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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ  ދެވަނަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 ުދވަސް( ހޯމަ) 2018 ެފބުރުވަރީ 26

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهل هللا وعلى آله وصحبه ومن والم على رسوالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއް  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  24ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއްވުން. .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2018/1/2އޖ/ ނަންބަރު އެެޖންޑާ، ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަުރގެ 2018ިއއްޒަތެރި މެންބަރުންނަށް  .، ރިާޔސަތުން އަންާގ އެްނގުނ4ް އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

 އުރަށް އަދިެވސް ެއއްފަހަރު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދަ
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 ހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީ  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ، މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ދަށުން ާމއްދާގެ ވަނަ  3 ގާނޫނު(ގެ  ްގރިޓީ ކޮމިޝަންގެއިންޓެ  ނެޝަނަލް) 2015/27ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ނަ ވަ 11ނުގެ އެ ގާނޫ ،ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަުރން ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ަޓކައި އުފައްދާފަިއވާ ނެޝަނަލް އިްނޓެ

 އް ވަިއ ގޮތެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ ނަންނަފުޅު ދިރާސާކުރައް  މާއްދާގެ )ށ( ަގއިާވ ގޮުތގެ 

 ނުއްވާފަިއވާ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮމަްއސަލަ. ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަށް ޮފނުވުމުގެ  ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަަލއާ 

 ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެއްވުމަށް އިދާރީ މޭުޒަގއި ދަންނަވަން.
 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ނޫނު ގާވަމެވެ. ނަންސަލާމަށްފަހު ދަން މަސީޙް މުޙައްމަދަށް. ވެދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ޢަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ،ދާފައިވާ މާްއދާގެ ދަށުން އުފައްވަނަ  3 (ގެގްރިޓީ ކޮމިޝަންޝަންގެ ގާނޫނުނެޝަނަލް އިންޓެ) 2015/27 ނަންބަރު

ގެ )ހ( އަދި ވަނަ ާމއްދާ 11ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންުކރުމަށް ޓަކައި އެ ގާނޫުނގެ ނެޝަނަލް އިންޓެ

ށް އެ ކޮމިޝަނަ ،މަތީން އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވާ ގޮުތގެ)ރ(ގައި 

ެމވެ. ފޮނުވީެއކު  ސިޓީއާ މި އަުޅގަނަޑށް ފެންނަ ބޭފުޅެއްެގ ނަންފުޅާއި އެ ބޭފުާޅގެ މަޢުލޫމާތު  ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް

އިމާންގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންެގ ދު ސުލައަޙްމަ ވީމާ، .7-ހުޅުމާލެ / އެންދެރިއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލަިއމާން، 

ވެ. އިޙްތިރާމް ވުން އެދެމެ މަތީން ނިންމަވައިދެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްަވިއ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ ގޮތެްއގެ

 ބްދުލްޤައްޔޫމް.ޔާމީން ޢަ هللا. ޚާދިމްކުމް، ޢަްބދ2018ުރީ ވަރުފެބު 1. 1439ލާ އޫޖުމާދުލް 15ކުރެއްވުން އެދެން. ޤަބޫލު
 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުން ރި

 ޖެކަުމގައި މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްުވމަށް މިނިވަން މުއައްސަާސތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއް

 ދަންނަވަން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ަގއިާވ  115ނޫނުއަސާީސގެ ޤާާޔގެ ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއ5.2ްއެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.2}

މަތީން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ގޮތުގެ

ބްރާހީްމ އަލްފާޟިލް އި ،ސްންފޭމަ. އްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ މސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކުެރއްުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރި
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މައްސަލަ.  ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުމުގެ ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާއިްސގެ ނަންފުޅު ދިރާސާުކރައްަވއި އުވަ 

 އިދާރީ މޭުޒަގއި ދަންނަވަން. ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްަވއިދެްއވުމަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ 

 

 :ވުންއިްއވެ  ންމޭޒު އިދާރީ

 ނަވަމެވެ.މަސީޙް މުޙައްމަދަށް. ވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަން هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ޢަލްފާޟިލް ޢަބްދު

މަތީން ބޭރު  ަބޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ ވަަނ މާއްދާގެ )ދ(ގައި 115ސީގެ ނޫނުއަސާޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

 ންނު /މާފަކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަފީރު ށް ޓަަކއި ޖަޕާނުގައި ހުންނަމަޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަީފރުން ކަނޑައެޅު

މަށް ކުރާތީ، އޭނާ އެ މަޤާތު ސްގައްޔަންކުރުމަށް ޢަ (035820A) އިސްއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އުވަ ،ސްންފޭމަ

ތް ގޮހުން ނިންމެވި ހަމަޖެއްސުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަާރ ހޯއްދަވައިެދއްަވއި އެ މަޖިލީ

އިދޭ ކާުޑގެ ކަން އަްނގަިއސްގެ ވަަނވަާރއި ދިވެހި ރަްއިޔތެއް. ިމ ސިޓީއާެއކު އިބްރާހީމް ުއވައަންަގވައިެދއްވުން އެދެމެވެ

. 2017 ބަރުންޑިސެ 17. 1439ރަބީޢުްލއަްއވަލް  29 ޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.އިކޮޕީ ފޮނުވީމެވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދު
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަމުަގއި ދަންނަަވން. ައށް ފޮނުވިއްޖެވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއް 
 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  .6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނެތް. ގެ ދަށުން މިއަދު ވޯޓެއްމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި އައިޓަމުވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަ ،6އެޖެންޑާ 
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

   ވަން. ދަންނަވައި މަރުޙަބާ ދަންނަވަރަށް ބޮަޑށްޝުކުރުތެރި މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް ެއއްފަހަރު އިްއޒަތް
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