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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަ 8ދެވަނަ ަދއުރުގެ ރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަްސ( )ހޯމަ 2017 ޖުލައި 31

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .وعلى آله وصحبه ومن واالهالم على رسول هللا الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  48ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

  .ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/2/8އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަުޢލޫމާތަުށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން.  .އެްނގުން އަންގާ  ިރާޔސަތުން ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީންނާއި، ގާނޫނުައސާީސއާއި ގާނޫނުތަކުން މަޖިލީހަުށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަުށުން 

ންބަރުންނަުށް އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންާވ ކަންތައްތައް ފިަޔވައި އެހެްނ މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ކަންކަމުެގ ތެރޭގައި ިއއްޒަތްތެރި މެ
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ހުރިހާ ކަމަކީ މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރުތެރޭގައި ިވޔަސް، އަދި ަމޖިލީހުގެ ގޭގައި ވިޔަްސ، މަޖިލީހުގެ ގޯތިތެރޭަގއި ވިޔަސް 

ަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ހިނގާ ކަންކަމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫުނތައް ހިނގާނެ ކަންކަންކަމު

 ދަންނަވަން. 

 

 ސުވާލު . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުސވާލު، 5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ރިާޔޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެްނަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -5.1

ރަްއވާ ުސވާލު. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މި ފުރުޞަތުގަިއ މިނިސްޓަރ އޮްފ އަލފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާީހމާ ކު

އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ެއނަރޖީ އަލފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުުރ 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ކިނބިދޫ ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މިއަދުގެ ުސވާލު ކުރެްއވުމަުށް

)ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ސުވާލުނުކުރަްއވާތީ، ެއ  ފުރުޞަތުއަރުވަން.ރިޔާޟުަށް هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 ސުވާލު ކުަރއްވަން ބޭނުންފުުޅނުވާކަމުަގއި ނިންމައިފިކަމުަގިއ ދަންނަވަން. 

 

 މައްސަލަ އިމްތިޔާޒުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަުށް ޓަކައި ދަންނަވައިާލނަން. މިއަދު އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަެއއްގެ ނޯޓިސް ވަނީ އިްއޒަތްތެ

ންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް ލިބިފަ. އެއީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެ

 153ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(އާިއ، ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  4މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުަތކާިއ ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުެގ 

ވާަފއިވާީތ، ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅުއްވަން ޭބނުންފުޅުވާ އިމްތިާޔޒު މައްސަަލއިގެ ނޯޓިސް ެދއް 154ވަނަ މާއްދާާއއި 

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ަގއި  157އެ މައްސަަލިއގެ ނޯޓިސް ިއްއވުމަުށްފަހު ދަންނަވަން. ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ވަަނ 1ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގެ  157ބުނާ ގޮތުން، އިމްތިޔާުޒގެ މަްއސަލައެއް ހުުށަހެޅުމަުށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހުއްދަކުރަނީ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ުބނާ ޝަރުތުތައް ވެސް ފުރިހަމަވެގެން. މިގޮތުން، ެދވަނަ  3ނަންބަރާއި،  ވަނަ 2ނަންބަރާއި، 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ހިނގާަފއިާވ ކަމަކާ ގުޅޭ ަމއްސަލަައކަުށް ވުން ލާޒިުމވާ ޝަރުތުތަކަުްށ  7ޝަރުތު ކަމަުށްވާ ވޭުތވެދިޔަ 

ްއަޗުށް ބިނާވާ ނުވަަތ ޙަޤީޤީ ައާސސްތަކެްއގެ މަްއޗަުށް ބިާނވާ ބަލާއިރު، އޭެގ މާނައަކީ ޙަޤީަޤތެއް ނެތް ޙަޤީޤަތެްއގެ މަ
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ތް ކަމެއް އެއީ ހިނގާފައިވާ ކަެމއްގެ ގޮުތަގއި ނުބެލެވޭނެތީ. މައްސަލައަކަުްށވުން ލާޒިމުކުރާަކން. ސަބަބަކީ، ޙަޤީޤަތެއް ނެ

ެކްއގެ މަްއޗަުށް ބިނާކޮުށް ނުވަަތ އެހެންކަމުން، އިްސވެދެންނެިވ އިމްތިޔާުޒގެ މައްސަަލއަކީ ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ކަންތައްތަ

އެ މައްސަަލއަކީ ރަްއޔިތުންެގ  ،ޙަޤީޤަތެއް ނެތް އަސާސްތަެކްއގެ މައްޗަުށް ބިާނކޮުށް ހުުށަހަޅުްއވާ މައްސަަލއަކަުްށވާ ހިނދު

 ތު ފުރިހަމަނުވާ މައްސަލަެއއް ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުރާ ޝަރު  2ެގ އްދާގެ )ރ(ަވނަ މާ 157މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

އިމްތިޔާުޒެގ  ،މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހުއްދަނުކުރާތީ ގެ މައްސަލަ ހުުށަހެޅުމަުށްމިދެންނެވި އިމްތިޔާޒު  ،ހިނދުކަމަުށް ފެނުނު 

 ކަމުގައި ދަންނަވަން.މައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިމުނީ 

 

 މައްސަލަ ކުއްލި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދއާ  145ލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަުށް ޓަކައި އަިދވެސް ދަްނނަވައިލާނަން. ރަްއޔިތުންގެ ަމޖި

ހަވާލާދީ އަލިފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ުކއްލި މައްސަަލއެްއ 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ކ( ަގއި ބަޔާންކޮުށްަފއިާވ  ވަނީ ލިބިފަ. މި މައްސަލަިއަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 އް ފުރިހަމަނުވާތީ އެ މައްސަލަ ުކއްލި މައްސަލަެއްއގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއގަނެވެން ނެތް ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން.ސިފަތަ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮގަްސުޓ  1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 .ަގއ9:00ިވާ އަންގާރަ ުދވަހުގެ ހެނދުނު  2017

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 

149




