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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  27އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ކުރު އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުއިޢުލާންވަހުެގ އެޖެންޑާ ދު ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/1/2އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

އެއް ޖަލްސާގެ ަޔއުމިްއޔާ.  ؛2014/18/60ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. ަޔއުމިއްޔާ ނަންބަރު  3.2 ޑާ އައިޓަމުންއެޖެ -3.2

ހުގެ ވެބްސައިޓުަގިއ ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ. މި ޔައުމިްއޔާ މަޖިލީ 29ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަުރގެ  2014އެއީ 

މި  ންތީގަާވއިުދގަިއވާ ގޮތުެގ މަ ުނވާތީހުށަހަޅުއްވާފައި އިޞްލާޙެއް  ހު އެްއވެްސ މެންބަރަކުށްފަޝާއިޢުކުރުމަ

 ނިންމައިފިން.ބޫލުކުރާ ޔައުމިްއޔާެއއް ކަމުަގއި ޔާައކީ މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތުން ޤަޔައުމިއް 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާ ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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އްމު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކުރެންޫދ އާއައި ބަދަލުތައް.  ޗުއްީޓގެ މުއްދަތުަގއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް -4.1

 އިރާގެ ދާ އަށް މާފަންނު ހުޅަނގުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީهللاބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޒަތްތެރި މެންއްދާއިރާގެ ޢި

ރޫޕުން ސިޓީ ންޓްރީ ގްޑީ.ޕީެގ ޕާލިމެއެމް.ޙް ހަމަޖައްސަވައިެދއްުވން އެދިވަަޑއިގެން މަދު ފަލާއްމުޙަމެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި

ިއ ގަން މަޖިލީހު)ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ ާމއްދާގެ 107 މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ،ިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުންފަފޮނުއްވާ

 2014ބަރު ޑިސެން 25އެމް.އެސްައުކން .ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ވާނީ އެސްތަކުގެ ޕާލިމެސިޔާސީ ޕާޓީހިމެނޭ 

ން މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 107ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ . އެހެންކަމުން، ރައްޔިއަންގާފަ ގައި

ތެިރ އިގަންަނވާ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްއްމު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަ ން. އާއެކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަ 

هللا ކުެރންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ޓީ އަށްމިއެ ކޮގެ ބަދަލުގައި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

 ،ޔުން ލިބުމުންރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިންޓް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެގެން އެމްން އެދިަވޑައި ވުހަމަޖައްސަވައިެދއް

ޕާޓީަތކުެގ  ިހމެނޭ ސިޔާސީ  ޖިލީހުގައިން މަ)ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީ ވަނަ މާއްާދގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 .ގަިއ އަްނގާފަ 2014ޑިސެންަބރު  25ެއމް.އެސްައކުން ވާނީ ެއސް. ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަންޕާލިމެ

ތަށް ން އެކަން ެއގޮމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީ ަވނަ 107ތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ އެހެންކަމުން، ރަްއޔި

ަގއްދޫ ދާއިާރެގ  ގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާކޮމިޓީ ބަލާމަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު  ކުރަން. ސަރުކާރުއިޢުލާން

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ފުނަދޫ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ރަޝީދުގެ ބަދަލުަގއި އެ ޮކމިޓީ އަށް

ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެ ސަލީމް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިވަަޑއިގެން

ހިމެނޭ ސިޔާީސ  އިގަން މަޖިލީހު)ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ މާއްާދގެ 107 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ،ލިބުމުން

 .ގައި އަްނގާފަ 2015ރީ ޖަނަވަ 01ކުން އެމް.އެްސއައެކަން ވާނީ އެސް.ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެ

ން ެއގޮތަށް ެއކަން މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީ ަވނަ 107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

އިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ަސލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ފޭދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ބާރަުށ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ސުޖާޢު އަށް ލުގަިއ އެ ކޮމިޓީ އިބްރާހީމްދީދީގެ ބަދަ

 ،ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންިދަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެ

ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  މަޖިލީހުގައި ން)ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ މާއްދާގެ ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 .ގައި އަންގާފަ 2015ޖަނަަވރީ  18ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލިމެ

ން އެކަން ެއގޮތަށް މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީ ަވނަ 107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު  ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ވިލިނގިލީ ކުރަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއިއިޢުލާން

ުޙސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީްފ އަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންެގ ބަދަލުަގއި ެއ ޮކމިޓީ

 ،ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން ޕީ.
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ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ން މަޖިލީހުގައިމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 .ގައި އަންގާފަ 2015ޖަނަަވރީ  18ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލިމެ

ން އެކަން ެއގޮތަށް މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީ ަވނަ 107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ދާިއރާގެ  ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ނޮޅިވަރަން އިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި

ޠަފާ މުޞް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ލުގަިއ އެ ކޮމިޓީ އަށް ތިމަރަފުށީ ދަރީފްގެ ބަޙުސައިން ޢަ

މަޖިލީހުގެ  ،ންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންިދވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެއެ ހަމަޖެއްސެވުން

ންޓްރީ ހިމެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުެގ ޕާލިމެ މަޖިލީހުގައި ތުގެ މަީތންާމއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮ ވަނަ 107ގަާވއިދުެގ 

. އެހެންކަމުން، ަގއި އަންގާފަ 2015ޖަނަވަރީ  18ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަްނ ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

ކުރަން. އެަކން އެގޮތަށް އިޢުލާން މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީންވަނަ  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ޝަރީފުގެ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

އަށް ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ޮފނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިުބމުން.ޕީެގ ާޕލިމެއެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ

ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެހިމެނޭ ސި މަޖިލީހުގައި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ވަނަ 107

އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ  ަގއި އަްނގާފަ. 2015ޖަަނވަރީ  18ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ން އެކަން އެގޮަތށް އިޢުލާންކުރަން. ސަރުކާުރ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

މެންބަރު  މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ ދެކުނު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި

މުޙައްމަދު ފަލާޙް ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު ހުޅަނގުއަށް ގެ ބަދަލުގައި ެއ ކޮމިޓީޢަލީ ނިޒާރު

 ،ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެ

ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ން މަޖިލީހުގައިމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ނަވަ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

. ގައި އަންގާފަ 2015ޖަނަަވރީ  29ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލިމެ

ން އެކަން ެއގޮތަށް ިއވާ ޮގތުގެ މަތީަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަ 107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ  އިޢުލާންކުރަން.

މެންބަރު  އަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރިގެ ބަދަުލގައި އެ ކޮމިޓީއާދަމް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ 

ންޓްރީ ގްރޫޕުްނ ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. ެއ ިދވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެމީ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެއިމްތިޔާޒު ފަހު

ހިމެނޭ ސިޔާސީ  ން މަޖިލީހުގައިމާއްާދެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،ލިޔުން ލިބުމުން

ަގިއ  2015ރީ ރުވަފެބު 15އެސް.އެމް.އެސްައކުން  ގްޫރޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ާވނީ ންޓްރީޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެ

އެކަން ން ގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީމާއްދާ  ވަނަ 107. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ އަންގާފަ
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ންަނވާ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ޤަުއމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަ އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ލްކަރީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީައށް އަލިފުށީމެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ނުއްވާފަިއވޭ. ެއ ޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮދިވަަޑިއގެން ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންރަޝީދު ޙުސައިން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެ

ހިމެނޭ ސިޔާސީ  ން މަޖިލީހުގައިމާއްާދެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،ލިޔުން ލިބުމުން

ަގިއ  2015ރުވަރީ ފެބު 23އެސް.އެމް.އެސްައކުން  ންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ާވނީޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެ

ން އެކަން މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ 107ްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ . އެހެންކަމުން، ރަ އަންގާފަ

ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ހެްނވޭރު އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ތަށް އިޢުލާންކުރަން. އިްމތިޔާޒުއެގޮ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް  އަށް ހެންވޭރު ެދުކނުޝާހިދުގެ ބަދަލުަގިއ އެ ކޮމިޓީ هللا ޢަބްދު

 ،ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

. ގައި އަންގާފަ 2015ރީ ރުވަ ފެބު 23ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލިމެ

އެކަން ެއގޮތަށް ން މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީ ަވނަ 107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ީލ ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ ތިާޔޒުއިމް އިޢުލާންކުރަން.

ޘްމާން ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ދާއިރާގެ ޝާހުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ގެމަނަފުށީ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ  ،ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ާޕލިމެއެ

ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެ ން މަޖިލީހުގައިމާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީ ވަނަ 107

ރައްޔިތުންެގ ، . އެހެންކަމުންަގއި އަންގާފަ 2015ރީ ފެބުރުވަ 23ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ތަށް އިޢުލާންކުރަން. އިމްތިޔާޒު ެއކަން ެއގޮ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީންވަނަ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނަޝީދުގެ ބަދަލުގައި ެއ  ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މެނިަވޑަިއގަންނަާވ ކުޅުދުއްފުށީކޮމިޓީގައި ހި

ދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިވަޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ އަށް ފުނަކޮމިޓީ

ިއާވ ާމއްދާގެ )ހ(ގަ ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުުމންޕާލިމެ

ީނ ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާުކގެ ޕާލިމެން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަގޮތުގެ މަތީ

 107. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ަގއި އަްނގާފަ  2015ފެބުރުވަރީ  23އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ބެހޭ ކޮމިޓީގައި  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާން ެއކަން އެގޮތަްށ އިޢުލާންކުރަން. މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ

އަށް މަދުީދދީގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީ އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙް މެނިވަޑަިއގަންނަވާ ަމއްޗަްނޮގޅީހި

ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހަމަޖައްަސވައިެދއްވުްނ އެިދވަަޑއިގެން 

 ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންގެ ޕާލިމެއެމް.ޑީ.ޕީ
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ންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެހިމެނޭ ސި ން މަޖިލީހުގައިމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ ަމތީ

. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ގައި ައންގާފަ 2015ރީ ފެބުރުވަ 25އެްސ.އެމް.ެއސްައކުން  ނީވާ

ބެހޭ ކޮމިޓީގަިއ  ކުރަން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާން ެއކަން ެއޮގތަށް އިޢުލާންމާއްާދގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ 107

އަށް ފޭދޫ ގެ ަބދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ަނއިފަރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް

މްެގ ދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިބްރާހީމްދީދީ ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެ

ގަިއާވ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 107ވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ ގަ  ،ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުުމންޕާލިމެ

ީނ ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެ ން މަޖިލީހުގައި ގޮތުގެ މަތީ

 107. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ަގއި އަްނގާފަ  2015ފެބުރުވަރީ  26އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ުޢލާންކުރަން.ގޮތަށް އިން އެކަން އެ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ

 

 ށަހަޅާ ކަންކަން ން ހު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ށަހަޅާ ކަންކަން.ރައީްސގެ މޭޒުން ހު މަޖިލީހުގެ، 5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ރޑް)ރާޅާހާ، މޭޖަރ ޖެނެރަލް  ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ހ. 2015ޖަނަވަރީ  20 -5.1 މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލް  (ރިޓަޔަ

އްޖޭެގ ވެހިރާދި އްވާަފއިވާތީ ިކއުރިޓީގެ މަޤާމަށް ޢަްއޔަންުކރަމިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންްސ އެންޑް ނެޝަނަލް ސެ

 ރައްޔިތުންގެ ށް ނަމަނިކުފާ ން އެގޮތުގެ މަތީ ރ( ގައިވާ) ވަނަ މާއްދާގެ 129ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ގެއްޔާޖުމްހޫރި

ެތއް ނިންމެވުމަށް އެ ގޮދިރާާސކުރަްއވަިއ މައްސަލަ ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ން ހޯއްދެވުަމށް ޓަކަިއ މަޖިލީހުގެ ރުހު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ިސޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އަށް ފޮނުވުުމގެ މައްސަލަ. އިމީ ކޮިމޓީދާ ގުޅޭ  އާމައްސަލަ

 އިދެްއވުމަށް އަމީންޢާްއމަށް ދަންނަވަން. ވަ އިްއވަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 2015ދަންނަވަމެވެ.  ހުދުން ސަލާަމށްފަވެ ،މަސީްޙ މުޙައްމަދަށްهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަރއީސް 

ރޑް)މޭޖަރ ޖެެނރަލް  ،ޅާރާހާ ވީ އަންގާރަ ުދވަހު ހ. 20ޖަނަވަރީ  މިނިސްޓަރ އޮފް  ( މޫސާ ޢަީލ ޖަލީލްރިޓަޔަ

 129ކޮށްފައިާވތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ީޓގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންޑިފެންސް އެންޑް ސެކިޔުރި

އި އެ ގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކަމަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުން މަތީން އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ ގޮތުގެ
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 25، 1436ރު ރަބީއުލްއާޚި 4ދެްއުވން އެދެމެވެ. އިޙްތިރާމު ަޤބޫލުކުރެއްވުްނ އެދެމެެވ. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި

 ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ޔާމީهللا ޢަބްދު ޚާދިމްކުމް، .2015ޖަނަވަރީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

މާއްދާއިްނ ވަނަ  132ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ،5.2 އައިޓަމު އެޖެންޑާ -5.2

ެގ ދަށުން ހިންގާ ކުޑަކުދިންގެ ނިްސޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާ އަށް ލިބިޭދ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަހަރު ފުރެންދެން އެ  18ންގެ އުމުރުްނ ދީކު އެ ،އި ބަލަހައްޓާ ފިރިހެން ކުދިންނާއި އަންހެން ކުދިންހިޔާގަ

ޅޭގޮތުން މައްަސަލ ގު ގެނައުމާމަސައްކަތްަތކަށް ބަދަލުމަރުކަޒުަގއި ބައިިތއްބަިއގެން ބަލަހައްޓާ ގޮތަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ 

އެ މަްއސަލައާ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިީޓައށް ފޮނުއްވުުމގެ މައްސަލަ.  މަށްގޮެތއް ނިންމެވު ދިރާސާކުރަްއވައި 

 ެދްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. ވައިވަ ވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްފޮނުްއާވފައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ، ށްމުޙައްމަދަ މަސީޙްهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް

އަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުެގ މާއްދާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަަނ  132ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންގާ ކުަޑކުދިންގެ ހިާޔގައި ަބލަހައްޓާ ފިރިހެން ކުދިންނާއި ގެ ދަށުން ހިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާމި ،ދަށުން

އަހަރު ފުރެންދެން އެ މަރުކަޒުަގއި ބައިތިްއބައިގެން ބަލަހައްޓާ ގޮތަށް ެއ  18ންެގ އުމުރުން ކުދީ އެ ،އަންހެން ކުދިން

 އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުްއވި ސިީޓެގ ކޮޕީާއއި މަސަްއކަތްތަުކގެ ،ގެނެސްމަސަްއކަތްތަކަްށ ބަދަލުމިނިސްޓްރީގެ 

ރު ރަބީއުްލއާޚި 7އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެްއވުްނ އެދެމެވެ. . ސިޓީއާ ެއކު މަނިކުފާނަށް އަރިސްކުރީމެވެ ލިސްޓުގެ ކޮޕީ މި

 ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ޔާމީهللا ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދު، 2015ޖަނަވަރީ  28، 1436

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

ވަނަ މާއްދާއިން  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،5.3 އައިޓަމު އެޖެންޑާ -5.3

ރޭޝަްނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިިމގް، 2007/1ރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުންނާއި ޤާނޫނު ނަންބަ

ނަވަީރ ޖަ 21ރޭަޝންގެ ކަންކަން ޝަން އެންޑް އެިމގްރޭޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް އިމިގް، ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން 35ޤާނޫނުގެ 

 ކަމުގަިއ ހަމަޖެއްސުމާމަންޓުން ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ިޑވެލޮޕް އިން ފެިށގެން ހިންަގއި 2015
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ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓއަށް  އް ނިންމެވުމަށް އެ މައްަސލައާގޮތެ ވާފައިވާ ަމްއސަލަ ދިރާސާކުރައްަވއިތުން ފޮނުގުޭޅގޮ

ވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ވަ ފޮނުވުމުގެ މަްއސަލަ. ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިާވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއް 

 ދަންނަވަން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ،ށްމުޙައްމަދަ މަސީޙްهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް

 ވަނަ މާއްދާއިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ 116ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 ޓްމަންޓު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިޕާ 35ގެ ރޭޝަން ޤާނޫނުިދވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގް ، 2007/1ރު ދަށުންނާއި ޤާނޫނު ނަންބަ

ބަލަހައްޓާީނ  އިން ފެިށގެން ހިންގައި 21ޖަަނވަރީ  2015ރޭޝަްނގެ ކަންކަން މިގުރޭޝަން އެންޑް އެމިގްއޮފް އި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް  މުަގއި ހަމަޖައްސައި،ވެލޮޕްމަންޓުން ކަމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑި

ަތކުެގ ލިސްޓުެގ ސެކިޔުރިީޓއަށާިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަްނޓަށް ފޮނުވި ސިީޓގެ ކޮޕީާއިއ މަސައްކަތް

، 1436ރު ރަބީއުްލއާޚި 4އިޙްިތރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެެވ. . އެކު މަނިުކފާނަށް އަރިސްކުރީމެވެ ސިޓީއާ ކޮޕީ މި

 ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ޔާމީهللا ޚާދިމްުކމް، ޢަބްދު، 2015ޖަނަވަރީ  25

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

ވަނަ މާއްާދގެ )ދ(ގަިއ  115ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ  ،5.4 އައިޓަމުއެޖެންޑާ  -5.4

ނަޑއެޅުމަށް ަޓކައި އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް  ންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެބަޔާ މަތީްނ ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްެޖއިްނ ސަފީރުން ކަ

ފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް މާހުރާ، އަލްމ.  ،އޮފް ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީުރ ކަމަށް

ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓއަްށ  އް ނިންމެވުމަށް އެ މައްަސލައާގޮތެ ސާކުރަްއވައިވާަފއިާވ މައްސަލަ ދިރާޢައްޔަންކުރުމަށް ފޮނުއް

ވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ވަ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިާވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއް ފޮނުވުމުގެ މަްއސަލަ. 

 ދަންނަވަން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ،ށްމުޙައްމަދަ މަސީޙްهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް

މަތީން ބޭރު  ންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެވަަނ މާއްދާގެ )ދ(ގައި ަބޔާ 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއެޅުމަށް ަޓކަިއ އިސްލާމިކް ރިޕަބްިލކް ޮއފް ޕާކިސްތާނުަގއި ހުންނަ ާވ ޤައުމުތަކަށް ރާއްެޖއިން ސަީފރުން ކަ
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ކުރާީތ ޢައްޔަންކުރުމަށް ގަސްތު  (010417A) މާހުރާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމްމ. ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ކަމަށް

 އެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި  ެދްއވައިމެދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްަދވައި ސެވުމާއޭނާ ސަފީރު ކަމަށް ހަމަޖެއް

ގައިދޭ އެުކ އަޙްމަުދ ސަލީމުގެ ވަނަވަާރއި ިދވެިހ ރައްޔިެތއްކަން އަން  ިސޓީއާ  މި ެދއްވުްނ އެދެެމވެ.އަންަގވައި ގޮތް

، 2015ޖަނަވަރީ  29، 1436ރު ރަބީއުލްއާޚި 8އިްޙތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ކާޑުގެ ކޮޕީ ފޮނުވީެމވެ. 

 ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ޔާމީهللا ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދު

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

 24އްެގ މަޤާމުގެ މުއްދަުތ އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރެ  ،5.5 އައިޓަމު އެޖެންޑާ -5.5

ގެ ނިޔަލަްށ ހަމަވެފައިވާތީ އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014 ބަރުނޮވެން

މަތީން ޢާއްމުކޮްށ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއިާވ ގޮތުގެ 4އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ، 2008/8

ވާފައިވާ ނަންފުޅު ނުކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ެތރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްއިޢުލާ

ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިީޓައށް ފޮނުއްވުުމގެ މައްސަލަ.  އް ނިންމެވުމަށް އެ މަްއސަލައާގޮތެ  ދިރާސާކުރަްއވައި 

 ވައިެދްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. ވަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއް

 

 ން:މޭޒުން އިްއެވވު އިދާރީ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ،ށްމުޙައްމަދަ މަސީޙްهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް

ގެ ނިޔަލަށް 2014 ބަރުޮނވެން 24އްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރެ 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ، 2008/8ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުރުމަށް ޓަަކއި ޢައްޔަން ށް މެންބަރަކުމަޤާމައެ  ހަމަވެފައިވާތީ

ކުރުމުން ެއކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުްނގެ ގޮުތގެ މަތީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން )ނ( ގައި ވާވަނަ މާއްާދގެ  4ޤާނޫނުގެ 

ނޑަށް ފެން  -1މަޢޫލޫމާތު މި ސިޓީއާ ެއކު ފޮނުވީެމވެ.  ނަ ބޭފުޅެއްެގ ނަންފުޅާއި އެ ބޭފުޅާގެތެރޭގައި އަުޅގަ

އިލެކްޝަންސް ، 2008/8ޑައިމަންުޑވިލާ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަކުރަްމ، ހދ. މަކުނުދޫ

ކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެްއވި ން ން ޢާއްމުކޮްށ އިޢުލާގޮުތގެ މަތީ ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ވާ 4ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުެގ 

 7ކުރެއްވުން އެދެެމވެ. ޤަބޫލު އެުކ ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމު އެހެން ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ވެސް މި ސިޓީއާ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2015ުރީ ފެްބރުވަ 26. 1436ލްއޫލާ ޖުމާދަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ހަކަދެްއެކވުން:ވާރިޔާސަތުން 

ބެޭހ  މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާމައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް  ނެވިަވޑަިއގެންދެންމެ އަޑުިއވި

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނިންމަން.  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް

ނަ މާއްދާއިްނ ވަ 116ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،5.6 އައިޓަމު އެޖެންޑާ  -5.6

މާއި ތަމްރީނުދޭ މަތީ ތަޢުލީ ރާްއޖޭގައި ހިންގާ ސްކޫލުތަާކއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބދޭ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން

ބަލައި  ހިފަހައްޓާތޯނުން ދޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފެންވަރު އެ ތަންތަ ،ރަކާތްތައް މޮނިޓަރކޮށްމަރުކަޒުތަުކގެ ހަ

ަގިއ  2015ރީ ރުވަފެބު 24 ނަމުގައި އިދާރާެއއް ގެޑިޕާޓްމެންޓުކޮިލޓީ އެޝުއަރެންސް  ކަށަވަރުކުރުުމގެ ގޮތުން

 މާގޮުތގައި ހަމަޖެއްސު ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއް ިމނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނގެއިދާާރއަކީ އުފައްދަިއ، އެ 

އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓއަްށ ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް  ވާފަިއވާ މަްއސަލަ ދިރާސާކުރައްަވއިގުޭޅގޮތުން ފޮނުއް

ވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ވަ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިާވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއް ފޮނުވުމުގެ މަްއސަލަ. 

 ދަންނަވަން. 
 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން: 

ފަހު ދަންނަވަމެވެ. ވެދުން ސަލާމަށް، ށްމުޙައްމަދަ މަސީޙްهللا ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާުރގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަވަނަ މާއްދާއިން  116ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ެއ ރަކާތްތައް މޮނިޓަރކޮްށ މާިއ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަުކގެ ހަ މަތީ ތަޢުލީ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންާގ ސްކޫލުތަާކއި

ބަލައި ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޮގތުން ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް  ހިފަހައްޓާތޯތަންތަނުން ދޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފެންވަރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިދާރާއަކީ އެ  އުފައްދައި، ވަނަ ދުވަހު 25 ރީފެބުރުވަ 2015 ނަމުގައި އިދާާރއެއް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ

ސިޓީގެ ކޮީޕއާއި އްސައި އެ މިނިސްޓްީރން ފޮނުވި ަގއި ހަމަޖަދާ ތަނެއްގެ ގޮތުދަށުން ހިނގަމުން އެިޑއުކޭޝަުނގެ

ޤަބޫލުކުރެއްވުން  ށް އަރިސްކުރީމެވެ. އިޙްތިރާމުނަެއކު މަނިކުފާ މަސައްކަތްތަުކގެ ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް މި ސިޓީއާ

 . ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދު . ޚާދިމްކުމް.2015 މާރިޗު 1. 1436 ލްއޫލާޖުމާދަ 10އެދެމެވެ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ިލއްަޔތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަާލ ސަރުކާުރގެ މަސްއޫ ދިރާާސކުރެްއވުމަށްވަަޑއިގެންެނިވ މައްސަލަ ދެންމެ އަޑުިއވި 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.
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 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 6

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ބިލު.  ޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭމަ -6ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ވާ ޤާނޫނު މާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްފުށީ ދާއިރާގެ ގެމަނަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން  ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ޕެރޯްލގެ ، 2013/14ރު ނަންބަ

 އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. ށް ޤާނޫނަ ރާއްޖޭގެ ޖަލުަތކާއި ޕެރޯލްގެިދވެހި، 2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު އިްއވުން. 

މިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  -6.2

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

  ޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު.އަށް އިޤާނޫނުއަސާސީ

ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން -6.3

ެގ ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ  ގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން. ދިވެހިާރއްޖޭގެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ ދިވެ

 ބިލު. 

 އަޒްހާނު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ އަޙްމަދު މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު  ،ރުގެ ފަރާތުންސަރުކާ -6.4

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ޤާނޫނު ، 2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލު.  ނަށްިސޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫ، 2013/4ނަންބަރު 

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު  ،ސަރުކާރު ފަރާތުން -6.5

ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އިްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިާލއާޢާ، 2000/4ނަންބަރު 

  ބެހޭ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. އިލާއާޢާ، 2000/4

ިދވެހިރާއްޭޖެގ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.6

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުކޅިވަުރގެ ބިލު.ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިުޔން އިްއވުން.  ކުޅިވަުރގެ

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.. 7

  

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 . އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 7ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ
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، 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު ިއނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ ައއްޑޫ މީދޫ ާދއި -7.1

މި ބިލުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލު. 

 11ވަނަ ދައުުރގެ  3ވަނަ އަަހރުގެ  2014ަގއި ބޭއްވުނު  2014ބަރު ނޮވެން 12ަވނީ  އްވާަފއިފުރަތަމަ ކިޔުން އި

އިނާ އާދަމް. ާރގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒަަވއިދެްއވާނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިވަ މި ބިލު ަމޖިލީހަށް އިއް .އިވަނަ ޖަލްސާގަ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. 

 

 ުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަގު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އިނާ އާދަމްްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ނޑަަކށް މި ނިޒާމު ގެއްލިފަިއ ޮއއްވާ އީްސ.ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ނޑު  ކުިރއަކަށް ނުެދވޭނެ. އެހެންވީާމ،ގޮތަކަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލާ! ރައީސް ނަޝީދު  !ރޭރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލަހަ މި ގޮވާލަނީ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަކަށް މި އިގެްނ މަަސއްކަތަ  ހެން ނިޒާމު ެގއްލިފައި އޮްއވަެއއްދޫކޮށްލާ! ރައީސް ނަޝީުދ ދޫކޮށްލާ! އަުޅގަ

ރައީސް ނަޝީދު  ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލާ!ކުރިއަކަށް ނުެދވޭނެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ރައީސް ނަޝީުދ ދޫކޮށްލާ! 

 ޢިއްޒަތްތެރި... ލާ!ދޫކޮށް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 ލިބިގެންނުވާ ަމއްސަލަައކާއެްއވެސް ކަހަލަ އިޚްތިޔާެރްއ ންނަ މީހަކަށް ންެގ މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތުގަިއ އިރައްޔިތު

އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތަަކކީ މަޖިލީހުން ަދއްަކވަމުން އެ ގެންދަވަނީ. ވާހަކަފުޅު އިޝާރާތްކުރައްަވއިގުޭޅގޮތުން މިހާރު 

ނުޑ ނުދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެވޭނެ ކަެމއް އޮތްނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން   މި ،ކަމެއް ަކމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ވަނަ ައހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާގެ މަސައްކަްތ  2015ވަގުތު އަޅުަގނޑު އެދެނީ އަޅުގަ

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ރަނގަޅު މަަސއްކަތްތަެކްއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރުމަށް ޓަަކިއ 

އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ ދަށުން  ،7އެޖެންޑާ އައިޓަމު ނަށް މިހާރު މެންއަޅުަގނޑު ،އެގޮުތންކުރެވޭތޯ ބެއްެލވުމަށް. 

ނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ޤާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ވަނީ،  މި ހުށަހެޅިފައި

މަރުޙަލާ ފެށުމަށް ޓަކަިއ  ގެބަހުސް އިބްތިދާޢީ ޅުއްވަިއދެއްވުމަށް؛އެ އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަ ބިލު.



12 

 

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައއްޑޫ މީދޫ ާދއި  އެ ބިުލ ހުށަހެޅުއްވި ،ށް އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު އެރުވިންހުށަހަޅައިދެއްވުމަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާއިނާ އާދަމަށް. ރޮޒަ ނޑުމެން ގޮތުގައި މި  އަުޅގަ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު  ،ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން .ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއްއްތަެކއް ކުރުމަށް ަޓަކއި ކަންތަ މަޖިލީހުގެ  މި ،މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނީ އަުޅގަ

ވަގުތު  ދައުރުގެ ތެރޭން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭީނ. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި 

ނޑަށް ެއބަ ޒުުރވެރިެވަވޑަިއގަްނނަވާމަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްޕުުޅކުެރއްވުމަށް ޢު  ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިގޮސްފަިއާވ ހިސާބަށް ބަލާއިރު ވަގުތު  ނިޒާމުގެ ަކންތައް މި، ކަންަތއްވަގުތު  ވަގުތު  އަޅުގަ

ނޑާލަން. ކުޑަުކޑަ އިންަޓވަލެއް ބޭނުން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި  ަވގުތަްށ އަޅުަގނޑު ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ]އަށް  11:02އިން  9:25ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (ދުމަސީޙް މުޙައްމަهللا ޢަބްދުރައީސް  މަޖިލީުހގެޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު ޑިސެން 31އިުޢލާންކުރުން.  ން އަނބުރާ ގެންދަވާ ބިލުގޮުތގެ މަތީ ވަަނ މާއްދާގައި ވާ 79މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ފުރަތަމަ ވަނަ ޖަލްސާގައި  29ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2014ަގއި ބޭއްވުނު ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ  2014

ރާއްޭޖެގ ލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ދިވެހިރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީން އިްއވާފަިއވާ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެކިޔު

ަގއި ލިޔުމުްނ  2015 ޗުމާރި 3ކަމަށް  އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު އަނބުރާ ގެންދެވި  ައށްއަާސސީޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކުރަން. އިޢުލާން ށްކަމަ ަވއިފިއަނބުާރ ގެންދަވާީތވެ، އެ ބިލު ޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަންަގާވފައިމަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް އިތުރު ަވގުތު ބޭނުންވާ ހާރު ނިޒާމު މި ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު މި ޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން. އެހެންވީމާ،ހަމަ ނޑައިމެދުަވގުތު ޖަލްސާ  އަުޅގަ  ލާނަން.ކަ

 

 ]އަށް  13:00އިްނ  11:04ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (ދުމަސީޙް މުޙައްމަهللا ޢަބްދުރައީސް  މަޖިލީުހގެޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރު ރޮަޒއިާނ އާދަމަށް އެުރވި ފުރުޞަތު  ގެ ދަުށން އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރ7.1ިއެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވޯޓަށް  ،އް ނެތް. ދެްނ އެޖެންޑާ ައއިޓަމުމިއަދު ކުިރައށް ގެންދެޭވކަށެ އެެޖންޑާ ައއިޓަމުއެ ބޭނުންނުކުރައްވާތީ، 

މަސަްއކަތެްއ އެއްވެސް ސާބަށް މިއަދު ވޯޓުން ނިންމާ ހި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން؛ މި އައިޓަމުގެ ދަށުން  މަށް ހުރިއެހު

 ަގއި. 9:00ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ެހދުނު  2015 ޗުމާރި  4ނުދޭ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ކުރިއަކަށް

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


