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8201/71ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 13:03 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:39: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި



1 

 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަހަ ރުގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުަވސް އަންގާރަ) 2018 ޖުލައި 3

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهوعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللا الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  23ށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަ މި

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރުޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި، 3ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

  .2018/2/6އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙަބާ ދަންނަވައި މަރުވަރަށް ބޮޑަށް  ނަށްއިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ، ރިާޔަސތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

 ޝުކުރު ދަންނަވަން.
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 އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްކަްތ އައިޓަމްގެ ދަށުން މަސަ މި .ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން، 5ޓަމް ންޑާ އައި އެޖެ

ިއއްެޔގެ ވާލަން. ންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގައި. 1:30ކުރިއަްށގެންދާނީ މެންދުރުފަހު 

މި ށުން ދަވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  158މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ލްސާގައި ެވސް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލި ފަދައިން، ޖަ

ލުމަށްފަހު  ދަންނަވާހަކަމި ވާ އެހެންވީމާ،ެދއްވުމަކީ ިރޔާސަތުން އިލްތިާމސްކުރާ ކަމެއް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެން

  .ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާވަރަށް ކުރިއަްށގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ަގއި ވޯުޓގެ މަސަްއކަތަިއގެން 1:30

 

 ] އަށް  13:30އިން  13:04: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 5 ކަމަށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމް ދަންގެންގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ގަޑީ މި

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  މޭުޒގައި ަދންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުމަށް އިދާރީ

، ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް 5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން.ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުަމށް

ވިލިމާލޭ ، އެީއ، މި ވަނީ ދަންނަވާލުމަށް ލިސްޓުކުރެވިަފއި ކަށްވޯޓަ ތިން މިއަދުޓަމްގެ ދަށުން އިއަ މި  ވޯޓަށް އެހުން.

 2008/12ނޫނު ނަންބަރު އިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ

 ތަށް ފާސްކުރުމާ )ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ިބލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ ނިންމެވި ގޮ

ސަުރކާރުގެ ފަރާތުްނ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  ،ވޯޓަކާއި ޖެހޭދަންނަވަން ގުޭޅގޮތުން

)ރިާޔސީ ިއންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަށް  2008/12މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ންޖެހޭ ލަ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވާއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާއްވަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަ

 ގާނޫނުފަރާތުން ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ސަރުކާުރގެ ،ވޯޓަާކއި

ރާސާކުރައްަވއި ށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދި ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އައިންތިާޚބުތަކާ) 2008/11ނަންބަރު 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ  މި ތިން ވޯޓު. ދެ،އާ .ވޯޓާ ލަންޖެހޭދަންނަވާ ާމ ބެހޭ ގޮތުންގޮތަށް ފާސްކުރު ނިންމެވި

ހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޭޅގޮތުން މަޖިލީހުން ގޮތެއް ވެސް މިއަ މި ތިން ބިލަކީ ،ފަދައިން
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، އަޅުގަނޑު އެދެން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ އަރިހުަގއި ިމ އަހަންޖެހޭ ތިން ބިލު. އެހެންވީމާޓަކައި ވޯޓަށް ނިންމުމަށް

ންބަރުްނ މަީތން އިްއޒަތްތެރި މެ  )ހ(ަގއިާވ ގޮުތގެވަނަ މާއްދާގެ 158ބިލު ފާސްކުރެްއވުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ 

މެން ކުރިއަށް ެދއްވުމަށް. އާދެ! ެއއީ އަުޅގަނޑުން ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވަަޑއިގެންޒިރުވެަވޑަިއގެހާމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް 

ނިންމެވުމެއް މު ންަވރަށް މުހިގުޭޅގޮތުން  މަކާވުނިންމަާވ ނިންމެވެހި ރައްޔިތުން ދިގުޭޅގޮތުން  އަހަރާ 5އޮތް 

ވަގުތު އަދި އެކަީށގެްނވާ  މި  ،ދެއްވުމަކީ. ދެން މިއަުދގެ ވޯޓަށް އަހަން ބަލާއިރުވަަޑއިގެން ވެ ަބއިވެރި  އިމިކަމުގަ

ފަހަރު  ެއއްވެސް އަދިހެްނވީމާ، ، އެުޅގަނަޑކަށް ނުފެނުނު. އެހެންވީމާއަދަދަކަށް މެންބަރުން ތިއްެބވި ކަމަކަށް އަ

މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާެއްއގައި ދެން މިކަ ،ކުރަނީއަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް

 ކަމެއް ކަމުަގއި.މުންއެއީ ވަރަށް މުހި މަތީން ޢަމަލުކޮށްދެއްވުން ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގ58ެގަާވއިދުގެ 

 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑަށް ރަށް ބޮށް ވަ ެމންބަރުންނައިްއޒަތްތެރި ،އޮތީ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަާވލުމާއެކު ައޅުގަނޑު ދަންނަވާަލން މި މި

  ޝުކުރު ދަންނަވަމޭ.

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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