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 09:46 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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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 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 31ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ކުރު އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާންވަހުެގ އެޖެންޑާ ދު ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/1/10އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްޔާ.  6 ،ައށް 2015/18/6އިން  2015/18/1ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. މި  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ އެްއވަނަ ޖަލްސާއިން  2015އެއީ 

ޞްލާޙެްއ ފަހު އެއް ވެސް މެންބަރަކު އި ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ޝާއިޢުކުުރމަށް

ޔާސަތުން ގަބޫލުކުާރ ތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިން ިމ ޔައުމިްއޔާަގވާިއދުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ، 

 ތަެކއް ކަމުަގއި ނިްނމައިފިން.ޔައުމިްއޔާ

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާ ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ަގިއ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  11:15ގޮތް.  ުކގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާމިއަދު ކޮމިޓީތަ -4.1

 . 1އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ޤަ ގައި  2:00. މެންދުރުފަހު 3ޓަރި ކޮ

ވިފަިއާވ ފޮނުައކަށް ޓީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ 128 ގަާވއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  -4.2

ނޑައަުޅއްަވއި އަޅުަގނޑަށް އަންގަވާަފއިވާތީ އެ ކޮމިޓީާއިއ  އެ ކޮމިޓީައކުން ނިންމަވާނެ ެއއް،ސަލަމައް ސުންގަޑި ކަ

 -1؛ އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީޤަކުރަން. ޢުލާންން އިމަތީ ގޮުތގެ ވަނަ މާއްދާަގިއވާ 128ސުންގަޑި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ޢުޘްމާން  ޖަމީލް ގެމަަނފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 . 2015 ރިޗުމާ 24 ؛ޙު ގެނައުމުގެ ބިލުވެހިރާއްޖޭގެ ޖަުލތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް އިްޞލާދި ، 2013/14

 

 ށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު.މަޖިލީހަ . 5

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ން ޖެހޭ ބިލު.މަޖިލީހަށް ތައާރަފުކުރަ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 -5.1 ން ޖެހޭ ބިލު.މަޖިލީހަށް ތައާރަފުކުރަ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ...ދާއިރާ މަކުނުދޫ -5.1

ވެހިރާއްޖޭެގ ދި  ،2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ގެރާމަކުނުދޫ ދާއި

ވެހިާރއްޖޭގެ ދި 2014/9ގާނޫނު ނަންަބރު ިކޔުން ިއއްވުން. އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ  ގޫބާތަށްޢުނޫނުލްޤާ

 އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. ގޫބާތަށްޢުޤާނޫނުލް

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.. 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ބަންދުކުރެއްވުުމގެ މައްސަލަ  ޢާޡިމްްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިލީހުެގ މެދުރައްޔިތުންގެ މަޖި -6.1

ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ  ނިންެމވި އިން ދިރާސާކުރަްއވަ. އެ މަްއސަލަ އެ ކޮމިޓީމުންއިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުްއވު

އްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ އިމްތިޔާުޒ ގައި އި  2015 ރިޗުމާ 19
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ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އި .ދު ރަޝީދުރު އަޙްމައްޒަތްތެރި މެންބަގައްޫދ ދާއިރާގެ އި  ،ގެ މުޤައްރިރުކޮމިޓީ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ބަންދުކުރެވުނު މައްސަލަ ޢާޡިމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވޭރުހެން. ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުަރއީސް ޝުކުރިއްޔާ

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުރިާހ  ން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވިކޮމިޓީއެ މައްސަލަ  މުން އެށަހެޅުހު އިމްތިޔާޒު ކޮމިީޓއަށް

 .ްއުވމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަންންމަަވއިދެގޮތުން ގޮެތއް ނި ބެހޭ އެއާ، އެހެްނވީމާ ޅުންނަށް މިހާރު ފޮނުވިފައިވާނީ.ބޭފު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި އިުރގެ ބަހުސްގެ ގަޑި  1ަވނީ  އެޅިފައިމެްނބަރު. އާދެ! މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ޖުމްލަ ކަ

 7. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިުކންތު 58މިނެޓު  14އަށް ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޕީ 59 މިނެޓު 27އެމަށް ޕީ.ޕީ. ވަގުތު. ެއއީ

ވަިކ ޕާޓީައކަށް  .މިނެޓު 3ތު ޕާީޓއަްށ އަދާލަ .ސިކުންތު 15މިނެޓު  3.ޑީ.ޭއއަށް ސިކުންތު. އެމް 48 މިނެޓު

ނޑު ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ތިން މިނެޓު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ރުޞަތު މިހާރު މި ފުއަޅުގަ

ނުޑ މިހާރު މި  ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ() އެދިަވަޑއިގަތުމަށް. ފުރުޞަތަށް ލާއަށްޙަ ހުޅުވާލަނީ ބަހުސްގެ މަރު އަުޅގަ

ދެވަަޑއިގެން އިށީނ، ނަމަ ބޭނުންފުޅުއަށް. ދީއިބްރާހީމްދީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ފޭދޫފުރުޞަތުއަރުވަނީ 

 ދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ކަފުޅުވާހަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 ންސުލޫކު ކޮމިޓީ؛ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ މި މަޖިލީހަށް މި ގަާވއިދު

މު ިއޞްލާޙުތަކެކޭ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިމާވެފައިާވ އްވަރަށް މުހިމީ ފަިއވާ އިޞްލާޙުަތކަކީ ހުށަހަޅުއްވާ

ނޑުމެން މީ  .ސް އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެސުލޫކީ މައްސަލަަތއް މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެ އަުޅގަ

 ...އިަރްއޔިތުންގެ ައޑު ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން ނުވާތީ މިހާފައިވަޑަިއގެންްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިތުރު އެްއވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިޝުކުރިއްޔާ އި

ނަޑއަޅަން.  ބަހުސްގެ މަރުހަލާ ނިމުނީ  ކަމުގައި ކަ
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ޟް އިސްމާޢީލް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ އިރައްޔިތު -6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -6.2

 ނިންމެވި  އިން ދިރާސާކުރައްވަ އެ މައްސަލަ އެ ކޮމިޓީ، މުން މައްސަލަ އިމްތިޔާޒު ކޮމިީޓއަށް ހުށަހެޅުމުންއްވުބަންދުކުރެ

ނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންަގއި އި 2015 ރިޗުމާ 19މި ރިޕޯޓު  .ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

. ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ،ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ އިމްތިާޔޒު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލް ިއސްމާޢީ ޟްިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާ މަޖިލީހުގެ ގަމު ާދއިރާގެ ަރއްިޔތުންގެ .ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ 

ގޮުތގެ  ން ދިާރސާކުރަްއވައި ނިންމެވިމައްސަލަ ކޮމިޓީ މުން އެހުށަހެޅު އިްމތިޔާޒު ކޮމިީޓއަށް ކުރެވުނު މައްސަލަބަންދު

ނޑު  ރިޕޯޓު ، އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ މިހާރު ގެ އަތްޕުުޅގައި މި ރިޕޯޓް ޅުންހުރިހާ ބޭފު .ހުށަހަޅަންތަޅުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަންނި  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ. .ންމަވައިދެްއވުމަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 27 ށްއެމަޕީ.ޕީ. އީ،އެ ވަުގތު. ގަޑިއިުރގެ ބަހުސް 1ރިޕޯޓަށް ޖުމްލަ މި  އާދެ،ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއް

ސިކުންތު.  48 މިނެޓު 7. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ކުންތުސި 58މިނެޓު  14އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 59 މިނެޓު

ްއޒަތްތެރި ބަތްނުވާ އިވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސް .މިނެޓު 3އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ  .ސިކުންތު 15މިނެޓު  3.ޑީ.ޭއއަށް އެމް

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ފަސްމެންބަރަށް   ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީމިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަ

  ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނުޑ  ފަިއވާ ރިޕޯޓަކަށް ވާތީެރވިއްޗަށް އަިލއަޅުަވއި ތަްއޔާރުކުމި ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަރިޕޯޓަށް ޅާފައިވާ ހުށަހަ އަުޅގަ

 ްއޒަްތތެރި ރައީސް. . ޝުކުރިއްޔާ އިކަމަށް ދާނެ ެވގެންާލގައި މި ރިޕޯޓު ފާސްޙަވޯޓުގެ މަރު އުއްމީދުކުރަނީ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީއަުރވަނީ،  ފުރުޞަތު މި އަޅުަގނުޑ މިހާރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 ަޞތު އެބައޮތް. ދެަވަޑއިގެން ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުއިށީނ ،ނަމަ ޒުރުވެިރވެަވަޑއިގަންަނވާޢުށް. އިސްމާޢީލަ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން މި   ފެނިގެންދަނީ އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތަނަށް ިތއްބެ މި ނަމުަގއި ވަަޑއިގެންކޮށްދިނުމަށްޓައި އެކަުމގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން 

 ... ޮގތުން މަލުކުރައްވަމުން ގެންަދވާޢަ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  .ޝުކުރިއްޔާ   ޢަލީ  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  އުތުރު ފުވައްމުލަކުއަުޅގަ

 ށް.ޝާހަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ރުެމންބަ ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ން މި ރިޕޯޓު ފޮނުވާފައިވާ ގޮަތކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިކަން ހިނގާފަިއވާ ޮގތުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ކޮމިޓީ

ނޑު ތާއީުދކުރާ ވާަހކަ  ށްމި ރިޕޯޓަ، އެހެންވީމާ .ވަނީ ެލވިފައިއިތްކުރެިވގެން މި ރިޕޯުޓ އެކުަލވަރިޢާޔަ ައޅުގަ

ަޓކަިއ،  ސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްމި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލި .ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވޭ. އަދި ދަންނަވަން

ނޑުމެން ވިސްަނއި ފި އެބަޖެހޭ މިއަށްވުރެ މިއަްށވުރެން ހަރުކަިށ ، ޔަވަޅުތަެކއް އަޅަން. އެހެންވީމާފުރިހަމަައށް އަުޅގަ

 ގޮވާލަން. ުޝކުިރއްޔާ. ދޭތެރޭގައި ވިސްެނވުމަށް އަޅުަގނޑު  އެޅުމާ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ .ޝުކުރިއްޔާ   ށް.ޢާރިފަ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެލާ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

މި ދައުލަތް  ންގޮތު ބުނާ ޤާނޫނުއަސާސީ އްޔާގެ މްހޫރިދިވެހިރާއްޭޖެގ ޖު .ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް .`

ނޫނުތަކާިއ މި ދައުލަތުގެ ގާކަންމަތީ ންމެންނަށް ހަމަހަމަހުރިހާ އެ، ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސްކުރިއަށް ހިނގަންވާނެ. 

 .އީސްނުވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަދީގެންއްޕާނަން ޖާގަނޮހޮރު، ކުރާ ޖެއްސުމަށް ނޫނުއަސާސީ ހިނގަންވާނެ. މިހެންޤާ

ރަޙުމަތްފުޅުން هللا ތިބީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން.  އި ތަނަށް ފޮނުވާފަ އުުމގެ ަރއްޔިތުން މިޤައަޅުަގނޑުމެން މި 

ނޑުނަށް ޚިދުަމތްތަކެއް ކުެރވެމުންދިވެހި ރައްޔިތުން އެކު ފާހަަގކުަރން. މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުން އުފަލާ  ދާކަން ައޅުގަ

ނޑުމެން މަްއސަލަ ފޮނުވުމުން ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރަން ނެއް ވަކި ބަަޔކު ތެދުވެ މިހެން ހަޅޭއްލެވިަޔކަސް އަުޅގަ

 ..ގުުޑގުެޑއް.



6 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 އަށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އުމެއް ނޫނޭ. ޤަވަކި ބައެްއގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއީ

އުމުގެ ަކންތައްތައް ަބއްޓަންކޮށްދެްއވާޭށ. މި ރިޕޯޓަކީ ައޅުަގނޑު ޤަ ަޤއުމު ހިނާގނެ ގޮތަކަށް މި މި ، ވީމާއެހެން

ނޑުމެން...  ސައްތައިން ަސއްތަ ތާއީދުކުާރ ރިޕޯޓެއް. އަުޅގަ

 

 )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުެރއްވުން(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުސަތު މި ޝުކުރިއްޔާ

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހޯރަފުށީ

ވެސް ބަލަން ބޭނުންވާ، ދެކެން ބޭނުްނާވ ރަކީ ައޅުަގނޑުެމން އެްއގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިެގންދާ މަންޒަ

ނޑުމެންނަށް މި  ،ކެއް ނޫން. ަވކި މީހަކު ހައްޔަރުކޮްށގެންމަންޒަރުތަ ވަކި މީހަކު ޖަލުގައި ބާްއވާފައި ޮއވެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިއުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަގެންމަޖިލިސް ނުހިންގި ހަކީ ރައްޔިތުންނަށް މި މަޖިލީ ގެހުރި ކަމެއް. އަުޅގަ

 ...ޓަކައި މަށްކުރުމަތްޚިދު

 

 )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުެރއްވުން(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްވެސް ިއއްޒަތްތެރި  ންދެން ޕީ.ޕީ.ެއމު ،އި އެބަ އޮތްޝުކުރިއްާޔ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާިލމެންޓްރީ ގުރޫޕުން އަންގަވާފަ 

ހިސާބުން  ނެތުމާއެކު މިފައިމެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުނުދަްއކަާވނެ ކަމަށް. އިތުރު އެހެން ެއްއވެސް މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއެގން
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ނަޑއަޅަްނ. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައިހުމި ރިޕޯޓުގެ ބަ ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް  ،7 ކަ

، ގައި. އެހެންވީމާ 1:30ންދުރުފަހު އޮންނާނީ މިއަދު މެ ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓަށް އެހުމަްށ ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ނޑު ޖަްލސާ މި ނޑަ ހިސާބުން އަޅުގަ  ލާ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. އިމެދުކަ

 

 ]އަށް  13:30އިން  9:56ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އެހުަމށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  ،7 އައިޓަމުޖަލްސާ ކުިރއަށްގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންާޑ . عليكمالّسالم 

ނެގުމުގެ ުކރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު  ވޯޓު، ގެންދިއުން އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ އެހުމުގެ ކަންތައް މި ގަޑީަގއި ކުރިއަށް

 މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީޖައް

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ެތރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަށް ، 7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -7.1

 ރުންނަވާލަން އެބަ ޮއތް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަވޯޓަށް ެއއްެސވުން. މިއަދު މި އައިޓަމުގެ ދަށުން ދެ ޯވޓަކަށް ދަން

ފުރަތަމަ  ،)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓަށް ަދންނަވާލަން ކަމަށްއަރުވަން. ފުޅުކޮށްަމށް ހަނދުމަދެއްވުކޮށްލަކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު 

 ވުނު މައްސަލަބަންދުކުރެ ޢާޡިމްއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެދުމައްސަލަ. 

ކޮމިޓީން  ،ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ނިންމެވި  އި ސަލަ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވައެ މައް  ،އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެުޅމުން

 ކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

   41     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 41        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 40. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 53ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1އަދަދު؛  ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ. ަވިކ ގޮތަކަށް ވ1ޯމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރައްޔިތުންެގ ، އެހެންކަމުން .41. ޖުމްލަ؛ 21. ފާސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 41މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ބައިވެިރވި

ބަންދުކުރެވުނު މަްއސަލަ އިމްތިާޔޒު ކޮމިީޓއަްށ  ޢާޡިމްމެންބަރު ޢަލީ  ހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރިމަޖިލީހުގެ މެދު

މެވި ގޮތަށް ފާްސެވއްޖެ. ކޮމިޓީން ނިން ،ގޮުތގެ ރިޕޯޓު  ނިންމެވި އި މައްސަަލ ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައެ  ،ހުށަހެޅުމުން

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި ފަހު ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ަކމަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަމު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،މިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯޓު 

ސަލަ ެއ އެ މައް ،ށް ހުށަހެޅުމުންބަންދުކުރެއްވުނު މައްސަަލ އިމްތިޔާޒު ކޮމިީޓއަ އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟްމެންބަރު 

ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާމެދު އިއްޒަތްތެިރ  އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 53    ރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަ

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   40     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވު

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 85ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 39. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 53ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 2. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ 1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .40. ޖުމްލަ؛ 21ވާ އަދަދު؛ . ފާސްުވމަށް ބޭނުނ40ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބަންދުކުރެއްވުނު މައްސަލަ  އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟްގަުމ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ކޮމިޓީން  ،ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓު އި ސަލަ ެއ ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރަްއވައެ މައް  ،އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހެޅުމުން

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ންމެވި ގޮތަށް ނި

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގައި އުެފއްދުންތެރި މަސައްކަތެއް ކުެރއްވުމަށް ެއއްބާރުެލއްވުން ދެްއވާ ކަމަށް ޓަަކއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ލާެގ ޙަޟްރަތުން ާވގިހުރެގެްނ ޢާތަނަހޫ ވަސުބުޙާهللا ވަންތަ ކީރިތިބޮޑަށް ޝުކުރު ަދންނަވަން. ގަދަ  ވަރަށް

 ޗުމާރި 24އެއް އޮންނާނީ އްވާނެ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މަަސއްކަުތގައި އެކަލާނގެ ބަރަކާްތލަ އަޅުަގނޑުމެން މި

 ަގއި. 9:00ވާ އަންގާރަ ުދވަހުގެ ހެނދުނު  2015
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