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 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނާއިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

  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 

ޖަލްސާތަްއ  މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 ްއވި މަަސއްކަތާ މިއަދު ފެށޭއިރުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި ުހރިހާ މެންބަރުން ވޭތުވެދިަޔ ދައުރުަގއި ކުރެ

އަދި މި ފެށޭ ދައުރުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ކުރައްވާނެ މަސަްއކަތަށް ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި 

ީކ އްސަާސ އިން ކުެރވޭ މަަސއްކަތަޑުމެން އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ މި މުއަ ދަްނނަވަން. ައޅުަގނ މަރުޙަބާ އާއި ުޝކުރު

 ލުހާ ދުޢާކުރާ ހުރި މަސައްކަތެއް ކަމުަގއި ލެްއވުްނ އެދި ހެޔޮރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ،އިގަންނަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލަ 

  ކުރިއަށް ދާނަން. ގެންއިއަޅުަގނޑު މިއަުދގެ އެޖެންޑާ އައި 

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  !ފްުކރައްވާތިމާ ބަރު؛އެޖެްނޑާ. އެޖެންޑާ ނަންުދވަހުގެ  ،3 ؛މިއަދުގެ

 .2112/13/11/އޖންޑާ ނަންބަރު އެޖެ -3.1

ވަަނ  2112ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްޔާ. އެއީ  7އަށް،  2112/12/31 އިން 2112/12/22 ޔައުިމއްޔާ ނަންބަރު -3.2

ވަނަ ޖަލްސާ އަްށ ހުރި ަޔުއމިއްޔާތައް. މި ަޔއުމިއްޔާަތއް  31އިން  ވަނަ ޖަލްސާ 22ވަނަ ދައުުރގެ  2އަހަރުގެ 

 ކު ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިުނވާތީ އެްއވެސް މެންބަރަ ގައިހުޝާއިޢުކުރުމަށްފަ އިުޓގައި މަޖިލީހުގެ ވެބްސަ
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އް ކަމަށް މަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާަތކެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ

 ނިންމައިފިން.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ޓީތަކަށް ައއި ަބދަލުތައް. ޤައުމީ ސަލާމަތުތުން އަންގާ އެންގުން. ަމޖިލީހުގެ ކޮމި. ރިާޔސ2ަ ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

މްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

ން ސިޓީ މެންޓްރީ ގްރޫޕުއެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލިން ހަމަޖައްަސިއދެއްވުން އެދި ޔާމިهللا ދާއިާރގެ މެންބަރު ަޢބްދު ވެލިދޫ

 ން މަޖިލީހުގައިމަތީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއި ާވ ގޮތުގެ 117ވާފަިއވޭ. އެ ސިޓީ ލިުބމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އްފޮނު

ޮއގަސްުޓ  22 މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.ެއމް.އެސްައކުންހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލި

މަތީން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ 117ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ . އެހެންަކމުން، ަގއި އަްނގާފ2112ަ

ަސލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ  ންކުަރން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އެކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާ

ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ދާއި އެ ކޮމިޓީ އަށް ަމތިވެރީެގ ބަދަލުގައި ރިޔާޟު هللا ބަރު ޢަބްދުޒަތްތެިރ މެންކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއް

މެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފައިޭވ. ެއ ްއވުން އެދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިއިން މުޙައްމަދު ހަމަޖައްސައިދެމެންބަރު ޙުސަ

ސިޔާސީ  މަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ 117ސިޓީ ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ަގއި 2112ސެޕްޓެމްބަރު  2ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ގްޫރޕްގެ މެންޓްރީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލި

މަތީން އެކަން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ 117. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ އަންގާފަ

ޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަްށ އައި ބަދަލުތައް ދަންަނވައިާލނަން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. އަިދވެސް މަ

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

ދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ދާއޫ މެންބަރު ޖަޢުފަރުމެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ، އަދި އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި 

 ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ނައިފަރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ 

މެންޓްރީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިއަދި ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހަމަޖައްސައިދެްއވުން ެއދި 

މަތީން  ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ 117ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވޭ. އެ ސިޓީ ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 2މެންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން އި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމަޖިލީހުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ  117. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ަގއި އަްނގާފ2112ަސެޕްޓެމްބަރު 

ކޮމިޓީަގިއ  ގެމަތީން ެއކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލު. ޤައުމީ ސަލާމަތު ގޮތުގެ
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ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީގެ ބަދަލުގައި ެއ ކޮމިޓީ އަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

މެންޓްރީ ދެއްވުން ެއދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިއިން މުޙައްމަދު ަލޠީފް ހަމަޖައްސައިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަދާއި

މަތީން  )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްާދގެ  117ގަާވއިދުގެ  ވޭ. އެ ސިޓީ ލިބުމުން މަޖިލީހުގެގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފައި

 2ލީޑަރުންނަށް ެއކަން ާވނީ އެސް.ެއސް.އެްމއަކުން  މެންޓްރީ ގްޫރޕްގެގެ ޕާލިތަކުމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާޓީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ  117. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ަގއި އަްނގާފ2112ަސެޕްޓެމްބަރު 

އްސަސާތަުކގެ ތަކަށް އައި ބަދަލު. މިނިވަން މުއައެކަން ެއގޮަތށް އިޢުލާންކުރަން. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ މަތީން ގޮތުގެ

މީގެ ޒަތްތެރި ެމންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުކަންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ މާފަންނު ުއތުރު ދާއިރާގެ ިޢއް

ދެްއވުން އެިދ ހަމަޖައްސައިهللا ވާ ޢަބްދުިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އީ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ

ވަނަ މާއްދާެގ  117މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،މެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލި

އެކަން ވާނީ  ނަށްގެ ލީޑަރުންމެންޓްރީ ގްރޫޕުހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލި މަތީން މަޖިލީހުގައި ވާ ގޮުތގެ)ހ(ގައި 

 117. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ަގއި އަންގާފ2112ަްޕޓެމްބަރު ސެ 9އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ލާންކުރަން.މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް އިޢު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ

 

 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެއް ނެތް.މިއަދު އެްއވެސް މަސަްއކަ ގެ ދަށުންމި އައިޓަމު ުސވާލު. ،2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 

 ކަންކަން  . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޅާ ކަންކަން. ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަ މަޖިލީހުގެ ،6 ޑާ ައއިޓަމުއެޖެން

ގްިރޓީ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފަިއވާ ެމންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަްށ ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ޕޮލިސް އިންޓެ -6.1

މަތީން އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި  ަގިއވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 22ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  ،2112/2

ެތއް ނިންމެވުމަށް ެއ ގޮބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއާވ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރަްއވައި 
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އިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ގުޅޭ ދާއިރާ ކޮިމޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފަ މައްސަލައާ

 ށް ދަންނަވަން. ޖެނެރަލަަވއިދެްއވުމަށް ަކއުންސެްލ އިްއވަ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ދަންނަވަމެވެ. ޕޮލިސް  މުޙައްމަދަށް، ވެދުންަސލާމަށްފަހު ަމސީޙްهللا ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ފުލުހުންެގ ، 2112/2ްއޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ން ހުސްވެފަިއވާ މެންބަރުކަމަށް ޢަގްރިޓީ ކޮމިޝަނުއިންޓެ

މަތީން އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިްނ  ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގަިއވާ ގޮުތގެ 22ޤާނޫނުގެ 

އަލްފާޟިލް  -1އެކު ފޮނުވީމެވެ.  އާއެ ބޭފުޅުންގެ ވަނަވަރު މި ސިޓީ ންނަ ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅާއިއަޅުަގނޑަށް ފެ

ގ. ގޮފި. ވީމާ، މި  ތު ޢިއްޒަތު،. އަްލއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންޙ2ަ. 2231އާދަމް ސަޢީދު މޫސާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 

މަތީން  ޅުއްވައިެދއްަވއި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއގެދެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަ

. 2112ގަްސޓު އޮ 22. 1232ޛުލްޤައިދާ  2ދެމެވެ. ނިންމަވައިދެްއވުން އެދެމެވެ. އިޙްތިތާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެ 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. އްތައްސަސާަތކުގެ ަކންތަރާސާކުރުމަށް މިނިވަން މުއަމި މައްސަލަ ދި

 ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ަގިއވާ ގޮުތގެ  112ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދި، 6.2ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން -6.2

ނ މަތީން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ ންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑައެޅުމަށް ޓަކައި އިްނޑިާއަގއި ހުއިން ސަފީރުން ކަ

ށް ޢައްޔަންކުރެްއުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފަިއވާ ގ. އުފާ / އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ ސަފީރުކަމަ

ވުމުގެ މައްސަލަ. ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓ އަށް ފޮނު އާމައްސަލަ މަށް އެޮގތެއް ނިންމެވުނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްަވއި 

 ށް ދަންނަވަން. އިެދްއވުމަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލަވަާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްވަ އް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. މުޙައްމަދަށް، ވެދުން  މަސީޙްهللا ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މަތީން ބޭރު  ވާ ގޮތުގެަބޔާންޮކށްފައި ވަަނ މާއްދާގެ )ދ(ގައި 112ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ިއންޑިާއގައި ހު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ ށް ގ. އުފާ ންނަވާ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސަފީރުކަމައިން ސަފީރުން ކަ

ސްދުކުރާތީ، އޭނާ ސަފީުރަކމަށް ހަމަޖެއްސެވުމާ މެދު ގަ  ންކުރުމަށްއްމަދު ޢައްޔަ/ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙަ

ަދވައިެދްއވައި އެ ަމޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތެްއ އަްނގަަވއިދެްއވުން އެދެމެވެ. މި އްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަްޝވަރާ ހޯ
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ން އަންަގއިދޭ ާކޑުގެ ކޮޕީ ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާްމ ރަްއޔިތެއްކަ ިދވެހި އިވަަނވަރާ ގެއެކު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ސިޓީއާ

ޔާމީން هللا . ާޚދިމްކުމް، ޢަބްދ2112ު ސެޕްޓެމްބަރ 11. 1232ޛުލްޤައިދާ  12 ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެން.

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ނިންމަން.މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަ

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ދަށުން މިއަދު ެއްއވެސް ޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމު ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަން. މަޖި 7 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

     މަސައްކަތެއް ނެތް. 

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުށެއް އިޞްލާުޙކުރުން. އެަފދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުާރކަްށ  ގެ ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިެލއް ،2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 ކު ނެތް.މިއަދަ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްކަތެއް ނެތް.މިއަދު ެއއްެވސް މަސަ ވެސްގެ ދަށުންއިބްތިާދޢީ ބަހުސް. މި އައިޓަމު ،9ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.11
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނެތް. މަސައްކަތެއްއެްއެވސް ގެ ދަށުންވެސް މިއަދު ހުރި މަސައްކަތް. މި އައިޓަމު  މިނުނި .11 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޅާ ކަންކަން. ތަކުން ހުށަހަ. ކޮމިޓީ 11 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

ކާރަށް ބޭނުންވާ ބަެއއް ދޭ ގޮުތަގއި ސަރު ައގެއްޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ަކނޑަެއޅޭ  ،77/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  -11.1

އްސަސާަތކުެގ ހޭ؛ މިނިވަން މުއައްސަސާތަާކ ބެމިނިަވން މުއަ، ނެގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު އެްއޗެތި 

ަގއި ޢިއްޒަތްތެިރ 2112 އޮަގސްޓް 22ގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ނިންމެވި ގޮތު  މިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައިބެހޭ ކޮކާ އްތަކަންތަ

ކާ ބެހޭ އްތަ ކަންތަ ްއސަސާތަކުގެވާނީ މިނިވަން މުއަ ވާނީ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއް  މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައި

ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިނިވަން ލީ ސަލީމް. )ނަޫދ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަފު ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

ޢަލީ މުޤައްރިރު، ކޮމިޓީެގ ނައިބު  އެ ،މުންވަގުތު ވަަޑއިގެން ނެތު އްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު މިމުއަ

 މަޢުރޫފް މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.

 

  ވުްނ:ވާހަކަދެއްކެ ކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްކެނދި

ގޮތަްށ ސަރުކާުރން ބޭނުންވާ ބަެއއް ަތކެތި  ަޝރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ަކނަޑއެޭޅ ައގެްއ ދޭ، 77/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދިރާސާކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މި އްަސސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އުވާލުމުގެ ބިލު، މިނިވަން މުއަބެހޭ ޤާނޫނު  ނެގުމާ

 ޝުކުރިއްޔާ.ހުށަހަޅަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްކުރުމަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މި ރިޕޯޓަށް ބަހު ތްތެރި މެްނބަރު. މި ރިޕޯޓަށްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގު  22މިނެޓު  12އަށް ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޕީ  29މިނެޓު  27ށް ނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަތު ދަންކަ

ދާލަތު ޕާޓީ އަށް ިސކުންތު. ޢަ 12މިނެޓު  3.އޭ އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ 22މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 

މިނެޓު. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް  3މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް  3

ންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި އެްއެވސް މެލަން. )ަވގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ޞަުތ ހުޅުަވއިއެދިަވޑަިއގަތުމަށް ފުރު

މަތީން  މާްއދާގެ )ށ(ގަިއވާ ގޮުތގެ ދަށުން، ވަނަ ނަންބަރުގެ  3މާއްދާެގ )ހ(ެގ  72ނުގަންަނވާ. ގަާވިއދުގެ އެދިަވޑަެއއް
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ނަޑއެޭޅ އަގެ ަޝރީޢަތް މެދުވެ، 77/6ޤާނޫނު ނަންބަރު   ެއއްޗެތި ސަރުކާުރން ބޭނުންވާ ބައެއް  ދޭ ގޮތުަގއި އްރިކޮށް ކަ

ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. މި ބިލަށް ވޯޓުގެ ގަީޑަގއި ވޯޓަށް ދަންނަވާނެ ވާހަކަ  3ބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލުގެ  ނެގުމާ

ކަމަށް ޓަކައި ލުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާ ލަން. )ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަ

ހިސާބަށް ގޮސްފަިއާވ ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ އެހުމަށް ނިންމާ ޓުްނ ވަހުގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ވޯދު  ،12.1ދަންނަވަން. 

ަގިއ 1331ތުމާ އެީކގައި ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ އިތުރު މަސަްއކަތެްއ ނެ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ދާނީ. ާއދެ! އެހެންވީމަ، މި

ނ ަވގުތަށް  ން. މިއަށްދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަކުރިިއގެން ޖަލްސާ އަ  ޝުކުރިއްާޔ.. ލަންޑައިޖަލްސާ މެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލއްުވން[  ]އަށް  13:31އިން  19:12: ޖަލްސާ މެދުކަ
 

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނާއިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 ށް ވޯޓަށް އެހުން.. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަ 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑޮކޅުތައް ޗެކްކޮށްެލއްވުން ދަންަނވަން. މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްަތއް ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު 

މާދަމާ ވަރަްށ ގިނަ ކޮމިޓީތަކުެގ މަސަްއަކތް ފެށޭނެ. ދެން، ހުރިހާ  ؛ފަށާގެންދާއިރުަގއި ކޮމިޓީތަކުެގ މަސައްކަތް 

 ދަންނަވާލީ. އަިދވެސް އެއްފަހަރުހަމަ ަޓކައި މި ވާހަކަ  ސަމާލުކަމަށް ހަމަ ތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސްޢިއްޒަތް

ކޮށްލެްއވުމަށް. މިއަުދެގ އެޖެންާޑގެ މަސަްއކަތްތައް ކާޑުކޮޅުަތްއ ޗެކު މެންބަރުން  ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލަން

ނަޑއެޅިފަިއވާ  ލެވުުނއިރުަގއިއިނޑުމެން ކުރީ ދަންފަޅީަގއި ހުއްޓަ އަޅުގަ  ތާވަްލުކރެވިފައި ހުރި މަަސއްކަުތގެ  ،ިމައދަށް ކަ

ނޑު މިހާރު މި އަށް 12 ެއގޮތުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު .ގޮއްސަވަނީ ހަމައަށް ން ވޯޓަށް ހުރި މަސައްކަތްތަކާތެރެއި  އަުޅގަ

ކަންކަމަށް  އި ހުރިުދވަހުގެ މަަސއްކަުތގެ ެތރެއިން ވޯުޓ ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮްއސަ، 12.1 ޑާ ައއިޓަމު. އެޖެންދަނީ

ނަޑއެޅޭ ައގެއް ދޭ ޮގތުގައި ސަރުކާރަށް ބޭނުންާވ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް  ،77/6ވޯޓަށް އެހުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެދު  ޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާބައެއް އެްއޗެހި ނެގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު، ކޮމި

 ދެްއވުމަށް ަދންނަވަން. ްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 22    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22         ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝަރީޢަތް ެމދުވެރިކޮށް ަކނަޑއެޅޭ ައެގއް  ،77/6ޤާނޫނު ނަންބަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަާވލަނީ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. 

ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް  ދޭ ގޮތުަގއި ސަރުކާރަށް ބޭުނންވާ ބައެއް އެްއޗެހި ނެގުމާ ބެހޭ

. ފެންނަ ކަމަށް 22ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ާހޒިރުވެދެއްވި ގޮތް. ދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުފާސްކުރުމާ މެ

ކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ނެތް. ވަ ންގެ އަދަދު؛ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. ނުފެނ22ްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

. 22ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .2 ؛ންގެ އަދަދުވޯޓުެދްއވި މެންބަރުބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

 ކަމުަގއި ދަންނަވަން.  އާ އެކު ފާސްވީމި ނަތީޖާ .22. ޖުމްލަ؛ 27ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިއަުދގެ އެޖެންޑާަގއި އިތުރު އެހެން މަސައްކަެތއް ނެތް.  .މަސައްކަތްއިތުރު އެހެން ، 13 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 

 ނިންމުން 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ގައި. 9311 ވާ އަންގާރަ ުދވަހު ހެނދުނު 2112ޮއކްޓޯބަރު  12 ،ދެން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


