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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 

 .2015/1/9އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާ ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ގެ ނިވަން މުއައްަސސާމިގަިއ  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ކޮމިީޓ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ނިވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ މި ަގއި  11:15. 1މިޓީ ކޮޓަރި ކޮކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، 

. 3ކޮމިޓީ ޮކޓަރި ، ކޮމިޓީގަާވއިދު ަގއި  11:30. 2ކޮމިޓީ ޮކޓަިރ ، ކޮމިޓީ  މާލިއްޔަތުަގއި  11:15. 1ކޮޓަރި 
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ގަިއ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ،  2:00ފަހު މެންދުރު .2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ސަބް ކޮމިޓީ 12:15

 . 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ދާިއރާގެކޮމިޓީއަކަށް އައި ބަަދލު. އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ވިލުފުށީ  -4.2

ބްރާހީމް ރިާޟ ރިޔާޟް ރަޝީުދގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓއަށް ގުރައިޫދ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

ލިބުމުން، ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ިދަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެެދއްވުން އެހަމަޖައްސަވައި

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

. އި އަންގާފަގަ 2015ރިުޗ މާ 21ޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ލީޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ 

އެ ކަން އެ ގޮތަްށ  ންމަތީ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 ކުރަން.އިޢުލާން

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 .މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ނީ ޢަމަލުކުރަންވާ ތަކަށްހަދާމީ މުޢާބައިނަލްއަްޤވާ ތުން ބައިވެިރވާފަރާ ހިްނގާތުގެ ނަމުގައި، ވެރިކަންދިވެހި ދައުލަ -5.1

ކަމަށް  ންމަތީ ގޮތުގެ ސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާފާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން 

އެމެންޑްމަންޓް"  ީތ، "ދޯހާންކޮށްަފއިވާަބޔާ ަގއި )ހ(ގެ އްދާވަނަ މާ  93ީސގެ ނޫނުއަސާގާެގ އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާދިވެހިރާ

އިމީ ގުޅޭ ދާ  އެ މައްސަަލއާގޮތެްއ ނިންމެވުމަށް  ކުަރއްަވއިސާ އްޖެއިން ޢަމަލުުކރުމުގެ މައްސަލަ ދިރާއަށް ދިވެހިރާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުުޅ އިްއެވވުން ދެން އޮންނާނީ. . ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުެގ މަްއސަލަ

ނުޑ މިހާރު މި އިއްވަނީ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިީޓފުޅު. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ިކޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލަށް ގެނައުމަްށ  ށް،މުޙައްމަދަ މަސީޙްهللا ޢަބްދުޟިލް ރައީސް އަލްފާ

ދިވެހިާރއްޖެއިން ބަލަިއގަތުމަށް ނިންމައިފީމެވެ. ިދވެހި ދައުލަުތގެ  އެމެންޑްމަންޓް" "ދޯހާއެއްބަްސވެފަިއވާ އިޞްލާޙް، 

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ނަމުގައި ވެރިކަންހިންގާ ފަރާުތން ބައިވެިރވާ

ެގ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާކަމަށް ދިވެހިރާ ންމަތީ ގޮތުގެ ސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާހުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ފާ

އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން "އެމެންޑްމަންޓް "ދޯހާ ތީ،ވާ ންޮކށްފައިބަޔާ ގައި )ހ(ގެ އްދާވަނަ މާ 93ީސގެ ނޫނުއަސާގާ

ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްަވއި އެ މައްސަަލއާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ދިވެހިރާއްޖެިއން ބަލައިގަތުމާ ުގޅޭގޮތުްނ  ެއމެންޑްމަންޓް" "ދޯހާނިންމެވި ގޮތް އަްނަގވައިެދއްވުން އެދެމެވެ. 
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ނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމންޓް އެންޑް އެނާރޖީން ތައްާޔރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ މި ސިޓީއާ އެކު ފޮނުވީެމވެ. މި

هللا . ާޚދިމްކުމް، ސޮއި، ޢަބްދު 2015މާރިޗް  15، 1436ޖުމާދަލްޢޫލާ  26އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެްއވުން ެއދެމެވެ. 

. ދެންމެ މި އެްއވެވި މަްއސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ށަހަޅުއްވާފައިާވ،މިރު ހުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ  -6.1

ަގއި  2015 ޗުމާރި 15ަވނީ  ނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވާަފއިޤާ

ީނ ދެްއވާބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ެދވަނަ ޖަލްސާގައި. މި 2015ބޭއްވުނު 

 އަރުވަން.މިރު. ފުރުޞަތުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޫނުައސާސީެގ ބިލަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު މިއަދު މި ހުށަހަޅާ

ޓަކަިއ ވަނަ ބާބުގެ ޮގތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމަށް  8ދަށުން 

ލާފަިއވާ ބާުބގަިއ ކޮންމެހެންވެސް ގެންނަްނޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ކަމަްށ އެކުަލވައި؛ ލާފަިއވާ ގާނޫނުަގއިއެކުަލވައި

ރައީާސއި ނައިބު ަރއީސް ހޮވާނެ ގޮުތގެ ވާަހކަ  ުއމުރާއިގެ ދާތީވެ، ަކއުންސިލުއުންސިލުތަކުން ިމއަދު ދެެކމުންކަ

 ނޫުނއަސާީސގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކީ ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެާހ ޒިންާމދާރު ގޮތެްއަގއި ެއކަންކަންޤާ، ގާނޫނުަގއި

ނޑުެމންނަށް މިހާތަނަ އެހެން ހުރިހާ  ނޫނުއަސާީސގެށް ނުދެކޭތީވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޤާކުރެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

، އަހަރު ކަމުަގިއ ބަޔާންވެގެްނވީ ހިނދު 5ވެސް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ އުުމރަކީ  މުތަކަކަށްމަޤާ

ނޑުމެްނގެ މި 3ނޫނުއަސާސީަގއި ޤާ ނަޑއެޅިފައި އޮތުމަކީ އެއީ އެންމެ ޒިންމާދާރުކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަުޅގަ  އަހަރު ކަ

އެްއކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެއާ ވާީތވެ. އަދި ހަމަ ވެސް އިއްތިފާުޤވާ ކަމަކަށް ންވެީށގައި ހުރިހާ އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކު

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ރައީސުންނަށް މޭޔަރު  ؛ތަފާތު އެކި ސުވާލުތައް ެއކި ބޭބޭފުޅުން ސިޓީ ކައުންސިލުެގ މޭޔަރުންނަށް

 ގޮތުްނ ފުށުއެރުމެއް ނެތް ކަުމގައި  އެއް. އަދި ގާނޫނީއީ ހަމަ އުފައްދާފަިއވާ މައްސަލަ ކިޔާ މަްއސަލަ ެވސް މި

ގޮުތެގ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ަކއުންސިލުގެ ަރއީސާއި ަނއިބު ރައީސް ޮހވާނެ 231ނޫނުައސާސީގެ ވީނަމަވެސް ޤާ
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ެއއަްށވުެރ  ،ަކއުންސިލުގެ ތެރެއިން ެނގޭ ސިއްރު ވޯެޓކޭ ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތުމަށްވުރެ އެ ،ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި 

ގެ ަބިއވެރިވުން އޮންނާނެ ގޮތަކަށް އެކަްނ ބަޔާންކުރެިވގެންދިޔުމަކީ އެއީ ގާނޫނުގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުން

ެވސް މުޅި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުން  ގައިމުްށ ހަމަކަެމއް ކަމަ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ލިބޭނެ

ފާސްވެގެންދިޔުަމކީ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޭއގެ  މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ިމ މަޖިލީހުން ،ގަބޫލުކުރާ ހިނދު

ނޑުމެްނެގ  ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެ ގައިމުހަމަ ފޮނިމީރުކަން ަގއި މި ޑިމޮކްރަޓިކް ވެށީކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ސަްއކަތްކުރަމުންދާ ގެ ޮގތުގައި މަެއއްޚާއްަޞކޮށް މިއަދު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ،ވެސް މަސައްކަތްކުަރއްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ނޑު ަކިއރީގައި އެ ވާހަކަ ަދއްކާފަިއާވ ކަމެއް ކަމަށް ގިނަ މެންބަރުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަރަށް ވާީތވެ، މި  ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި  ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަުޅގަ ޑިމޮކްެރޓިކް ވެށީަގިއ އިޞްލާޙު ައޅުަގނޑު މި ހުަށހަޅަނީ. އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑމެން ހެދި ފެހި ޤާމަސައްކަތްކުރު ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަށް ހެވާ މަށް އަުޅގަ ލާބަ  އިނޫނުއަސާސީއަކީ އަުޅގަ

ނޭޑ ޒާުތގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ ޙު، ހިނދުޤާނޫުނއަސާީސއަަކށް ވީ ލެވިފަިއވާކައި އެކުަލަވއިހޯދައިދިނުމަށް ޓަ ރުމަތް ކެ

ވަަނ  262ބަހުން ބަޔާންވެގެންދޭ  ީސގައި ވަރަށް ސާފުނޫނުއަސާނުވާނެ. މި ޤާކަމެއް ައޅުަގނޑުެމން ކޮށްގެން އެްއވެސް

ނުޑމެންނަށް އެ ،މާއްދާގައި  ހާލަތަށް ބަލައި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީއެއްކަން.  އިރެއްގެ މިއީ އަުޅގަ

ކު ބަޔަ ކުރާ މަސައްކަތަކީ މާދަމާ އަދި އެހެން ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި މިއަދު މިއެހެންވީމާ، މި ޤާ

ކަމެްއކަން  ވެސް ުލއިފަސޭހަަކން ލިބިގެންދާނެ ގައިމުބަޔަކަށް މީގެ ފޮނިމީރުކަްނ ހަމަަހވާލުީވ ނަމަވެސް ެއހެން ވެރިކަމާ

ނޑުމެންަނކީ  ގައިމުއަޅުަގނުޑ ހަމަ  ްއ ކަމަށްއެތްެވގެންާވ އިސްލާން ީދން މަތީ ތިބި ބަމާވެްސ ގަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި  ،ހިނދުވީ ރަހައިގެ ތެރޭަގއި ކަމަށް ތަ ދީނުގެއެ ވެްސ އޮންނަންޖެހޭނީ  ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އަުޅގަ

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ މަޝްވަރާގެ ިރވެތި މި އަދި ހަމަ ެއއާިއއެުކ އަުޅަގނޑުމެންގެ  ،އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުާރ ހިނދު

َوأَْمُرُهْم  އިސްތަށިފުުޅގެ މަތީގައި އެ ވަނީ އަދި މަނިކުފާނުގެއުސޫލުން ކުިރއަށް ގެންދަންޖެހޭނެ މަޖިލީހެއް ކަމާއި 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ކަންަތއް ކުރަންޖެހޭނީ މި .ُشوَرٰى َبْينَُهمْ  ދެންނެވި ބީދައިގެ ތެރެއިން  ެއްއގޮތަކަްށެވސް އަުޅގަ

ފޯނާއި ސްީޕކަރާިއ މެގަ ިއ ލައުޑްނުދެެކން. އެހެންވީމާ، ުވވުޒެާލއާ ހަމަަގއިމު ވެސްނޫން ގޮތަކަށް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު 

ނޑުމެން؛ ހަމަމި އެްއޗެހިތަކުން ައޑުއި  ކަން ފަދަ ގޮތަކަށް  ވެްސ ރަްއޔިތުން ޒިންާމދާރުވާނޭ ަގއިމުއްވަްނޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނުޑ  ،މި ބިލަކީ ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެ ،އަޅުަގނޑު ދެކޭީތވެ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި ގާނޫނަކަށް ވެގެންދިޔުމަކީ އަުޅގަ

ދެއްވި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ އެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ވާތީެވ،  ކަމަކަށް ޑަށް އެދޭވަރަށް ބޮ

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑައެޅިަފއި ވަނީ  މު ކޮމިޓީން ލަފާދެއްވާަފއިވާ ގޮތުގެއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާއްޝުކުރި މަތީން މި ބިލަށް ކަ

 51 މިނެޓު 14ިސކުންތު. އެްމ.ޑީ.ޕީއަށް  59 މިނެޓު 27ގެ ބަހުސްެގ ވަގުތު. އެީއ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަޑިއިރު  1މްލަ ޖު

 3ސިުކންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  15މިނެޓު  3އަށް ިސކުންތު. އެްމ.ޑީ.އޭ  48ޓު މިނެ 10ންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކު

ނޑު ިމ  3ތްތެރި މެންބަަރށް ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިްސބަތްނުވާ ިއއްޒަ މިނެޓު. މިނެޓު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 ނިލަންދޫއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ ބަހުސްގެ ަވގުތަށް. 

ެވވަަޑިއގަންނަވާ ނަމަ، ޚަލީލަށް. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޢުޒުރުވެރިهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ އިށީނދެވަަޑިއގެން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮްތ.  އަޅުގަ

ޚަލީލަށް هللا ޚަލީލަށް. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުهللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ޢުޒުުރވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާ ނަމަ، އިށީނދެވަަޑއިގެން ވާހަކަފުޅުދެްއކެުވމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މި ބިލުގައި މި މި ވާ  ދާ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ަވރަށް މުހިއްމު ބިލެއް އަނެއްކާވެސް. އަުޅގަ

ރު . މިހާބަދަލުތަކެއް ނޫނުއަސާސީއަށް ގެންަނންޖެހޭޤާ ތަކަށް ބަލާއިުރގައި މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއްކަންތައް

މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރުހެިލވެފަ. އަދި ޤައުމު ހިންގުމަށް އޮތް ގާނޫނުއަސާީސގެ ސަބަބުން  ެލވިފަިއވާ މިވައިއެކުލަ 

ފަަދ އެ ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ އުނދަޫގތަކެއް ކުރިމަިތވެފަިއވޭ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުރު ތަފްސީލްތަކުގެ ސަބަބުން.

ނޫނުއަސާސީެއއްަގއި ހުރުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ގާނޫނެްއގަިއ ޤާޙަޤީޤަުތގަިއ ، ތަފްސީލުތަކަކީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

 ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ.  ހުންނަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

  

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:
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ވާ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، ލާމަރުަކީޒ ނިޒާމު ރާއްޖޭގައި އުފެއްުދމަށް ޓަކައި ހެދިފައި މި

ނޑުމެންނަށް މާ ލާޙަކީ މީގެ ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްމި ގާޫނނަށް ، 2010/7ގާނޫނު  ކުިރންވެސް އަުޅގަ

ން އެްއވެްސ އެހެދެންނެވީ ގާނޫނުއަސާސީަގއި  މިހެން މި  ޖެހޭނެ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަނީ.ލިބެން

ވަނަ މާއްާދަގއި ލާމަރުކަީޒ  231އިން ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ބަާޔންކުރެވިފަިއ މި ވަީނ ފަދަ މުއައްސަާސއަކަށް ނެތް 

ގާނޫނުަގއި ކައުންސިލުަތކުެގ ރައީސުންނާއި ަނއިބު ަރއީުސން ހޮވަންޖެހޭ ގޮތް އެބަ އޮވޭ  ޒާމުގެ ދަށުން އުފެދިފައިާވ ނި

 ފާހަގަކޮށްފަ. އަދި ހަމަ އެހެން އެ މީހުންގެ އުމުރު ވެސް ަބޔާންކޮށްފައި އެބަ ޮއވޭ. އެހެްނވީމާ، މި ކަމަކީ... 

 

 )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުެރއްވުން(

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ތެިރ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 މަނިކަށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު

 

 :މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުންރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުާދއި މަޑުއްވަރީ

ހިރާއްޖޭެގ ިދވެ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ބިެލއް.  ބިލަކީ  ނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެންނަން ހުށަހެޅިފައިވާޤާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ޑު ދެކޭޮގތުގައި މިފަދަ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނ ވަރަްށ އިޞްލާޙުތަކުެގ ސަބަބުން އަޅުގަ

ތަސްދީުގވެގެްނ  ނޫނުއަސާސީއާ ޤާދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް އަްނނަމުންދާނެ. އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެެރއަށް...ދިޔުމަށްފަހުގައި އެ ޤާނޫނުއަާސސީގައި ހުރި ބަެއއް މާއްދާތަުކގެ ސަބަބުން ދައުލަތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ިއއް އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޘްމާނަށް. މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

 

 ން:ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެވު ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި އެހެންނަމަވެސް،  ދަނީ ވަރަށް މުހިްއމު ބިލެއް. ޝުކުރިއްާޔ. ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ނޫނުސަސާީސއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުަތކަކަށްއަޅުަގނޑުމެން ޤާ ިމ  ގެވާތީ ައޅުަގނޑު ެދކޭޮގތުގައި އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑު ދެކެން.  ކަމަށް އި ވަރަށް ރަނަގޅަްށ ދިރާސާކުރަންޖެހޭނެ ބިލެއްބިލަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ

 ައޅުަގނޑު ދަންަނވާ...، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ދީއަށް. އިބްރާހީމްދީ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ލާމަރުކަޒީ ގާޫނނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މިއަދު ހުަށހެޅުނު އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުިހއްމު އިޞްލާޙެކޭ...

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް. 

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ޤާސް. މިއަދު އަޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ  ވާ އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް  ނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅިފަިއ މިގަ

ހިންގުމުގެ ކަންަތއްތަކަީކ  މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. ޙަޤީަޤތުގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 

ަގއި ކޮންމެހެންވެސް ިމ ބޫލުކުރާ ގޮތުނޑު ގައެހެންވީމާ، ައޅުގަ ވެަފއިވާ ކަމެއް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބުަރޔަކަށް

ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން  ނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމުގައި އަުޅގަ ނޫނަކީ އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނެއްގާ

ނުޑމެން މިއަދު މި ދަނީ...، މިއަދު  ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް ިއއްޒަތްތެިރ ތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މިރަށް. މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ
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ނޑުމެން ޤާބޫއަޅުަގނޑުމެން އެބަ ގަ މި މަޖިލީހުގައި އިޞްލާޙުކޮްށގެން  ނޫުނއަސާީސއާއި ގާނޫނުތައްލުކުަރންޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ެއއްވެސް އަެޑއް މި އްޔާނޫނި ، ނޯންނާނެކަން. އެހެންވީމާ އެކު ގޮތެއް މިނިވަންކަމާ  ތަނުގައި ިއއްވޭނެ އަުޅގަ

ލެއްަގއި ސިޔާސީ ަނޒަރަކުން ަވިކ އިވާ އިްޞލާޙަކީ މިއީ ެއއްެވސް ހާވެސް މި ހުށަހެޅިފަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ިމއަދު

ނޫނުއަސާސީއަށް އަންނަންޖެހޭނެ ރިއްޔާގެ ޤާބަޔަކު ވިސްނަންޖެހޭނެ އިޞްލާޙެއް ނޫނޭ. މި އިޞްލާޙަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫ

ުހރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ިޖލީހުގައި މަސަްއކަތްކުަރއްވާވެސް މި ރަްއޔިތުންގެ މަ ކަމަށް ހަމަގައިމު  އިޞްލާޙެއް

އެހެންވީމާ، މިފަަދ އިޞްލާޙެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ވަގުުތގައި ެއ  .ޞްލާޙެކޭގަބޫުލކުރަްއވާފަިއވާ އި  ވެސް

އިޞްލާޙު ފާސްވާެނ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް، އެ ބޭފުޅުންނަީކ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުުކާރ 

ނޑު ެދކެން. ެއީއ މި އިޞްލާޙު ފާސްެވގެން މެންބަރުން ކަމަށް ވާނަމަ، ޮކންމެހެން ކުރަންޖެ ހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ހިނގައްޖެ ނަމަ، ެއކަމުގެ ޮފނިމީރުކަން ނުވަތަ އެކަުމގެ ލުއިފަސޭހަކަން ހަމައެކަނި ިލބޭނީ މިއަދުގެ ސަރުކާަރކަށް 

ސް ނޫން. އަދި ހަމައެކަނި އެކަންޏެއް ނޫން. އަދި ހަމައެކަނި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ެއކަންޏެއް ވެ 

 އަޅުަގނުޑ، ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެ

ނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތ މި ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލާޒިމްކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ޓަަކއި. ިމ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސން އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  5އްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި ހުރަސްއަޅަމުން މިދާ މަސަ މެންބަރުންނަކީ އަޅުގަ

މެންބަރުން. މި މީހުންގެ ޢަމަލުކުރަން މި ހުންނަ ގޮތަީކ  5ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސއާ ޚިލާފުވަމުންދާ 

ންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް... )މެންބަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަުޅަގނޑުމެ

ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާުލ  ނޑުވާލުމަށް ޓަަކއި، އަުޅގަ އަުޑގަދަކުރެްއވުން( އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންގެ އަޑު ކަ

އެންމެ ފުރަތަމަ  ހުއްޓުވާލުމަށް ޓަަކއި، ަރއްޔިުތންގެ އިހުސާސްަތއް ހުއްުޓވާުލމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަމުްނދާކުރުމަކީ

 ޝުކުިރއްޔާ  .ޚިާލފުވުން ކަމުަގއި ރިއްާޔގެ ާޤނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފުވާދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ ބޫުލކުރަނީއަޅުަގނުޑ ގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.  ަފިއ އަްނގަވާރީ ގުރޫުޕން އަުޅގަ

ނޑިކޮޅުތަުކގަިއ ޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުއެބައޮތް މިހާރު ދެން އިތުރު އެްއވެސް ިއއް ނުދައްަކވާނެ ކަަމށް. މިހާރު ގޮ

ހިސާބުން  އިށީނދެވަަޑިއގެން ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ އެްއވެސް މެންބަރަކު ނެތް. އެހެންކަމުން، މި

 ަކނަޑއަޅަން.  މިއަދުގެ މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިމުނީ ކަމުަގއި

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަންކަން.  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ، 7 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

މަތިން،  އްދާގެ )ދ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެވަނަ މާ 115ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ -7.1

ނޑަެއޅުމަށް ޓަަކއި، އި ހުންނަާވ  ނުގައިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް ޮއފް ޕާކިސްތާބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަ

ެގ މަޖިލީހުެގ މެދު ރައްޔިތުން މާހުރާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް ޢައްޔަންކުރުމާ ކަމަށް، މ.ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަފީރު

ރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މައްސަަލ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ހޫމަޝްވަރާއަކަށް އެދިަވޑަިއގެްނ ރައީސުލްޖުމް

ޕޯޓު ަގއި މެންބަުރންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރި 2015ޗް މާރި 9ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ  ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި

ރި މެންބަރު ނީ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫ ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެެދއްވާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި

ނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަން.އިބްރާހީމް ރިޟާ  . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

ނޑު ހުށަ ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ތިއ  ހަޅައިފިން.ރިޕޯޓު އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއިވާ އުސޫލަކީ  ޝުކުރިއްޔާ   5ކޮްނމެ ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް  ،އއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ބިލަށް ޖުމްލަ ކަ

 މިނެޓު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން މިހާރު 5މިނެޓު، އަދި ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރންނަށް. އަޅުގަ

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. ،ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށީ
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ނޑު ގަދެންމެ ހުށަ ރި ރައީސް.އިްއޒަތްތެ ލާގައި އޮތީ ކޮމިޓީ މަރުޙަ ގޮުތގައި މި ބޫލުކުރާހެޅިގެންދިޔަ ރިޕޯޓު އަޅުގަ

ރެވިފަ. އެހެްނވީމާ، ރަނގަޅަށް ދިރާސާކު ،ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަހުސްކުެރވި، އަދި އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުެރވި

ރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މިއަށް ކުރަނީ ހުރުޙަލާގަިއ އަޅުަގނޑު ގަބޫލު ުޓގެ މަގޮުތގަިއ މިއަދުގެ ވޯ ބޫލުކުރާއަޅުަގނޑު ގަ

ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް، ވަރަށް ގިނަ  ،ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ މިއީ ގޮުތގައިގަބޫލުކުރާ ައޅުަގނޑު ވޯޓުދެްއވާނެ ކަމަށް. 

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ންނެވި ބޭފުޅެއް. ޝުކުރިއްޔާތަޖުރިބާ ހު

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ނުވާީތ، މިފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އިތުރު ބޭފުޅަކު އިށީނދެވަަޑިއގެން ޝުކުރިއްޔާ

ގޮތުން  ހިސާބުން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. ވޯޓު ވަގުުތަގއި މިކަމާ ގުޅޭ

 އޮންާނނެ ކަމަށް ވެސް ދަންނަވަން.  ނަގަންޖެހޭ ވޯޓުނެގުން

 24ރެއިން މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުންގެ ތެ ،7.2އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  -7.2

މަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ވާތީ، އެ މަޣާގެ ނިޔަލަްށ ހަމަވެފައި 2014 ބަރުނޮވެން

ކޮްށ އްމުއާން، މަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގިއވާ ގޮތުގެ  4އިލެކްޝަންްސ ޮކމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ، 2008/8

ރިއްާޔ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުޅުންގެ ެތރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫޖާބަދެއްވި ބޭއިޢުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް އި

ގޮުތެގ  ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި އްތަކާމުއައްސަސާަތކުގެ ކަްނތަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅު، މިނިވަން

ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ  2015ޗް މާރި 9ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ންބަރު އިބްރާހީމް ޒަތްތެރި މެގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ އިއް  ،ބެހޭ ކޮމިީޓގެ މެްނބަރު ގެ ަކންތައްތަކާމިނިވަން މުއައްަސސާތަކު 

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ރިޟާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ތި ހަވާލުކުރެއްވި ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅައިިފން. ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިފައި ވަނީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ޝުކުރި މިނެޓު. އަދި ަވިކ  5އްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

މިނެޓު. އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  5ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ނީ ޕީ.ީޕ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ހުޅުވާލަން. އަުޅަގނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރުވަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.
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  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށީ

ނޑު ދާދި ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ޭދތެރޭ މެއަކު ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ރިޕޯޓާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ލާަގއި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަުހސްކުރެިވ، ވަރަށް ރަނގަޅަްށ މަ އެ ރިޕޯޓަކީ ވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަބޭނުންވަނީ ހަ

ނޑުމެން ޕޮއިންޓު  މަޢުލޫމާތުތައް ދިރާސާކުރެވި، އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ  މަޖިލީހަށްެދިވގެން އެ ބޭފުޅެއްގެ ނަން އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަމޭ. ނަންފުޅަކަށް  ނޑު ުއއްވާތީ އަުޅގަ  ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމި،މީދުކުރަނީ މިއަދުގެ ައޅުގަ

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ވޯޓުގެ މަރުޙަާލގައި އެ ބޭފުޅާައށް ފުރިހަމަ ތާއީދު ލިބިގެންދާނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިށީނދެަވޑަިއގެން ެއްއވެސް މެންބަރަުކ ، ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަަވއި، ޔާ. އާދެވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއް 

ނޑު؛ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަ ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ ިއ ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  ނީ.އާދެ، އަުޅގަ

ހިސާބުން މި ރިޕޯޓުގެ  ނެތުމާއެުކ މިންަފއިފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެ އަޅުަގނޑު އިށީނދެވަަޑއިގެން އެްއވެސް މެންބަރަކު

ނަޑއަޅަން. މި ރިޕޯޓާ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަ ަގއި އޮންނާނެ 1:30ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު  ގުޅޭމުގައި ކަ

ދަށުން  ގެމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި އައިޓަމު ހުރި ކަންކަ ވޯޓަށް އެުހމަށް ،8 ންޑާ އަިއޓަމުވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އެޖެ

ަގއި މި ވަގުުތ އިތުުރ އެހެންކަމުން، އެޖެންާޑ ައއިޓަމު ަގއި.1:30މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިުއން އޮންނާނީ މިއަދުެގ 

ބަްއދަލުކުރުމަށް މި ވަގުުތ ައޅުަގނޑު ޖަލްސާ މެދުަކނޑާލަން.  ގަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނ1:30ާކަމެއް ނެތުމާއެުކ 

 .  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

 

 ]އަށް  13:30އިން  9:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ކަމަށް. ވޯޓުެނގުމުެގ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ކުިރއަށް ގެންދަަބއި ުޓގެ ވޯއެޖެންޑާ އަިއޓަމުގެ . عليكمالّسالم 

ދުވަުހެގ ، 8.1އެޖެންާޑ އައިޓަމު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

މަކަްށ ކަ 3މަސައްކަތްތަުކގެ ތެެރއިން ޯވޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮްސފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެްއސެވުން. މިއަުދ 
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަްށ ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ވޯޓަށް އަހަން އެބައޮތް. 

 ޢާމިރު ދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުަޑހުވަ. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

މަޖިލީހުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެ ބިލުޭޖގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހިރާއް

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 50. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓަގއި . 02މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .60. ޖުމްލަ؛ 26. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ  މަޖިލީހުން އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީައށް 
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ނޑައަޅަން.  ފާސްވެއްޖެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ކަ

 ފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުމަށް ަހނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ެދވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް.  އިްއޒަތްތެރި

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަީތން، މ. މާހުރާ، އަލްފާޟިލް  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ފް ޕާިކސްތާނުަގިއ ހުންނަވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަީފރުކަމަށް ޢައްޔަންކުެރްއވުމާ އަޙްމަދު ސަލީމް، އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކު އޮ

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަ

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވު

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 53މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކ72ަތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 
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އެހެންކަމުން،  .53. ޖުމްލަ؛ 27. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 53ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން، މ. މާހުާރ  115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް، އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަްށ 

 ުމގައި މަޖިލީހުން މަޝްވަރާ އެުރވުމަށް ފާސްެވއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢައްޔަންކުަރއްވަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއަދު ތިންވަނަ ވޯޓަށް ދަންަނވާލަން ކަމަށް. އާދެ! އެންމެ ފަހު ވޯޓު، ިމ ދަންނަވާލަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދި 

ދެްއވުމަށް އަިދެވސް އެއް ފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަން. އިލެްކޝަންސް ވެސް ެއއް ފަހަރު ކާުޑކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަ

ގެ ނިޔަލަށް  2014ނޮވެްނބަރު  24ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު، 

ލެކްޝަްންސ އި 2008/8ހަމަވެފައިވާީތ، އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން އާއްމުކޮށް އިޢުލާންުކރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެްއވި  4ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ަނންފުޅު؛ ހދ. މަކުނުދޫ / 

ޙްމަދު އަކުރަމް، އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވުމާ މެދު ޑައިމަންުޑވިލާ، އަލްފާޟިލް އަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަ

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވު

 53        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 53މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކ72ަތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯުޓގަިއ ވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރަކު މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

އެހެންކަމުން،  .53. ޖުމްލަ؛ 27. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 53ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ައލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަކުރަމް   ،/ ޑައިމަންޑުވިލާ މަކުނުދޫ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުކަމަށް ހދ.

 ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ކުެރއްވުމަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާޢައްޔަން

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަިއ. 9:00ަވނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2015މާރިޗު  23ނާނީ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއން

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


