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 ޖަލްސާ ވަނ11ަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 ދުވަސް( )އާދީްއތަ 2018 އެޕްރީލް 29

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهل هللا وعلى آله وصحبه ومن والم على رسوالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއް  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  31ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 .ކުރުންއިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރުންޢުލާންކުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި، 3 ައއިޓަމް އެޖެންޑާ

  .2018/1/11އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ށް ވަރަށް ބޮޑައިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ، ރިާޔަސތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އަދި މަިޖލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަެއްއ ބަދަލު ވެްސ ދަންނަވައިލާަނން.  ޝުކުރު ދަންނަވަން.
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މިދަންނަވާ ކޮމިޓީތަކަށް  މަޖިލީހުގެ ތިރީގައި ،ންގޮުތގެ މަތީ ވާަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި 107ދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި

 ޕާޓީަތކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ އެކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ،ނަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅުމުންގެންބަދަލު

ވަަނ 107ތަކަށް ައއި ބަދަލު، ގަާވއިދުގެ ކޮމިޓީ ،ައކުން އަންގާފަ. އެހެންކަމުންލީޑަރުންނަށް ވާނީ އެސް.އެމް.އެސް

ކަމުގަިއ ލްސާގެ ަޔއުމިއްާޔަގއި ހިމަނާނެ ައއި ަބދަލު މިއަދުގެ މި ޖަކުރަން. ކޮމިޓީތަކަށްމާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އިޢުލާން

މާލިއްޔަތު  -2ބަދަލު.  1 ؛މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ -1 އެ ބަދަލުތަކަކީ؛ ދަންނަވަން.

 7 ؛ުމ ކޮމިޓީއާއް -4ލު. ަބދަ 1؛ ބަލާ ކޮމިޓީ ިލއްޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރުސަުރކާރު މަސްއޫ -3ބަދަލު.  2 ؛ކޮމިޓީ

 ބަދަލު. 3ަގާވއިދު ކޮިމޓީ،  -6ބަދަލު.  3އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ؛  -5 ބަދަލު.

 

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކު .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން، ކޮމިޓީތަކ5ުޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

ާވއިދުތަކަށް ގަ ގައިވާ  2އަދި  1ޖަދުވަލު  (ގެގާނޫނު ތަކާ ެބހޭ)ާއއްމު ަގވާއިދު 2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ޓް. މި  ގޮތުގެ ރިޕޯނިންމެވި ދިރާސާކުރައްަވއި  ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ، ގަާވިއދު

ްޓ ރިޕޯ ފައިވޭ. މިޞްލާޙު ލިބިރިޕޯޓަށް ެއއް އި  ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މ2018ިމާރިޗު  22ރިޕޯޓް 

މެންބަރު  ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫކޮމިީޓގެ ިއއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރު، ގަވާއިދު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ 

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އަޙްމަދު މުބީން

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ އަޙްމަދު މުބީންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބިލެތް

 2އަދި  1ދުވަލު )ާއއްމު ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު(ގެ ޖަ 2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނިންމި  ށްން ދިރާސާކޮކޮމިޓީގަިއވާ ަގވާއިދުަތކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން މައްސަލަ، ަގވާއިުދ 

 ނޑުމެންނަށް ހަށް ހުށަހަޅަން. އަދި ހަމައެާއއެުކ، މި ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަްތތަކުަގއި ައޅުގަގޮތުގެ ރިޕޯްޓ މަޖިލީ

ިމ  ރިކަމާެއކުއެއްބާރުލުންދެްއވަިއގެން މަަސއްކަތްކޮށްެދއްާވ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެ

 . ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަންަނވަން. ޝުކުިރއްޔާ ޝުކުރުފުރުޞަތުގައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޞްލާޙު ށް އެއް އި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކުިރންވެސް ދެންނެވި ފަދައިްނ، މި ރިޕޯޓަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ިރ އްޒަތްތެއިރާގެ އި ހުށަހެޅިފައިވޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އުނގޫފާރު ދާ

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ާވ ަގާވއިދުތަކަށް ަގއި 2އަދި  1)ާއއްމު ގަާވއިދުތަާކ ބެހޭ ގާނޫނު(ގެ ޖަުދވަލު  2008/6ގާނޫނު ނަންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ. 

ޕޯުޓގަިއ ވި ގޮުތގެ ރިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވިއ ނިންމެމާ ގުޅޭ ަމއްސަލަ، ަގވާިއދު ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުުރކުރު

ިއ، އާ 28ންބަރު އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ަގވާއިދުތަުކގެ ާތވަލުން މާލޭ ްޕލޭނިންގ ަގވާއިުދ؛ އެއީ ަގާވއިދު ނަ

ލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އުނިކުރުމަްށފަހު، ޢަމަ 29 ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިންގ އަދި އިާމރާތްކުރުމުގެ ގަާވއިދު؛ ަގވާިއދު ނަންބަރު

 ބެހޭ ގާނޫނު(ެގ )އާއްމު ގަާވއިދުތަކާ 2008/6އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގަވާިއދުތަކުގެ ތާވަުލގަިއ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ށްފަހު، އެ މެނުމަވަނަ ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވ ގޮތަށް މި ދެ ގަވާއިދު ހި 6ވަނަ ނަންބަރު އަދި 5ގެ 1ޖަދުވަލު 

، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު. 28ންބަރު ަގވާއިދު ނަ -5؛ ނަންބަރު 1ދެ ތާވަލުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން. ތާވަލު 

އިުދ ނަންބަރު ؛ ަގވ6ާގަާވއިދު ހިންާގ ފަރާތް؛ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަުއސިންގ އެްނޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ. ނަްނބަރު 

 ހައުސިްނގ މާރާތްކުރުމުގެ ަގވާއިދު. ަގވާއިދު ހިންާގ ފަރާތް؛ ިމނިސްޓްރީ އޮފްހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިންގ ައދި އި، 29

 އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރިއިރާގެ އިއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ގެަމނަފުށީ ދާ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ދެންމެ ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހެޅުއްވި މަްއސަލައަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެީއ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެއްަގޑިިއރުގެ މި ރިޕޯޓަށް ކަނޑަެއޅިފައިވަނީ ޖުމުލަ ރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 45މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  16މިނެޓު  17ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  25މިނެޓު  30ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މިނެޓު.  1ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  7މިނެޓު  4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 
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ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަޅުގަނޑު މިހާރު  39މިނެޓު  1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ވިލުުފށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. 

 

 ޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަ ވިލުފުށީ

އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ިމއަދު މި ުހށަހެޅިގެންދިޔަ ރިޕޯޓަީކ މިއީ، މިއީ ކޮންމެ އަހަރަުކ ކަހަލަ 

ގޮތަކަށް އައު ޤާނޫުނއަާސސީ އަިއ ފަހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަެތއް. އާދެ، ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ގެ އައު 2008ން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ފަދައިން، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައި 

ޤާނޫނުއަސާސީ އައުމާ ުގޅިެގން މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ގާނޫނުތައް އެބަހުރި. އެ 

ކުރުމާ ެމދު އެިކ ތަންތަނުގަިއ ހުރީ ގާނޫނުތައް ހެދިފައިުނވާތީެވ ެއ ގާނޫނުތަުކގަިއ މިހިރަ ކަންަކމުގެ މަްއޗަށް ޢަމަލު

އެކި އުސޫލުަތއް ކަނޑައެޅިފަ. އެގޮތުން، ބައެއް ަގާވއިދުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބެލެނިވެރިކަމުގެ ބާރު މި ދޫކުރަނީ 

ކޮންމެ އަހަރަކުން އަހަރަކަްށ އިތުރުކުެރވޭ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަަމކީ މިީއ ދާއިމީ ގޮެތްއގަިއ މިހެން 

ކޮށްލާ ތިބޭ ގޮތަށް އޮންނަ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ މައްޗަށް، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް، ކޮށްލަ

މުޅި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާިޒމުކޮށްފައި އޮންނަ ކަމެއް، މި ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ގާނޫުނތައް ހަދައި، ގާނޫނަކުން މި 

އް ނުޖެހޭނެ އެކަން ކުރީމަ މިހާރު މިކަން މި ކުރާ ގޮތަށް އަހަރަކުން ނޫނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަުރކުރަން. އެހިސާބުންނެ

ދޮޅުއަހަރުން މިއަށް ބެލެނިވެރިކަމުގެ ބާރުތަކެއް، ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޑގެ 

ލަައީކ މިހެން މިކަން ހިނގަމުންދާ މައްސަލަެއއް އުޅޭ ކަމަށް ެފންނަނީ. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، މި މައްސަ

ކަމަކަށް ީވކަމުަގއި ވީނަަމވެްސ، ވީާހވެސް ައވަހަކަށް މި ެދންނެވި ގޮތަށް ގާނޫނުތަކަކުން ބާރު ލިބިގެން، ގާނޫނުތަެކއް 

ހަރު ހެދިގެން މިކަން ކުރެވޭނެ ައަވސް މަގެއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް ުމހިއްމު ކަމެއް. މިކަން މިގޮތަްށ ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަފަ

މަތީން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ވަނީ މި ބަހުްސ ހިނގާ ކޮްނމެ ދުވަހެްއގަިއ ކޮންމެ ފަހަރެއްެގ މަތީން ވާހަކަަދއްަކވާފަ. 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން، އަނެއްކާވެްސ ބަންޑާރަ ނައިބު، ދައުލަތުގެ ކަންކަމާ ހަވާލުވެ ތިއްބެިވ 

މަޖިީލހުން ނަމަވެސް އިސްނަގަިއގެްނ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިސްނަންގަަވއިގެން ބޭފުޅުން، ރައްޔިތުންގެ 

ނަމަވެސް މި ގާނޫނުތައް ވީާހވެސް އަވަހަކަށް ޑްރާފްޓުކުރުަމށްފަހުގައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަިއގެން މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުގެ 

ދު ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ވާހަކަެއއް ަދންނަވައިލަން ވެސް ބޭނުންވޭ. ކަންތައް ކުރިއަްށގެންދިއުން. ައދި ހަމައެހެންމެ މިއަ

އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހަށް ވަދެގެން ައއިއިުރަގއި މި ދަބަހަކީ މިއީ ާއއްމު ގޮެތއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޑޮިކއުމަންޓްްސ 

ެސކިުއރިޓީން ހުއްޓުަވއި، އެ ހިންިގ  ގެންގުޭޅ ދަބަހެއް. މި ދަބަހާ އެުކގައި އަުޅގަނޑު މިތަނަށް ވަންނަން އަިއއިުރގައި

ޢަމަލުތަކަކީ ެއއީ މި ަގާވިއދުގަިއ، މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރާ ަގވާއިުދގައި އެަބއޮވޭ މިަތނަށް ވެއްދޭނެ އެްއޗެްއސާއި 

 ނުވެއްދޭނެ ެއއްެޗއްސާ. އެހެްނވީމާ، އެހެން އޮންނައިރު އެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް އެގޮތަށް ކަްނތައް ކުރުމަކީ މެންބަރުންގެ 
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ކަރާމާތަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަްށ ކުރެޭވ ކަންކަން. ެއކަން ެއގޮތަށް ނުކުރުމަީކ އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ކަމެއް. 

އެހެން އެކަން ކުާރ ކަމަށް ަވންޏާ ދުރާލައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިކަން މިއަދުން ފެށިގެން ހިނގާީނ 

ޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެންގުމަކީ ވަރަށް ަރނގަޅު ކަެމއް. އަުޅގަނޑުމެން މިގޮތަށް ކަމަށް ރަްއޔިތުންެގ މަ

މިތާ ބޭރުން ހިފަހައްޓާފައި އަޅުަގޑުމެންގެ ެއއްޗެހި ބާުލވާފައި ޗެުކކޮށްފައި މި ތަަނށް ވެއްޭދ އުސޫެލއް ނޫން 

 ކަންތަކާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި ލިޔެފަިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޮއންނަނީ. ކުރެވޭނެ ކަންތަކާިއ ނުކުރެވޭނެ

އެބަޮއވޭ. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރަކަށް މިކަން ވާން އަުޅގަނޑު ނޭދޭީތ މި ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. 

އެހެންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަނުޑމެން؛ މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. އެހެންވީމާ، މިތަނުން ކަންކަން ކުރަންވާނީ 

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން، އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި އޮންނަ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ 

ވަނަ މާއްދާ ލިޔެފަިއ  105މަތީން. މިކަން މިގޮތަށް ނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ މިއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ހެޅުއްވީ އޭރުގެ ތ. އަތޮޅު މެންބަރު ސެންކޯ ޝަރީފް. އެއަށް ތާއީުދކުީރ އޮތީ އޮޅުމަކުންެނއް ނޫން. އެ ހުށަ

 އަޅުގަނޑު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަންކަން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން.

 ގޮތަށް، އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަ ހިނގަމުން މި ދަނީ

ްނ ުޅގަނޑުމެއަކުރީއްސުރެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނިގގެން ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް. އެހެްނވީމާ، މި ކަންތައްތައް 

ހަަކ  މި ވާއިތުރަށް ސަމާލުވުން ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެކަުމގައި ައޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭީތވެ، އަޅުގަނޑަށް

 ތުއަރުވަން. ށް ފުރުޞަމިދަންނަވައިލެވުނީ. ައޅުގަނުޑ މިހާރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ބެހޭ ގާނޫނަކީ، ދެންމެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! އާއްމު ގަާވއިދުތަކާ 

ަވނަ މަޖިލީހަށް ހޮވުނީއްސުރެ  17އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ އެ ފާހަަގކުރެްއވި ފަަދއިން، އަުޅގަނޑު ވެްސ މި 

 ވަނަ ާމއްދާަގއި 299ފެށިގެން ވެސް ހަމަ ބަދަލުކުަރމުންބަދަލުކުރަމުން، އިތުރުކުރަމުންދާ ގާނޫނެއް. ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ސާފުބަހުން ބަޔާންވެގެްނވޭ، މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު މިއާ ތަޢާުރޟުވާ ގާނޫނުތަކަކީ ބާތިުލ 

ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ިމ  30އެްއޗެއް ކަމަށް. ވަިކކަހަލަ ގާނޫނުތަކެއް ހެދިފައިނުވާ ގާނޫނުތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް 

 ކަމަށް. އަދި އެފަދަ ލިސްޓެއް ވެސް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް، ންޖެހޭނެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަ

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ އުސޫލުގެ މަތީން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ހަމަ  290ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ
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 ،ނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީމީގެ މުއްދަތުަތއް އިތުުރކުަރމުން. ދާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ، މެދުނުކެނޑި މެދުނުކެނޑި

ނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެބަ ާވކަން. ރައްޔިތުންނަށް މި އަުއ ޤާމުހިންމު ގާނޫނުތަކެއް 

 ހަމަ ބޮަޑށް ސާފުވެގެންދޭ. ދެން ފާސްކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ގާނޫނުތަކެއް ާވކަން މިކަމުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް

ގޮތުަގއި ވަރަށް ފުރިހަމަ  ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ  ގަިއމު، ހަމަކޮށް މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާަޙކީއެއް އެއާ 

ކަނަޑއަޅާފަިއ، ެއ އިޞްލާޙެްއ ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އާއްުމ ަގާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫުނގަިއ ޖަދުވަުލތަކެއް 

 އެއް  ،ެއކިެއކި ވުޒާާރތަކަށް ދީފައިާވއިރު ،ށް އެކިއެކި މިިނސްޓްރީތަކަށްޖަދުވަލުތަކުގެ ތެޭރގައި ަގވާިއދުތައް ހެދުމަ

ކަމަކާ ބެހޭ ގަވާއިދު ެއކި ވުޒާރާަތކުން އެކި ގޮްތގޮތަްށ ގެންގުޅުމަކީ ާއއްމު ރައްިޔތުންނަށް އޭގެ ފަސޭހަކަން 

 ގޮތެއް، ޅުމާލެއަށް ވަކިހު ގޮތެްއ، ކަމެއް ނޫން. އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނަކީ މާލެއަށް ވަކި ލިބިގެންދާނެ

، ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެހެންކަމުން ގޮެތއް ޮއންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް ކަމަކަށް  ވިލިނިގއްޔަށް ވަކި

، ާޚއްޞަކޮށް މާލެ، ހުޅުމާލެއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާހިްތޮއތީ މިއަދު މި އިޞްލާުޙެވގެންދިޔައިމާ އިމާރާތްކުރުމަްށ؛ 

ތަކަްށ ކުރެވޭނެ ގޮ ތަންތަނުގަިއ ކުރެވޭ އިމާރާތާ ބެހޭ ަގާވއިދުތައް ެއއް ވުޒާާރއެްއގެ ދަށުްނ އެކަން މި ލި؛ވިލިނގި

ފައި ހުންނައިުރ މިންތަްއ ކަނަޑއަޅާމީެގ  ކަމެކޭ. ދެން ވެސް ފަސޭހަެވގެންާދނެ ގައިމުއީ ރަްއޔިތުންނަށް ހަމައެ  ،ވުމަކީ

ބާވަތުެގ  ދައްަކވާއިުރަގއި މިކަ ެޓކްނިކަލް ެއކިއެކި ާދއިރާ ބޭބޭފުޅުން ވާހަމީގެ ،ވެސް ހަމަ ފާހަގަކުެރވޭ އަޅުގަނޑަށް

ކަށް މި ކުރީ ޒަމާނުގައި ގެންގުޅެްނޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަ ގަާވއިދުތައް ހެދިފައި ހުންނައިރުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މާ

ކުރުާމ ބެހޭ ގަވާއިދުތަކަކީ ެވސް އިމާރާތް، ންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ގަާވިއދުތަކަކީ ވެސްގަާވއިދުތައް ހެދިފައި މި ހު

ފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ވިާދޅުވެަފއި އޮތީ  އެންމެ ؛ފަހުން ނޫން. ދާދި އިޞްލާޙުވާންޖެހޭނެ ގަާވއިދުަތކެއް

 ހެނީކީ. އާއްމު އެހެްނ ފަރާތްތަކަށް ވެްސ ެއކަންބުރީެގ އިމާރާތް ހެދެންޖެ 25ނެްއ ނޫނޭ ހުސްއެކަނި ސަުރކާރަކުން

އަދި  ގާނޫނު ާއއްމު ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭވިދާޅުވަމުން. ދަނީ  ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް މިއަދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ

ެވސް އަުޅގަނުޑ  ގައިމުމެްއ ގެނެސްދިން ސަރުކާރެއް ަހމަކަ އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިހާބޮޑު ލުއިފަސޭހަ

ވެސް ސަރުކާރު މަސައްކަތް އެ ކުރަްއަވނީ މިކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދޭން ކުރާ  ނުދެކެން. މިއަދު

މަސައްކަތެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެކެން. މިދެންނެވި އުސޫލުން މި މެންޑޭޓު އެއް ުވޒާރާައކަށް 

 ،ެކއްެގ މަތީން ޕްލޭންކުރެިވގެންދާ ކަންތައްަތކާއި ގޮތަކަށް ވަކި ހަމަތަ ވަކި ،ބަދަލުވެގެންދާއިުރގަިއ އެހާބޮެޑތި ތަފާތުތައް

ނެ މިންގަނޑުތައް ެއކި އެތަންތަނުގައި ކަންަތއް ކުަރންޖެހޭ ، ުނވަތައިމާރާތްކުރުމުަގއި ސިމެންތި އަޅަންޖެހޭނެ ވަރާއި

ޑެތި ުސވާލުތަްއ ބޮ  އެކި ގޮްތގޮތަށް ެއކި ުވޒާރާތަކަްށ ދީފައި އޮތީމާ މިއީ ަރއްޔިތުންެގ މެދުަގިއ ވަރަށް ގާނޫނުަގއި

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ގަާވއިދު މިގޮތަށް ބަދަުލވެގެންާދއިރުަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަން މިކަމާ ބެހޭ  އުފެދޭ

 ގޮތް ދޫކޮށްލާފައި މިހާރު އާ  ުކރީ ޒަމާނުގައި ކަންތައް ކުރި މާ ،ގޮތެްއގައި ކުރީަގއި މިކަންކަން އެދެވޭ  ،ވުޒާާރއަށް

ގުޭޅ ފަރާތްތަކުގެ  މާވާތީެވ، ެއކަްނކަން ކަ ކަމުަގއި ހޯދޭނެ ކަންތައްތައްއަުޅަގނޑުމެންނަށް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން
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މުގެ ކަންތަްއ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތްކުރު  ފުރިހަމަ ގަވާއިެދއް އެކުަލވައިަލިއ،ކޮށްމަޝްވަރާޔާ ެއއް

 ން. ޝުކުރިްއޔާ. އުހަލަ ގޮތަކަށް ބައްޓަންެވގެންދި އެކު ކުެރވޭނެ ކަ ރައްކާތެރިކަމާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަކމުގައި ދަންނަވަން. ންބަރު. ބަހުސް ވަގުތު ނިމުނީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 ތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭތްނާޔަން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައާއި އި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު ،5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{5.2}

ން މިޓީޔަތު ކޮސާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ަމއްސަލަތައް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްއިންޝުއަރެން ހެލްތު

ށް ފޮނުވުނު. މި ަގއި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަ 2018ޕްރީލް އެ 19 ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. ިމ ރިޕޯޓު ނިންމެވި ދިރާސާކުރަްއވައި 

ޓީެގ އްޔަތު ކޮމިެދއްވާނީ މާލި ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިރިޯޕޓު މަ ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފަެއއްނުވޭ. މި

އްޒަތްތެިރ . އި ކުޙުސައިންމަނި ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިިލމާލެ ،އްރިރުއިްއޒަތްތެރި މުޤަ

 އަރުވަން. މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަ ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

 ގައި ރިޕޯޓު މި މުހިންމު އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާފަިއވާ މިައދުގެ . މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީންއާދެ، `

ތްތަުކެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހެލްތު ާނޔަން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައާއި އިރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު ،ވަނީ މި

ޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް މާލިއް އިވާ މައްސަލަަތކެްއ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެފަ ުގޅިގެން ުހށަހަޅުއްވާ އިންޝުއަރެންސާ

ގުޅިގެން ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން މައިގަނޑު ދެ ނުކުތާެއއް.  މި ރިޕޯޓާކޮމިޓީގެ  .ގެ ތަފްސީލުގޮތު ނިމުނު

 ޕްލެޓިނަމް ދެއްވާ ކޯޕަރޭޓު އިންލްޑިވްސްމޯއޮފް އިންޝުއަެރންސް ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އެލައިޑް ކަމަކީ  އެއް

 މަޖިލީހުގެ ޕެކޭޖު ކަނޑަައޅުްއވާ ފަރާްތތަކުގެ ތެެރއިން ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުްނގެ

މަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ  ،ޕްީރމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުން ކަަމށް ހަމަޖައްސާފައިވީ ނަަމެވސްމެންބަރުންނާއި އަދި ސު

އެ  ،ހާސް ރުފިާޔގެ އަަދދެއް ކަނޑަައޅުްއވާފައި  19ގޮުތގައި  ގެޕްރީމިއަމް  ގެއިންޝުއަރެންސް ންނަށް ހެލްތުމެންބަރު

އަުޅގަނުޑ ދިނުމުގައި މަވެސް، ެއލައިޑު އިންުޝއަރެންްސއިން ޚިދުމަތްދިޔައީ. ނަ ޕެކޭޖު މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރަމުން މި

ހާސް ރުފިޔާއަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ. ނަމަވެްސ،  ނަށް އަދަދު ސައުީވސްއިރާގެ ބޭބޭފުޅުންދާ  ކުރިން މިދަންނަވާލި ތިން 

މިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ަފހުން ކޮ އެ އަދަދު ބަދަލުނުޮކށް އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ގެވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ލުމުގެ ކޮށްމި ހަމަތައް ެއއްގޮތް ޖެހުނީ  ކުރަން މިކަތް އަލުން އަުޅގަނޑުެމން މުރާޖަޢާ. ނަމަވެސް، ެއ މަސައްނިންމާފަ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނާިއ ގައި ހިމެނޭ ކުރިން ޕޮލިްސ އިންޓެއެުކގައި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ެތރޭނިޔަތުގަިއ. އަދި މިއާ 

މިނިވަން މުއަްއަސސާ އެުކެވގެން އުފެދިގެންިދޔަ  ، މި ދެ ކޮމިޝަްނ؛ މި ދެގްިރީޓ ކޮމިޝަންދި ކަސްޓަމްސް އިންޓެއަ
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ޒާތުގެ އެަލވަންްސ ނުގެ މެންބަރުންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަާތއި އަދި  މި ގްރިޓީ ކޮިމޝައިންޓެ ނެޝަނަލް

އިުރގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިދިޔަ ައހަރު ކަނޑައެޅުުމގެ މަސަްއކަްތ އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީން 

 18 ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ފުޅުންގެބޭ އެ  ،ނުލެިވ ދޫކޮށްލެވިފަިއވާ އޭރިާޔއެްއ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައި

އިލާއަށް އެއޮންނަ އިންޝުއަރެންސް އެހެން މިނިވަން މުއައްަސސާތަކެކޭ ެއއްގޮތަްށ ހަރު ނުވާ ކުދިންނަށާއި އަދި ޢާއަ

 ،ގައި މި މުއްދަުތގެ ތެރޭ  ،ލަްސެވގެންދިޔަ ނަމަެވސް އްކަތް. ތަާފތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެ މަަސއްކަތްހަމަކުރުމުގެ މަސަ

ބައްދަލުވުމެއް މި މަސައްކަތަށް  4ވަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުހިންމު  ފާއިތުވި ދުވަސްތަުކަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި 

ދިަޔ ބަެއއް ކަންަތއް ީޓެގ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިްނ ހިނގައި. އަުޅގަނޑު ހަމަ ކޮމިޢާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ބޭްއިވފަރި

މިދަންނަވާލީ. މިއީ ހަަމ ކުއްލިައކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ އި މި ރިޕޯޓުގަިއ، މި ހަމައިގައި ޢުލޫމާތަށް ޓަކަ މެންބަރުންގެ މަ

 ،އަށް މި އޮންނަނީގެ މަޖިލީހުގެ މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީރަްއޔިތުން ގެނައި މަަސއްކަެތއް ނޫންކަްނ ދަންނަވާލުމަށް ޓަކައި.

، ބަދަލުގެނައުން. އެހެންވީމާ އެިކއެކި ކަންަތއްތަކަށް  ން މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައަޅާމިގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

މި އުސޫލުން އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރި ދިރާސާތަކުގެ އަީލަގއި މިކަން މިގޮތަށް ކުރަްނ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ 

ތާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަތުމާ ުގޅިގެން ަމއިގަނޑު އަުޅގަނޑު ދެންމެ މި ދަންނަވާލި ދެ ނުކު

އޮތީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  މަސައްކަތް މިގޮތަށް ބަދަލުކޮްށ، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑުެމން މި

އަުޅަގނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތް  ،ސަމާލުކަމަށް ގޮތެއް ނިންަމވައިެދއްވުމަށް ފޮނުވާފަ. އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދެން

، ާޚއްޞަކޮްށ ފަރާތްަތކުގެ ތެެރއިން ްނދާ ސަރުކާރުގެ އެކިޔަތު ކޮމިޓީން ކުރަމުވެސް މާލިއް އެހެންޏާ ،ބަލައިގަނެ

ވަަނ  10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  100 ަގާވއިދުގެ އާިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެއްދާވަނަ މާ 102ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ

ތަްށ ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް. ވަރަށް ިމގޮ ،ވާ މަސައްކަތްތައް ބަލަިއގަނެން އަޅުގަނުޑމެން ނިންމާފައި މިނަންބަރުގެ ދަށު

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުތު. ެއއީ ސްގެ ވަ ގަިޑިއރުގެ ބަހު 1 ރިޕޯޓަށް ކަނޑަެއޅިފައިވަނީ ޖުމުލަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި

 45ނެޓު މި 5އަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 16ނެޓު މި 17އަށް ންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ ސިކު 25މިނެޓު  30ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ބަތްނުވާ މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސް 1އަށް ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ 7ނެޓު މި 4އަށް ޑީ.އޭ ސިކުންތު. އެމް.

 ސްގެ މަރުޙަލާ ހުކޮަޅކަށްފަހު( ބަ)ވަގުތު  ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 39މިނެޓު  1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 މެންބަރަކު ސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިންމާލީ އެއްވެްސ އިއްޒަތްތެރިނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. ބަހު

  އެދިަވޑަިއގެންފައިނުވާީތވެ.
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 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  .6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއވުމަށް އިދާރީ ވޯޓުރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެ  އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން.، ވޯޓަށް 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވުމަށް ދެއް ލަކޮށްރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުއިްއޒަްތތެ ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )

ަގއިާވ  5.1ޓަމް އެޖެންޑާ އައިފުރަތަމަ ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން އެބައޮތް. އާދެ،  3މިައދު ފުޅުކޮށްއަރުވަން. ހަނދުމަ

 ން.ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި އެަބވޭ. އިޞްލާޙު އިްއވަިއދެއްވުމަށް އިދާރީ މޭުޒގައި ަދންނަވަ

 

 އިްއެވވުން: އިދާރީ މޭޒުން

 މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ގެމަނަފުށީ ދާިއރާގެ 

ހޭ ގާނޫނު(ެގ )އާއްމު ގަާވއިދުތަކާ ބެ 2008/6ޖަމީލް ޢުޘްމާން ތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ވާއިދު ކޮމިޓީން ގަިއވާ ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ަމއްސަލަ، ގަ  2އަދި  1ޖަދުވަލު 

ގަާވއިދު،  ޕްލޭނިންގ ންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓުަގއި އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގަވާއިދުަތކުގެ ާތވަލުން މާލޭދިރާސާކުރަްއވައި ނި

 29 އާިއ، ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ އަިދ އިމާރާތްކުރުމުެގ ަގާވއިދު، ަގވާއިދު ނަންބަރ28ުގަާވއިދު ނަންބަރު 

 2008/6ބަރު ނޫނު ނަންގާޅާ ގަާވއިދުތަުކގެ ތާވަުލގަިއ، އުނިކުރުމަށްފަހު، ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަ

އި އަންނަނިިވ ވަނަ ނަންބަރުގެ ގޮުތގަ  6ވަނަ ނަންބަރު އަދި  5ގެ 1)އާއްމު ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު(ގެ ޖަދުވަލު 

ބަުރ އިދު ނަންަގވާ -1ގޮތަށް މި ދެ ގަާވއިދު ހިމެނުމަށްފަހު، އެ ދެ ގަާވއިދުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން. ޖަދުވަލު 

. ސްޓްރަކްޗަރމާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަާވއިުދ. ގަާވއިދު ހިންގާ ފަރާތް؛ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ެއންޑް އިންފްރާ، 28

ފް ތް؛ މިނިސްޓްރީ އޮ، ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ އަދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަާވއިދު. ަގވާއިދު ހިންގާ ފަރ29ާގަާވއިދު ނަންބަރު 

 ފްރާްސޓްރަކްޗަރ.ހައުސިންގ އެްނޑް އިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން. އެޓުދެްއވުން ދެންމެ އެ އިްއވެވުނު އިޞްާލޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯ

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އޫދުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖައުފަރު ދާ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން        ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 35    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   35     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 35        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްބެވި މެންބަރުންެގ ތި . ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން 85ލަ އަދަދު؛ ންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމިދަ

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެނ35ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 37އަދަދު؛ 

ންެގ ެނވި މެންބަރުވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެން ނެތް. ށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

މި އިޞްލާޙު، ވޯޓުގަިއ އެހެންކަމުން،  .35ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 35އަދަދު؛ 

 އިލާނަން.ދަންނަވަބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްެޖ. މިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯޓަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަްށ ގަިއވާ ަގވާއިދުތަ 2އަިދ  1)އާއްމު ަގވާއިދުަތކާ ބެހޭ ގާނޫނު(ގެ ޖަދުވަލު  2008/6ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ޕޯޓަށ ގޮުތގެ ރިޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުުރކުރުމާގުޅޭ ަމއްސަލަ، ަގވާިއދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވިއ ނިންމެވި

 އެޕްރީލް މަހުގެ ވަަނ އަހަރުގެ 2019މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާާޙއެކު، އެ ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު 

 ން އެދެން.ނިޔަލަށް އިތުރުކުރުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީ

 37    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 35    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   35     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 35        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްެބިވ ތި . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ35ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ވަަޑިއގެންނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވެ 

 2008/6ންބަރު އެހެންކަމުން، ގާނޫނު ނަ .35. ޖުމުލަ؛ 18. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 35މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގަިއވާ ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަުލކުރުމުގެ މު 2އަދި  1)އާއްމު ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ާގނޫނު(ގެ ޖަދުވަލު 

ކު ެއ އިޞްލާޙާއެ  ތުެގ ރިޕޯޓަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވިގުޅޭ މަްއސަލަ ަގާވއިދު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮ

މަށް ވޯޓުަގިއ ވަނަ ައހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރު 2019ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ މުއްދަތު 

ވަނަ ވޯޓަްށ  3 ދުގެ( މިއަބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު

 ދަންނަވައިލާނަން. އަދި މިއަުދގެ އެންމެ ފަހު ވޯޓު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގުިޅގެްނ  ޝުއަރެންސާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާަޔތްތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ހެލްތު އިން

 ްއވުމާ މެދުކޮމިޓީން ިދރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ޮގތަށް ފާސްކުރެހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަްއސަލަތައް މާލިއްޔަުތ 

 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:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަ

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްެބވި މެންބަރުންގެ ތި. ހާޒިރުވެަވަޑއިގެން 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެނ36ްދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދ37ައަދަދު؛ 

ރުންެގ ެނވި މެންބަގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެން

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުންއެހެންކަމުން،  .36ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 36އަދަދު؛ 

 ްއސަލަތައް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަުކގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސާ ގުިޅގެން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މަ

ފާޤުން ރުންގެ އިއްތިވޯޓުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް މާލިއްޔަތު 

 ފާސްވެއްޖެ. މަޖިލީހުން
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 ން.ނިންމު 
 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން.

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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