައެއްަގއި 

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފުުށީ

ވަނަ  50 ާއއިމާއްދާވަނަ  51ގަާވއިދުގެ މި ނެގީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއްއ މި

ން ެއގޮތަުށް ގޮތަކަުށް ބަޔާްނކޮުްށފައިވާ ކަެމއް ެއކަ ވަކި އިަގާވިއދުގަ ،ުށް ކަމެއް ޚިލާފަ ވާއިދާމީގައި ޮއވޭ ގަ . މާއްދާގެ ދަުށުން

ވަންޏާ އެކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަުށް ގެނައުމަކީ ރައްޔިތުްނެގ  ކުރިއަުށްދާ ކަމަުށް ުށް ކަމެއްހާސިލުނުވާ ގޮތަ

ަގވާއިުދގެ އެުކގައި ހަމައެއާ ، ަރއީސަުށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަުށް ލިބޭ ޙައްޤެއް. ިއއް

ތަނަުށް ކޯރަމް ހަމަކުރަން  ކޮންމެ ދުވަހަކު މި  . ެއހެންވީމާ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ަދއުރު އި އެަބއޮތްވަނަ މާއްާދގަ  29

ގައި ތުނުފުެށި ލަސްެވގެންދަނީ ހަމަ ގަސްދުވަހަކު  މީހުން މަދުވެެގން ކޮންމެ 10މީހުން ނޫނީ  5މީހުން ވަދެގެންދާއިރުގައި 
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މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފެުށުނަނުދީ ކަނޑައެިޅގެން އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން މިތާ ތިްއބަވާ ބޭފުޅުން ނެރެގެން 

. ވެސް ެރއްކަންޯކރަމަކީ ކިހާވައޮތް އެބަ ކަނަޑއެިޅގެން  ަގއިގަާވއިދުމި ކަމެއް.  ޚިލާފު ަގާވއިދާ  އީގެންދަނީ. މިކުރިއަުށް 

ވަންޏާ ައޅުގަނުޑ ކުރިން  ކަމަުށް  ކުަރއްވާ ބަަޔކު މިތާ ކަންތައް ނުދިނުމަުށް ޓަކައި އެހެންވީމާ، އެކަން ހާސިުލިވޔަ

ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫުޕގެ  ވޭއެ ދައުުރަގއި ބުެނފައި .ވަނަ މާއްާދގެ ސިޔާީސ ޕާީޓގެ ދައުރު 29މި ަގވާއިުދގެ  ،މިދެންނެވި

މަޖިލީހުގެ ރަީއސް މަޝްވަާރކުރުމަުްށފަހު މިއަުށް ޙައްލެްއ ގެނެްސދެއްވަްނވާނޭ. ައޅުގަނޑުމެން  މެންބަރުންގެ މެދުގައި

ން. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މް މިތާ ހަމަކޮުށްދެނީ ޕީ.ޕީ.އެމުކޯރަނަމަވެސް، ހުުށަހެޅި  އެއްކުން މައްސަލަމިތާނގައި އިދިޮކޅު ފަރާތްތަ

ވަންޏާ މިތަނުެގ  ބަަޔކު ެއްއވެސް މަްއސަލަެއއް ަލއިފި ކަމަުށް ވަންޏާ އިދިކޮޅު  ނުވަންނަ ކަމަުށް ނަުށްތަ ބޭފުޅުން މި

އިރު މަޖިލީހުގެ ރައީްސެގ ގެްނދާޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާތައް ކުިރއަުށްވަަރކަުށް މީހުންނެއް ނުތިބޭ. އެހެްނވީމާ، އަ ކޯރަމް ހަމަވާ

އްުލކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަުށް ޙަ ގެން ޑަުރންނާ މަޝްވަރާކޮުށްކަމަުށް މިކަން ގެނެްސެގން ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ލީ ސަމާލު

އުސޫުލގެ ދަުށުން ނެގި މައްސަލަެއއް މިީއ.  ބުނޭ ނިޒާމީ މައްސަލަަތއް ނެގޭ އުސޫލު. އެ ނަ މާއްދާަގއިވަ 51ފެންނާތީވެ، 

ހުރި. އަދަދަުށް ދަންދެން ބުނެފައި އެބަ ކަނަޑެއޅިގެން މި ަގާވއިދުގެ އީމި ޖަލްސާތައް ކުރިއަުްށގެންދެވޭެނ ގޮތާއި ކޯރަމާ

ކަމަުށް ައުޅގަނޑު ގެންނަން. މިއީ ވަރަުށް ން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަމާލުއެހެންވީމާ، މި ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގެ ދަުށު

ވުރެ  ހާހަުށް 60 މެންގެންނަންޖެހޭ އެބަ. އަުޅގަނޑު ހިނގަމުންދާތާ. މިއަުށް ޙައްލެއް މިކަންމިހާރު ެވއްޖެ  ދުވަސް

 ތިބެ... މުސާރަ ނަަގއިގެން އިންގިނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ  ވިލުފުުށީ .ރު. އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަ، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 ގެ އެއްމަތީން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައަކީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫސަރުކާުރގެ ފަރާތުން  ،އަރުވަނީ ެނތް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ގޮތުަގއި ބަލަިއގަނެޭވކަުށެއް

( ތުެގ ގާނޫނުއައިޖުރާ ިޖނާޢީ) 2016/12ާގނޫނު ނަންބަރު  ،މުބީން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަޙްމަދު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އިއްޒަތްެތިރ  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ .ުށުމުަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށްއިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ުށް އިޞްލާޙުއަ

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުމެންބަރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 ...2016/12ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުއިބްރާހީމަ ވަޙީދު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

މި މަޖިލިސް ފުެށުމާއި އަދި ނިމުމާއި، މަޖިލިސް ވަނީ، ގަކޮުށްލަން ބޭނުންއާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ފާހަ

ތެރޭގައި ކަންތައްަތއް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަުށް ބަލާއިުރގައި އަބަުދވެސް މި ތަނަުށް ބިލެއް ހުުށަހަޅައި، އެ ބިލު 

އެ ނުުކތާތައް ވެްސ ފެންނަން ނެތް އިޞްލާޙުކޮުށް، ކުރީެގ ބިލެްއަގއި ކިަތއްމެ ރަނގަޅު ުނކުތާތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް 

ފަދަ ގޮތަކަުށް، އަދި ޢަމަލުކުރަމުންނުދާ ގާނޫނެއްގެ ދަުށުން ފެންނަން ވެސް ނެތް ފަދަ ގޮތަކަުށް އަސްލު މިއަދު ބިލެއް މި 

ނޭގ ތަނަުށް ކޮޕީކޮުށްފައި މި ތަނުަށް ގެނެސް ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ޮކުށްފައިާވއިރުަގއި، ކުީރަގއި އޮީތ ކޯއްެޗއްކަން ވެސް ނޭ

ގޮތަކަުށް މި ބިލު މި ތަނަުށް ެގނައްސަ މި އޮތީ ބުނެވިދިޔަ ިއޞްލާޙުގައި ިމވެނި ކަމެކޭ ބުެނފައި އޮުޅވާލެވިަފއި މި އޮތީ. 

އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޒާުތގެ ަކންތައްތަކެްއ ކުރުމަުށްޓަަކއި ިމ ތަނުގެ ކޯރަމް ހަަމވެ، މިަތނުގެ ބޮޑު ަބެއއް ކަމަުށް ބުނާ 

ދާ ބަަޔކު މިތާ ތެރޭަގއި ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ވާހަކަެދއްކީމާ އެީއ ލަދުވެތިކަމެއް. ެއއީ ހިތާމަހުރި އަދި ދަޢުާވކުރަމުންގެން

ކަމެއް. މުޅި މަޖިލިސް ކޮންްޓރޯލްކޮުށްގެން ެއއް ދުވަެހއްގެ ހަތަރުދަމު ބާއްވާފައި ދެން ޮއންނަ މުޅި އަހަރުދުވަސް މުޅި 

ިދއުން ފަދަ ގޮތަކަުށް ކަންތައްތަެކއް ކޮުށްގެން މި މަޖިލިސް މަސްދުވަސް ެއއްކޮުށް ްފރީކޮުށްގެން ުޗއްޓީއަުށް  3

 ހިންގަމުންގެންދާއިރުަގއި މި ަކމަކީ މިއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއަަކުށް ނުވެ، އެހެން ކަންތައްަތއް ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމަުށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަަލ 

ެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން ބަލަިއަގނެވެން ނެތް ވާހަަކ ދަންނަވަްނ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

 ބިލު ހުުށަހެޅުއްވުމަިއގެން ކުރިައުށް ވަަޑއިގަތުމަުށް ފުރުޞަތުއަުރވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ  )ޖިނާޢީ އިޖުރާއަުތގެ ގާޫނނު( 2016/12ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ބިލު ސަރުކާރު ފަރާތުން، މި ހުުށަހަޅަނީ ވަރަުށް މަތިވެރި މަޤްޞަދެއްގަިއ. ތި ބޭފުޅުންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، 

އެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރުަގއި ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތްތަުކެގ 
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ުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް ގެނެސް ވަރަުށް ުފޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަާރކުުރމަުށްފަހުގައި އޭތި ފާސްެވގެން ގާނޫނު އަ

އައިސްަފއި މި ވަނީ. އޭުރަގިއ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއއް އަހަރުދުވަސް ފަސްކުރަްނ، މިފަދަ މުހިއްމު ބޮޑު ގާނޫަނކަުށް 

ންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގެން ފަސްކޮުށްފައި މި ވީހިނދު މި ފަސްކުރަން އޭރުގައި ރަްއޔިތު

ޖުލައި  2އަހަރުުދވަހަުށް. މިހާރުވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އޭުރަގއި އަުޅގަނޑުމެން ފަސްކުރިަފސްކުރުމާ އެްއގޮތަުށް  1ވަނީ 

ރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ގައި މި ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފަުށާނެ. މި ފާއިތުވެެގންދިޔަ އަހަ 2017

މި އޯގާތެރި ސަރުކާރަކުން ަރއްޔިތުންނަުށް ހެވާއި ލާބަޔަުށް، މަންފާއަުށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރަކުން ކަން ކުރާނެ 

ޓަކައި ތަފާތު  އުސޫލުން ކަން ކޮުށް، މި ގާނޫނަުށް މިކަމާ ބެހޭ އެކިއެކި ވުާޒރާތައް، ެއކިެއކި ފަރާތްތައް ައހުލުވެރިކުރުމަުށް

އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭަގއި މި ވަނީ ކޮުށްފަ. ވަރަުށް ގިނަ މަހާސިންތާތައް  1ގިނަގުނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ފާއިތުެވގެންދިޔަ 

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަުކަގިއ ކޯޓުތަުކގެ ފަނޑިޔާރުންނާިއ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަންގެ ކަމާ ބެހޭ ެއކިެއކި 

ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަންގެ ބޭބޭފުޅުންާނއި، ޕްރޮިސކިއުޓަރުންާނއި، ުފލުހުންގެ އިދާރާަގއި މިކަމާ -ބޭފުޅުންނާއި، އެންޓި

ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ އެުކގައި މި ވަނީ ތަފާތު ގިނަގުނަ މަހާސިންތާތަކެއް ޭބއްވިފަ. މި މަހާސިންތާތަކުެގ 

މި ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފުެށުމުގެ ކުރިން އަނެއްާކވެްސ  ނަތީޖާއަކަުށް ވެގެން ައއީ އަުޅގަނޑުމެން ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ

ބައެއް ކަހަލަ ކުދިކުދި ކަންތައްތަކެްއ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ިމއަުށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށުމުގެ ުކރިން އިޞްލާޙުކޮުށްލަންޖެހޭ 

ރުގެ މުހިއްމު ގާނޫނަާކ ކަމަުށް ފާހަގަކުެރވިގެން އައީ. މިއީ މިދެންނެވީ، މި ިދވެިހރާއްޖޭގެ މިކަމާ ގުޅުންހުރި، މިވަ

ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަެކއް ހިމެނި ޝާމިލުެވގެންދާ ގޮތަުށް އެުކަގއި ކުެރވުުނ މަޝްވަރާތަުކގެ ތެެރއިން 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުެރިވގެން، ސަުރކާރަުށް ފާހަަގކުރެިވގެން ސަރުކާރު ފަރާތުން ފޮނުްއވާފައި ހުރި ަބއެއް ކުދިކުިދ، 

ހޫމަުށް މާ ބޮޑު ބަދަލެއް ނައިސް؛ އެހެންނަމަެވސް، ލަފުޒުތައް މާނަކުރުމާއި މިދެންނެވި ގޮތަުށް ހުރި ވަރުަށް މައިގަނޑު މަފް

 ކުދިކުދި ިއޞްލާޙުތަކެްއ މީަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގެެނވިފައި މި ވަނީ. ގާނޫނަކީ ބޮުޑ ގާނޫނަކަުށް ވީތީެވ ލަފުޒުތައް 

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ނަމަދެން މަސައްަކތްކުރާ ހިމެނޭ މާނަ އަޅުގަނޑުމެން ބުނެ އިމާނަކުރުމުގައި ވެސް ގިނަ ލަުފޒުތަކެއް ޭއގަ

 ނަމަ  ލަކޮުށް ދަންނަވާނގައިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ޖުމުހިެގންކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮްތ އިޞްލާޙު ކަރުދާހުން ބޯވެ

ތަކެްއ މަކަުށް ބޮޑެތި ބަދަލުގަނޑު މަފްހޫއި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ަހމަ ބޭނުންވަނީ މީގައި އަޅުަގނޑުމެންގެ މަ

ގޮތަުށް އަދި ހަމަ މީގެއިތުރުން  ފާހަގަކުރިމި . އެހެންނަމަވެސް، ކުރީަގއި ވެސް އަޅުގަނޑު އަިއއްސަެއއް ނުހުންނާނޭ

ޭރގަިއ ހަމަ ާރއްޖެއިން ބޭރުަގއި، ަވކިން ޚާްއަޞކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން ތެ ،މިދެންނެވި ތަފާތު އެިކއެކި މަހާސިންތާއާ ެއކުމެ

ކުރާ އުސޫލުަތއް ކަުމގައި ޢަމަލުޑެތި ޤައުމުތަުކގައި މިފަދަ ކަންކުިރއަރާފައި ހުރި ބޮ އެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރާ ދުިނޔޭަގއިބަ

މެންބަރުން އަުޑއައްަސވާތި އިނގޭތޯ. މިީއ އޯގާތެރި ސަުރކާރަކުން، ަރއްޔިތުންނަުށް ހެާވއި ލާބަޔަުްށ  ބަލައި އިނގޭޯތ.

އަންނަނީ އިނގޭތޯ.  ގޮުތގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރަުމން މި ކާރަކުްނ ކަން ކުރާމަސައްކަތްކުރާ ސަރު

 ެވގެން މު ކަމެއް ައޅުގަނޑުމެން ހުުށަހަޅަމުން އަންނައިރުަގއި ައޅުގަނުޑމެންގެ މަސައްކަަތކަުށްމުހިއްއެހެންވީމާ، މިވަުރގެ 



10 

 

އެ ކަންކަން ، ީއ މިހެން ހުރި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ފާހަގަކޮުށް އަ  މި ެވގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ަމސައްކަތަކަުށް  ،އައީ  މި

އެހެންީވމާ، މިއަދު އަުޅގަނޑު މީތި  ގެނެސްދިނުން. ތިލަކޮުށް ރަނގަޅަުށް ަރއްޔިުތންނަުށް ،ހަމައަުށް ސާފުކޮުށް  ރައްޔިތުންނާ

ގަނޑުމެންނަުށް ފަހުން އަޅުގަނުޑމެންނަުށް އަޅު އެންމެން ؛މި ހުުށަހަޅަނީ ހަމަ ކުރީގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން

 ުށް ބަދަލެއްހާރުވެސް އެ ޢަމަލުކުރާ ތާރީޚަޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުން. މި އަުށްދުވަހަުށް މިައހަރު 1އައީ  އިޞްލާޙުކުެރވިގެން

ގެންދިއުމަުށް ަޓކައި ތި ކުރިއަުށް ސް މީ ހުރި ކުދިކުދި ބަދަލުތައް ގެނެ ނެތި ޢަމަލުކުރަން ެފުށުމުގެ ކުރިން ގެންނަން އައުމެއް 

މިާއ  ،ބެހޭ މީދުކުރަން މިކަމާރުކާުރގެ ފަރާތުން. އަުޅގަނޑު އުއް ޅުގަނޑު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހަޅަނީ ސައަ

 ،އި މަޝްވަާރގެ މަތީންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަލފަޔާގުޅުންހުރި ކޮމިޓީން މަސައްކަްތކޮުށްގެން އަދި ައޅުގަނޑުމެންެގ 

 ރުކާުރން މި ކުރެވޭ މަސައްކަުތގައި އެކުަގއި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ހެވާއި ލާބަޔަުށް ސަ ހުމާއި ތާއީދާހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ރު

 ީމގެ މަޤްޞަދަކަުށް މަުށް. މީގެ މަިއގަނޑު މަަސްއކަތަކަުށް،ތި އެންމެ ބޭފުޅުންެގ ެއއްބާުރލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަ 

ރައްޔިތުންނަުށް  . ރާއްޖޭގެއުލެއް ޤާއިމުކޮުށްދިނުންން މާޙަވެގެން އަންނާނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް އަމާންއޮމާ

ޤާިއމުވެގެން އަންނާނެ އިންތިޒާމު ެލއް ިއގެން އަރާމުކޮުށް އުޅެވޭނެ މާޙައުއެީކަގއި މަުގތަކުަގއި ހިނގާލަ ޞުލްޙަވެރިކަމާ

ވެސް ހަމަ ހުރިހާ  ންުށަހަޅާލަމުމު ބިލަކުން ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ މި ބިލު ހުމިފަދަ މުހިއް

މު މި ބިލުގައި ހުރި މުހިއް، ެއކު ދަންނަވަން މި ބިލަުށް ތާއީދުކޮުށް ދަބުވެރިކަމާންބަރުންނަުށް ވެސް ވަރަުށް ހަމަ އަމެ

ގެްނގޮސް ނިްނމާލަދިނުމަުށް. ވަރަުށް ބޮޑުަށް މެދު ތި ބޭފުޅުންގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާއާ އެުކަގއި މި ކުރިއަުށް ކަންކަމާ

 ތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު. ެއއީ، ޕީ.ޕީއެމަުށް  3ލަ ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިަފއި ަވނީ ޖުމު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ިސކުންތު.  49މިނެޓު  14ރީ ޕާޓީއަުށް ކުންތު. ޖުމްހޫސި 28މިނެޓު  44ިސކުްނތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  39މިނެޓު  41ގަޑި  1

ިސކުންތު. ަވކި ޕާޓީއަކަުްށ ނިސްބަތްނުާވ  7މިނެޓު  2ދާލަތު ޕާީޓއަުށް ސިކުންތު. އަ 42މިނެޓު  12.ޭއއަުށް އެމް.ޑީ

ފުރުޞަތު ބަންދު. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  14މިނެޓު  4އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

ރަުށް ފުރުޞަތު ބަންދުކޮުށްލާފައި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ބަރަކު އެދިވަަޑއިނުގަންނަވާީތވެސް މެންއެްއވެ

 އަރުވަން ބިލުގެ ފަހުބަސް އިްއެވވުމަުށް.އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

ުށް ބޮޑުަށް ބިލު ހުުށަހެޅިއިރު ވެސް އަޅުަގނޑަުށް ހަމަ ވަރަ ސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންރި ރައީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އަބަދުމެ  ފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ
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ޭގގައި ތިއްަބވަިއގެްނ  ވާނަމަ ބިލުަގއި އޮތީ ކޯްއޗެއްތޯ ހަމައަުށް ބިލެއް އަިއއްސި ކަމަުށް އްކަތްކުަރއްވާނެ އެ ބޭފުުޅންނާމަސަ

ކޮން ވާހަކައެއްޯތ  އޮތީ މީގައި މި ،ވެސް މީތި ކިޔާލަމުން ގެންދާނެ. މަޖިލީހުަށް ވަޑައިގަތުުމގެ ުކރީގައި މީަގއި ސާފުވެފައި 

 ގެ ޖަލްސާތަކުގައި މާމަޖިލީހު ނުވޭ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ ގެންދާނެ. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅެއްސާފުކުރަމުން

ގިނަ ވަގުތުަތކެއް ނަގާަލއި ަކންކަން ކުރާކަުށެއް. އެހެްނވީމާ، ހަމަ އަޅުގަނޑު މި އެދެނީ މިއަދުގެ ވޯުޓަގޑީަގއި ވެސް މި 

 މާކަ ،ގޮތަުށް ކުީރގައި ވެސް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރި ،ގޮތަުށް އޮތް  ބިލަުށް ތާއީދުކުރަްއަވއި މީތި ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައި މި

ސަލަެއއް ކުޑަކުޑަ މައް  މީގައި ހުރި؛ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ބެހޭ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކެްއގެ ބަސް މީގައި ވާނީ ހިމަނާފަ. ކަމާ

އެހެންވީާމ،  ގޮތަުށް އިޞްލާޙުކުެރވިފަ. ވާނަމަ އެަކން ވެސް ވާނީ މި ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި މުޖުތަމަޢަުށް ފެތޭ ވެސް މީަގއި އޮތް

ކުރަން މިައދުގެ ވޯުޓގަީޑަގއި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ރުހުމާއި ތާއީދު މި ވޯޓަުށް ލިބޭނެ ކަމަުށް. ވަރަުްށ މީދުއްއަޅުގަނޑު އު 

 ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ބޮޑަުށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮންނާނީ މިއަދު ގުޭޅގޮތުން  ގަިއވާ ބަހުސާ 7.1މް ހިސާބުން ދެން އެޖެންޑާ އައިޓަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ޯވޓުނެގުން.  ގައި ަނގާ 1:30

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަންކަން.  ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ، 8އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

މަުށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަްނކުރެްއވުމަުށް ވާތީ، އެ މަޤާން ރައިޓްސް ކޮިމޝަންގެ މެންބަރުކަމުެގ މަޤާމު ހުސްވެފައި މަހިއު -8.1

ދާގެ )ރ( ަގއިވާ ގޮުތގެ ވަނަ މާއް 5ގެ (މަން ރައިޓްްސ ކޮިމޝަންގެ ގާނޫނު)ހިއު 2006/6ގާނޫނު ނަންބަރު ޓަކައި 

ޔިތުންގެ ރިއްޔާ ރައްފުޅުންގެ ތެރެއިން، ރަީއސުލްޖުމްހޫއްމުކޮުށް އިޢުލާންުކރުމުން އެކަމަުށް އިޖާބަދެއްިވ ބޭމަތީން އާ

 މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި

. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު 2017ޖޫން  7ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅުްއވުން. މި ރިޕޯޓު 

ހުަށް ހުުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ މިނިވަން މުއައްަސާސތަކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ރިޕޯޓު މަޖިލީ

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުަށް ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. 

 

 ލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަ
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އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ެމންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ މަޤާމަުށް ބޭފުޅަކު 

ޢައްޔަންކުރުމަުށް ޓަަކއި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުނު ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރޭން ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރަން މިނިވަން 

ސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުއްވެވި. އެ ކޮމިޓީން އެ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެްއވުމަުށްފަހުގައި މުއައް

އެކުަލވާލި ރިޕޯޓު ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮުޅތަކުަގއި ވާނެ. އަދި ވާނީ ފޮނުވިފަ. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓު 

ސް ަބއްލަވާަފއި އޮތް ަކމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. މި ވަގުތު ކޮމިޓީގެ ހުރިާހ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެްނބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަުށާިއ، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

އިްއޒަތްތެރި ނައިބު މުޤައްރިރަުާށއި، ިއއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

މިނެޓު. އަދި  5މިނެޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. އެއީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަުށް  30މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ެއްއވެސް  5ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. ިމ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތު ބޭނުންނުކުރައްވާތީ މި ހިސާބުން މި

 ގެ ޯވޓު ަވގުުތަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަްނނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( 1:30ރިޕޯޓާ ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ޯވޓު މިއަދު 

 މެދު ވެވޭ ެއގްރީމެންޓްރުާކރާ ދެދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔުނައިެޓޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ ސަ، 8.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{8.2}

އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް  މިޭރޓްސް އެންޑް ދަ ަގވަރަމަންޓްއޮްފ ދަ ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެ މަންޓްބިޓްވީން ދަ ގަވަރަ

މޯލްޑިވްސް އޮން ދަ ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ރެސިޕްރޯކަްލ ޕްރޮެޓކްޝަން އޮން އިންވެްސޓްމެންޓްސްަގއި ދިވެހި ސަުރކާރުެގ 

 7ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ރުމުގެ މައްަސލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވިފަރާތުން ސޮއިކު

ގަިއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ޤައުީމ ސަލާމަތުެގ  2017ޖޫން 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުަށް . އިަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާއިާރގެ އިއް ގުރައިދޫ ދާ ،ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްިރރު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ވުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔުނަިއޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްއާ ދެމެދު ކުރެވޭ މި އެއްބަސް

ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީއަުްށ އައުާމ ގުިޅގެން ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަުށް ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގިއ 
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ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ގޮތެްއ  ވަނީ މި ފާސްކުރަން ެފންނަ މަޝްވަރާކުރުމަުށްފަހު ނިންމަވާފައި

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ހުުށަހަޅާ އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯޓު ޓަކައިމުމަުށްނިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5ޮކންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަުށް  ޓުގެ ބަހުސް ަވގުތު. ެއއީިމނެ 30ވަނީ ޖުމުލަ  ޝުކުރިއްާޔ. މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިަފއި

ލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 5ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސްަބތްނުވާ އިމިނެ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްކުމަުްށ އަލިފުުށީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަުށް 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 އަލިފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވާަހކަދައްކާލަން ފުރުޞަތު ލިބުނީތީ އެންމެހައި މުސްލިމުންނަުށް،  ާޟންއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ރަމަ

ޒަތްތެރި ަރއީްސ ޖެހުނީ އިއް ޚާއްޞަކޮުށް ާދއިރާގެ ަރއްޔިުތންނަުށް ރަމަޟާން މުބާރިކް. އަޅުގަނޑު މިއަދު ތެުދވަން މި

 ން، ބިލުތަކާ ދޭތެރޭ ކަންތައްނިންމަވަމުަވއިގެން މައްސަލަަތއް އިންނަ ވަރަުށް ޚުދުމުޚްތާރުކޮުށް ބޭއިންސާފުން ރިޔާސަތުގައި

 ކަމެއްގެ ގޮތުން... ގެންދަވާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހި އެކަން ސަމާލުކަމަުށް ގެނައުމަުށް ޓަކައި. ފުރަަތމަކުރަްއވަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެން ފުރުޞަތެއްަގއި އެ ވަގުުތ  ވަގުތަކީ އެ ަވގުތެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މި

 ޓުގެ ަވގުތެއް. މިނެ 5ުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަުށް ަވގުތަކީ މިހާރު ހު ބޭނުންކުރެއްވޭނީ. މި

 

 އަލިފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ..އެހެންނަމަވެސް. ނަން.ނަމެއް ނުކިޔާމީަގއި އޮތް އާދެ! އަުޅގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ. އެހެންވީމާ،  ެދއްެކވުމަުށް ފުރުޞަތު މިހަކަފުޅުެއކަމުގައި ވާ ،ގޮތުން ބެހޭ އެގްރީމެންޓަކާ 

 ވަން. ައރުނެންގެވީމަ އެހެްނވީމަ ފުރުޞަތު؛ އާދެ! އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އެހެން ކަމަކަުށް ފުރުޞަތު

 

 އަލިފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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ތާރުކޮުށް މިއަދު ރިޔާސަތުަގއި އިންނަަވއިގެްނ ޒަތްތެރި ަރއީސް ަވރަުށް ޚުދުމުޚްުއޅެނީ ިއއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަްނ މި

ހާރު މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ ކަންތަުކަގއި ކަންތައްތައް ގެންދަވާތީ އެއީ ެއކަން ކުރަްއވަންވާނެ ގޮތެއް ޫނނޭ. މި

ްއގެ ތެރޭ ލާފައި ނޭނގުމެކަންތަުކަގިއ ވެސް ވަރަުށް ައވަސްއަުރަވއި ގެވެސް އަދި ކުރިން ހުުށަހެޅުނު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު

ފުރުޞަތު ލިބިގެން  ފަހަރު ވެސް ައޅުގަނޑު އަބަދު އޮބައޮބާ އިނީމަ މި ،ކުރެްއވީ. އެހެންނަމަވެސްނިންމާލަން މަސައްކަތް

ދިޔައީ. ކުރީގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ނައިަބކު މަޤާމުން ދުރުކުރުމަުށް ޓަކައި ކޮމިޓީެއއް އޮޅާލި ަގަވއިދެްއގެ ދަުށުން  މި

ގެންދަން ެއ ލު އަނެއް ބިަލުށް ބަހުސްކުރުމުގައި ކުުރގަުޅަވއިލާފައި ކުިރއަުށްެއއް ބި، އް މަްއސަލަ އަނެއް ަމއްަސލައާއިއެ

ފެންނަނީ. ބޮޑެތި ބިލުތައް ތަން ިމ  ގެންދަވާ ވެސް ކަންތައްތަްއ ކުރަްއވަމުން ދެވި ފުރުޞަުތގެ ތެރޭްނ މިއަދުހޯއް

ގޮތަކީ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ކިަޔއިލާނެ ފުރުޞަތެއް ނުދެްއވާ. ހުުށަހެޅިފައި އޮންނަ އިޞްލާޙަކީ ކޮަބއިކަމެްއ، ކުރިން އޮތް

ސައިޓަުްށ  ،ެއނގެނީ. ނޫންނަމަ ފަހުން މި ތަނަުށް އަންނަ ވެސް ނޭނގެ. މި ގޮތަކަުށް ޅުގަނޑުމެންނަކަުށް އެއް ކޮބައިކަެމއް އަ 

 ވަދެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަތު ޕާޓީގެ އަރުވަނީ އަދާ ފުރުޞަތު މި އަޅުގަނޑު މިހާރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ވަގުުތ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަުށް. ދެއްެކވުމަުށް ފަރާތުން ވާހަކަފުޅު

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު މި ރިޕޯޓަުށް ވާހަކަދައްކާއިރު ައޅުގަ

ވުރެ ފުންކޮުށް ވިސްނަިއ، ދާ ބައެްއ ކަންތައްަތްއ. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއަުށްގަިއ ހިނގަމުންފާހަގަކޮުށްލަން މި ފްލޯ

މެންބަރުންނަުށް އިތުރަުށް ފުރުޞަތުތައް ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަން. މީގެއިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނީ، ިމ 

ވުމަކަުށް ވާީތ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ރިޕޯޓަކީ މިއީ ބޭރުގެ ޤައުމަކާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދުވެވޭ އެއްބަސް 

ކަންބޮޑުެވގެން، ވަރަުށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަެކއް ކަންޮބޑުވުންާފޅުކުރަމުންދާ މައްސަލަެއއް ިމއީ ުކއްލި ގޮތަކަުށް ޤަޠަާރއި 

މަޖިލީހުގަިއ  ދިވެހިރާއްޖެއާ އޮތް ގުޅުން ަކނޑާލުމުގެ މައްސަލަ ވެސް. ެއފަދަ މައްސަލަތައް ވެސް އަޅުަގނޑު ހިތުން މި

އެކަންކަމާ ބަހުސްކުެރވިގެން ޮގތް ނިންމެންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުަރނީ. އެއީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ 

މަޞްލަޙަތާ ވެސް ގުޅިފައި ހުންނަ ކަންކަން މިއީ. މިސާަލަކުށް ދަންނަވަންޏާ ޤަޠަރުގެ ސަުރކާރަކީ ވަރަުށް ގިނަ އެހީތަެކްއ 

ވެފަިއ، ޚުދު އަޅުަގނޑު ވެސް ކިެޔވީ ޤަޠަރުން ލިބުނު ސްކޮލަރޝިޕެއްަގއި. އަުޅގަނޑުމެން އެތައް މީހުންނެއް  ރާއްޖެއަުށް

އެބަވޭ ާރއްޖެއިން ވެސް ތަޢުީލމު ހާސިލުކޮުށްފައި ޤަޠަރުން ެއގޮތަުށް ލިބިފައި ހުރި ްސކޮލަރޝިޕްތަކުަގއި. އަދި ޤަޠަރުން 

ތަުށް ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލުމުން ޤައުމަުށާއި، ދަުއލަތަުށާއި އަދި ރައްޔިތުންނުަށް އެތައް ގުނަ އެހީތަެކއްޭވވޭ ހުްއޓާ އެގޮ
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ވެސް އެަތއް ގެއްލުންތަެކއް ުކރިމަތިވެގެންދާނެތީވެ ކުރިއަުށް މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް ެއކަްނކަން ކުރިއަުްށގެންދާއިރު އެފަދަ 

ވަރަުްށ މުހިއްމު ކަެމއް. ހަމަ ެއގޮތަުށް ކަންކަްނ ގުޅުންތަްއ އިތުރަުށް ބަދަހިާވނެ ގޮތަކަުށް ޢަމަލުކުެރއްވުްނ އެީއ 

ނިންމަވާއިރު، އެކަްނކަމަުށް މިހާރަުށް ވުރެ ފުޅާ ާދއިރާެއްއގައި ވިސްނަަވއި، ެއކަމުން ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާއަކަުށް ިވސްނެވުްނ 

ރަން، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ވެސް ެއއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަޮކުށްލަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ އުއްީމދުކު

ޤައުމުތަކާއި ދިވެހިރާއްެޖއާ، ޚާއްޞަކޮުށް އިސްލާމީ ދުނިޭޔގައި ދިވެހިާރއްޖެއަުށް ވަރަުްށ ބޮޑަުށް އެ ޤައުމުތަކެއްގެ 

އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދާ ޤައުމުތަކާ މެދު އޮންނަ ގުޅުންތައް އިތުރަުށް މުރާޖަޢާކުރައްވައި، އިތުރަުށް ބަދަހިކުރެއްވުމަުށް 

 ނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކަރަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުްށ.ވިސްނަވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަުށް އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

ުށް. ފުރުޞަތު ދޫކޮުށްލައްވައިފި. އެހެންކަމުން، މި ހިސާބުން ޝާހަ  ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 ގ1:30ެމިއަދުގެ މި ރިޕޯޓުެގ ބަހުސް ނިމުނީކަމުގައި ވެސް ދަންނަަވން. މި ރިޕޯޓާ ގުޭޅގޮތުން ނަަގންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު 

 ވޯޓުގެ ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއ 115ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ،8.3އިޓަމު އެޖެންޑާ އަ -{8.3}

ުްށ ޑަޑަމް އޮފް ތައިލެންންގްަޓކައި ކިއްެޖއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށްއުމުތަކަުށް ރާޤަމަތީން ބޭރު  ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮުތގެ

މެދު ރައްޔިތުންގެ  ކުރުމާއްޔަންޢަޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ލްފާ އަ ފޮއްދޫގޭ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ަސފީރުކަމަުށް ހ.

ސަލާމަތު ކޮމިޓީން އުމީ ޤަހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މައްސަަލ،  މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަުްށ އެިދވަަޑއިގެން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ

 ންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެ 2017ޖޫން  7ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

ިއއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ ގުރައިދޫ ،އުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރުޤަ ދެއްވާނީ އި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަ

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

 ފޮއްޫދގޭ  ުށް ދިވެހިރާއްެޖއިން ކަނޑަައޅާ ސަފީރުކަމަުށް ހ.ޑަމް އޮފް ތައިލެްނޑަްނގްކިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރުމަުށް ޓަކައި ކޮމިޓީއަުށް ައއުމުން، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެ 

 ވަނީ އެ  މަނިކުފާުނގެ ހުރިހާ ވަނަވަރެްއ ބެއްެލވުމަުށްފަހުގައި ނިންމާފައި އަިދ އެ ިއ،އަުށް ަބއްަލވަމަނިކުފާނުގެ ސީ.ވީ 

ުށް. އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓު ފެންނަ ކަމަ މަުށްދިނުއެުކގައި ރުހުން ބިލުކަން ހުރުމާޤާފާނަުށް މިކަން ކުރެވިދާނެކަމުގެ ނިކުމަ

 ކައި. ޝުކުިރއްޔާ.ޓަ ރި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަުށން އިއްޒަތްތެލަހުުށަހަޅާ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެއީ ކޮންެމ  30ލަ ވަނީ ޖުމު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިފައި

. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެޓު 5ނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުށް ނިސްބަތްމި 5ސިޔާސީ ޕާޓީައކަުށް 

 ދަނގެތީދެއްެކވުމަުށް، .ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާަހކަފުޅުއަރުވަނީ ޕީ ައޅުގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 ުށް.ދަހާމް އަޙްމަމެންބަރު އިލްއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ޔިތުންނަުްށ ަރއްނިޔާ ައޅުގަނުޑގެ ޮލބުވެތި ދާއިާރގެ ހުމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ ެއދުމާއި ތަރަީއސް. ރަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ކުރާ ގޮުތަގއި ދިވެހި ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލު އްޔަންޢަގެ ސަފީރުކަމަުށް ީމހަކު ކިންްގޑަމް އޮފް ތައިލެންޑު އަރިސްކުރަން. 

ވުރެ ގިނަ ސަބަބުތަްއ  ެއއް ސަަބބަުށް ،ބޭނުންވާނެ ކަމެްއ. އެއް ސަބަަބކީ ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ވަރަުށް ގިނަ ބަޔަކު

އެުކ  ވެސް ަދންނަވާލަން ބޭނުން. މިކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުަރްއވާތީ ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އޮތީމަ ހަމަ އެ ވާހަކަ

އުަމީކ ޤަފާރިަތކާ ގުޅިަފއިާވ ެއއް ާރއްޖޭގެ ވަރަުށް ިގނަ ވިޔަފާިރވެރިންގެ ވިޔަ ،ދަންނަވަން. ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ ޝުކުރު

އި، މި މަގު ޓަކަމިކަން ކުރުމަުށްދިޔައީ ޔަފާިރވެރިން ތާއަބަދު އެދެމުންރާއްޖޭގެ ވި ގެ ތައިލެންޑް. އަުޅގަނޑުމެން

އޭރު ދެން ކޮންެމވެްސ ކަމަކާ ގުިޅގެން ނަމަވެސް  ،ޓަކައި މިަކން ކޮުށްދެއްވަން. އެހެންނަމަެވސްފަސޭހަކޮުށްދިނުމަުށް

ެގ ފާރީވިޔަ ކުރަނީއަޅުގަނޑުެމން ގަބޫލު .ދަނީމި  ކުެރވިގެންއްޔަންޢައެހެންނަމަވެސް މިއަދު  ވި ދިޔައީ. ދެންނުކުރެ

ކުރާ . އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ބޭނުންޝީދަކީނަގެ ބޭފުޅެއް ކަމަުށް މުޙައްމަދު ފިކުރު އެ ޔަސް މި އުސޫުލގެ، އުސޫލުން ބެލި

ކުރަން. ައޅުގަނުޑ ފުޅެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލު ބިލު ބޭޢާރު ކާނަލްއަކީ ިމކަމަުށް ގެ ކުރީގެ މެންބަހުމަޖިލީ ،ނަމަނަމުން 

އަދި  ުށްާވއަުށް ތައިލެްނޑަުށް ދާ، ބެންކޮކަކުރަނީ ދިވެހި ވިޔަފާިރެވރިންނާ ގުޅިގެން ިދވެހިރާއްެޖއިން ބޭސްފަރުގަބޫލު

ެވްސ  ފަސޭހަެވގެންދާނެ ކަމަުށް. ހަމަގައިމު އެކު ކަްނކަން ތައިލެންޑަުށް ދާ ބޭފުޅުންނާ ގުިޅގެން ވަރަުށް ފަސޭހަކަމާ

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ރުުހން، ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންގެ ރުހުން އޮތް ވާހަކަ މި ފުުރޞަތުގައި ދަންަނވަން. ވަރަުްށ 

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުްނ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ގެހުސްހިސާބުން ބަ  ތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 ގެ ވޯޓު ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 1:30ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު 

އުސޫލުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު ، 8.4އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{8.4}

ރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށުން، ޯލކަލް ަގވަ 62ގެނައުމުގެ ގާނޫނުގެ ުށް ިއްޞލާޙު( އަގެ ގާނޫނުހިންގުމު

 އިމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ސަލާމަތު ކޮއުމީ ޤަޔާ ފޮނުއްވާަފިއވާ ނަންފުޅުތައް ލުމަުށް ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްއިބޯޑު އެކުަލވަ
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ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް  ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި 2017ޖޫން  7ޓު. މި ރިޕޯޓު ގޮތުގެ ރިޕޯ ނިންމެވި

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގުރައިދޫއުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު، ޤަެދްއވާނީ އިހުުށަހަޅުއްވަ

 ން.. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަރިޟާ އިބްރާހީމް

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ލުމަުށް ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިރމަންޓް އޮޯތރިޓީގެ ބޯޑު އެކުލަވަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ލޯކަލް ަގވަ

ގެންނެިވ މާކްސްތަްއ މި ރިޕޯޓުަގިއ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިވަޑައި  ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަްއ ިދރާސާކުރެްއވުމަުށްފަހުގަިއ އެ

 ޓަކައި އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯޓު ހުުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.ަމޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަުށް، ހިމެނިފައިވާނެ. އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ،ތްތެރި މުޤައްރިރަުށާއިއުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަޤަތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ދަންނަވަން. މި ެއކު ޝުކުރު އިްއަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ،ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި

މިނެޓު. ވަިކ  5މިނެޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ެއއީ ކޮންމެ ސިޔާީސ ޕާޓީއަކަުށް  30ލަ ވަނީ ޖުމު ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިފައި

އާދެ! ެއްއވެސް މެންބަރަކު )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  5ުނވާ މެންބަރުންނަުށް ކަުށް ނިސްބަތްޕާޓީއަ

ެގ 1:30ކަމުގައި ދަންަނވަން. މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ނަަގންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ުނގަންނަވާތީ ފުރުަޞތު ބަންދުވީއެދިަވޑައި

 ވޯޓު ަވގުުތގައި އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. 

 

 ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން  ވޯޓުަށް އެހުމުަށް  .9

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯަޓުށް އެހުން. މި އަިއޓަމުގެ ަދުށުން މަސައްކަތް އޮންނާީނ  9ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 ގައި. އާެދ! އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ ގަީޑަގއި ބައްދަލުކުރާނަން. ަވއްސަާލމްޢަލައިކުމް. 1:30މެންދުރުފަހު 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:10ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ބްދުޢަރައީސް  ގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރިޔާސަތު

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމުަށް ، 9ން ކަަމުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ގެންދަދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށް . މިيكمعلمّالالسّ 

ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯޓު ރަނގަީބލު ޖައްސަވައިެދްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. 

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މުބީން  އަޙްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

. ކާރުން ވަނީ އަނބުރާ ގެންދަވާފަގެަނއުމުގެ ބިލު މިހާރު ސަރުުށް އިޞްލާޙު( އަުތގެ ގާނޫނުއަޖިނާޢީ އިޖުރާ) 2016/12

އިއްޒަތްތެިރ ހު( )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަ ޓަކައި ދަންނަވާލަން.ުށްލޫމާތަޢު މަކަ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަ  އެހެންވީމާ، އެ

މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުޮކުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. 

 މިއަުދގެ ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވާަލން ކަމަުށް. ،ވާަލން އެބައޮތް. ެއގޮތުންވޯަޓކަުށް ދަންނަ 6މިއަދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަަނުށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެްއުވމަުށް ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުަށް 

ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ހިއުމަ ، 1548 ރސ.ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،ދުވާ އަލްފާޟިލް ުމޙައްމަދު ޒާހިފޮނުއްވާފައި 

 އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ޮގތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.މެދު  އްޔަންކުރެްއުވމާކަމަުށް ޢަމެންބަރު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެން

 57    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސް

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

 .5ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ57ުންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފ70ެއަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ . 5ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ  ހިއުމަންއެހެންކަމުން،  .62ލަ؛ . ޖުމ32ުއަދަދު؛  . ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވ62ާމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރަްއޔިތުންެގ  އްަޔންކުރެއްވުމަުށްޢަ ،1548ރސ. ނަންބަރު ދަފުތަރު ،ދުމުޙައްމަދު ޒާހި ކަމަުށް އަލްފާޟިލްމެންބަރު

 ލާނަން.އިދަންނަވަ ވަނަ ވޯޓަުށްދެ  މިއަދުގެ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮފް މަންޓް ރވީން ދަ ގަވަބިޓް ވެވޭ ެއގްރީމެންޓްދެމެދު ގެ ސަރުކާާރ އެމިރޭޓްސް ރެބްއެޔުނައިެޓޑް  ވެހި ސަރުކާރާއިދި

ދަ ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް  އޮން އޮފް މޯލްޑިވްސް އެމިރޭްޓސް އެންޑް ަގވަމަންޓް އޮފް ަދ ރިޕަބްލިކް ރެބްއެޔުނައިޓެޑް ދަ 

ސޮއިކުރުމުގެ މައްސަލަ ަޤއުމީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ަގއިކްޝަން ޮއފް އިންވެސްޓްމަންޓްސްޕްރޮޓެކަލް ރޯރެސިޕް

މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ފާްސކުރުމާ ނިންމެވި ގޮތަުށް  އިދިރާާސުކރައްވަ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން 

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަުށް ވޯޓު

 

 ]ްއވުން ވޯޓުދެ[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 65    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    :ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 65. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ . 1ންގެ އަދަދު؛ ވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުބޭނުންނުގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން 

 ބް އެރެއި ޔުނަިއޓެޑް ސަރުކާރާދިވެހި އެހެންކަމުން،  .65ލަ؛ . ޖުމ33ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 65އަދަދު؛ 

 އެމިރޭޓްސް  ރެބްއެ އެގްރީމެންޓް އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ޓްވީން ދަވެވޭ ެއގްރީމެންޓް ބިގެ ސަރުކާރާ ދެމެދު އެމިރޭޓްސް

ކްޝަން ކަލް ޕްރޮޓެއެންޑް ރެސްޕްރޯއޮން ދަ ޕްރޮމޯޝަން  ވްސް ފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ދަ މޯލްޑިއެންޑް ދަ ގަވަމަންޓް އޮ

 މަޖިލީހުން  ކަމަުށްވަޑައިގަންަނވާ ދިނުމަުށް ފެނިންހުމަުށް ރުގެ ފަރާތުން ސޮއިުކރުެވހި ސަރުކާރުަގއި ދިްސޓްމަންޓުއޮފް އިންވެ

 .ވޯޓު  ވަނަ 3މިއަދުގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ( ވެއްޖެ.ފާސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭރު  ،ންިއ ބަޔާންކޮުށްަފއިާވ ގޮުތގެ މަތީވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ގަ 115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ކަނޑަައޅާ ަތއިލެންޑަުށް ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޑަމް އޮފްގްަޓކައި ިކންރުން ކަނޑައެޅުމަުށްރާއްެޖއިން ސަފީ  ތަކަުށްޤައުމު

ނުަށް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ންކުެރއްވުމާޔައްޢަފޮއްދޫގެ  ހ. ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކަމަުށްސަފީރު

 އެދެން.  ޯވޓުދެއްވުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:



21 

 

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 70. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

ދިވެހިރާއްެޖއިން  ޑަމް އޮފް ަތއިލެންޑަުށްގް ންކިއެެހންކަމުން،  .70ލަ؛ . ޖުމ36ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ 70

 ރުވުމަުށް އެއްޔަންކުެރްއވުމަުށް މަޝްވަރާ ޢަ އްދޫގެ ފޮ ހ. ،މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކަމަުށް އަްލފާޟިލްސަފީރު ކަނޑައަޅާ 

 ލާނަން.އިދަންނަވަ ވަަނ ވޯޓަުށް 4މިއަދުގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ސްވެއްޖެ.މަޖިލީހުން ފާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ( އަނޫނުގާ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ ހިންގުމުގެ ޖޭގެއްދިވެހިރާ) 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ެގ ނަންސް ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންރގަވަގެ )ހ( ގެ ދުަށުން ވަނަ މާއްދާ  62ގެ ނޫނު ގާގެަނއުމުގެ އިޞްލާޙު

 ބޯުޑގައި ހިމެނުމަުށް ގެމަންޓް އޮޯތރިޓީރފައިވާ މެންބަރެްއގެ ގޮތުަގިއ ލޯކަލް ަގވަލިބި ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ

/ ހެޕީކޯނަރ އެ މަޤާމަުށް ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ  ލީމިރު ޢަޢާ އަލްފާޟިލްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ 

 .ެދއްުވން އެދެންފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓު މެދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އްޔަންކުެރއްވުމާޢަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެ 

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަ

 26      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވ85ައަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 1ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ49ު. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71އަދަދު؛ 

 ޯވުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި. 15ންގެ އަދަދު؛ ވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭުނންނު

މަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ރލް ގަވަލޯކައެހެންކަމުން،  .50ލަ؛ . ޖުމ26ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

/ ހެޕީކޯނަރ ެއ  ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫމިރު ޢަލީ ޢާައލްފާޟިލް  ބޯޑުަގއި ހިމެނުމަުށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ 

މި  ވަނަ ޯވޓަުށް 5މިއަދުގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ވެއްޖެ.މަޖިލީހުން ފާސްޔިތުންގެ ރައްޔަންކުރެއްވުމަުށް އްޢަމަޤާމަުށް 

 .ދަންނަވާލަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުސޫލުްނ ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް  ޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީދިވެހިރާއް) 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ގޮތުަގއި ލޯކަލް  ގެ ެމންބަރެއްގެއެއް އްޔާޢިގެ ދަުުށން މަދަނީ ޖަމު ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(62ގާނޫނުގެ ގެަނއުމުގެ އިޞްލާޙު

ސަން، ޙަްއވާފަިއވާ އަްލފާޟިލް އަޙްމަދު ންޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޯުޑގަިއ ހިމެނުމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުގަވަރމަ

ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ެމދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ ކުރެްއވުމާއްޔަންޢަމަޤާމަުށް  ހިތަދޫ އެ  ފަރުދާބަގީޗާެގ، ސ.

 އެދެން.  ދެްއވުންވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެ

 16 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި 48. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 71އަދަދު؛ 

ޯވޓުަގއި ބަިއވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ . 16ންގެ ައދަދު؛ ވާ ަކމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުގޮތަ

ންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުަގއި ލޯކަލް ގަަވރމައެހެންކަމުން،  .48ލަ؛ . ޖުމ25ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 48އަދަދު؛ 

މަޤާމަުްށ  ހިތަދޫ އެ ސަން، ފަރުދާބަގީާޗގެ، ސ.ޙައަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފޮނުއްވާަފއިވާ  ހިމެނުމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަދި އެންމެ ފަހު  ވަނަ ވޯޓު. 6މިއަދުގެ  )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ކުެރއްވުމަުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. އްޔަންޢަ

 ވޯޓު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުްށ ( އަކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރު) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

ލިބިފައިާވ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ގެލިޓީ ޖެންޑަރ އީކުއަގެ ދަުށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 62 ގެަނއުމުގެ ގާނޫނުގެއިޞްލާޙު

މެނުމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުަގއި ހިބަރެއްގެ ގޮތުަގިއ ލޯކަލް ގަވަރމައަންހެން މެން

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  ކުރެއްވުމާއްޔަންޢަމަޤާމަުށް  އެނިލަންދޫ ފ. ،ލްފާޟިލާ މިންނާ ރަޝީދު، ހަތިކޮޅުއަ

 ދެއްވުން އެދެން. ތަކަުށް ޯވޓުނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަވާލަ

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި 49. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 71އަދަދު؛ 

ޯވޓުަގއި ބަިއވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ . 15ންގެ ައދަދު؛ ަކމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

ންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުަގއި ލޯކަލް ގަަވރމައެހެންކަމުން،  .49ލަ؛ . ޖުމ25ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 49އަދަދު؛ 

މަޤާމުަށް  އެފ. ނިލަންދޫ  މިންނާ ރަޝީދު، ހަތިކޮޅު، އަލްފާޟިލާ ހިމެނުމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ 

 ކުެރއްވުމަުށް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.އްޔަންޢަ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2017ޖޫން  14ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނަނީ  ބޮޑަުށް ޝުކުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް

 ަގއި.10:30ދުނު ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނ
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