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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 23ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާންވަހުެގ އެޖެންޑާ ދު ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/1/11އޖ/ންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އިޢުލާ -3.1

 

 .ގުންރިޔާސަތުން އަންގާ އެން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާ ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ަގިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް  10:00ގޮތް.  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ -4.1

އުީމ ޤަ ގައި  2:00. މެންދުރުފަހު 3ޓަރި ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮ ގައި ަގވާއިދު 11:15. 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 . 1ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި 
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ން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވިފަިއާވ ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ 128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުގެ  -4.2

ނޑަށް ައންގަވާަފއިވާީތ އެ ކޮމިޓީާއއި އެ ކޮމިޓީއަކުްނ ނިންމަވާނެ ސުންަގޑި ަކނޑަ ތައްމައްސަލަ އަުޅއްަވއި އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ  -1؛ ކުރަން. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީލާނުޢުން އިގޮުތގެ ަމތީ ވަނަ މާއްދާގަިއވާ 128ސުންގަޑިަތއް މަޖިލީހުގެ 

ނަންބަރު  ނުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫ މުޙައްމަދު ލަޠީފްއްޢަބްދު  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދިއްދޫ ،ފަރާތުން

 މަހިބަދޫ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -2. 2015ޖޫން  30 ؛އިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ިބލުޢާ، 2000/4

  .2015 އެޕްރީލް 30ގެ ބިލު ިޅވަރުކުިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ންކޮމިޓީ، 5ޓަމު އެޖެންޑާ ައއި

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓީގެ މެންބަރު ޝުޖާޢު ޙުސައިންގެ ސުލޫކީ މަްއސަލަތައް ހުންނާތީ ކަމަށް ބުނެ،  -5.1

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި  ނިންމެވި އިއެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ، ކޮމިޓީއަށް  ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ގެޤައުމީ ސަލާމަތު

މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާީނ  ަގއި ިއްއޒަތްތެރި 2015 ރިޗުމާ 05ރިޕޯޓު 

އްޒަތްތެރި އި. ރިޟާ އިްބރާހީމް މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގުަރއިދޫ ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ގެޤައުމީ ސަލާމަތު

 އަރުވަން. މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 

 ކަދެއްެކުވން:ވާހަ ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނޑު ހުށަހަޅަ  ައޅުަގނޑާ ތި ހަާވލުކުރެްއވި ،އާދެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ން. އިފިކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއިޅފައިމި ރިޕޯޓަށް ޖުމު . ިސކުންތު 59މިނެޓު  27ގަިޑއިރުެގ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1ވަނީ  ލަ ކަ

 15މިނެޓު  3އަށް .ޑީ.އޭ ސިކުންތު. އެމް 48ނެޓު، މި 7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  58މިނެޓު  14އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

މިނެޓު. އަުޅަގނުޑ  3 ނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށްނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްމި 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް 

ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ން. ހުސަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމިހާރު ބަ
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ވަޑައިގެްނ ދެއިށީނ، ޑަިއގަންނަާވ ނަމަވަ ޒުރުވެިރވެޢު ؛އަށް. ބޭނުންފުޅުهللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި 

 ދެްއކެވުުމގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް.ވާހަކަފުޅު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

އާދެ! ިމއަުދ ދާދި ދެންމެއަކު ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ްއަޒތްތެރި ރައީސް.ޝުކުިރއްޔާ އި`. 

ނޑު ވެސް ތާއީދު  އިބްރާހީމް ރިޟާ އެ ހުށަހެޅުއްވި ނޑު ދަންނަރިޕޯޓަށް އަުޅގަ ވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުރަން. އަުޅގަ

 ...އަޅުަގނޑުމެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑު ވެސް ފުުރޞަތަކަށް މި އެދުނީ  .އްޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ އި   ޙަޤީޤަތުގައި ދެންމެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އަުޅގަ

ނޑު ގަޫބލުރިޕޯޓަށް ތާއީދުކޮށްލުމުގެ ބޭ ލާަގއި ގޮތަކަށް ކުރާ ގޮުތގައި ިމއަދުގެ ޯވޓުގެ މަރުޙަުނމުގައި. އެއީ އަުޅގަ

 ުކރަން. ޝުކުރިއްޔާ.ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑު ވެސް ުއްއމީ  މަތީން ގޮުތގެއެ ރިޕޯުޓގައި ނިންމާފައިވާ ، މިއަދުގެ ރިޕޯޓުަގިއވާ ފަދައިން ކުރަނީދުއާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ވޯުޓ ގަޑީަގއި  ނޑުމެން ނިންމުންތައް އަުޅގަ އަޅުގަ

 ނިންމާނަން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ށް.ރަޝީދަ އަޙްމަދު މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ގައްދޫ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ޓީގެ މެންބަރު ޝުޖާުޢ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ައޅުަގނޑު ވެސް  ޝުކުރިއްާޔ ރައީްސ.

އެ  ،ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް  ގެޙުސައިންގެ ސުލޫކީ މައްސަަލތައް ހުންނާތީ ކަމަށް ބުނެ، ޤައުމީ ސަލާމަތު

ނުޑ ވެސް މުގެ ގޮތުންރިޕޯޓަްށ ތާއީުދކުރު ގޮުތގެ ިނންމެވި އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ  މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން . އަުޅގަ

 . ޝުކުރިއްާޔ.ކޮށްދެއްވުމަށްތަށް ފްލޯއިން ފާސްކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ގޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަލަޝުކުރިއް ނީޑގައި ެއއްވެސް ބޭފުަޅކު މިއިާޔ. މިހާހިސާބުން ައޅުގަ  ާލއިރު ވާަހކަދައްަކވަން އެިދވަަޑއިގެން ގޮ

އެދިަވޑަިއގަންނަވާތޯ. ށް ތުރު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަން އިލާނަ އިނެތް. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު ބަލަވަގުތު ވަަޑިއގެން 

ހިސާބުން މި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ  އާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑއިނުގަންަނވާތީ މި

. ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް 6އެޖެންޑާ އަިއޓަމު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނިމުމަކަށް އައީ ކަމުަގއި ަކނޑައަޅަން. 

ަގއި. އެހެންވީާމ، އެހާހިސާބަށް  1:30 މިއަދު މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދާނީވޯޓަށް އެހުން. މި އަިއޓަމުެގ ދަށުން 

ނޑާލި ވާހަކަ ވެްސ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ދަންދެން މި ވަގުތު ޖަލްސާ މެދުކަ

 މެންބަރުންނަށް.

 

 ]އަށް  13:30އިން  9:08ކޮޅު: ހުސްވަގުތު [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެގުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް. ޯވޓު ޯވޓުގެ ަވގުތަށް މަޖިލިސްގެ 1:30. عليكمالّسالم 

ނެގުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނުޑ ވަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވޯޓުރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަ

 ދާއިރާގެ  ބިލެތްދޫކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ގެތުލާނަން. ޤައުމީ ސަާލމައިދަލެއް ަދންނަވަޓީއަކަށް އައި ބަކޮމި

 ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މުބީން އަޙްމަދު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 
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ލިޔުން ލިބުމުން އެ  .ފަިއވޭޖޭ.ޕީގެ ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުވާ ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުމަށް އެދިވަަޑއިގެން ޝަހުދީ

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ތުގެ މަތީން)ހ( ގަިއވާ ގޮ ވަނަ މާއްދާގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 އަންގާފަ. ގައި 2015 ޗު ރިމާ 23 ޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުންލީޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ 

ކަން އެ ގޮތަށް އެ ންމަތީ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނޑު ކުރިއަށް މި .)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ދަންނަވާލަން ކުރަން.އިޢުލާން  މިހާރު އަުޅގަ

ޮގސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ  ގެ މަސަްއކަތުގެ ތެެރއިން ވޯޓަށް އަހާ ހިސާބަށްުދވަހު، 6.1ގެންދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ އޮތީ އެއް މަްއސަލަ. ިއއްޒަތްތެ މި ން މިއަދު ޯވޓަށް ދަންނަވާލަން އެހުން. މިގޮތު

އާއްމުްނގެ އަރުވަން. ވޯޓަށް ދަންނަވާލަްނ ކަމަށް. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ކޮށްލުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްޗެކު

ނަޑައޅުއްވާަފިއވާ މެންބަރު އަތެރެއިން މަޖިލީހުން  ޙުސައިންެގ ސުލޫކީ މައްސަލަަތއް ހުންނާތީ  ޝުޖާޢުލްާފޟިލް ކަ

އަލްފާޟިލް ނިްނމާފައިވާ ގޮތަށް  އިބައްަލވަކަމަށް ބުނެ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަަލ، އެ ކޮމިޓީން 

ށް ޯވޓުދެްއވުން ކަވާ ގޮތަ ޝުޖާޢު ޙުސައިން އެ މަޤާުމން ވަިކކުރުމާމެދު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަ

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނު

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   44     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 44        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

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

ވޯޓުދެއްިވ ފެންނަ ކަމަށް . ނ43ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ . 3ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް . 1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އެހެންކަމުން، .44. ޖުމްލަ؛ 23. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 44ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނޑައަުޅއްާވފައިވާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ލޯކަލް ގަވަރ މަންޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޯޑަށް އާއްމުްނގެ ތެރެިއން މަޖިލީހުން ކަ

ޝުޖާޢު ޙުސައިން އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ފާސްެވއްޖެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ފާސްކުރުމާއެކު ޯލކަލް 

ނޑަައޅުއްވާަފިއވާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޝުޖާޢު ޙުސައިން ެއ ގަވަރމަންޓް ބޯޑަށް ާއއްމުންެގ ތެރެއިން މަޖިލީހުން ކަ

 ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަިކވެއްޖެ. 

 

 މުން ނިން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެިޅގެން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ޖިސްމަށް ކަ

ވާނޭ ކަެމްއ ކޮށްގެން ވެސް މަކީ އެްއގޮތަަކށްްއވުކުރެ މަސައްކަތް ގެއްލުންދިނުމުގެ ގޮތުން އެްއެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ހެޔޮ ރަޙުމަތްލެއްވުމަށް. އަދި ހެޮޔ ނޫން. އަޅުަގނޑު އަބަދުެވސް އެދެނީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް 

ޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަން. ދެން މަ هللا ވިސްނުންދެްއވުމަށް އެދި 
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