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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނައެގާރަ ރުގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 (ުދވަސް އަންގާރަ) 2018 ޖުލައި 24

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهوعلى آله وصحبه ومن و الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  23ށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަ މި

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 . ންކުރުޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 .2018/2/11އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އި ޝުކުރު މަރުޙަބާ ދަންނަވަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ، ރިާޔސަތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

 ން.ދަންނަވަ
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 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކު .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ން ހުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީތަކު، 5ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

ރަކު މަޤާމަށް މެންބަ ހުސްވެފަިއާވތީ، އެއިން މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން -5.1

 މާއްާދގެ )އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ ގާޫނނު(ގެ ހަތަރުވަނަ 2008/8ގާޫނނު ނަންބަރު  މަށް ޓަަކއި،ޢައްޔަންކުރު

ރެއިްނ ެދއްވި ބޭފުޅުްނގެ ތެއާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެްއވި ،ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން()ށ

އްަތާކ ންތަގެ ކަތަކު މިނިވަން މުއައްަސސާ ،ނަންފުޅު  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާރަްއޔިުތންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރި މެންބަރުންނަށް ަގއި އިްއޒަތްތ2018ެޖުލައި  23ރިޕޯޓު މި  ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް.ދިރާސާކުރައްަވިއ ން ބެހޭ ކޮމިޓީ

 ހޭ ކޮމިޓީގެ ބެމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ  .ފޮނުވުނު

ބަރަށް އިއްޒަތްތެރި މެން އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ުފނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް.

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ތްތެރި ިއްއޒަ، ފަަދއިން ވިއިޝާރާތްކުެރއްްސ ދެންމެ ތި ޒަތްތެރި ރައީއިއް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ގައި ބުާނ ނުގާނޫހުސްވެފަިއވާތީ،  އްމަޤާމެ ންއިެލކްޝަންްސ ކޮމިޝަނު މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

 ގެ ނަންފުޅު ، ކުރިމަިތލެއްވި ބޭފުޅާ ކުރިމަތިލެއްވި ޭބފުޅުންގެ ތެރެއިން ގޮތުގެ މަތީން އެކަމަށް ިއޢުލާންކޮށް

 ަރއީސް ޔެ ވީމަ ިއއް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުއްވެ ތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ަލވާލަން.ޕޯޓެއް އެކުއަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔައީ ރިުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީމިނިވަން ުމއައްަސސާތަ ވިއިޝާރާތްކުެރއް

އްޒަތްތެިރ އިމިހާރު ވާނީ  ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ރަްއަވއިދިރާސާކު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަންމިޓީގެ ކޮ

ތެިރ އިއްޒަތް .ދެއްކުމެއް ކުރިައަކށްނުގެންދާނަން  ވާހަކައަުޅގަނޑު އިތުރު  ހެންވީމާ،އެ ނަށް ފޮނުވިފަ.މެންބަރުން

 ޕޯޓު މި ރި އެހެންވީމާ،. ޔަޤީންކުރަނީއަޅުގަނޑު  މިހާރު ވާނީ އެ ރިޕޯޓު ބައްލަވާފައި ކަމަށްމެންބަރުން 

 ށަހެޅުނީކަމުގައި ދަންނަވަން.ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ެގ ކޮމިޓީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ

ށް ންނަށް ވަރަްއޒަތްތެރި ނައިބު މުަޤއްރިރަށާއި، ިއއްޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުއި ،އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި 

ކި ޕާޓީައކަށް ވައަދި ، މިނެޓު 5ންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ކޮ ށް ރިޕޯޓަެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. މި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ން.އިލައިފިފުރުޞަތު ހުޅުވަ  ޓުގެ ފުރުޞަތު މި އޮތީ.މިނެ 5ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ލިމާލޭ ވިެކވުމަށް އްއަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ށް. އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަމެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

 

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޅުއްވިށަހެދެންމެ އެ ހު އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރައީސް. މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިީޓން

ރޫޕުެގ ގްޕާލަ ހަަމ ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ އަުޅގަނުޑމެންގެ ގައި އެ ބޭފުޅުން ނިންމަވާފައިވާ މަަސއްކަތަށްރިޕޯޓު

ަގޑިއަްށ  ޓުގެ ގެ ވ1:30ޯމިއަުދގެ ހަމަ  މި ކޮށްލީ.އަުޅގަނޑު ވެގެްނ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ފަރާތުން ދަންނަވާލަން 

ޔާ ޝުކުރިއް  .ދަންނަވަމުން ވާހަަކ ކުރުކޮށްލަން މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް އެދޭ ވާހަކަ ހަމަ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ 1:30އަދު ޅޭ މިމި މައްސަލައާ ގު ،މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަހުސްގެ ޝުކުރިއްޔާ

 އި އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން.ވޯޓު ަވގުުތގަ

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަްތ . ، ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުނ6ް އަިއޓަމްޑާ އެޖެން

ޖެންާޑ އެމިއަދުގެ ދަންނަވާލަން.  ގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައިންިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުަގއި. 1:30ކުރިއަްށގެންދާނީ މެންދުރުފަހު 

ވަނަ 158ގަވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ  ހެންކަމުން،އެ ގަކޮށްލަން.ވާކަން ފާހަ ދެ ބިލެއް  މުހިންމު  ވާގައި 6.2އާއި 6.1އައިޓަމު 

ގެންދެްއވުމަކީ އި ަބއިވެިރެވވަަޑއިމަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން ވޯުޓގަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ަގިއވާ ގޮުތގެ މަީތންމާއްދާގެ )ހ(

ަގއި 1:30އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމާއެކު މި އަިދެވސް އެއް ފަހަރު ދަންނަވާލަން. އެދޭ ކަމެއް ކަމުަގއި 

 ޔާ.ބޮޑަށް ޝުކުިރއްރަށް ވަ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ނެބައްދަލުވާ

މެންޓްރީ
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 ] އަށް  13:32އިން  13:06ސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން: ޖަލް[

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުމަށް ހުރި، ވޯޓަށް އ6ެ އެޖެންޑާ އައިޓަމް މި ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދަން ކަމަށް. . عليكممالس  ال

މި  ފަހު(ތުޮކޅަކަށްކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ޯވޓުރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްުވމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގު

ވަނަ 107ާވއިދުގެ ދަންނަވައިލާނަން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަ ބަދަލުށް ައއި ކައަކޮމިޓީ މަޖިލީހުގެ ފުރުޞަތުގައި

ްނ ނުންެވގެން ބޭވަްށ ބަދަލުގެންނައަޓީ ތިރީގަިއ މިދަންނަވާ ކޮމި، މަޖިލީހުގެމާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން

 ވާީނ ޑަރުންނަށްލީއަޅުގަނޑަށް ހުށަހެޅުމުން، ެއކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ 

ބަދަލު.  2 ގެޕީ.ޕީ.އެމް  ؛ ބެހޭ ކޮިމޓީނިވަން މުައއްސަާސތަކުގެ ކަންަތއްތަކާމި -1އެސް.އެމް.އެްސއަކުން އަްނގާަފ. 

ށް އައަދި ކޮމިޓީ އިޢުލާންކުރަން. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުނ107ްގަވާއިދުގެ  ށް ައިއ ބަދަލުއައެހެންކަމުން، ކޮމިޓީ

ގައި މި ފުރުޞަތުއަދި ަވން. މިއްާޔަގިއ ހިމަނާނެކަމުގައި ދަންނައައި ބަދަލު، ިމއަދުގެ ިމ ޖަލްސާގެ ަޔއު

 ކޮމިޓީެއއްެގ ގައި ހަތަރ2018ުޖުލައި  23 .ސީލްަތކުގެ ތަފްކޮމިޓީއްވުނު ބޭ އިގަ 2018ޖުލަިއ  23ދަންނަވައިލާނަން. 

 -3ބައްދަުލވުން.  2 އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ؛ޤަ -2ބައްދަުލވުން.  1ލޫކު ކޮމިީޓ؛ ސު -1ާބއްވާަފއިވޭ.  ބައްދަލުވުން

. ބައްދަލުވުން 1؛ ކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީމިނިވަން މުއަްއސަސާތަ -4ބައްަދލުވުން.  1މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ؛ 

އި އުމިއްާޔގަޔަޔާންކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގެ އިސްވެދެންެނވުނު ކޮމިޓީތަްއ ބޭއްވުނު ތާރީޚުތައް ބަ

ށް ށްލަދެްއވުމަން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުކޮއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ވަން.ހިމަނާނެކަމުގައި ދަންނަ

އައިޓަުމގެ ދަށުން  މި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ، ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރ6ި އެެޖންޑާ އަިއޓަމްހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. 

ބިުލ  ނޫނުގެގާަގއިވާ 6.2ަގއިވާ ގާނޫނުގެ ބިާލއި، 6.1ެއއީ ތިން ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން އެޖެންޑާކުެރވިފަިއވަނީ. 

ބި ކަމަށް ތި ންބަރުންމެދަންނަވާލަން ަބލައިލާއިރު އެކަީށގެންވާ އަދަދަކަށް ވޯޓަށް ފާސްކުރުމަށް ދަންނަވާލަންޖެހޭ ވޯޓު. 

އޮތީ  މި ދެން  ނަން.ދަންނަވާލުން ފަސްކޮށްލާ، ވޯޓަށް އެ ދެ ޯވޓަށްއަުޅގަނޑު އެހެން ދުވަހަކަށް  މާ،އެހެންވީނުދައްކާ. 

މަށް ވޯޓަްށ ންކަވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަ ދުަވހުގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެިއން ،6.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

އަދިވެސް ން އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. ބައޮތްއެ ވޯޓަށް ދަންނަވާލުންއް އެ ގެ ދަށުން މިއަދު އެހުން. މި އައިޓަމު 

 .ދަންނަަވއިލާަނންވޯޓަށް ކާުޑކޮޅުތައް ޗެުކކޮްށލަދެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްައރުވަން. އެއްފަހަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



5 

 

ވުމާ މެދު އްޔަންކުެރއް  ޢަޠުހާލި، އަލްފާޟިލް ޢަލީ ަނޝާ /ފެރިދޫ ކަމަށް އއ.ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުއި

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   32     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 32        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްެބިވ ތި . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ބަރަކު ޓުެދްއވި މެންނުފެންަނ ކަމަށް ވޯ .32މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި  .33މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ވަަޑިއގެންނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވެ 

 ކޮމިޝަނުެގ ލެކްޝަންސްއިއެހެންކަމުން، . 32ލަ؛ ޖުމު .17ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .32މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓުަގިއ ވޯވާ ކަމަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަ  ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްޠުލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޝާ ހާލި، އަ /ފެރިދޫ ކަމަށް އއ.މެންބަރު

 ފާސްވެއްޖެ.  މަޖިލީހުން  ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން

 

 ން.ނިންމު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއ ޖުލަ 25ނީ ހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް

 ަގއި.1:00ވާ ބުދަ ދުވަުހގެ މެންދުރުފަހު  2018
 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
      

 
 

 

 ތައްބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ގެނައި ތާރީޚު ބަދަލު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  #
އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު   .1

 ކޮމިޓީއަށް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން 
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 

 ބެހޭ ކޮމިޓީ  ކަންތައްތަކާ
 2018-7-23 ޕީ.ޕީ.އެމް

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދުގެ   .2
 ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ޔާމިން  هللا ޢަބްދު

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ބެހޭ ކޮމިޓީ  ކަންތައްތަކާ

 2018-7-23 ޕީ.ޕީ.އެމް
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` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
      

 
 

 

 ލު ސީ ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކުގެ ތަފ2018ްޖުލައި  32
 

 

 ފެށުނުގަޑި  ބޭއްވުނު ތާރީޚް ކޮމިޓީ 
 11:30 2018ޖުލައި  23 ސުލޫކު ކޮމިޓީ  .1
 11:30 2018ޖުލައި  23 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ  .2

 12:00 2018ޖުލައި  23 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  .3

 12:30 2018ޖުލައި  23 ބެހޭ ކޮމިޓީ  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ  .4

 14:00 2018ޖުލައި  23 ކޮމިޓީޤައުމީ ސަލާމަތުގެ   .5
 

 

 

 

****************** 




