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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )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 27ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/8އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާ . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ނޑުމެން ޖަލްސާ ބާއްވާ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ،މިއަދަ -4.1  ކީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

 ިދެވހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަުޅަގނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި  ހާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަޔާއިތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ހުރި

ތްތެރި ހުރިހާ އަދި ހަމަ މި ނޭވާަގއި އިްއޒަ އަރިސްކުރަން.އެދުންތަްއ  ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ 
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 އާއިހުނިޔާތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ތަމަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް މި ބަރަކާތް މެންބަރުންނަށާއި

 ހެޔޮ އެދުންތައް އަރިްސކުރަން.

 

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ބިލު.މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  ޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދުއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މު ދާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަޑަވެލީ -5.1

ފުރަތަމަިކޔުން ގެަނުއމުގެ ބިލުގެ  ށް އިޞްލާޙު( އަ)އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާޫނނު 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލު. ( އަ)އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ގާނޫނު 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު އިްއވުން. 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  މޫންއުސް މަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިދިއްގަރު ާދއިރާގެ އިްއޒަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -5.2

 ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ބިލު. ކާރިާސއާިކުޔން އިްއވުން. ބިލުގެ ފުރަތަމަ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެެހއްޓުމުގެ  ކާރިސާއާ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.6

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ކަންކަން.  ޓީތަކުން ހުށަހަޅާކޮމި ،6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 ތަުކގެވަން މުއަްއސަސާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު، މިނިސީއަށް ިއޞްލާނޫނުއަސާ ގެ ޤާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާ -6.1

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި  2015ޖޫން  21މި ރިޕޯޓު ޕޯޓު. ކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިސާބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާ ކަންތައްތަކާ

ފައެއް ނުޭވ. މި ރިޕޯޓު ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ލިބި މި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއްމެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. 

ނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ފު މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ މިނިވަން

އަޅުަގނޑު  ޢާޡިމަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ހެންވޭރު ާދއިާރގެމެދުސަލީމް. ނިޒާމީ މައްސަަލެއއްަގއި 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް މެދުހެންވޭރު 
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ގެނައުމަށް ޓަަކއި ކޮމިީޓ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިްޞލާޙު ޝުކުރިއްޔާ 

ނުވާ ވާހަކަ ަރއީސް ވިދާުޅވީތީ ައޅުަގނުޑ ކަންބޮޑުވެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕޯޓަށް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅިފައިކޮމިޓީ ރި

ނޑު އިޞްލާޙެއް އޮ ށް ެއ ތިރިކުރަން. އެ އިޞްލާޙު ރައަހަ 18ންނާނެ ފޮނުވާފައި އުމުރުން ހައިރާންވޭ. ެއއީ އަުޅގަ

ްއވާތޯ ދަންނަވާލީ. ދެއިތްތެރި ަރއީސް އޮޅުްނފިލުވައިްއޒަ ؟ނޫނީ ލިބިވަަޑއިނުގަންަނވަނީތޯ؟ ވީ ކަމަށް މި ނުލިބޭކީްއވެތޯ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނިޒާމީ މް ނެންގެވި ޢާޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ހެންވޭރު ދާއިރާގެދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މެ ޝުކުރިއްޔާ

ައދި މައްސަލަތަކަށް އިޞްލާުޙ  ށްގޮތުން ބިލުތަކަ ގޮތުން ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ހަމަޖެހިފައިވާސަލައާ ގުޅޭ މައް

ނޑަައޅާ މަޖިލީހުންހުށަހެޅުމުގައި  އިޞްލާޙެއް ލިބުީނ ޙު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ގޮެތއްގެ މަތީން ިއޞްލާ ކަ

ތަން ވެސް ވަގުތު ފާއިތުވި ފަހުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގވާއިުދ  ވަގުތު ފާއިުތވި ފަހުން. ވަރަށް ބޮޑު

ލޫމާތަށް ޓަކައި ވެްސ އެ ވާހަަކ ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢު ނެތީމާގަެނވެންއެކަން ބަލައިގޮތުން  ހަމަޖެހިފައިވާ

 މަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ހެންވޭރު ދާއިާރގެ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި މެދު .ންދަންނަވާލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް މެދުހެންވޭރު 

ނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ މަނިކުފާނުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ޝުކުރިއްޔާ ތި  ައޅުގަ

ނޑީެގ  އަިދ މި ފަދަ އިޞްލާޙެއް މި ތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭއިުރަގއި  ބޭނުންތެރިކަމާއި ބިުރވެރިކަމާއިންނަވާ ގޮ

އިޞްލާޙެއް ދަންވަރު ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކޮމިޓީައކުން ގަވަންޖެހޭ ގޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، މަނިކުފާނު ކަންތައްތައް ކުރައް 

 ވާނެ  ޙު ހުށަހަޅަން ދެންނެވީމާ އެއީއިޞްލާދުވަުހ ހެނދުނާ  ށް ފޮނުވާފައި އަނެއްަގޑީަގއި ެގއަ އިރުއޮއްސޭނޫނީ 

، ނެ. އެހެންވީމާހުންނާތަންތަން  ،ތިބޭނެ މީސްމީހުންކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނ ވެސް މަޝްވަރާކުރަންޖެޭހ 

ތުގައި އިޞްލާެޙއް ާވނެ ޙަޤީޤަގަބޫލުކުރަްއވަން  ކޮންމެހެން ރީޒަނަބަލް ަވގުތެްއ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މަނިކުފާނު ވެސް

 24ށް ކައިރުަގއި ުކއްލިއަ ފަދަ އިޞްލާޙެއް އަްނނަޤާނޫނުއަސާސީައށް މި، ފަދައި. ައދި މިންނައިރުގަ ހުށަހަޅަން އޮ

ފޮނުާވއިރުަގއި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު  އްގޮތަކީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެ އްމުކޮށް މިތާ ކަންތައްތައް އޮންނަ އާ ގަިޑއިރު ތެރެއަކު ނޫން. 

ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްގެ މަތީން  ،މަދުވެގެން އެބަ ލިބޭ. އެެހންވީމާދުވަސް އެންެމ  3ހުށަހަޅަން 
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ނޑު ތައް ކަންތައް ނޑު އިޞްލާޙަށް އަދިވެސް އެއްގަދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ ފަހަރު ބަލަިއގަންނަްނ  ބޫލުކުރާީތ، އަުޅގަ

 އެކު ދަންނަވަން، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އާދޭހާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މް ޢާޡިވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ހެންމެދު

ނޑު ޔަޤީންުކރަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޝުކު ނޑަރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ ނޑު ކަ ެއޅިގެްނ ޅުގަ

ެގ ހެންވޭރު ދާއިރާށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މެދުނުކުރަްއވާނެ ކަމަސްކުރެއްވުމަށް އިލްތިމާކަމެއް  ޚިލާފު ގަާވއިދާ

ބަަލއިގަެނވޭނެ  ގޮތުން ގެވި ިނޒާމީ މައްަސލަ، ެއއީ ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައިވާމް ނެންޢާޡި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

މިނިވަްނ އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ެއއް ނޫްނ ކަމުަގއި ަކނަޑއަޅަން. ނިޒާމީ މައްސަލަ

ކޮމިޓީ  ބަރު ޢަލީ ސަލީމަށްމުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްަތާކ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމން

 ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

އްވާަފއިވާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅު

ގެނައުުމގެ ބިލު، މިނިވަން މުައއްަސސާތަކުެގ ކަންތައްަތކާ ބެޭހ  ައށް ...ވަނަ އިޞްލާޙުސާސީރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ ހޫޖުމް

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މިހާރު ވާނީ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ 

ހުށަހަޅަން. ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި  މިއަދުއަޅުަގނޑު މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގެްނފަ. އެހެންވީމާ، އެ ރިޕޯޓު 

ެގ އެއްކޮމިޓީގައި މި މަސަްއކަތުަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއގެންނެވި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް، ހުރިހާ ޕާޓީ

ދަންނަަވން. އަދި އިދާރީ ގޮތުން  އެކު ޝުކުރު ަކމާރުންނަށް އަޅުަގނޑު އިޚްލާޞްތެރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ަގއި ާޝމިލްންނަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރުވައިދެްއވި އިދާރީ ބޭފުުޅން ވެސް މި ޝުކުރުއަޅުަގނޑުމެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑައެިޅފައި ވަނީ ޖުމުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި  ޝުކުރިއްޔާ އިރުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއީއ ގަޑި  1ލަ ރިޕޯޓަށް ކަ

 50މިނެޓު  6ރީ ޕާޓީއަށް ހޫސިކުންތު. ޖުމް 41މިނެޓު  13ށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަ 22 މިނެޓު 27ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްނުާވ  3ދާަލތު ޕާޓީއަށް އަސިކުންތު.  17މިނެޓު  3.ޭއއަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ

ރު ފުރުޞަތު މި ލަން. އަޅުަގނޑު މިހާނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާމިނެޓު. އަޅުގަ 6އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. ވިލިމާލޭއަރުވަނީ 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ 

ނޑުމެ ޝުކުރިއްޔާ ވާ، ންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވާފައިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީން އަުޅގަ

ރިއްާޔގެ ހޫާވ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަ

ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި  ކޮށްދެްއވި އެ ގެނައުމުގެ މި ބިލުގެ ަމސައްކަތްޕުޅު އިޞްލާޙު  އަށްޤާނޫނުއަސާސީ

 މި ބިލާ ،އިގަްނނަވާނެ ފަދައިންދަންނަވަން. އެނިގވަޑަ  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ޝުކުރު  މެންބަރުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް

ނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުރުކުރެިވދިޔަ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެްއގައި ވެސް އަޅު ބެހޭ ގޮތުން މި ދަތު ެގ މެންބަރުްނ ގަ

ނޑުމެްނ  ގޮތެއްގައި މި އިޞްާލޙަށް ތާއީދުކުރައްވާަފއިޭވ. އަދި އޭގެ ލަޖުމު ގެ މުޅި ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުފަހުން އަޅުގަ

ން ގޮތުަގއި މި މަސައްކަތް ބަަލއިގަންނަން ނިންމާފައިވާކަ ގްރީނެއްގެތްރީލައިން ގޮތުަގއި ިއއްތިާފޤުން  ގެނިންމުމެއް

ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި އިްއޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ަގއި ކު ސައްކަތްޕުޅުތަމަވާނެ. މީޑީއާތަކުން ވެސް ހާމަވެފައި 

ނޑު ހަމަ ޕާލިމެންޓްރީ  ދަންނަވަމުން، އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަްށ ޝުކުރު ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، ައޅުގަ

ހިސާބުން  ނުދާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން، މިިއ އިތުރަށް ަބިއެވރިވެ ކުިރއަށްމިއަުދެގ ބަހުސްގަ ،ގުރޫޕުން އިތުރަށް 

އެގޮތަށް ތުމަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ބަލައިގަ އިގެ ބަހުސް ނިންމަޅުަގނޑުމެން އަ

ނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުއެެހންވެ އަޅު  .ގޮތަްށ ދަތުރުކުރުމަށް އެދޭތީވެއެ ތާއީދުކޮށްދެްއވައިިފއްޔާ ގެ ވާހަކަ ވެްސ ގަ

 ކަމަށް މި ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ކުރުކޮށްލި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނުޑ މިހާރު ފުބަރު. މެން ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ރުޞަތު މި އަރުވަނީ މުލަކު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު މުލަކު 

ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، ައޅުަގނޑު ނިސްބަްތާވ މު އިޞްލާޙަށް އްގެ ާމއްދާއަކަްށ މި ގެެނވޭ މުހިޤާނޫނުއަސާސީ `. 

 ހަމަ އެ ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މި ުކރީތީ އަޅުަގނޑުރެ، އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދު ތްރީލައިން ވިޕް ނެއެމް.ޑީ.ޕީން 

ނުޑ ދަންނަވަން  ފުރުޞަތުގައި ވެްސ ހާމަކޮށްލަން. ީއސް،  މު ބިެލއް އިްއޒަތްތެރި ރައްމި ފަދަ މުހިއޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަދުެވސް ސްވެގެންއިޞްލާޙުގެ ތެެރިއން ފާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނެިވގެްނދާ މި ދާއިުރަގއި ައޅުގަ

ާޚއްޞަކޮްށ އެމް.ޑީ.ޕީން ވަކާލާުތކުަރމުން މި ދަނީ ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް  ،ވަކާލާތުކުރަމުން

ހަމައަށް  ފަންތިއާއެންެމ މަތީ ޤަތުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ މި ގެނެވޭ އިޞްލާަޙކީ ޙަޤީމިގޮތުން ހޯދައިދިނުމަށް. 

ވަނީ.  ފުރުޞަތެއް މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދާނެ ފުރުޞަތަކަށް މި ކުެރވޭެނ ޒުވާނުންނަށް ވާސިލު
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ނޑުމެންގެ ކޮންމެ ަރއްިޔތަކަށް ވެ 30އުމުރުން  ،މިގޮތުން ނޑުމެން ައޅުގަ ސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ އަހަރު ވުމުން އަުޅގަ

ނޑުެގ އަޅުަގނޑުގެ އިތުރުން ހަމައަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް.  ފަންތިއާރިއްޔާގެ އެންމެ މަތީ ހޫޖުމް އަުޅގަ

ައދި ޚާއްޞަކޮށް ސަުރކާރަށް  މެންބަރުންނާ އެންމެހައިރީ ޕާޓީގެ ހޫޖުމްއަދި  ސްބަތްވާ އެންމެހަިއ ބޭފުޅުންނާޕާޓީއަށް ނި

ނަލް މި ދެތިން ދުވަްސ ސިގު ކަުމގެ ފެހިމި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަްއވާނެ ޕާޓީެގ އެންމެހަިއ ބޭފުޅުން،ނިސްބަތްވާ 

ޔަތަކުން މި އިޞްލާޙު ވަރަށް ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްީމދުކުރަނީ އްވަނީ ލިބިފަ. އަޅުަގނޑު އު  ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 .عليكموالّسالم  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ދާނެ ކަމަށް. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށްފާސްވެގެން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ކަމުގައި؛ އާެދ، މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީހިސާބުން  މި އާދެ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު އެެހން ދަންނަވަން ފެށީ އެއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ، ކޮށް ވެސް އަޅުަގނޑު އެހެން ދަންނަވަނި އަުޅގަ

އެދިަވޑަިއގެންފައި އަނެްއކާ  ،ފުރުޞަތެއް އަރުވަންެވެގން އަނެއްކާ ބަލައިލިއިރުމިހާރު އެދިަވޑަިއގެންފައިނެތީމަ. 

މިހާހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ  ހެންވީމާ،އެ .ޞަތު ދޫކޮށްލައްވާފަފުރުއަރުވަން އަެނއްކާ ަބލައިލިއިރު މިހާރު ފުރުޞަތު

ނަޑއަޅަން އެ ދަށުން، ވަނަ ނަންބަރުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ގަާވއިދުގެ  ހެންކަމުން،އެ .ނިމުނީކަމުގައި ކަ

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މާއްދާގެ )ށ(ަގއިވާ ގޮތުގެ ަމތީން 

  .ގެ ތިންވަނަ ިކޔުން އިްއވަންއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުޤާނޫނުއަސާސީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.7

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑުމެން އަ ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.، 7ައއިޓަމު އެޖެންޑާ  އާއްމު ގޮެތއްަގއި އެހެން ުޅގަ

ނޑަނާޅާ ނަމަ،  އެ ހިސާބަށް ތަންދެމުން އިއްޒަތްތެރި  ހެންވީމާ،އެ ގައި ވޯޓުލުުމގެ ކަންތަްއ ދާނީ. 1:30ގޮތަކަށް ކަ

  ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން. މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ ދުޢާއާއިމެންބަރުންނަށް އަދިވެސް އެއް ފަހަރު 

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  10:41ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ކަމަށް.  ގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ އަުޅަގނޑު މި ބައްދަލުކޮށްލީ ޖަލްާސ ކުރިއަށް ގެންދަނ13:30ް .عليكم المالس  

ޖަހަންޖެހޭ ކުރިން ނެގުމުގެ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި  ،7 އާދެ! އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް އިްއޒަްތތެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މޭޒުގައި ދަންނަވަްނ. ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުަމށް އިދާރީ

 ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީއަުރވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( އާދެ! ވޯޓަށް ދަންނަވާަލން ކަމަށް. ށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްކޮކުޗެ

ނޫނުއަސާީސއަށް ޤާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ިދވެހިރާ އިސްމާޢީލް މުޙަްއމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

މެދު ިއއްޒަތްތެިރ  ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްުކރެއްވުމާ އި ކުރަްއވަ ން ދިރާސާޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލ ކޮމިޓީއި

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ  ންބަރު:ހުށަހެޅުއްވި މެ

  

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 80    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 78    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   80     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

  80        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ދެްއިވ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ78ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 80މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 02މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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އެހެންކަމުން،  .80. ޖުމްލަ؛ 64. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 80ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ރުމެންބަިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  78ނިންމެވި ގޮތަްށ  އިކުރަްއވަން ދިރާސާޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީނޫނުއަސާސީއަށް އި ޤާ

 ފާސްވެއްޖެ.

 

 ނިންމުން 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .ގައި 10:30ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2015ޖޫން  29ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


