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 (ރައީްސ ޤާސިމް އިބްރާީހމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަިޖލީހުގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަ ނުވަ ަދއުރުގެ  ފުރަތަމަރުެގ ވަނަ ައހ2019ަ

 (ދުވަސް އަންގާރަ) 2019 މާރިޗު 19

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް .له وصحبه ومن واالهآالم على رسول هللا وعلى الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް  ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މެންބަރުން.އިއްޒަތްެތރި  22ހާިޒރުވެވަޑައިގެްނ ތިއްބެީވ  ޖަލްސާއަށް ިމ ވަގުުތ ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ ިއއްވުން. އާދެ، 

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 އްެކވުން:ދެރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 . ންުކރުޢުލާންއެޖެންޑާ އިދުވަހުގެ 

 .2019/1/9އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ރިާޔސަތުން އަންާގ އެންގުން.  -4
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މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކަްށ ފޮނުވާފަިއވާ  ،މަތީން  ގޮތުގެ ވާަގއިވަނަ މާއްދާ  128ތުންގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ ރައްޔި -4.1

ނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި ރިާޔސަތަށް އަންގާފަިއވާ ސުންގަޑިތަްއ ވާމައްސަލަތަކުގެ ެތރެއިން، ކޮމިޓީން ނިންމަ

ސަރުާކރުެގ  -1 ؛ކޮމިޓީ މީ ތަަރއްޤީޤައުވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އިޢުލާންކުރަން.  128މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުގެ 

 އެޕްީރލް 30ބިލު؛ ޢުލީމުެގ ތަހުަށހަޅުއްވާފައިވާ،   ަސލީމްޢަލީދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ  ފުނަދޫފަރާތުން، 

 ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ، އިްބރާހީމް ނަޞީރު މެންބަރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  މުލަކުސަރުާކރުގެ ަފރާތުން،  -2. 2019

 30 ؛ބިލުޞްލާުޙގެނައުމުެގ އި ( އަށް ނުގާނޫޔުނިަވރސިޓީގެ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ) 2011/3 ބަރުގާނޫނު ނަން

  .2019 އެޕްރީލް 

 

 ލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖި . 5

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީުހގެ ރައީސްގެ  -5

މަުލކުރަންވާީނ ޢަހަދާތަކަްށ ޢާވާމީ މުގު ްނ ބައިވެރިާވ ބައިަނލްއަިއ ެވރިކަން ހިންާގ ފަރާތުދިވެިހ ދަުއލަތުެގ ނަމުގަ -5.1

މަތީްނ ކަމަްށ  ، ެއ މަޖިލީހުްނ ފާސްކުރުަމށްފަހުގައި، އެ މަިޖލީހުްނ ނިންމާ ގޮތެއްގެ އިހުށަހަޅަ ށްރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހަ

ީޓ ބިޓްވީްނ ަދ ޓްރީ"އްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިވާތީ، މާ  ނަ ވަ 93ނޫނުއަސާސީެގ ޤާރާއްޭޖގެ ޖުްމހޫރިއްާޔެގ ދިވެހި

ގަްލ އެސިްސޓަންސް އިްނ ޑިއާ އޮްނ މިއުޗުައލް ލީޕަބްލިްކ އޮްފ އިން ދަ ރިރިޕަބްލިްކ އޮފް ޯމލްޑިވްސް އެންޑް

ެމދު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ަޓކަިއ  ސޮިއކުރުމާިދވެިހރާއްޖެއިން ކްރިމިނަލް މެޓަރސް"ގައި 

ގުޭޅ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުުމެގ  މައްސަލައާ ގޮތެއް ނިންމެވުަމށް ެއ  އިަލ ދިރާސާުކރައްވަ ފޮނުވާފައިވާ މައްސަ 

މުެގ ައރިުހގަިއ ޢާއްދެއްވުމަްށ އަމީންއިމަޖިލީހަށް އިއްވަވަ މައްސަލަ. ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ފޮނުއްވާަފއިާވ ސިޓީފުޅު 

 ދަންނަވަން.

 

  :ވުންއިދާރީ މޭޒުން ިއއްވެ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ،ށްރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ރައީސް ައލްފާޟިލް ޤާސިްމ އިބްރާހީމަ

ދެ ަޤއުމުެގ  އްުޓވުމަށް ންޑިއާާއ ދެމެުދ އޮްތ ޒަމާންީވ ގުޅުން ދެެމހެއްޓުމާއެުކ ޖިނާީޢ ކުށްތަްއ ހުދިވެހިރާއްޖެާއިއ އި

ީޓ ބިޓްވީން ަދ ރިޕަްބލިކް އޮފް ޓްރީ"މަްށ ދިނުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަމާިއ އެއްާބރުލުްނ އެްއ ޤައުމުން އަެނއް ޤައު

ގަްލ އެސިސްޓަންސް އިން ކްރިމިނަްލ ޑިއާ އޮން މިއުޗުއަލް ލީޕަބްިލކް އޮފް އިން ދަ ރިމޯލްޑިވްސް އެންޑް

ވަނަ ދުަވހު ބޭްއވުނު ވަޒީރުްނެގ  2019ރީ ވަފެބު 12 ިދވެިހރާއްޖެއިން ސޮިއކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންމެޓަރސް"ގައި 
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 ަދ ީޓ ބިޓްވީން ަދ ރިޕަްބލިްކ އޮްފ މޯލްޑިވްްސ އެންޑްްޓރީ" ،މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާަގިއ މަޝްވަާރކުރެްއވުމަށްފަހު

އްޖެއިްނ ިދވެހިރާ  ގަްލ އެސިސްޓަްނސް އިން ްކރިމިނަްލ މެޓަރސް"ގައިޑިާއ އޮްނ މިއުޗުައލް ލީޕަބްލިްކ އޮފް އިންރި

ގެ ނަމުަގއި ެވރިކަން ހިްނގާ ފަރާތުްނ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ދިވެހި ދަުއލަތުކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ސޮއި

، ެއ އިރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅަ ،ންވާނީަމުލކުރާޢަހަދާތަުކގެ މަްއޗަށް ޢާވާމީ މުގު ބައިވެރިާވ ބައިަނލްއަ

ހިާރއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިްއޔާެގ މަށް ިދވެމަތީްނ ކަ ެއ މަޖިީލހުން ނިންމަާވ ޮގތެއްގެ ،ށްފަހުމަމަޖިލީހުން ފާސްުކރު

ޓީ ބިްޓވީން ދަ ރިޕަްބލިކް އޮްފ ޓްރީ"ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާތީ،  93ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ގަްލ އެސިސްޓަންސް އިން ކްރިމިނަްލ ޑިއާ އޮން މިއުޗުއަލް ލީޕަބްިލކް އޮފް އިން ދަ ރިމޯލްޑިވްސް އެންޑް

ޔިތުންެގ  މަޖިލީހުގެ ރުހުން ޯހއްދެވުމަށް ޓަަކއި ރައް ަރއްޔިތުންގެ  ށްުކރުމަސޮއިިދވެހިާރއްޖެއިން  މެޓަރސް"ގައި

ެދއްވުްނ އިގޮތެއް އަންގަވަ މެދު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ، އެ ަމއްސަލައާއިދެއްވައިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ 

ޑިާއ އޮްނ މިއުުޗއަްލ ޕަްބލިްކ އޮްފ އިން ަދ ރިޓީ ބިްޓވީްނ ަދ ރިޕަބްިލކް އޮްފ މޯލްޑިވްްސ އެންޑްޓްރީ "އެދެމެވެ. 

ްފ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްްޓރީ އޮ ުކރުމާސޮއިދިެވހިރާއްޖެއިްނ  ގަްލ އެސިސްޓަންސް އިން ްކރިމިނަލް މެަޓރސް"ގައި ލީ

ތިރާްމ ައރިސްކުރީެމވެ. އިޙް އެކު ލޫމާުތ ކަރުާދުހގެ ކޮީޕ މި ސިިޓއާޢުތައްާޔރުކުަރއްވާފައިާވ މަފޮރިން އެފެއާޒުްނ 

 . ޚާދިމްކުމް، އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ާޞލިޙް.2019ްޗ ރިމާ 17. 1440ރަޖަބު  10ބޫލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ. ޤަ

 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ޮޕއިންޓުެގ މި އާދެ،  -6.1 .ށް އެހުންވޯޓަށް އެހުމަށް ހުިރ ަކންކަމަށް ވޯޓަ. އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އަމީންޢާއްމު

އާދެ، މެންނާ ހިސާބަްށ ގެންނާޭނ ކަމެއް. ެއއްވެްސ ކަމެްއ މިއަދަުކ ނެްތ އަޅުގަނޑުމި މާއްދާެގ ދަށުން، ދަށުން، 

 އުމީ ސަލާަމތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަްނ ނިންމަން.ޤަކުރެްއވުމަށް ަލ ދިރާސާ މި މައްސަމާފުކުރައްވާ! 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . 6

 

  :ާވހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ؛ިމދެންނެވިހެން އާދެ، .ށް ެއހުންވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުިރ ކަންކަމަށް ވޯޓަ -6

ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ެއހުން. މި އެޖެންޑާެގ ްށ އެހުާމ ހިސާބަްށ ގޮސްފައިާވ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުެގ ތެެރއިން ވޯޓަ -6.1

އެނޫންވެްސ ެއހެްނ މައްސަލަެއްއ ދެން މިާހުރ  އާދެ، ؛ެނ ނެތީމަވޭއެްއވެސް ކަމެްއ މިއަުދ ކުިރއަށްގެންދެދަށުން 

 ދަނީ  މާ އެކީަގއި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑު މިމަޖިލީހުގައި އެޖެންޑާުކރެވޭނެ ނެތު

 ސާ، މި ޖަލްާސ ނިންމާލަން. ަޖލް މަޖިލީހުގެ
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 ނިންމުން 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ނެތީމަ ވަގުތު  ކުރެވޭެނ ކަމެއް މި  މެންނަށްފަުހގަިއ ނޫނީ ެދން އަޅުގަނޑުމަށްތަކުން މަްއސަލަތަކެްއ އައުޓީއާދެ! ކޮމި

ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއް އޮންނާނެ ދުވަެހއް އާދެ، ލާނަން. އިނޑު މަޖިލީހުގެ މި ޖަލްސާ ވެސް ނިންމައަޅުގަ

އަތުަގއި މައްަސލައެްއ ނެތުާމ އެކީަގއި ވަިކ  ގެގަނޑުމެންއަޅުގަނޑު މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާނަން. އާދެ! މިާހުރ އަޅު

 ން ދެ  ުހިރ މައްސަލަތަްއ ނިމިގެްނ އައުމުްނ މެނުވީ.ދެންނެވޭެނ ަވގުތެްއ ނެތް. ކޮމިޓީތަކުަގއި އިދުވަހެްއ ކަނޑައަޅަ

ތަނަށް އައިސްެގ މެނުވީ ހުަށހެޅޭނެ ެއއްވެްސ ކަމެްއ ނެތީމާ، އަޅުގަނޑު  ނޫނީ އިތުުރ މައްސަަލއެްއ މި މިހާުރ 

    ނިންމާލި ވާހަަކ ދަންނަވަން.

 .ނިމުނީ މަިޖލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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