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ޚުލާޞާެެޖަލްސާގ ެ  
ެ

ެޖަލްސާެވަނ19ެަދައުރުގ ެެފުރަތަމަެވަނަެއަހަރުގ 2011ެެޖަލްސާ:

ެދުވަސް(ެހޯމަ)2011ެއޭޕްރީލ18ެެްެތާރީޚު:

1432ެެޖުމާދަލްއޫލ14ެާެ

ެރައްޔިތުންގ ެމަޖިލީހުގ ެގ ެެތަން:

ެގައ9:00ެެިހ ނދުނުެެފ ށިެގަޑި:

1ނ10:30ެްެއިންޓަވަލް:
ެގައ11:42ެެި

ެގައ13:04ެެިނ12:29ެްެހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ގައ13:42ެެިެމ ންދުރުެނިމުނުެގަޑި:

ެމިނ ޓ55ެްއިެގަިޑއިރ2ެާެހޭދަވިެޖުމްލަެވަގުތު:ޖަލްސާގައިެ

ެެހާޒިރީ: ެކުރިން 52ެެއިންޓަވަލް ެފަހުން ެއިންޓަވަލް ، މ ންބަރުނ51ެްމ ންބަރުން،

ެމ ންބަރުން.64ެފުރަތަމަެހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހުެ

ެރައްޔިތުންގ ެމަޖިލީހުގ ެނައިުބެރައީސްއަޙްމަދުެނާޒިމްެެރިޔާސަތުެބ ލ ހ އްޓ ވީ:

ނޑިތީމުެދާއިާރގ ެމ ންބަރުެމުޙަންމަދުެޙުސައިންެ ެކަ

ެ

ެ

ެ
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މަޖިލީހުގެ ެދ ން

 ،ޖަލްސާއ އްެއޮންނާނީ

ވ2011ެެާއޭޕްރީލ19ެެް
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 އިނ2011/1/19ެެްއ ޖ ންޑާެނަންބަރު:ެއޖ/

ެކުރިއަށްގ ންދ ވިެކަންކަން:

ެއިޢުލާނުކުރުންެހުގ ެއ ޖ ންޑާެދުވަެެ(3)

ެއ ޖ ންޑާެއިޢުލާންކުރުނ3.1ެެް

ެޔައުމިއްޔާެފާސްކުރުނ3.2ެެް

ެރިޔާސަތުންެއަންގާެއ ންގުންެެ(4)

4.1ެެ ެގަވާއިދުގ  ެމަޖިލީހުގ  ެމާއްދާގައިވ128ެެާރައްޔިތުންގ  ވަނަ
ެ ެފޮނުވޭ ެކޮމިޓީތަކަށް ެމަޖިލީހުގ  ެއެ ގޮތުގ މަތިން މައްސަލަތައް

ނޑަށްެ ެއަޅުގަ ެކަނޑައަޅުއްވައި ެސުންގަޑި ެނިންމަވާނ  ކޮމިޓީތަކުން
ެގަވާއިދުގެ  ެމަޖިލީހުގ  ެސުންގަޑިތައް ެއ  ެކޮމިޓީތަކާއި އަންގަވާފައިވާ

ެވަނަެމާއްދާގައިވާެގޮތުގ މަތިންެއިޢުލާނުކުރަނ128ެެް

4.2ެެ ެގަވާއިދުގ  ެމަޖިލީހުގ  ެމާއްދާގައިވ128ެެާރައްޔިތުންގ  ވަނަ
ެއެ ގޮ ެމައްސަލަތައް ެފޮނުވޭ ެކޮމިޓީތަކަށް ެމަޖިލީހުގ  ތުގ މަތިން

ނޑަށްެ ެއަޅުގަ ެކަނޑައަޅުއްވައި ެސުންގަޑި ެނިންމަވާނ  ކޮމިޓީތަކުން
ެގަވާއިދުގެ  ެމަޖިލީހުގ  ެސުންގަޑިތައް ެއ  ެކޮމިޓީތަކާއި އަންގަވާފައިވާ

ެވަނަެމާއްދާގައިވާެގޮތުގ މަތިންެއިޢުލާނުކުރަނ128ެެް

ެސުވާލުެެ(5)ެެެ

ވިލުފުށިެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެރިޔާޒްެރަޝީދު،ެމިނިސްޓަރެއޮފްެއިސްލާމިކ5.1ެެް
ެއ ފ އާޒް،ެޑޮކްޓަރެޢަބްދުލްމަޖީދުެޢަބްދުލްބާރީއާެކުރައްވާެސުވާލުެ

މޭޒުންެހުށަހަޅާެކަންކަންެެ(6) ރައީސްގެ  ެމަޖިލީހުގެ 

6.1ެެ ެޤާނޫނުއަސާސީގ  ެޖުމްހޫރިއްޔާގ  ެމާއްދާގެ 129ެދިވ ހިރާއްޖޭގ  ވަނަ
ެހ) )ެ ެދަށުން 10ެެގ  ެދުވަހު،2011ެެއޭޕްރީލް ެއާދީއްތަ ވީ

ެގޮތުގައިެ ެމ ންބަރ އްގ  ެމަޖިލީހުގ  ެވަޒީރުންގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،
ެއިއްވައިެ ެމަޖިލީހަށް ެނަންފުޅު ެމ ންބަރުގ  އަޢްޔަނުކުރ އްވި

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގ  ެޖުމްހޫރިއްޔާގ  ެމާއްދާގެ 129ެދިވ ހިރާއްޖޭގ  ވަނަ
ެރ) ެގޮތުގ މަތިންެ( ެރުހުންެެގައިވާ ެމަޖިލީހުގ  ރައްޔިތުންގ 

ެ ެގަވާއިދުގ  ެމަޖިލީހުގ  ެރައްޔިތުންގ  ވަނ171ެެަހޯދުމަށްޓަކައި
ެ ެށ)މާއްދާގ  ެގޮތ އްެ( ެދިރާސާކުރައްވައި ެމައްސަލަ ެއ  ެދަށުން ގ 

މައްސަލަެ ެނިންމ ވުމަށްެމައްސަލައާގުޅޭެދާއިމީެކޮމިޓީއަށްެފޮނުވުމުގެ 
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6.2ެެ ެޤާނޫނުއަސާސީގ  ެޖުމްހޫރިއްޔާގ  ެމާއްދާގެ 93ެދިވ ހިރާއްޖޭގ  ވަނަ
ެހ) ެފަރާތުންެ( ެހިންގާ ެވ ރިކަން ެދައުލަތުގ ނަމުގައި، ެދިވ ހި ގައި

ެޢަމަލުކުރާންވާނީެ ެމުޢާހަދާތަކަށް ެބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވ ރިވާ
ެފާސްކުރުމަށްފަހު،ެ ެއ މަޖިލީހުން ެހުށަހަޅައި ެމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގ 

ެބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،ެއ މަޖިލީެ ެގޮތުގ މަތިންކަމަށް ެނިންމާ ހުން
ެކޮމިޝަންެ" ެޓޫނާ ެއޯޝަން ެ)އިންޑިއަން ެސީެ.ޓީެ.އޯ.އައިެ" ގައިެ(

ެބައިވ ރިވުމުގެ  ެގޮތުގައި ެމ ންބަރ އްގ  ެފުރިހަމަ ދިވ ހިރާއްޖ އިން
ެމައްސަލަެ

ެއިބްތިދާއީެބަހުސްެެ(9)

9.1ެެ ެރަޝީދު ެރިޔާޒް ެމ ންބަރު ެދާއިރާގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،ެވިލުފުށި
ެ ެނަންބަރު ެއިޞްލާޙ2007/4ެެުޤާނޫނު ެއަށް ެޤާނޫނު( )އޮޑިޓް

ބިލުެ ެގ ނައުމުގެ 

ެނުނިމިހުރިެމަސައްކަތްެެ(10)

ެމުއްޠަލިބ10.1ެެް ެއިބްރާހީމް ެމ ންބަރު ެދާއިރާގ  ފަރ ސްމާތޮޑާ
)މަޢާފުދިނުމާއިެއަދަބ2010/2ެެުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،ެޤާނޫނުެނަންބަރުެ

ެބިލުެެލުއިކޮށްދިނުމުގ ެ ެގ ނައުމުގ  ެއިޞްލާޙު ެއަށް ޤާނޫނު(
ެކުރިއަށްގ ންދ ވުންެ

ެވޯޓަށްެއ ހުމަށްހުރިެކަންކަމަށްެވޯޓަށްެއ ހުންެެ(12)

ެހިސާބަށ12.1ެެް ެނިންމާ ެވޯޓުން ެތ ރ އިން ެމަސައްކަތްތަކުގ  ދުވަހުގ 
ެގޮސްފައިވާެކަންކަމަށްެވޯޓަށްެއ އްސ ވުންެ

________________________________________________________________ 

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ
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އ ޖ ންޑާެއިޢުލާންކުރުެދުވަެ (3) ެންެހުގެ 

ެ(2011/1/19އ ޖ ންޑާެއިޢުލާންކުރުންެ)އ ޖ ންޑާެނަންބަރު:އޖ/3.1ެ
ެ

ެޔައުމިއްޔާެފާސްކުރުނ3.2ެެް
ެ

 ެުޔައުމިއްޔާެ(ެޖަލްސާގ 3ެެ)އަށ2011/13ެެްނ2011/11ެެްޔައުމިއްޔާެނަންބަރ 

 

o 2011ެެ ެދައުރުގ  ެފުރަަތމަ ެއަހަރުގ  ެފ ށިގ ްނ11ެެވަނަ ެަޔއުމިްއޔާއިން ެޖަލްސާގ  ވަނަ
ެވ ބްސަިއޓްަގއ13ެެި ެަޔއުމިްއޔާތަްއެމަޖިލީހުގ  ެހަމައަށް.ެމި ެަޔއުމިްއާޔއާ ެޖަލްާސގ  ވަނަ

ެހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާީތ،ެ ެއިޞްލާޙ އް ެމ ންބަރަކު ެއ ްއވ ސް ެކުރުމަށްފަހު ޝާއިޢު
ެޤަބޫލުކުރާެގަާވއިދު ެރިޔާސަތުން ެމަޖިލީހުގ  ެޔައުމިއްޔާތަަކކީ ެމި ެގޮތުގ މަތިން ަގިއވާ
ެ.މިްއޔާތަކ އްކަމަށްެނިންމ ވިޔައު

ެ

ެރިޔާސަތުންެއަންގާެއ ންގުންެ (4)

ބައްދަލުވުންތައްެބޭއްވުމަށްެހަމަޖ ހިފައިވާގޮތ4.1ެެް ކޮމިޓީތަކުގެ  ެމިއަދުގެ 

 ަގއިެއިޤްތިޞާދީެކޮމިޓ9:30ެެީ .1

 ކޮމިޓީެަގއިެޢާންމ9:30ެު .2

 ަގއިެޤައުމީެސަލާމަުތެކޮމިޓ11:15ެީ .3

 ަގއިެޤައުމީެތަރައްީޤގ ެކޮމިޓ11:15ެެީ .4

 ދިވ ހިާރއްޖޭގ ެޤާނޫނުލްެއުޤޫބާތުގ ެބިލުެދިރާސާކުރ ްއވުމަށްެހޮއްވ ވިެކޮމިޓީެަގއ11:15ެެި .5

 ަގއިެއިޖްތިމާޢީެކޮމިޓ11:30ެެީ .6

 ަގއިެއިމްތިާޔޒްެކޮމިީޓގ ެސަބްެކޮމިޓ12:30ެެީ .7

 ޚިދުމަތްތަކާބ ހޭެކޮމިޓީަގއިެސަލާމަތ14:00ެެީ .8

 ކޮމިޓީެޤައުމީެިސއްޙީެއިންޝުއަރ ންސާބ ހޭެބިލުެދިރާސާކުރ ްއވުމަށްެހޮއްވ ވިެަގއ14:00ެެި .9

 ަގއިެޕ ޓިޝަންެކޮމިޓ14:45ެެީ .10

 ަގއިެމާލިއްޔަތުެކޮމިޓ16:00ެެީ .11

 ގައިެމިނިވަންެމުައްއސަސާތަކުގ ެކަންތައްތަކާބ ހޭެކޮމިޓ16:00ެީ .12

ެ
ެ
ެ
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4.2ެެ ެމަޖިލީހުގ  ެރައްޔިތުންގ  ެކޮމިޓީތަކަށ128ެެްގަވާއިދުގ  ެމަޖިލީހުގ  ެގޮތުގ މަތިން ެމާއްދާގައިވާ ވަނަ

ނޑަށްެ ެއަޅުގަ ނޑައަޅުއްވައި ެކަ ެސުންގަޑި ެނިންމަވާނ  ެކޮމިޓީތަކުން ެއ  ެމައްސަލަތައް ފޮނުވޭ
ެ ެގަވާއިދުގ  ެމަޖިލީހުގ  ެސުންގަޑިތައް ެއ  ެކޮމިޓީތަކާއި ެމާއްދާގައިވ128ެެާއަންގަވާފައިވާ ވަނަ

ެޢުލާނުކުރަންެގޮތުގ މަތިންެއިެ
ެ

ބިލުެދިރާސާކުރ އްވުމަށްެހޮއްވ ވިެކޮމިޓީެ ެގ ވ ށިެއަނިޔާެހުއްޓުވުމުގެ 
ެ

ބިލުެ .1  ގ ވ ށިެއަނިޔާެހުއްޓުވުމުގެ 

2011ެއޭޕްރީލ30ެެް:ެސުންގަޑި
ެ

4.2ެެ ެަގވާއިުދގ  ެމަޖިލީހުގ  ެސަރުކާރުގ 29ެެ-2ރައްޔިތުންގ  ެގޮތުގ މަތިން، ެގައިވާ ެ)ނ( ގ 

ެއުތުރުެ ެމަްއޗަންޮގިޅ ެހިމ ނިވަަޑއިގަންަނވާ ެކޮމިީޓަގއި ެބަލާ ެިމންވަރު ެއަދާކުާރ މަސްއޫލިއްޔަުތ
ެމ ންބަރުެ ެދާއިާރގ  ެމަަޑވ ލި ެކޮމިޓީއަށް ެބަދަލުގައި،ެއ  ެދީދީގ  ެއަްޙމަދު ެމާރިޔާ ެމ ންބަރު ދާއިރާގ 

ެހަމަޖ އްސ ވުމަ ެނާޒިމް ެއ ކަންެމުޙަންމަދު ެފޮނުއްވާފަިއވާތީ، ެސިޓީ ެފަރާތުން ެގ  ެއ މް.ޑީ.ޕީ ށް
ެއ ގޮތަށްެހަމަޖ އްސ ވީެކަމުަގިއެެޢިއުލާންކުރަން

ެ

4.3ެެ ެަގވާިއދުގ  ެމަޖިލީހުގ  ެޮކމިޓީގަިއ29ެެ-2ރައްޔިތުންގ  ެމާލިއްޔަތު ެގޮތުގ މަތިން، ެގައިާވ ެ)ނ( ގ 

ހިމ ނިވަޑަިއގަންނަވާެނޮިޅވަރަްމެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެމުޙަންމަދުެނަޝީދުގ ެބަދަލުަގއި،ެއ ެޮކމިޓީއަށްެ
ެފަރާތުންެ ެގ  ެއ މް.ޑީ.ޕީ ެހަމަޖ އްސ ވުމަށް ެއަސްލަމް ެމުޙަންމަދު ެމ ންބަރު ެދާއިރާގ  ެއުތުރު ހިތަދޫ

ެވާތީ،ެއ ކަްނެއ ގޮތަށްެހަމަޖ އްސ ވީެކަމުަގއިެޢިއުލާންކުރަންެސިޓީެފޮނުއްވާފައިެ
ެ

ެސުވާލުެ (5)

5.1ެެ ެއޮފް ެމިނިސްޓަރ ެރަޝީދު، ެރިޔާޒް ެމ ންބަރު ެދާއިރާގ  ެއ ފ އާޒްެވިލުފުށި ެއިސްލާމިކް

ެކުރައްވާެސުވާލުުުެެޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދުެޢަބްދުލްބާރީއާ
ެެ

 ެުެސުވާލ
o ެ.ްެރަީއސ ެޢިްއޒަތްތ ރި ެހުކުރުެ.ެތެސަރުކާރުންެބްރޫނާއީޝުކުރިއްޔާ ބުރުނީގައި

ެ ެއިމާރާތްކުރުމަށްޓަަކއި 000،315ެެމިސްކިތ އް ެރުފިޔ4.05ެާ)ޑޮލަރު (ެމިލިއަން

ެ ެކަމަށް ެވާ 14ެެދީފައި ެމަޖިލީހުގ 2010ެެއޭޕްީރލް ެރަްއޔިތުންގ  ެުދވަހު ވަނަ

ެެއ ެހަމައަށްވ ސްެިމއަދާެނަަމވ ސްެ.ޖަލްސާގައިެމަނިކުފާނުެވަނީެވިދާޅުވ ފަެއ ވ 

ެައދިެފ ށިފައިނުވަނީެމަސަްއކަތްެތުގ މިސްކި ެމަސައްކަތްެެއ ެީކއްވ ގ ންތޯއޭ.

 ކޮބައިތޯއޭ.ެޝުކުރިއްޔާެިޢއްޒަތްތ ރިެަރީއސް.ެތާރީޚަކީެފ ށޭނ 

ެ
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 ެުެޖަވާބ
o ެެމިސްކިތ ްއ ެބުރުނީގައި ެތ. ެދަންނަވާފައި ެމަޖިލީހުގައި ެމި ެވާނީ ނޑު ެއަުޅގަ ތ ދ އްމ ،

ެއ ހީެ ެޑޮލަރުގ  ެހާސް ެފަނަރަ ެލައްކަ ެތިން ެސަރުކާރުން ެބުރުާނީއ އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި

ލިބިފައިވާެކަމަށް.ެއ ހ ންނަމަވ ސް،ެމިެމަސައްކަތާެގުޅިގ ންެމިނިސްޓްރީެއޮފްެފިނޭންސްެ

ެމި ެޓްރ ޜަރީން ެ ރޒަށް ެއ ފ އަ ެއިސްލާމިކް ެއޮފް 31ެެނިސްޓްރީ ގަިއ2009ެއޯަގސްޓް

ެިމެ ެވަނީ. ެއަންަގވާފަިއ ެވާކަން ެހަމަޖ ހިފައި ެމިގޮތަށް ެމިަކން ެސިީޓއ ްއަގއި ލިބިފައިވާ

ެއ ންްޑެ ެރީޮކންސްޓްރަކްޝަން ެސުނާމީ ެދުވަސްވަުރ ެސުނާމީގ  މަސައްކަތަކީ

ެރައް ެވިލުުުފުށީ ެދަށުން ެޕްރޮގްރާމުގ  ެަވގުީތެރިހިބިލިޓޭޝަން ެބުރުނީގައި ެތ. ޔިތުން

ެއިމާރާތްކުރުމަށްޓަކަިއެ ެރަުށގަިއެމިްސކިތ އް ެދުވަސްވަުރެއ  ެދިޔަ ެދިިރއުޅ މުން ހިޔަލުގައި

ެަފއިާސެ ެމި ެއ ހ ންނަމަވ ސް، ެއ ހީ. ެލިބިފައިާވ ެފަރާތަކުން ެބޭރުގ  ެއ ިދގ ން ެއަްށ އ ހީ

އ ހ ންވ ގ ންެމިެަމއްސަލަެލިބުނުއިރުގަިއެވިލުފުށީެަރއްިޔތުންެވަނީެއ ެރަށަށްެބަދަުލވ ފަ.ެ

ެމިެ ެއިމާރާތްކުރުމަށް، ެިމސްކިތް ެމިކަހަލަ، ެކޮންމ އަކަސް ެދ ން ދިރާސާކުރުމަށްޓަކަިއ،

މައްސަލަތައްެޕްލޭނިންެކައުންސިލުންެކަމަށްެވާތީެމިނިސްޓްރީންެވަނީެމިެމައްސަލަެވަނީެ

ެ ެަކއުންސިލްގ  ެޕްލޭނިން ެފޮުނވާފަ. ެކައުންސިލަށް ެބައްދަލ56ެެުޕްލޭނިން ވުމުަގއިެވަނަ

ެއަލުްނެ ެމިސްކިތް ެހުކުރު ެހުރި ެމިހާރު ެބުރުނީގައި ެތ. ެވަނީ ނިންމަވާފައި

ެމިސްކިތަކަްށެ ެއާސާރީ ެމިސްކިތަކީ ެއ  ެނ ރ ، ެފ ންޑާ ެފަރާތުން ެދ  މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު

ެގިަނެ ެތާގައި ެއ  ެމަރާމާތުުކރުމަށްފަހު، ެގޮތަށް ެނުގ އްލޭ ެއާސާީރކަން ެމިސްކިުތގ  ވާތީ،

ެމީހުންނަ ެއ ކަްނެއަދަދ ްއގ  ެގޮތަށް ެއ  ެތަަނވަްސކޮށްދިނުމަށް ެޖާގަ ެނަމާދުކުރ ވޭނ  ށް

ެއ ކަާމެ ެރައްޔިތުން ެރަށުގ  ެއ  ެގުޅިގ ން ެނިންމުމާ ެގޮތަށް ެމި ެނަމަވ ސް، ކުރުމަށް.

ެކުިރއަްށެ ެގޮތަށް ެއ  ެމަަސއްކަތް ެއ  ެވާީތ، ެފާޅުކޮށްފައި ެނުރުހުން ހިތްހަމަނުޖ ހިގ ން

ެ ެމައްސަލަ ެއ  ެދ ން ެވަނީ. ެފޮނުވަިއގ ންެނުގ ންދ ވިފައި ެކ ބިނ ޓަށް ެަފހުން ެޭއގ  ވާނީ

ެކ ބިނ ަޓށްެ ެބަދަލުކުރ ވޭނީ ެަކމ އް ެވާ ެނިންމަވާފައި ެކައުންސިލުން ެޕްލޭނިން މިދ ންނ ވީ

ެ ެފޮނުވައިގ ން ެކ ބިނ ޓަށް ެވާތީ ެކަމުަގއި 12ެެފޮނުވަިއގ ން ެބޭްއވުުނ2011ެެޭއޕްރީލް ގައި

ެވަނީ، ެނިންމަވާފައި ެމިާހރު ެބައްދަލުވުުމގައި ެސަރުކާުރގ ެެކ ބިނ ޓު ެބުރުނާއީ ބުުރނީގައި

ެކ ބިނ ޓުްނެ ެއ ޅުމަށް ެރަށުގައި ެއ  ެމިްސކިތް ނޑައ ޅިަފއިވާ ެކަ ެައޅައިދިނުމަށް އ ހީަގއި

ެގުޭޅެ ެއ ކަމާ ެކައުންސިލަށް ެބުރުނީ ެވާނީ ެމިހާރު ެގުޅިގ ން ެވަނީ.ެނިންމ ވުމާ ނިންމަވާފައި

ނ ެކަ ެވ ސް ެކުރިްނ ެމީގ  ެތަނުގައި، ެއ  ނަޑއަަޅއި، ެކަ ެބިމ އް ެވޭ.ެގޮތުން ަޑއަޅާަފއި

ެކަންތައްތަކާިއެ ެބަދަލުދިނުމުގ  ެއ ްއިޗއްސަްށ ެރުއްގަހާ ެތަުނގަިއެހުރި އ ހ ންނަމަވ ސް،ެއ 
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ރަށުގ ެއާބާީދއާެވީހާވ ސްެކަިއރިެހިސާބ އްަގއިެއ ެމިސްކިތްެއިމާރާތްކުރުމަށްޓަކަިއެލޭންުޑެ

ެމިހާރު ެއ ންގުމަށް ެައށް ެމިނިސްޓްރީ ެއ ކަންކަން ެހައްަދވަިއ، ެޕްލޭނ އް ވާނީެެޔޫސް

ެއ ެ ެައވަހަކަށް ެއައިހާ ެނިމިގ ން ެއ ކޮޅުން ެމަސައްކަތް ެއ  ެވީމާ، ެލިޔ ފަ. ކައުންސިލަށް

 މިސްކިތްެފ ށޭެގޮތަށްެމިހާރުެހަމަޖ ހިފައިެވަނީ.ެއ ެވާހަކަެދ ންނ ވީ.

ެ

 ްސުވާލާގުޅިގ ން،ެއިތުރުެސުވާލުކުރ އްވިެމ ންބަރުނ  ؛މިއަދުގެ 
 

ެޠީފްެހިތަދޫެދ ކުނުެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެޙަސަންެލަ -1

ެމަދުެރަޝީދުެމުޙަންމައްޗަންޮގޅިެދ ކުނުެދާއިާރގ ެމ ންބަރުެ -2

ެގ މަނަފުށިެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެއިލްހާމްެއަޙްމަދުެ -3

ެކާށިދޫެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެއިްސމާޢީލްެޢަބްދުލްޙަމީދުެ -4

ެހުޅުހ ންވޭރުެދާއިރާގ ެމ ންބަުރެމޫސާެމަނިކު -5

ެޙަމީދުެهللاެއިނގުަރއިދޫެދާއިރާގ ެމ ންބަުރެޙަމްދޫންެޢަބްދު -6

ެމިލަންދޫެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެޢަލީެރިޒާ -7

 ފ ލިދޫެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެޔޫސުފްެނަޢީމްެ -8

ެ

 ެ،ްުސވާުލގ ެމިބައިެނިންމަވާލ ްއވީ.ެއިތުރުެސުވާލަށްެަކނަޑއ ޅިފަިއވާެަވގުތުެހަމަވުމުނ 

ެ

މޭޒުންެހުށަހަޅާެކަންކަންެ (6) ރައީސްގެ  ެމަޖިލީހުގެ 
ެ

6.1ެެ ެޤާނޫނުއަސާސީގ  ެޖުމްހޫރިއްޔާގ  129ެެދިވ ހިރާއްޖޭގ  ެމާއްދާގ  ެހ)ވަނަ )ެ ެދަށުން 10ެގ 

ެ ެމ ންބަރ އްގ 2011ެެއޭޕްރީލް ެމަޖިލީހުގ  ެދުވަހު،ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ެވަޒީރުންގ  ެއާދީއްތަ ވީ

ެޖުމްެ ެދިވ ހިރާއްޖޭގ  ެއިއްވައި ެމަޖިލީހަށް ެނަންފުޅު ެމ ންބަރުގ  ެއަޢްޔަނުކުރ އްވި ހޫރިއްޔާގެ ގޮތުގައި
ގައިވާެގޮތުގ މަތިންެރައްޔިތުންގ ެމަޖިލީހުގ ެރުހުންެ(ެރ)ވަނަެމާއްދާގ 129ެެޤާނޫނުއަސާސީގ ެ

ެ ެގަވާއިދުގ  ެމަޖިލީހުގ  ެރައްޔިތުންގ  171ެެހޯދުމަށްޓަކައި ެމާއްދާގ  ެށ)ވަނަ ެއެ ( ެދަށުން ގ 

ެކޮމިެ ެދާއިމީ ެމައްސަލައާގުޅޭ ެނިންމ ވުމަށް ެގޮތ އް ެދިރާސާކުރައްވައި ެފޮނުވުމުގ ެމައްސަލަ ޓީއަށް
ެމައްސަލަެ

ެ

 ެ ެއިދާރާގ ެމަޖިލީހުގ  ެއިއްަވއިދ ްއވީ، ެމަޖިލީހަށް ެސިޓީފުޅު ެފޮނުއްިވ ރައީސުލްހުމްހޫރިއްޔާ
ެލީގަލްެކައުންސ ލްެއަލްއުސްާތޛާެފާޠިމަތުެނިއުޝާ

ެ

 ެާެބަލ ެމިންވަރު ެއަދާކުރާ ެމަސްއޫިލްއޔަތު ެސަރުކާރުގ  ެދިރާސާކުރ ްއުވމަށް ެމައްސަލަ މި
ެފޮނުވިެކޮމިޓީއަށްެ



 8 

 

6.2ެެ ެޤާނޫނުއަސާސީގ  ެޖުމްހޫރިއްޔާގ  93ެެދިވ ހިރާއްޖޭގ  ެމާއްދާގ  ެހ)ވަނަ ެދިވ ހިެ( ގައި

ެމުޢާހަދާތަކަށްެ ެބައިނަލްއަޤްވާމީ ެބައިވ ރިވާ ެފަރާތުން ެހިންގާ ެވ ރިކަން ދައުލަތުގ ނަމުގައި،
ެފާސްކުރުމަށްފަެ ެއ މަޖިލީހުން ެހުށަހަޅައި ެމަޖިލީހަށް ެރައްޔިތުންގ  ެއ މަޖިލީހުންެޢަމަލުކުރާންވާނީ ހު،

ެ ެބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ެގޮތުގ މަތިންކަމަށް ެކޮމިޝަންެ"ނިންމާ ެޓޫނާ ެއޯޝަން "ެއިންޑިއަން
މައްސަލަެ(ެސީެ.ޓީ.އޯެ.އައި) ެގައިެދިވ ހިރާއްޖ އިންެފުރިހަމަެމ ންބަރ އްގ ެގޮތުގައިެބައިވ ރިވުމުގެ 

ެ

 ެ ެމަޖިލީހަށް ެސިޓީފުޅު ެފޮނުއްިވ ެއިދާރާގ ެރައީސުލްހުމްހޫރިއްޔާ ެމަޖިލީހުގ  އިއްަވއިދ ްއވީ،
ެލީގަލްެކައުންސ ލްެއަލްއުސްާތޛާެފާޠިމަތުެނިއުޝާ

ެ

 ެީނޑައ ުޅއްވ ެގަިޑއިުރގ ެަވގުތ1ެެުމިެމައްސަލައަށްެބަހުސްކުރ ްއވުމަށްެރިޔާސަތުންެކަ
 

 ެްވާހަކަފުޅުދ އްކ ވިެމ ންބަރުނ 

 

ެހުޅުހ ންވޭރުެދާއިރާގ ެމ ންބަުރެމޫސާެމަނިކު .1

 ދާއިރާގ ެމ ންބަރުެއިލްހާމްެއަޙްމަދުގ މަނަފުށިެ .2

 ފަރ ސްމާތޮޑާެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެއިބްރާހީމްެމުއްޠަލިބް .3

 ވިލުފުށިެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެރިޔާޒްެރަޝީދުެ .4

 ދާންދޫެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެމުޙަންމަދުެރިޔާޒް .5

 މަޢުޞޫމްهللاެކ ލާެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެޢަބްދު .6

 ބިލަތްދޫެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެއަޙްމަދުެޙަމްޒާ .7

 ޙަމީދުެهللاެއިނގުަރއިދޫެދާއިރާގ ެމ ންބަުރެޙަމްދޫންެޢަބްދު .8

 هللاފޮނަދޫެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެޢަބްދުއްރަޙީމްެޢަބްދު .9

 ކާށިދޫެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެއިްސމާޢީލްެޢަބްދުލްޙަމީދުެ .10

 މަޑަވ ލިެދާއިާރގ ެމ ންބަރުެމުޙަންމަދުެނާޒިމްެ .11

 ސަންފުވައްމުލަކުެއުތުރުެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެމުޙަންމަދުެރަފީޤްެޙަ .12

 ކުޑަހުވަދޫެދާއިާރގ ެމ ންބަރުެއަޙްމަދުެޢާމިރު .13

ނޑިތީމުެދާއިާރގ ެމ ންބަރުެމުޙަންމަދުެޙުސައިން .14  ކަ

 

 ެ ެަކނަޑއ ޅިަފއިވާ ެމައްސަލައަށް ެމައްސަލަިއގ 1ެެމި ެމި ެހަމަވުމުން، ެވަގުތު ަގޑިއިުރގ 

 ބަހުސްެނިންމަވާލ އްވީެ
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o ެ ެއައިޓަމް ެއ ޖ ންޑާ ެމ ންބަރު،9.1ެެމިއަދުގ  ެހުށަހ ޅުއްވި ެބިލު ެއ ވަގުތު ފަސްކުރ ވިފައިވަނީ،

މ ންބަރުެރިޔާޒްެރަޝީދުެޖަލްސާގައިެވަޑައިގ ންނ ތުމުން.ެ ެވިލުފުށިެދާއިރާގެ 
ެ

ެނުނިމިހުރިެމަސައްކަތްެ (10)
ެ

10.1ެެ ެމުއްޠަލިބް ެއިބްރާހީމް ެމ ންބަރު ެދާއިރާގ  ެނަންބަރުެފަރ ސްމާތޮޑާ ެޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،

ެބިލ2010/2ެެު ެގ ނައުމުގ  ެއިޞްލާޙު ެއަށް ެޤާނޫނު( ެލުއިކޮށްދިނުމުގ  ެއަދަބު )މަޢާފުދިނުމާއި

ެކުރިއަށްގ ންދ ވުންެ
ެ

 ެާވަނަެދުަވސ2ެްމިއަދަކީ،ެމިެބިލުގ ެބަހުސްެުކރިއަށްެގ ންދަވ 

 

 ެްވާހަކަފުޅުދ އްކ ވިެމ ންބަރުނ 

 

ުުެެޖަމާލްެޢަބްދުލްއަޒީޒްެމ ންބަރުެދާއިރާގ ެމާވަށު .1  އަބޫބަކުރު

 ސަލީމްެެައޙްމަދުެމ ންބަރުެދާއިރާގ ެއޭދަފުށި .2

 އާޒިމްެޢަލީެމ ންބަރުެދާއިރާގ ެމ ދުހ ންވޭރު .3

 ވަޙީދުެޢަލީެމ ންބަރުެދާއިާރގ ެތޮއްޑޫ .4

 ޢަބްދުއްރަޙީމްެهللاޢަބްދުެމ ންބަރުެދާއިރާގ ެހުޅަނގުެމާފަންނު .5

 އިބްރާހީމްެޤާސިމްެމ ންބަރުެދާއިރާގ ެމާމިގިލި .6

 هللاޢަބްދުެޢަބްދުއްރަޙީމްެމ ންބަރުެދާއިރާގ ެފޮނަދޫ .7

 

 ެްެމ ންބަރުންނަށ ެތިއްބ ވި ެޖަލްސާގައި ެއ ދިވަަޑއިގ ން،ެއ ަވގުތު ެވާހަކަދައްކަވަން ެބިލަށް މި
ެވިދާޅުވުމަށްެ ެފަހުބަސް ެމ ންބަރަށް ެހުށަހ ޅުއްވި ެބިލު ެމި ެއ ރުވުމަށްފަހު، ފުރުސަތު

 ރިޔާސަތުންެފުރުސަތުެއ ރުވި.ެ

 

 ެ.ިއަދިެއ އަށްފަހު،ެމިެބިލުގ ެިއބްތިދާއީެބަހުސްެނިމުނީކަމަށްެރިޔާސަތުންެއިޢުލާންކުރ ްއވ 

 

ެއިބްތިދާއީެބަހުސްެ (9)
ެ

9.1ެެ ެނަންބަރު ެޤާނޫނު ެހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ެރަޝީދު ެރިޔާޒް ެމ ންބަރު ެދާއިރާގ  2007/4ެވިލުފުށި

ބިލުެ ެ)އޮޑިޓްެޤާނޫނު(ެއަށްެއިޞްލާޙުެގ ނައުމުގެ 
ެ

 ެ ެިއއްވާަފއިވަނީެމިބިލުގ  ެކިޔުން 5ެެެ،ފުރަތަމަ ެމަޖިލީހުގ 2011ެެެއޭޕްރީލް ެއޮތް ގަިއ

 ވަނަެަޖލްސާގައ14ެެިފުރަތަމަެދައުރުގ ެ
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 ުމިެބިލުެމަޖިލީހަށްެހުށަހ ޅުއްވައިދ ްއވީ،ެވިލުފުށިެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެރިޔާޒްެރަޝީދ 

 

 ެްނޑައ ޅުއްވި.3ެެބިލަށްެބަހުސްކުރ އްވުމަށ ވަގުތުެކަ  ގަޑިއިރުގެ 

 

 ެްވާހަކަފުޅުދ އްކ ވިެމ ންބަރުނ 

 

 ހުޅުހ ންވޭރުެދާއިރާގ ެމ ންބަުރެމޫސާެމަނިކު .1

 މަޢުޞޫމްެ)ވާހަކަފުޅުެނުނިމޭ(هللاެކ ލާެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެޢަބްދު .2

 

 ްނޑުްއވާލ ްއވީ.ެެވޯޓަށ  އަހަންެހުރިެކަންކަމަށްެވޯޓަށްެއ ހުމަށް،ެމިބިލުެބަހުސްެމ ދުކަ

ެ

ެވޯޓަށްެއ ހުންެވޯޓަށްެއ ހުމަށްހުރިެކަންކަމަށްެ (12)
ެ

ެވޯޓަށ12.1ެެް ެކަންކަމަށް ެގޮސްފައިވާ ެހިސާބަށް ެނިންމާ ެވޯޓުން ެތ ރ އިން ެމަސައްކަތްތަކުގ  ދުވަހުގ 

ެއ އްސ ވުންެ

 ެ ެައއިޓަމް ެއ ޖ ންޑާ ެއ ްއސ ީވ، ެވޯޓަށް ެފުރަތަމަ ެޖަލްާސގަިއ ަގިއވާ،6.2ެެމިއަދުގ 

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގ  ެޖުމްހޫރިއްޔާގ  93ެެދިވ ހިރާއްޖޭގ  ެމާއްދާގ  ެހ)ވަނަ ެިދވ ހިެ( ަގއި

ެމުޢާހަދާތަކަށްެ ެަބއިނަލްއަޤްވާމީ ެބައިވ ިރވާ ެފަރާތުން ެހިންގާ ެވ ރިކަން ދައުލަތުގ ނަމުަގއި،
ެފާސްކުރުމަށްފަހު،ެ ެއ މަޖިލީހުން ެހުށަހަޅައި ެމަޖިލީހަށް ެރައްޔިތުންގ  ޢަމަލުކުރާންވާނީ

ެ ެބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ، ެގޮތުގ މަތިންކަމަށް ެނިންމާ ެޓޫާނެެއިންިޑއަން"އ މަޖިލީހުން އޯޝަން
ެ)ކޮމިޝަން ެސީ.ޓީ.އޯ.އައި" ެގޮތުަގިއެ( ެމ ންބަރ އްގ  ެފުރިހަމަ ެދިވ ހިރާއްޖ އިން ގައި

 އާެގުިޅގ ން،ެބައިވ ިރވުމުގ ެމަްއސަލަ

 

 ެ ެމި ެކަމާބ ހޭ ެމައްސަލައާގުޅޭ ެދިރާސާކުރ އްވުމަށް، ެފޮނުވުމަށްެމައްސަލަ ެ،ކޮމިޓީއަށް
ެމ ންބަރުެ ެދާއިާރގ  ެހުށަހަޅުއްަވއި،ެވިލުފުށީ ެމަނިކު ެމ ންބަުރެމޫސާ ެދާއިރާގ  ހުޅުހ ންވޭރު

 ؛ރިޔާޒްެރަޝީދުެތާއީދުކުރ ްއިވެހުށަހ ޅުމަށް

 

ެވޯޓުެނަތީޖާެ

ެމ ންބަރުނ62ެެްެހާޒިރުވިެމ ންބަރުންގ ެޢަދަދު:

ެމ ންބަރުނ53ެެްެފ ންނަކަމަށްެވޯޓުދ އްވިެމ ންަބރުންގ ެޢަދަދު:

ެ-ެނުފ ންނަކަމަށްެވޯޓުދ އްވިެމ ްނބަރުންގ ެޢަދަދު:
ެންެމ ންބަރ3ެެުެޢަދަދު:ެބޭނުންނުވާކަމަށްެވޯޓުދ އްވިެމ ންބަރުންގ ެވަކިގޮތަކަށްވޯޓުދޭންެ
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ެމ ންބަރުނ53ެެްެޢަދަދު:ެމ ންބަރުންގ ެބަިއވ ިރވިެވޯޓުަގއި

ެމ ންބަރުނ27ެެްެފާސްވުމަށްެބޭނުންވާެޢަދަދު:

ެފާސްވިެ*ެ
 

 ެ ެމި ެހުށަހ ޅުން ެދިރާސާކުރ ްއުވމަށްފާސްވުމުން، ކޮމިޓީއަށްެެއިޤްތިޞާދީެމައްސަލަ
ނަޑއަޅައިެއ ކަްނެ ެރިޔާސަތުންެއިޢުލާންކުރ ްއވި.ފޮނުވުމަށްެކަ

ެ

 ެ ެައއިޓަމް ެއ ޖ ންޑާ ެއ އްސ ީވ، ެވޯޓަށް 10.1ެެދ ވަނައަށް ެދާއިރާގެ ގަިއވާ، ފަރ ސްމާތޮޑާ

ެ ެމުއްޠަލިބް ެއިބްރާހީމް ެމ ންބަރު ެނަންބަރު ެޤާނޫނު 2010/2ެހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،

ެބިލުެ ެގ ނައުމުގ  ެއިޞްލާޙު ެއަށް ެޤާނޫނު( ެލުއިކޮށްދިނުމުގ  ެއަދަބު ެ)މަޢާފުދިނުމާއި
 މަޖިލީހުންެބަލައިގަތުމާމ ދު؛

 

ެވޯޓުެނަތީޖާެ

ެމ ންބަރުނ62ެެްެހާޒިރުވިެމ ންބަރުންގ ެޢަދަދު:

ެމ ންބަރުނ42ެެްެފ ންނަކަމަށްެވޯޓުދ އްވިެމ ންަބރުންގ ެޢަދަދު:

ެމ ންބަރުނ14ެެްެނުފ ންނަކަމަށްެވޯޓުދ އްވިެމ ްނބަރުންގ ެޢަދަދު:
ެންެމ ންބަރ3ެެުެޢަދަދު:ެބޭނުންނުވާކަމަށްެވޯޓުދ އްވިެމ ންބަރުންގ ެެވޯޓުދޭންެވަކިގޮތަކަށް

ެމ ންބަރުނ56ެެްެޢަދަދު:ެމ ންބަރުންގެ ެވޯޓުަގއިަބއިވ ިރވި

ެމ ންބަރުނ29ެެްެފާސްވުމަށްެބޭނުންވާެޢަދަދު:

ެ*ެފާސްވިެ
 

 ެ ެފޮނުވުމަށްމި ެކޮމިޓީއަށް ެއިޖްިތމާޢީ ެދިރާސާކުރ ްއވުމަށް، ެބިލު ެފާސްވުމުން، ެބިލު
ނަޑއަަޅއިެއ ކަން  ިރޔާސަތުްނެއިޢުލާންކުރ ްއވި.ކަ

 

ެއިތުރުެއ ހ ންެމަސައްކަތްެ (13)
ެ

9.1ެެ ެނަންބަރު ެޤާނޫނު ެހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ެރަޝީދު ެރިޔާޒް ެމ ންބަރު ެދާއިރާގ  2007/4ެވިލުފުށި

ބިެ ެ)ކުރިއަށްެގ ންދ ވުން(ެލުެ)އޮޑިޓްެޤާނޫނު(ެއަށްެއިޞްލާޙުެގ ނައުމުގެ 
 

 ްެގ ނ ެކުރިއަށް ެމަރުޙަލާ ެބަހުސްގ  ެބިލުގ  ެއ ރުވުމުން،މި ެމ ންބަރުންނަށް އ ވަގުުތެދ ވުމަށް
ެތަޢާރުުޒާވެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެބިލަކީ ެމި ެނަންަގވަިއ، ެމައްސަލައ އް ެނިޒާމީ މ ންބަރަކު

ެ ެއ ހ ންކަމުން،ބިލ އްކަމަށް ެވިދާުޅވ ަފއި. ެެވަނީ ެމިކަން ެރިޔާސަތުންެއިތުަރށް ބައްލަވަިއ،
 ރިއަށްެނުގ ންދަވަންެނިންމ ވި.ބަލަިއގަނ ،ެމިެބިލުގ ެބަހުސްެކުެމައްސަލަނިޒާމީެއ 
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 ެ ެމިއަދުގ  ެނ ތުމުން،ޖަލްސާގ  ެއ ހ ންކަމ އް ެއިތުރު ެޖަލްސާެރިެއ ޖ ންާޑަގއި ޔާސަތުން
 .ެނިންމަވާލ އްވީ

 

 


