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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްމެްނބަރުން.26ްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/4މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ް.ްޔައުއްިމޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތް.3.2އެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.2

ް

ްއެންގުން.ރިޔާސަތުންްއަންގާް.4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްިރާޔސަތުނ4ްައއިޓަމު .ްް ްބައްދަލުވުންތައް. ްކޮމިޓީތަކުގެ ްއޮތް ްިމއަދުަގއި ްއެންގުން. ަގއ11:15ްިއަންގާ

ްގައިްަގާވއިދުްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ11:15ިގައި.1ްްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަުކގެްަކންތަކާްބެހޭްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ްކޮމިޓީ،ްކޮމިީޓްކޮޓަިރ11:15ްގައި.2ްް ްތަރައްޤީ ްަޤއުމީ ްކޮމިޓީެގްސަބ2:11ްްްަގއި.3ްްަގއި ގަިއްޤައުީމްސަލާމަތުގެ

ްަގއި.1ކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ް

ް.ްސުވާލު.5
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް..ްުސވ5ާައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ްހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް.ްމަޖިލ6ްީ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް..ްމަޖ6ިައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްއަލަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް..ްމަޖ7ިައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްތ8ަޑާ ްބި.ްކުރިން ްމަސައްކަެތްއްޢާރުފުކުރެވިފަިއވާ ްދަށުން ްއަިއޓަމުގެ ްއިޞްލާުޙކުރުން.ްމި ްުކށެއް ލެއް

ްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަހުސް.ްް.ްއިބްތިދާޢ9ީޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

9.1-ްް ްބަހުސަށް، ްއިބްތިދާޢީ ްރަޝ9.1ްީމިއަދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްވަނީ ްމި ދުްަގއި

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤަރާރެއް.ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިއަދުގެްޖަލްސާގައިްއަދިްވަަޑިއގެންްނެތް.ް
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9.2-ްް ްއައިޓަމު ްމަޚްލޫފ9.2ްްުއެޖެންޑާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްެދުކނު ްގަލޮޅު ްއޮތީ ަގއި

ް.ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްބިލެއް.ްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަޑަިއގެންްނެތް

9.3-ްް ްައއިަޓމު ްއެޖެންޑާ ްޢާރިފ9.3ްްުއަދި ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްަވއިކަރަދޫ ްވަނީ ްމި ަގއި

ްއެހެންކަމުން،ް ްނެތް. ްވަަޑއިގެން ްއަދި ްއަށް ްޖަލްސާ ްިމައދުގެ ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްބިލެްއ. ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްކަންްނެތް.މިްހިސާބުންްކުރިއަށްްގެންދެވ9ްްޭއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ް.ްނުނިމިްހުރ11ިޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްައއިޓަމު 11ްޑާ ްއައިޓަުމްހު.ްކޮމިީޓތަކުން ްނެތް.ްއެޖެންޑާ ްމަސައްަކތެއް ްދަށުން ްއައިޓަުމގެ ްކަންކަން.ްމި ށަހަޅާ

12ްް ްދާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑާލަން.1:31ްްއަށް ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްިމއަދުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބަށް ްެއ ްއެހެްނވީމާ، ަގއި.

ްވައްސަލާމްްޢަލަިއކުމް.

ް

ް]އަށ13:31ްްްއިްނ19:17ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުންް.ްވޯޓަށ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެންޑާް .الرحينްالرحونްهللاްبسن ްދަނީ ްމި ްހިސާބުން ްމި ްދަށުން ްއުސޫލުގެ ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ނޑުމެން އަުޅގަ

ް 12ްްއައިޓަމު ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްެއހުމަށް ްވޯޓަށް ްނަންބ12.1ްައަށް. ްޤާނޫނު ޖުޑީޝަލ2118/11ްްްރު

ް ްޤާޫނނުގެ ްކޮމިޝަނުގެ 11ްްސަރވިސް ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްސަރވިސ4ްްްވަނަ ްޖުޑީޝަލް ްަދށުން ްނަންބަރުގެ ވަނަ
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ްމެންބަރުގެް ްހުންނެވި ްަކނަޑއަުޅއްވާަފއި ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްމެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ

ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްހުސްވެފައިވާތީ ްމެންބަރަކ11ްްުްމަޤާމު ްމަޤާމަށް ްއެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްވާ ް)ހ(ގައި ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްޖަހަންޖެހޭް ްޓަަކއި ްއެހުމަށް ްވޯޓަްށ ްމި ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްނަންފުޅުަތކަށް ްުހށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމައްސަަލ؛ ނަޑއެޅުމުެގ ކަ

ް)ަވގުތުކޮ ްއެދެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިހަށް ްއަމީންޢާއްމު ްޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްރަނގަބީލު ްހުރިހާ ަޅކަށްފަހު(

ްޤާނޫނުް ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯަޓށް ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަަވން. ްޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ްާކޑުކޮޅުަތްއ ްވެސް މެންބަރުން

ް 2118/11ްްނަންބަރު ްޤާނޫނުގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް 11ްްޖުޑީަޝލް ް)ހ(ގެ ްމާއްާދެގ ްނަންބަރުގ4ްްެވަނަ ވަނަ

ްޖުޑީޝަ ްތެރެއިްންދަށުން، ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުަކމަށް ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރިވސް ލް

ް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްހުސްވެފައިާވތީ ްމަޤާމު ްމެންބަރުގެ ްހުންނެވި ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްގޮތުެގ11ްްކަ ްވާ ް)ހ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއިލް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގެމަނަފުށީ ްމަޤާމަށް ްއެ ްވިލުފުީށްމަތިން ްޢައްޔަންކުެރއްވުމަްށ، ްއަޙްމަދު ހާމު

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްވަިއކަރަދޫ ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްްއވުމަށް.ްްޢާރިފުްތާއީދުކުރެއްވިްހުށަހެުޅްއވުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަންަނވާްޮގތަކަށްްވޯޓުދެ

 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

75ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

34ްްްްވޯޓުްދެްއވީ:

39ްްްްްްްްއވާ:ވޯޓުްނުދެ

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުެގ ްަބއިވެރި 73ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ ްފާސްވުމަށް .37ް ްޖުމްލަ ްޖުޑީޝަްލ73ް. ްއެހެންކަމުން .

ްކޮމިޝަނު ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްޤާނޫނުގަިއވާ ްކޮމިޝަުނގެ ްރައްޔިތުންެގްސަރވިސް ްމެންބަރުކަމަށް ެގ
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ްޤާނޫނުގެް ްހުންނެިވްމަޤާމަށް،ްއެ ނޑަައޅުްއވާފައި ްތެރެއިންްކަ ްމެންބަރުންގެ ް)ހ(ްގަިއާވ11ްްމަޖިލީހުގެ ވަނަްމާއްދާގެ

ނުޑްމިހާރުް ްާފހެއްނުވި.ްއަުޅގަ ްނަންފުޅު ްއަޙްމަދުގެ ްިއލްހާމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްގެމަނަފުށީ ގޮތުެގްމަތިން

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްދަންނަވަނީ ްމި 2118/11ްްވޯޓަށް ްޤާނޫނުގެ ްކޮމިޝަނުެގ ްސަރވިސް ވަަންމާއްާދގ11ްްެޖުީޑޝަލް

ް ްމަޖިލީހުގ4ްްެ)ހ(ގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްދަށުން ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ްމެންބަރުގެ ްހުންނެވި ނަޑއަޅުްއވާފައި ްތެރެއިންްކަ ްޤާނޫނުގެްްމެންބަރުންގެ ްއެ ްމާއްދާެގ11ްްމަޤާމުްހުސްވެފައިވާތީ ވަނަ

)ހ(ްގަިއާވްގޮުތގެްމަތިންްެއްމަޤާމަށްްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަުދްޙަމްޒާްޢަްއޔަންކުެރއްވުމަށް،ް

ްއުތުރު ްގަލޮުޅ ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްޢިްއޒަތްތެިރްްނޮޅިވަރަމު ދާއިާރގެ

ްޢަބްދު ްއީވާ ްގޮތަކަްށްهللاްމެންބަރު ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްހުށަހެޅުްއވުމާ ތާީއދުކުރެއްވި

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.ްް

 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

75ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

43ްްްވޯޓުްދެްއވީ:

27ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްެއހެންކަމުންްޤާނޫނުްނަންބަރ71ްު.ްޖުމްލ36ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުްނވާްއަދަދ71ްުރުގެްއަދަދުްވޯޓުަގއިްަބއިވެރިްމެންބަ

2118/11ްް ްޤާނޫނުގެ ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރިވސް 11ްްޖުޑީޝަލް ް)ހ(ގެ ްމާއްާދގެ ްދަށުނ4ްްްވަނަ ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުކަމަށް ްކޮމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ނޑައަުޅއްވާަފިއްޖުޑީޝަލް ްކަ ްތެރެއިން ގެ



6 

 

ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްގަިއާވްގޮުތގެްމަތިންްެއްމަޤާމަށ11ްްްހުންނެވިްމެންބަރުގެްމަޤާމަށްްހުސްވެފަިއވާތީްެއްޤާނޫނުގެް

ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްްމަޖިލީހުންްފާސްވެއްޖެ.ް

ްްއެޖެންޑާް-12.2 ްކަްނކަމަށްްް،12.2އައިޓަމު ްގޮސްފައިވާ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުން ްެތރެއިން ްމަސައްކަުތގެ ދުވަުހގެ

ްވޯޓަށްްއެހުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްައއިަޓމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެްތ.ްުރްއެހެންްމަސައްކަތް.ް.ްއިތ13ުައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަގއި.9:11ްވާްބުދަްދުވަހުްހެނދުނ2113ްްުއޮކްޓޯބަރ23ްްުދެން،ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއެއްްއޮންނާނީް

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްرب  ްهلل والحود

____________ 


