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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ފުރަތަމަވަނަ ދައުރުގެ ތިންރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުަވސް( )ހޯމަ 2017 އޮކްޓޫބަރު 9

 

 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  27ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/3/1އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަ ދައުރުަށް ވަ 3ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ 2017 .އެންގުން އަންގާ ރިޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ދަންނަވަން. މި ދައުރަކީ  ރުމަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކު ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް
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ވިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި އްއިރާދަކުރެ ހުުށަހެޅިގެންދާނީ މި ދައުރަުށް. ގެ ބަޖެޓުލަތުއުދަ ދިވެހި . ވަރަުށް ޚާއްޞަ ދައުެރއް

 ބަޖެޓް ފާސްކުރާނީ ވެސް މި ދައުރުަގއި. ގެދަޢުލަތު

 

 މިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮ  .5

  

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  އިޞްލާޙުކުރުމަުށް ރަްއިޔތުންމާއްދާ ވަނަ  207 އިދުގެރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާ  -5.1

ގަިއ  2017ޖުަލއި  1ުތގެ ރިޕޯޓް. މި ިރޕޯޓް ގޮ ނިންމެވި އިަރްއވަމިޓީން ދިރާސާކުކޮއާއްުމ  ޙުއިޞްލާ ހުުށަހަޅާފައިވާ

 ،ާއއްމު ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

 .އްމަދު ރަޝީދުމުޙަ ޒްމުޢާ ާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުމަޑަވެލި ދާއި

 

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:

 ވުމަުށްވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުެރއް  207ގެ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ޝުކުރިއްޔާ 

ނިންމެވި ގޮތަުށް މި ފްލޯއުަށް  އި ކުރައްވަ މު ކޮމިޓީން ދިރާސާާއއްއިޞްލާޙު ތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރައްޔި

 ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިރަުށާއި އިްއޒަތްތެރި ނައިުބ އް ޤަިއއްޒަތްތެރި މުއާއްުމ ކޮމިޓީގެ ގައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތު

 1ޖުމުލަ މި ރިޕޯޓަުށް ަކނޑައެޅިފަިއވަނީ  ދަންނަވަން. ޝުކުރު ހާ މެންބަރުންނަުށްއްރިރަުށާއި ިއްއޒަތްތެރި ހުރިޤަމު

 ކުންތު.ސި  9 މިނެޓު 16އެމް.ޑީ.ީޕައުށް  .ކުންތުސި  18 މިނެޓު  32 ޕީ.ޕީ.އެމަުށްތު. އެއީ ގުްސގެ ވަ ހުގަިޑއިރުގެ ބަ

މިނެޓު. ވަކި  1ޕާޓީއަުށް  ސިކުންތު. އަދާލަތު 51 މިނެޓު 3އެމް.ޑީ.އޭއަުށް  .ންތުކުސި 23މިނެޓު  5ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަުށް 

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ސި 32 މިނެޓު 1ަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ިއއްޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްުނވާ 

 ސައިންމަނިކަުށް.ޙުތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލެ ދާއިާރެގ އިްއޒަތް

 

  ސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙުރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން މާލެ ދާއިވިލި
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އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަެނ  ތައް މަަސއްކަތް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ާއއްމު ކޮމިޓީން މި ނިންމަވާފައިވާ ޝުކުރިއްޔާ

މަސަްއކަތް ފާސްކުރުމަުށް  އެ ތަުށްީޓގެ ފަރާތްތަކަުށް. އަދި ެއގޮކޮމި ،ން ރައްދުކުރަ ކޮމިީޓއަުށް ޝުކުރުތެރި ޞްއިޚްލާ

ގެ ފަރާތުން މި އީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުއަޅުގަނޑު ތާ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުުށަހަޅާލަން

 އެ ގޮތަުށް ފާސްކުރުމަުށް ހުުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ނިންމެވުންމިޓީން މި ނިންމެވިހެޅުމަުށް. އާއްމު ކޮހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ހުުށަ

 .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއި މި އަރުވަނީ ހޯރަފުުށީފުރުޞަތު  އަުޅގަނޑު މިހާރު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 .ޢީލަުށްމުޙައްމަދު އިސްމާ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުުށީ

 ަމުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.އްވުހުުށަހެޅު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާން ހުުށަހެޅުއްވި ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސް މެންބަރަކު އިއްޒަތްތެރި އެއްވެ  ސް މަރުޙަލާ މި ނިންމާލީހުމުގައި ދަންނަވަން. ބަސް މަރުޙަލާ ނިމުނީކަހުބަ

  ތުމާއެުކ.ނެއިއެދިަވޑަިއގެންފަ

 

 ވޯޓުަށް އެހުން  ހުރި ކަންކަމުަށް  ޓުަށް އެހުމުަށް ވޯ. 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.  މަުށް އިދާރީއްވު. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިދެ އަޅުގަނޑު ަގސްތުކުރަނީ ޯވަޓުށް ދަންނަވާލަން

ވޯޓަުްށ އަރުވަން. ހަނދުމަފުޅުކޮުށް ްއވުމަުށްދެލަކޮުށްން ކާޑުޮކޅުތަްއ ޗެކު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

ވޯޓަުށް ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ) އްވުމަުށް ދަންނަވަން.ދެ ލަކޮުށްޗެކު ތައްން ކަޑުކޮޅުރި މެންބަރުދަންނަވާލަން ކަމަުށް. އިއްޒަްތތެ

ކުުރމަުށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙު 207އިދުގެ ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާ 

 މެދު ފާސްކުރެއްވުމާނިންމެިވ ގޮތަުށް  އިއާއްމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  ރިޔާސަތުން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ އިޞްލާޙު

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 28    ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ

 00    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:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ވަިކ ކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަ .28. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 55އަދަދު؛ 

ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ެނތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަނަ މާއްާދ  207އިދުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ އެހެންަކމުން،  .28ލަ؛ . ޖުމ15ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުްނވާ އަަދދު؛ 28

ިއ ާއއްމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ،ކުރުމަުށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިޞްލާޙު އިޞްލާޙު

ހުން މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ވަަޑއިގެްނނެވިިރވެ ފާސްކުރުމަުްށ ވޯޓުަގއި ަބއިވެނިންމެވި ގޮތަުށް 

  ފާސްވެއްޖެ.

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އިމާލަނީ ވެސް މަޖިލީހުގަދަންނަވާލަން. މިއަދުގެ މަޖިލިސް މި ނިން ބޮޑަުށް ޝުކުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް

ކުެރވިފަިއވާ މައްސަަލ އެއްކޮުށް ނިންމާލުމަުށްފަހު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އެޖެންޑާ

ުށް އޮތް ުދވަސްަތކުަގއި ައޅުގަނުޑ މިދެންނެވި ފަދައިން ބަޖެޓަުށް ޓަކަިއ އަްއވިްއޔާ ކުރިއިރާދަކުރެ  ،ބޭނުންވަނީ

 ކަމާަވޑަިއގަންނަވާނޭ ަޓކައި ަތއްޔާުރވެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެކަމަުށް. އިއްޒަތްތެރި ތައްޔާުރވާން ެއބަޖެހޭ ގަނޑުމެންއަޅު

 ދަންނަވަން. ފަހަރު ޝުކުރު އަދިވެސް ެއއް ނުުކރަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަުށް އްމެދު އަޅުގަނޑު ަޝއްކެ 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




