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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ ފުރަތަމަަދއުރުގެ  ދެވަނަރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 ދުވަސް( ހޯމަ) 2018 ޖޫން 25

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االه وعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއް  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  25ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 .ން އި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުރުޢުލާންކުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި، 3އިޓަމް އެޖެންޑާ އަ 

  .2018/2/1އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 އެއީޔައުމިއްޔާ.  ހަތަރު ޖަލްސާގެއަށް  2018/7އިން  2018/4ނަންބަރު މިއްޔާ ޔައުޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  -3.2

ޔައުިމއްޔާަތއް  މިއަށް ހުރި ޔައުިމއްޔާަތއް. ވަނަ ޖަލްސާ 7ވަނަ ޖަލްސާއިން 4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަަމ ދައުރުގެ  2018

ަގިއާވ އިދުގަވާ  ވާތީގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުމަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓު 

 . ންމައިފިންގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަންނަވައި އެއްބާމަރުޙަ ހޫނު ރަށްވަިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ، ރިޔާަސތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ އައިޓަމް

ހުެގ މަޖިލީްނގެ ރައްޔިތުމިޓީތަކަށް އައި ަބއެއް ބަދަލުތައް. ނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިދަންނަވާލަން ދެ ޝުކުރު ދަންނަވަން.

ން ބަދަލުގެންނަށް ، މަޖިލީހުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޮމިޓީތަކަ)ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީންއްދާގެ ވަނަ މ107ާގަާވއިދުގެ 

ވާީނ  ީލޑަރުންނަށް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެތަުކގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅުމުން، ެއކަން 

ދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ަވނަ މާއ107ްގަާވއިދުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު  އެހެންކަމުން، އަންގާަފ.އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 -1ދަންނަވަން.  ހިމަނާނެކަމުގައިމި ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްާޔގައި އައި ބަދަލު މިއަދުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އިޢުލާންކުރަން. 

 3މިޓީ؛ ޕެޓިޝަން ކޮ -4ބަދަލު.  1އާންމު ކޮމިޓީ؛  -3ބަދަލު.  2ކު ކޮމިޓީ؛ ސުލޫ -2ބަދަލު.  4ގަާވއިދު ކޮމިޓީ؛ 

މަސްއޫލިްއޔަުތ ސަރުކާރުގެ ބަދަލު.  2މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ؛  -6ދަލު. ބަ 2ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ؛  -5ބަދަލު. 

 ބަދަލު. 1ކޮމިޓީ؛ ވަރު ބަލާ ންއަދާކުރާ މި

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ރައީސްގެ މޭޒު މަޖލީހުގެ  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒު، 5ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ، ަވނަ މާއްދާގެ )ދ(ގައިވާ ގޮތުެގ މަތީނ115ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -5.1

ރެސިޑެންޓް -ން ނޮޅާ ޑައަކަނއަން ެފެޑރޭޝަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ރަޝިރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި 

  މުޙަންމަދުއަލްފާޟިލް ތަންމާގޭކޮ މ. ،ފޮނުއްވާފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަށްކުެރއްވު ޢައްޔަން ސަފީރުކަމަށް

 އަށް ފޮނުވުމުގެދާއިމީ ކޮމިޓީ ލައާ ގުޅޭ މަށް މައްސަނިންމެވުގޮތެއް  ދިރާސާކުރަްއވައި ޅުނަންފު ޙުސައިން ޝަރީފްގެ 

 ވަން.ދަންނަ ޒުގައި މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެްއވުމަށް އިދާީރ މޭސިޓީފުޅު  ފޮނުއްވާފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މައްސަލަ.

 

 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ ދާރީ އި

 .މަސީޙް މުޙަންމަދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެهللا މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ 

ބޭުރ ވާ ގޮުތގެ މަތީން، ބަޔާންކޮށްަފއި ވަނަ ާމއްދާގެ )ދ(ަގއ115ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

-ން ނޮޅާަޑއަކަނއަން ފެޑެރޭޝަނަށް ދިވެިހރާއްޖެއިން ަރޝިޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަީފރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި 

ޢައްޔަންކުރުމަށް ގަސްތުކުރާީތ  އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް ތަންމާގޭކޮ މ. ސަފީރުކަމަށްރެސިޑެންޓް 
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އެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި މަޝްވަރާ ހޯއްަދވައިެދްއވައި  ގެ އްސެުވމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުހަމަޖެއޭނާ އެ މަޤާމަށް 

ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަްނ ގެ ވަނަވަރާއި މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފްޓީއާ އެކު ސިމި އަންަގވައިެދއްވުން އެދެެމވެ. ގޮތް 

. 2018 ޖޫން 13. 1439 ރަމަޟާން 29. ން އެދެމެވެޤަބޫލުކުެރއްވު ތިރާމް ޙްއިވެ. އަންަގއިދޭ ކާުޑގެ ކޮޕީ ފޮނުީވމެ

   .ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދު ޚާދިމްކުމް،

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައށް މި 

 

 .ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް  .6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު ،6ޖެންޑާ ައއިޓަމް އެ

ންބަުރ ގާނޫނު ނަމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ޙްއަ ރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ  -6.1

ުރ ގާނޫނު ނަންބަ ުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން.ިރޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބި) 2008/12

 . ލުރިާޔސީ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބި) 2008/12

 މަދު ލަޠީފް މުޙަން ޙުސައިން ރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަދާއިާރެގ ފަރެސްމާތޮޑާ  ުރގެ ފަރާތުްނ،ސަރުކާ -6.2

ލުގެ ެގ ބިިރޔާީސ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙުގެަނއުމު) 2008/12ގާނޫނު ަނންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

 .ލުަނއުމުގެ ބިިރާޔސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙުގެ) 2008/12ގާޫނނު ނަންބަރު ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. 

ގާނޫނު ފައިާވ، ހުށަހަޅުއްވާ މުޙަންމަދު ޢަލީ  ރު އިއްޒަތްެތރި މެންބަދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ ރުގެ ފަރާތުން،ސަރުކާ -6.3

ން. ކިޔުން އިްއވު ލުެގ ފުރަތަމަގާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބި ތަކާ  ބެހޭ އާންމުއިންތިާޚބު) 2008/11ނަންބަރު 

 ލު.ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބި ތަކާ  ބެހޭ އާންމުއިންތިޚާބު) 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ށް ވޯޓަށް އެހުން އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަ ވޯޓަށް  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޯޓެއް ނެތް.  ދުއައިޓަމްގެ ދަށުްނ މިއަމި ، ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 7ައއިޓަމް އެޖެންޑާ 
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 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނ ދެ ނަވަން.ޝުކުރު ދަންމަރުޙަބާ ދަންނަވައި ވަރަްށ ބޮޑަށް އަދިވެސް އެއް ފަހަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ގައި. 9:00ހެނދުނު ވާ އަްނާގރަ ދުވަހުގެ  2018ޖޫން  26މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންާނނީ 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު 

` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
      

 ތައް ބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 
 
 
 

  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު   .1

ރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފަރެސްމާތޮޑާ 
 ލަޠީފް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު 

 2018-4-29 ޕީ.ޕީ.އެމް ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު   .2
ދު ރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފުވައްމުލަކު މެ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު  
 2018-4-29 ޕީ.ޕީ.އެމް ސުލޫކު ކޮމިޓީ

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްގެ   .3
 ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޢުމަރު ޙުސައިން 
 2018-4-29 އެމް.ޑީ.އޭ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް   .4
ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ހިތަދޫ އުތުރު 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  
 2018-4-29 އެމް.ޑީ.ޕީ  ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   .5
ޝާހިދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ގަލޮޅު އުތުރު 

 هللا  ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު
 2018-4-29 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

އި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީގެ ބަދަލުގަ  .6
  މޫސާ އެ ކޮމިޓީއަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މަނިކު   
 2018-4-29 ޕީ.ޕީ.އެމް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

 ގެ هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު  .7
ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

 މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު 
 2018-4-29 ޕީ.ޕީ.އެމް ޢާންމު ކޮމިޓީ 

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ   .8
 ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް  
 ސުލޫކު ކޮމިޓީ

ޖުމްހޫރީ 
 ޕާޓީ

29-4-2018 

ދު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަ  .9
ގެ ލަޠީފްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަޑަވެލި ދާއިރާ

 މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 
 2018-4-29 ޕީ.ޕީ.އެމް ގަވާއިދު ކޮމިޓީ



6 

 

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު   .10
ރު އިބްރާހީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ހުޅުހެންވޭ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  
 2018-4-29 ޕީ.ޕީ.އެމް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .11
 ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް  
 2018-5-2 އެމް.ޑީ.ޕީ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  އަލިފުށީ   .12
ގެ ޙުސައިންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަރަދޫ ދާއިރާ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

މަސްއޫލިއްޔަތު  ގެސަރުކާރު
 އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

 2018-5-2 އެމް.ޑީ.ޕީ 

ގެ هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު   .13
 ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 ޝާހިދު  هللا މެންބަރު ޢަބްދު 
 2018-5-2 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ   .14
 ރާގެ އުތުރު ދާއި ގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ކުޅުދުއްފުށީބަދަލު

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 
 2018-5-2 އެމް.ޑީ.ޕީ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު   .15
ރު އަސްލަމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މާފަންނު އުތު

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 
 2018-5-2 އެމް.ޑީ.ޕީ  ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

 
 

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

 




