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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 

  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.  32އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުއިޢުލާންވަހުެގ އެޖެންޑާ ދު ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/1/3އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާ ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކޮމިޓީ،  ގައި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބ11:15ްހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީތަުކގެ ބަްއދަލުވުން  މިއަދު -4.1

 .3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  ސުލޫކުގައި 11:15 .2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

މެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ބަދަލުތައް. ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގައި ހި ކޮމިޓީތަކަށް އައި -4.2

ހީމްދީދީ އަްށ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާސުޖާޢުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ  މެންބަރު އިބްރާހީމް
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 ،ން ލިބުމުންއެ ލިޔުވޭ. ޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިމެންއެިދަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިހަމަޖެއްސަވައިެދއްވުން 

ޕާޓީތަުކގެ ސިޔާސީ ހިމެނޭ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  ވަނަ މާއްާދގައި އެ ވިދާުޅާވ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

. އެހެންކަމުން، ގައި އަްނގާފ2015ަ ޗުމާރި 3ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ގެ ގްރޫޕުމެންޓްރީ ޕާލި

މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.  ގޮުތގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ 107ދުގެ ަގާވއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  އަށް މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރުޞާލިޙްގެ ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީ މުޙައްމަދު

އެ ިލޔުން ލިބުމުން ވޭ. ޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުްއާވފައިމެންއެިދަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލިހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން 

 ގެސިޔާސީ ޕާޓީތަކުހިމެނޭ މަތީން މަޖިލީހުގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ޮގތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

. އެހެންކަމުން، ގައި އަްނގާފ2015ަޗު މާރި 3 ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ކަންލީޑަރުންނަށް އެގެ ގްރޫޕު މެންޓްރީޕާލި

އިޢުލާންކުރަން.  އެގޮތަށްއެކަން މަތީން  ގަިއވާ ގޮުތގެގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާ 107 ަގވާިއދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްެގ ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ

އަްށ މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ

 ،މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިއެދިވަ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން 

ޓީތަކުގެ ސިޔާސީ ޕާ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ހ(ގަިއވާ ޮގތުގެނަ މާއްދާގެ )ވަ 107 ގަވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ

. އެހެންކަމުން، ަގއި އަްނގާފަ 2015 ޗުމާރި 3.ެއސްއަކުން އެކަން ވާނީ އެްސ.އެމް މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަށްޕާލި

ތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. މަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ލްކަރީމްގެ މަދު ޢަބްދުއިމްތިޔާޒު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 އްސަވައިެދްއވުންޝާހިދު ހަމަޖަهللا ރު ޢަބްދުއަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބައެ ކޮމިޓީ ބަދަލުގައި 

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ޮފނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިުބމުންއެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ާޕލި

މެންޓްރީ ގްރޫުޕެގ ިއ ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމަތީން މަޖިލީހުގަ )ހ(ަގއިާވ ގޮުތގެވަނަ ާމއްދާގެ  107

. އެހެންަކމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގއި އަންގާފ2015ަުޗ މާރި  3ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 އެކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންުކރަން. މަތީން އެޮގތަށް ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ގަާވއިދުގެ 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ



3 

 

، 2009/9ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު  ނާޔަތްތަކާ ކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަ

ވަނަ  2014 ،ގައި ބޭްއވުނު 2014 ބަރުޑިސެން 25ކިޔުން އިއްވާފައި ަވނީ  މަފުރަތަމި ބިލުގެ  .ގެނައުުމގެ ބިލު

ދާއިރާގެ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ ހޯރަފުށީ މި ބިލު .ވަނަ ޖަލްސާަގއި 29ތިންވަނަ ދައުރުގެ އަހަރުގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. ޢިއްޒަތްތެރި

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާ މީހުންނަށް ފައި ލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކޮށްަރއީސު، 2009/9ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑު ހުށަހަޅައިފިން.  ނާޔަތްތަކާއި ރަްއާކތެރިވުމުގެއި ހޭދޭންޖެ  ޤާނޫނަށް އަންނަނިިވ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ައޅުގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންނަވަން. އާދެ! ދެންމެ ހުށަހެޅުއްިވ  ލަށް ޝުކުރުހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީ

ނޑައެޅިފައިބިލަށް ޖު ސިކުންތު.  4މިނެޓު  28ަގިޑ  1ްސގެ ަވގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ަގޑިއިރު ބަހު 3ވަނީ  މްލަ ކަ

 14މިނެޓު  10ިސކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭއަށް  35މިނެޓު،  24އަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 7ނެޓު މި 47އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

މިނެޓު.  5ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  އަކަށް މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީ  5އަށް ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ

ފުރުޞަތު  ނަށްލަން. އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންތަށް ފުރުޞަތު ހުުޅވާސްގެ ަވގުއަޅުަގނުޑ މިހާރު ބަހު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަރުވަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  އަރުވަނީ މަުޑްއވަީރ  އަުޅގަ

 މަނިކަށް. މީތު އަޙްމަދުބަރު މުޙައްމަދު އަދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 

  މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ރު މުޙައްމަދު އަމީތު މުޙައްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަ

 އިން ޛަރީޢާ ޙުގެ ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަީއ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. މި ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާއާދެ، 

ނޑުމެންގެ  ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ.  ހެޔޮށް ވެސް ސިޔާސީ މަޝްރަޙަރާއްޖޭގެ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަކީ ަޙޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު  ކަން ކޮށްފަިއ ތިއްބަވާޔާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރަްއވާފަިއ ތިއްަބާވ ބޭފުޅުންނަކީ ޤައުމަށް ރީތި ްއވައެއް އަދާކުރަ ޒިންމާ

ނުޑ ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  ނިގެންދާ ފެމިއަދު  މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންނަމޫނާ ދައްކަންޖެހިވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުން. އަުޅގަ
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ކަންތައްތައް ަތކުރާރުވާން މި ޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްަފއި ތިއްަބާވ ބޭފުޅުންނަށް، އެ ބޭފުޅުންެގ 

 ބޭފުެޅއްކުރެްއވި ބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ައޅުަގނޑު ޤަ، ޒިންމާ އަދާނުކުެރވިގެން. އެެހންވީމާ

އެ ބޭބޭފުޅުްނ  ،ވާނަމަ ަކމަށް ތެޭރގަިއ ނޫޅެވޭ  ދޫދުގެެގ ޤާނޫނީ ޙުައޅުަގނޑުމެން ނަަމވެސް އެ ބޭފުަޅކަށް ވީކަމުގައި 

ނޑުމެންނަށް ވެސް އިންޞާފު ޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭ ރަްއވާ ކުށްތަކަށްކު ނެ. އާދެ! ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ މީހަކު ދޫކޮށްލަން ގޮވިޔަސް އުސޫލުތަުކގެ ބޭރުން ނޑުމެން އެ އަޑު ހާސްވާކަށް ކަމާއަުޅގަ  ނުޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ އަުޑއަހަންޖެހެނީ  ނުޖެހޭ.އަހާކަށް ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ަތކަށްގޮތުަގއި އަންނަ ޑިމާންޑު ެވރިންޞާފުއިއަުޅގަ . އަުޅގަ

އަދި ޤާނޫީނ  ައގުަވއްޓާލައި  ގޮެތއްަގއި ަޤއުމުގެ  ކަން ކުަރއްވާަފއި، ޚާއްޞަހޫރިއްޔާޙަޤީޤަުތގަިއ ރައީސުްލޖުމްގޮތުަގއި 

ނޑުމެންނަށް އަދަބު ދެވެ ކުރަްއވާ ކަންަތއްތަކަށް އަ އިމުގެ ބޭރުން އެ ބޭބޭފުޅުން  ނޑުމެންނަށް ޅުގަ ންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ތަފާތު. ކުރީގައި ަރއީސްކަން ކުރެްއިވ  ކުރިާޔއި މިހާރާޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ށް ފެންނަން ެއބަ އޮތްސާފުކޮށް ވަރަ

ކޮންމެ  އްިވއިރުަގއި ާރއްޖެިއން ބޭރަށް ކުރަްއވާއެ ބޭފުޅާ ަރއީްސކަން ކުރެ  ،ބޭފުޅަކު ރައީްސކަން ކުެރްއިވ ގޮތަކީ 

އްެޖއަށް ފަތުރުވެރިްނ ވާހަކަތަާކއި ރާ ޓެރަިރސްޓުން އުޅޭކަުމގެބަ ބަދުނާކުރައްާވ. ރާއްޭޖގައި ޤައުމު އެދަތުރެއްަގއި 

ތަފާތަީކ މިއަދުގެ މިއަދުގެ  އެހެންނަމަވެްސ، ނޑުމެންނަށް ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތައް.ޮގވައިލާ. ިމއީ އަުޅގަ ނައުމަށް 

ރަށް ކުރައްވާ ކޮންމެ ރާއްެޖިއން ބޭ އެދިގެން. ށް ހެވާއި ލާބަކުރައްވަނީ ޤައުމަމި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސްަކން

ރައީސަކު ކަުމގައި ވިޔަްސ،  އަޅުަގނޑުމެން ޤަދަރާއި ޢިްއަޒތް. ދަންނަވަންތޯ! ކުރީގައިއެ އުުފއްލަވަނީ  އިދަތުރެއްގަ 

، ކަމަށް ވާނަމަ ކުރާޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް  ،ބޭުރން ޤާނޫނީ އިުމގެ މިހާރުގެ ރައީސަކު ކަުމގައި ވިޔަސް

ނޑު ދަްނނަވާ ވާހަކަދޭންޖެހޭނެ. ޙައްޤު އަދަބު  އެކަމަށް ރައްޔިތުންެގ  ގެައކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން އާދެ! އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ފެންނަމުން މި  ،މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެްސ މި ފަދަ މަންޒަރުތައް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ . އިންާސފު ޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭނެ.ވެނުކުރެވޭތީ ންާސފު ޤާއިމުއިމިފަދަ ކުށްތަކަށް ދަނީ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ ޝުކުރިއްޔާ

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ބެހޭ ގޮތުން ހޯރަފުށީ ފައިވާ މީހަކަށް އިާނޔަތް ދިނުމާއާދެ! ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކން ކޮށް

ނޑު ދަންނަވާނީބެހޭ ގޮތުން  ވާ ބިލާ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން  ،އަުޅގަ
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ނޑުމެްނގެ މައްަޗށް ލާޒިމްކޮށްފައި އޮތް ކަމެކޭ. އާދެ! މިހާރު މި ޤާނޫނު  ރައީސް ނަޝީދަށް އޮތް ގޮތުން މިއަދު އަުޅގަ

. ދައުރަީކ އެބަ ބުނޭ އިކަންނާޔަތެއް ނުލިބޭނެ. ސަބަބަކީ، މިހާރު މި ޤާނޫނުގައި އެބަ ޮއވޭ ދައުަރކީ ކޮބަ މި އި

ނަޑއެިޅގެން އެބަ ބުނޭ  އަހަރު އެއް  5އަހަރުގެ އެއް ަދއުރު ކަަމށް. އެހެންނަމަވެސް، ަރއީްސ ނަޝީދު  5ކަ

ފާނަށް މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން ނޫން ގޮތަކަްށ ވެރިކަން ކޮށްަފއެްއ ނުވޭ. އެހެންވީމާ، އެ މަނިކު  ަގއިދައުރު

ނޑު ފުރިހަމައަނާޔަތް ދެވޭނެ ެއްއވެސް ޮގތެއް ނެއި  ށް ތާއީދުކުރަން. އަދި މި ބިލާތް. އެހެންކަމުން، މި ބިލަށް އަޅުގަ

ހާ މެންބަރުންގެ ހިސާބުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހުރި ނުވާތީވެ، މިއިތުރަށް ވާހަކަަދއްކަން ބޭުނން މެދުގައި ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން

ނޑު އެދެނީ މި ބިލު ، ދަންނަވަން. އެހެންވީމާކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އަުޅަގނޑު  ނުވާފުރުޞަތު ބޭނުން އަޅުގަ

މި ބިލު  ،ބެހޭ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުން. ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަންމެ ގެ ކަމާތަނުން ނިމި، މަޖިލީހު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި

ނޑު ހުށަހަޅަން. އަކަށް މި ބިލު ފޮނުވަން ެވސް އަުޅގަމެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮިމޓީ 7، މަޖިލީހުގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓއަކަށް 

 ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

. އާދެ! ދެންމެ އަޅުަގނޑަްށ މިހާރު މަޢުލޫމާތު އާދެ! ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވާފަ)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. 

ނުދައްކަވާނެ ކަމަށް. އެހެންީވމާ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއާވ ްސ އިތުރު މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ލިބިއްޖެ ޕީ.ޕީ.އެމުން އެްއވެ

ރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ގޮތުގެ މަތީން ބިލު ހުށަހެޅުްއވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ފުރުޞަުތއަ

، 2009/9ނަންބަރު  އާދެ! ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު

ގެނައުމުެގ  ޔަުތގެ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުއިނާކަާމއި ވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ކޮްށފައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އިއްވާފަ. މިހާރު ވަނީ އެ ބިލުގެ ފަހުބަސް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިމި، ގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު ބިލު

، ވޯޓުގެ މަރުޙަލާއަށް. އެހެންވީމާ  ކުރީމި  ލާ ނިމި، މިހާރު މި ބިލު ދަތުރުހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަ މި، އެހެންވީމާ

ކަމަށް ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަން، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު . އި ވޯުޓގެ މަރުޙަލާ އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަންވޯޓު ގަީޑގަ

ނަޑއެޅިކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނީ ހުން. ވޯޓަށް އެހުަމށް ހުރި ކަންވޯޓަށް އެ ފަިއާވ މިއަދު ވޯަޓށް އެހުމަށް ކަ

 ގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާގައި ދެން އެހެން ކަމެއް ނެތުމާއެކު އެ ގަޑީ އިޓަމު . އެހެންވީމާ، އެޖެންާޑ އައިގަީޑގަ

ނޑައިމަށް މި ވަބައްދަލުކުރު ލާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގުތު ަޖލްސާ މެދުކަ

 ޝުކުރުދަންނަވަން. 

 

 ]އަށް  13:31އިން  9:13ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް  މަޖިލީުހގެޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

 ހުން.. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ6ެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަނގަބީލު ޖެހޭ ޖަހަންކަމަށް. ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ އެހުުމގެ ުކރިން  ފަށަން 6އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ހުރިހާ ކަމަށް.  )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލަންޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. 

 އަރުވަން. އަޅުަގނުޑ މިހާރު ވޯޓަށް މިށްލަދެްއުވމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްކޮންބަރުން ެވްސ ކާުޑކޮޅުތަްއ ެޗކުއްޒަތްތެރި މެޢި

ރު ބަހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޤާނޫނު ނަންދަންނަވާލަނީ، ހޯރަފުށީ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް 

ނަށް ބެހޭ ޤާނޫ ނާޔަތްތަކާއި ކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ކޮށްަފއިާވ މީހަ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން، 2009/9

ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. މެންބަރުހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ  މި

ދެްއިވ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު. ނ38ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ދެްއވި. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ64ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ  ނެތް. ދެްއވި މެންބަރަކުގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު ވަކި .11ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

 އެހެންކަމުން، .49ޖުމްލަ؛ . 25ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 49މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ެވވަޑަިއގެންެނވިބައިވެރި 

، 2009/9ރު ބަޤާނޫނު ނަންހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  މުޙައްމަދު ިއސްމާޢީލް ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ

ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު  ނާޔަތްތަކާ އިށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަ

ކަުމގަިއ  މި ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ފާސްެވއްޖެ. ބަލައިގަތުމަށްގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން 

ނަޑއަޅަން.   ކަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިގަ 9:00 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 2015 މާރިޗު 9 ޮއންނާނީ ގެ ޖަލްސާއެއްދެން މަޖިލީހު

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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