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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަތިން ރުގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 ދުވަސް( ބުދަ) 2018 ޖޫން 27

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهوعلى آله وصحبه ومن و الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއް  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 . ންކުރުޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

  .2018/2/3އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަ ނިމުމާއެކު ގަިއވާ މައްސަލަ ހ7ައެޖެންޑާ އައިޓަމް  މިއަދު ، ރިާޔސަތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ އައިޓަމް

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވޯޓެއް
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 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން، މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒ5ުޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

ށް ސ. ެގ މަޤާމަޔާރުދަށުން އުއްތަަމ ފަނޑިވަނަ މާއްާދގެ  147ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ ދި -5.1

ޢައްޔަންކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ދީދީهللاޢަބްދުޑް ޑރ. އަޙްމަދު ކޯޒީރައުން ،ހިތަދޫ

ަކއި ޓަމަށްޢައްޔަންކުރު ިދވެހިރާއްޭޖގެ ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާުރގެ މަާޤމަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަްޝވަރާދެްއވާފަިއވާތީ، 

ވުަމށް ހުށަހެޅުއްގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދީދީهللاޢަބްދުްޑ ޑރ. އަޙްމަދު ކޯޒީރައުން ،ހިތަދޫސ. 

ޖިލީހަްށ ފޮނުއްވާަފއިާވ ސިޓީފުޅު މަ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީ މަްއސަލަ. ފޮނުްއވާފަިއވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އިދާރީ މޭުޒގައި ދަންނަވަން. އިްއވައިެދއްވުމަށް 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން:އިދާރީ 

ންނަވަމެވެ. މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުްނ ސަލާމަށްފަހު ދަهللا މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ 

ބޭފުޅަކު ށް މަގެ މަޤާދަށުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުވަނަ މާއްދާގެ  147ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދި

ރވިސް ޖުޑިޝަލް ސަ ގެ ނަންފުޅުދީދީهللاޢަބްދުޑް ޑރ. އަޙްމަދު ކޯޒީރައުން ،ހިތަދޫސ. ަކއި ޓަޢައްޔަންކުރުމަށް

ކައި ޓައްޔަންކުރުމަށްޢަިދވެހިާރއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާުރގެ މަޤާމަށް ަމޝްވަރާދެްއވާފަިއވާތީ، އަުޅގަނޑަށް ކޮމިޝަނުން 

ވާްލ ޝައް  13 މެވެ.ކުެރއްުވން އެދެޤަބޫލުއިޙްތިރާމް ޅަމެވެ. ހުށަހަނަންފުޅު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ނިކުފާނުގެމައެ

 ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ޔާމީهللا ޢަބްދު . ޚާިދމްކުމް،2018ޖޫން  27. 1439

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖެކަުމގަިއ ފޮނުވިއްމައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއުވމަށް މިނިވަން މުއައްސަާސތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޮކމިޓީއަށް މި 

 ދަންނަވަން.

ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ދަށުން )ހ(ެގ ވަނަ މާއްާދގެ  148ޤާނޫނުައސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވެހިރާއްޖޭގެ ދި -{5.2}

ހޯސްޓްަސއިްޑ ހ. ީދދީއާއި، هللاޢަބްދުފްލެޓް، އަްލއުސްތާުޛ  310ވޭސަިއޑް މއ. ށް މަޤާމަ ކަމުގެ ފަނޑިޔާރު

 ހޫރިއްޔާއަށްޖުިޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނން ރައީސުލްޖުމް ޢައްޔަންކުރުމަށްއަލްއުސްާތޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު 

 ަކއިޓައެބޭުފޅުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށްމަޝްވަރާދެްއވާފަިއވާތީ، 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒު 



3 

 

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީމަްއސަލަ. ފޮނުއްވާަފއިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާހުށަހެޅުއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

 އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެްއވުމަށް 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން:އިދާރީ 

ންނަވަމެވެ. މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުްނ ސަލާމަށްފަހު ދަهللا މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ 

 ކަުމގެނޑިޔާރުފަސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށުން )ހ(ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  148ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދި

ޓްސައިޑް ހޯސްހ. ދީދީއާއި، هللاޢަބްދުފްެލޓް، އަލްއުސްާތޛު  310ވޭސައިޑް މއ. ކަިއ ޓަޢައްޔަންކުރުމަށްށް މަޤާމަ

އަުޅގަނަޑށް ޖުޑިޝަލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނުން  ގެ ނަންފުޅު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު

 ގެ ންބޭފުޅުއެކައި ޓަޢަްއަޔންކުރުމަށްފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް  ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ިދެވހިރާއްޖޭގެމަޝްވަރާދެްއވާފަިއވާތީ، 

ޖޫން  27. 1439ލް ޝައްވާ 13 ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.ަޤބޫލުއިޙްތިރާމް ޅަމެވެ. ހުށަހަނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީަހށް 

 ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ޔާމީهللا ޢަބްދު . ޚާދިމްކުމް،2018

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖެކަުމގަިއ ފޮނުވިއްމައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއުވމަށް މިނިވަން މުއައްސަާސތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޮކމިޓީއަށް މި 

 ދަންނަވަން.

 

 ކުރަންޖެހޭ ބިލު ފު ތަޢާރުމަޖިލީހަށް  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބިލު. ، މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ 6 ައއިޓަމްޑާޖެންއެ

ލަޠީފް  ޙުސައިން މުޙައްމަދުރު މެންބައްޒަތްތެރި އިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  -6.1

އިޞްލާުޙގެނައުުމެގ  )ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާޫނނު( އަށް 2009/2ގާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

 ގާނޫނު( އަށް  )ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ 2009/2ގާނޫނު ނަންބަރު ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން. 

 .އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، މީލް ޢުޘްމާން ޖަރު މެންބަިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  މަނަފުށީގެސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -6.2

ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުުމެގ  ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން.ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް ރައްާކތެރިކުރުމުގެ 

 .ބިލު
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ރު ގާނޫނު ނަންބައްވާަފއިާވ، ހުށަހަޅު  ރާހީމްދީދީބްއިރު ެމންބަްއޒަތްތެރި އިދާއިރާގެ  ދޫފޭސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -6.3

ރު ގާނޫނު ނަންބަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ގެ ގާނޫނު( އަށްޖިނާޢީ އިޖުރާއަތު) 2016/12

 .އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިލު ގެ ގާނޫނު( އަށްޖިނާޢީ އިޖުރާއަތު ) 2016/12

ރު ގާނޫނު ނަންބަަފއިާވ، ހުށަހަޅުއްވާ ރާހީމްދީދީބްއިރު ެމންބަްއޒަތްތެރި އިދާއިރާގެ  ދޫފޭސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -6.4

ގާނޫނު  .އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަަތމަ ކިޔުން އިއްވުން ގާނޫނު( އަށް މަސްތުވާަތކެްއާޗ ބެހޭ) 2017/11

 .ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ގާނޫނު( އަށް މަސްުތާވތަކެއްޗާ ބެހޭ) 2017/11ނަންބަރު 

 ގާނޫނުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  މީލް ޢުޘްމާން ޖަރު މެންބައިްއޒަތްެތރި ދާއިރާގެ  މަނަފުށީގެސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -6.5

ތަމަ ިކޔުްނ އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަގާނޫނު( އަށް  ހޭިދވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިްނގާއ ބެ) 2010/24ނަންބަރު 

 .މުގެ ބިލުިއޞްލާޙުގެނައުގާނޫނު( އަށް  ހޭރާއްޭޖގެ ބޭންިކންގއާ ބެދިވެހި) 2010/24ގާނޫނު ނަންބަރު  އިްއވުން.

 ގާނޫނުޅުއްވާފަިއވާ، ހުށަހަމީލް ޢުޘްމާން ޖަރު މެންބައިްއޒަތްެތރި ދާއިރާގެ  މަނަފުށީގެސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -6.6

 ގާނޫނު .އިްޞލާޙުގެނައުމުެގ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުންގާނޫނު( އަށް  ގެާޔީސ ޕާޓީސި) 2013/4ނަންބަރު 

 .ލާުޙގެނައުުމގެ ބިލުއިޞްގާނޫނު( އަށް  ގެާޔސީ ޕާޓީސި) 2013/4ނަންބަރު 
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުން ރި

 ، ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.7ޓަމް ައއިއެޖެންޑާ 

ޤައުމުތަކަށް މަތީން، ބޭރު  އިވާ ގޮތުގެ (ގަ ދ)ަވނަ މާއްދާގެ  115ޤާނޫނުއަާސސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވެހިރާއްޭޖގެ ދި -7.1

ިސޑެންޓް ރެ -ނޮންއިން ަކނޑައަޅާ ޖެވެހިރާއްެފެޑރޭޝަނަށް ދިރަޝިއަން  ،ށްޓަކައިރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑަެއޅުމަ

 ންގެ މަޖިލީހުގެޢައްޔަންކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސަިއން ޝަރީފް ކޮތަންމާގޭ މ. ސަފީރުކަމަށް 

ކޮމިޓީްނ  ަމއްސަލަ، ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެއަކަްށ އެިދވަަޑއިެގން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮފނުއްވާފަިއވާ މަޝްވަރާ

މި ށް ފޮނުވުނު. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަގައި 2018ން ޖޫ 26ރިޕޯޓް މި  ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް.

 އިާރގެދާޅުހެންވޭރު ޤައުމީ ސަލާމަުތެގ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު، ހުހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަމޫސާމަނިކު.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު 
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 )ދ( ގައި ވަނަ މާއްދާގެ 115ނޫނުއަސާީސގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރި

ނަށް ން ެފޑެރޭޝައަރަޝި އުމުތަކަށް ރާއްެޖއިްނ ސަފީރުން ކަނޑަެއޅުމަށްޓަަކއިޤަމަތީްނ ބޭރު  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ

/ އަލްފާޝިލް މުހއްމަދު ޙުސައިން  ގޭކޮތަންމާ ޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް، މ.ރެސި-ނޮން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ

ނުއްިވ ރިއްޔާ ފޮޖުމްހޫމެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާައކަށް އެިދވަަޑއިގެްނ ރަީއސުލް އްޔަންކުރުމާޝަރީފް ޢަ

މަ ހަހާރުވެސް ިމ ފަރާތަކީ މި ،ވަނީފައިސްކުެރވި އަޅުގަނުޑމެންނަށް ނިންމި ހުގުިޅގެން މި ކޮމިޓީގައި ބަ ސިޓީފުޅާ

ނޑުމެން ލުން އަޅުގަވެސް ކޮމިޓީަގއި ޢަމަލުކުރާ އުސޫ އެހެްނޏާ ،މިފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުންނެވި ފަރާތެއްކަމުަގއި ވާީތވެ

 ީޓގެގައި ކޮމިއަކާ ނުލައި މަޝްވަާރކުރެްއވުމަށްފަހުއު ްނގޮސް އަލުން އިތުރު އިންަޓރވިހަމަ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެ

ފަިއ ވިވެ އިއްތިފާޤު އިއްތިފާޤުން ނިންމިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިކަން ގެނައުމަށް. އަދި ައޅުގަނޑުމެންނަށް

ޅުގަނުޑ  ރިޕޯޓު އަމި، ބޭފުޅާ ކަމަށް ވާތީވެ. އެހެންވީމާވަނީ މިކަމަށް އެންމެ ޤާބިލު ބޭފުޅަކީ މިހާރުވެސް މި ހުންނެވި 

 ،ބާރުލުމަށްއްވި ެއއްޓަކައި މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. މިކަމަށް 

 މި ނަވަމުން ދަން ކޮށް މި ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށް އަޅުގަނޑުމެްނ އެންމެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޝުކުރުޞައަދި ޚާއް

 ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ރިރަާށއި ތު ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްއުމީ ސަލާމަޤަމެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގަިއ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

ށް  މައްސަލައަ. މިތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަންޞްން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާއިްއޒަތްތެރި އެހެ

ސްބަތްނުވާ ސްގެ ަވގުތު. އަދި ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިހުމިނެޓުެގ ބަ 5 ވަނީ ކޮންމެ ިސޔާސީ ޕާޓީައކަށްކަނޑައެޅިަފއި 

ހު( އަުޅގަނުޑ ސްގެ ަވގުުތ. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހުމިނެޓުެގ ބަ 5ރި މެންބަރުންނަށް އިްއޒަތްތެ

ގެ ފަރާތުން .ޕީ.އެމް އަށް ޕީهللاދުރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބް މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަ

 ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ދެންމެގައި ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު އެ  ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.އާދެ! 

ގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ސަބަބަކީ، އެ މަޤާމަށް ހުށަހެޅިފައި ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަށް އަޅު 

ދޭތެޭރގަިއ އަުޅގަނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަްށ  ެއމަނިކުފާނުގެ ޤާބިލުކަމާ ،ރަބަލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީްފ ެއއީއޮތް އޮނަ މި

އަދި  ،ގޮތަށް ބަލާއިރު ޭޖގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙު މިއަދު އޮތްބޭނުން މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާލަން. ދިވެހިރާއް

 ޝަރީފަށްޚާރިޖީ ުގޅުން އިތުރަށް ވަުރގަދަކުރަން ބަލާިއރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މުޙައްމަދު ޙުސައިން  ގެއްޖޭދިވެހިރާ
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އެޅިަޔސް ނާމިތާނގައި އަތްފުަތންއުމެއްގެ ސަފީރަކަށް ހުށަހަޅާކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެޤަބިލު ބޭފުޅަކު ބޭރު ޤާވުރެ ވަކި 

. އެތައް ގޮަތކުން ތަޖުރިބާކޮށްފައެމަނިކުފާނުގެ ޤާބިުލކަން އަުޅގަނޑުމެން ވަނީ  .ނުފެންނާނޭ. އެވަރުގެ ޤާބިލު ބޭފުޅެއް

ަކނޑައަުޅއްވާ ސަފީރަކަށް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް  އިންއުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެޤަ ކަހަލަ އާ، ރަޝިއެހެންވީމާ

ދިއުމަށް ތް ގުޅުން ިއތުރަށް ބަދަހިވެގެންދޭތެޭރގަިއ މިހާރު އޮ އާއާ އާިއ ރަޝިިދއުން ެވގެންދާނީ ިދެވހިރާއްޖެވެގެން

އަްށ ސިާޔސީ ޙުސައިން ޝަރީފަީކ ދިވެހިރާއްޖެ ުމޙައްމަދު .ުޑ ބާރަކަްށ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްލިބުނު ވަރަށް ބޮ

ރިީޖ ގުޅުން ވަުރގަދަކުރުމުަގިއ ވަރަށް ވަރުގަދަ ރޯލެްއ ޚާ ގެޖޭދިވެހިރާއް ،ދެްއވުމުަގއާއި ވައިހަމަޖެހުން ހޯއްދަ

ނަންފުަޅކީ ވާ  ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މިއިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ ފަދަ ޤާބިލު ޭބފުޅެއް ނެއަދާކުރެވިދާ

 އާންަނވާނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގައަށް އެަމނިކުފާނުގެ ޤާބިލުކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މުހިންމު  އަދި މި ދައުރުަގއި ރައީްސ އޮފީހުގައި ވަރަށް ިއ،އެަތއް ަމސައްކަތްތަެކއް ކުަރްއވައެީކގައި ިސޔާސީ 

މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރްއވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު މިހާރު އެ ހުންނެވީ ކޮޅުނބުަގއި ހުންަނވާ ސަފީރެްއގެ މަޤާމުަގއި. 

އެންމެ ގާތުން  ،ގެންދަވާ މަސަްއކަތް އެންމެ ރަނގަޅަށްކުަރއްވަމުން  ނަވަިއގެްނ ވެސްަގއި ހުންއެތާނ

، އެމަނިކުފާނު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ެއހެންވީމާއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބޭފުަޅކީ 

އްމަދު އި  މުޙަގޮތުގައި އެ މަނިކުފާނުެގ ހިތްޕުޅުގަ ނެތް އްފޮނުްއވުން އެއީ ޝަްއކެނަންފުޅު މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި

، އެ މަވެގެްނދިޔަ ކަމެއް. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާ ންޤީންކަ އޮތް ވަުރގަދަ ޔަދޭތެރޭަގއި  ޙުސައިން ޝަރީފާ

ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  ނިންމެވުމަކީ ެއއީ ވަރަށް މުހިންމު ނިންމެވުމެއް. އެނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަކޮމިޓީން 

، ިމއީ އަސްުލ ދަންނަވަން. އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއެީކގަިއ ޝުކުރު މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ަވރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ

މި  އިން. އެއީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ ނުކުރަ މާ ދިގުކޮށް ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ކަމަކަށް ައޅުގަނުޑ ގަބޫލެއް

ބިލުކަމާ ދޭތެރޭގައި. ވާނެ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަީރފުގެ ޤާގެ ހުިރހާ މެންބަރުން އިއްތިފާޤުތިއްބެވި އަުޅގަނޑުމެން

 އަދި މުޙައްމަދު ޙުސައިން  ،، އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މި ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުންއެހެންވީމާ

ވުރެ ވަރުގަދަ ގުޅުެމްއ  ރޭގައި މިހާރު އޮތް ުގޅުމަށްދޭތެ  އާއްޖެާއއި ިދވެހިރާއާޝަރީފުގެ ސަފީރުކަުމގައި ަރޝި

އެމަނިކުފާނަށް ސިޔާސީ ހަޔާުތގަިއ  ،އުފެދިގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންަކން އަޅުގަނޑަށް އޮތް ވާހަަކ ވެސް ދަންނަވަމުން

 ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އިން އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމަކާމިޔާބު ދުވަސްތަަކކަށް އެދެމު 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ވި ނެ ވަޑަިއގެންސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިންމާލީ އެދިހުނިމުނީ. ބަސްގެ މަރުޙަލާ ހުބަމެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ނިމުމަށްފަހު.  އިއަރުވަހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ފުރުޞަތު
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 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށްއެހުން   .8

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއވުމަށް އިދާރީދެއިުލ ޖައްސަވަ ޓު ރަނގަބީވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން. ވޯ  ،8އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ގޮތުން  ބެހޭ ގޮތާ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މި ފުރުޞަތުގަިއ އަޅުގަނޑު ަބއެއް ކޮމިޓީއަށް ބޭއްވުނު

 25ލު. ޞީފްލަށް ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކުގެ ތަގެ ނިޔ2018ަޖޫްނ  26އިން  2018ޖޫން  25 ލާނަން.އިއެްއޗެއް ދަންނަވަ 

 1ޓީ؛ ސުޫލކު ކޮމި -1ކޮމިޓީއެްއގެ ބައްދަުލވުން ބޭއްވިަފިއވޭ.  7ގެ ނިޔަލަށް 2018ޖޫްނ  26އިން  2018ން ޖޫ

ސަުރކާރު  -4ބައްދަލުވުން.  1މިޓީ؛ ކޮއިޖުތިމާޢީ  -3ަބއްދަލުވުން.  2މިޓީ؛ ކޮމާލިްއޔަުތ  -2ބައްދަލުވުން. 

އުމީ ޤަ  -6ބައްދަލުވުން.  1 ކޮމިޓީ؛ މުންއާ -5ލުވުން. ބައްދަ 1މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންބަރު ބަލާ ކޮމިޓީ؛ 

ބައްދަލުވުން.  1ކޮމިޓީ؛  ނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭމި -7ބައްދަލުވުން.  1ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ؛ 

 އްާޔަގއި މިދެންެނވުނު ކޮމިޓީތަްއ ބޭއްވުނު ތާރީޚުަތއް ބަާޔންކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ަޔއުއިސްވެ

ށްލަދެއްވުމަްށ ކޮތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު އިްއޒަ )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ހިމަނާނެކަމުގައި ދަންނަވަން. 

 ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަތީން، ބޭރު  ވާ ގޮުތގެަބޔާންކޮށްަފއި އި(ގަދ)ވަނަ މާއްދާގެ  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވެހިރާއްޖޭގެ ދި

 -ނޮންނަޑއަޅާ އިން ކަޖެވެހިރާއްފެޑެރޭޝަނަށް ދިަރޝިއަން  ،ށްޓަަކއިރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަޤައުމުތަކަށް 

 މެދު  މާއްވުޢައްޔަންކުރެއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް ކޮތަންމާގޭ މ. ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަ 

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްބެވި މެންބަރުންެގ ަވޑަިއގެން ތިވެޒިރު ހާ. 85ލަ އަދަދު  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

 ބަރަކު ނެތް. ަވކި. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެނ36ް ؛. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 37 ؛ދުއަދަ

 ؛ގެ އަދަދުން މެންބަރުިއެގންނެވިގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވަޑަ 

އިްނ ޖެވެހިރާއްފެެޑރޭޝަނަށް ދިރަޝިއަން . އެހެންކަމުން، 36 ؛ލަޖުމު .19 ؛. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދ36ު

އަލްފާޟިލް މުޙަްއމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް ކޮތަންމާގޭ މ. ރެސިޑެންްޓ ސަފީރުކަމަށް -ނޮންކަނޑައަާޅ 

 ން ޤުން މަޖިލީހުރުންެގ އިއްތިފާިއެވރިވަަޑއިގެންެނވި މެންބަވޯުޓގައި ބަ  ށް މަްޝަވރާއެރުވުމަށްމައްވުޢައްޔަންކުރެ 

 ފާސްވެއްޖެ.
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސ ވެކަން ފާހަގަ ކުރަްއވާ ގިނަ ަމއްސަްއކަތް ވަރަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން.

 .ގައި 9:00މިރޭ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީދެން ކުރަން. 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކުގެ ތަފްސީލު  ނިޔަލަށް ގެ 2018 ޖޫން  26އިން  2018 ޖޫން  25
 
 

 

 25 ް؛. އެއީވުން ބާއްވާފައިވެއެވެދަލު ބައް ކޮމިޓީއެއްގެ 7ގެ ނިޔަލަށް 2018 ޖޫން 26އިން  2018 ޖޫނ 

 
 

 އަދަދުބައްދަލުވުމުގެ  ނަން ކޮމިޓީގެ 

 ބައްދަލުވުން  1 ކޮމިޓީ ސުލޫކު .1

 ބައްދަލުވުން  2 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ .2

 ބައްދަލުވުން  1 ކޮމިޓީ ތިމާޢިއިޖް .3

 ބައްދަލުވުން  1 ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ  .4

 ބައްދަލުވުން  1 ޢާންމު ކޮމިޓީ  .5

 ބައްދަލުވުން  1 ކޮމިޓީ ސަލާމަތުގެޤައުމީ  .6

 ބައްދަލުވުން  1 ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ  .7

 

************** 




