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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަދިހަރުގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުވަސް  )ހޯމަ 2018 ޖުލައި 23

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهوعلى آله وصحبه ومن و الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  24ށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަ މި

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 . ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުކުރުޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

  .2018/2/10އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

އީ ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ. އެ  ިތންއަށް  2018/18އިން  2018/16އުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު ޔަ -3.2

އުމިއްޔާަތްއ ވަނަ ޖަލްާސއަށް ހުރި ަޔުއމިއްޔާތައް. މި ޔަ 7ޖަލްސާއިން  ވަނ5ަވަނަ އަހަރުެގ ދެވަނަ ދައުރުގެ 2018

އިުދގަިއާވ ވާތީ ަގވާމަޖިލީހުގެ ވެބްސަިއޓުަގއި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެްސ މެންބަރަކު އިސްލާެޙއް ހުށަހަުޅއްވާަފއިނު

 .ންމައިފިންކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުިމއްޔާތަކަ 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުޙަބާ ދަންނަވައިވަރަށް ބޮޑަށް މައިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ، ރިާޔަސތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

 ން.ޝުކުރު ދަންނަވަ

 

 ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަ  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން، 5ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

ވާ ގޮތުެގ ( ގައި )ށ )އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު(ގެ ހަތަުރވަނަ ާމއްދާގެ 2008/8ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ާވ ނުއްވާފައިފޮ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ޓަކައި، ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތީން

 މަްއސަލަ. ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްަވއި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ ަމްއސަލައާ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުމުގެ

 ންނަވަން.ހަށް ިއއްަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭުޒަގއި ދަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 ންނަވަމެވެ.މަޞީހް މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ރުގަިއާވ ވަނަ ނަންބަ 2ގެ )ހ(ގެ ވަނަ މާއްދާ  10)ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގާޫނނު(ގެ  2008/8ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ގޮތުގެ މަތީން މ. ވޭވަްށ، ބުލްބުލާގޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން

ޢުލާންކުރުމުން ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ާއއްމުކޮށް އި 4އިސްތިޢުފާދެއްވުމާ ގުިޅގެން އެ ގާނޫނުގެ 

ޢުލޫމާތު މި ފުޅާގެ މަދެްއވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑަްށ ފެންނަ ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅާއި އެ ބޭއެކަމަށް އިޖާބަދެްއވި

ގާނޫުނެގ  ، އއ. ފެރިދޫ/ ހާލި. އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެލީ ނަޝާޠުސިޓީއާެއކު ފޮނުވީމެވެ. އަލްފާޟިލް ޢަ

ެގ ން ބޭފުޅުންރުމުން އެކަމަށް އިާޖބަދެއްވި އެހެވަނަ ާމއްދާެގ )ނ(ަގއިާވ ގޮތުެގ މަތީން ާއއްމުކޮށް ިއޢުލާންކ4ު

ޖުލަިއ  22، 1439 ުޛލްޤަޢިދާ 9ނަންފުޅުތައް ވެސް މި ސިޓީާއއެކު ފޮނުވީމެެވ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا . ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދ2018ު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޖެކަުމގައި ސާކުރެްއުވމަށް މިނިވަން މުއައްސަާސތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވިއްމި މައްސަލަ ދިރާ

 ދަންނަވަން. 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ، ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަނ6ްއެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

، މިނިވަްނ ލު ސަރިވސް މީޑިާއގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ބި )ޕަބްިލކު 2015/9ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

 ޖުލައި  18 މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓު

 ރިޕޯޓު އްނުވޭ. މިަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައ2018ެ

ބަރު، ތްތެރި މެންމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަ

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް. ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައި

 ...ވަަނ )ޕަބްލިުކ ސަރވިސް މީިޑއާެގ ގާނޫނު( އަށް 2015/9ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގަނުޑ ޕޯޓު އަޅު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރި

  މިތާނގައި ހުށަހަޅާލަން. އަދި މި ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި އަދި މި ކޮމިޓީަގއި މިއަދު

ީކަގއި ޝުކުުރ ރިކަމާ އެބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެްއވި ެއއްބާރުލުމަށްޓަަކއި އިޚްާލޞްތެ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

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

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

ސްބަތްނުާވ ނިިސކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް އެްއ މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަށް  7މިނެޓު  4ށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަ

ޅުގަނޑު މިހާރު ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަ 39މިނެޓު  1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 .ޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށްިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިާމލޭ ދާއިރާގެ
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 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރައީސް. މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް 

ރިވސް މީިޑއާެގ ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިްޞލާޙުގެ މަސަްއކަތް، ހޯރަފުީށ ފޮނުއްވާފަިއ މި ާވ ރިޕޯޓަކީ ަޕބްލިކު ސަ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވިހުށަހެޅުްއވުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ މަސައްކަްތ  ދާއިރާގެ

ހަމަ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި ރިޕޯޓް  ނިމެވުމަށްފަހުގައި ރިޢާޔަތްުކރުމުގެ މަރުޙަލާގައި، މި މަސައްކަުތގައި ދެންމެ

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޯޓަލުން ިއއްޒަތްތެރި

ކިޔާލުމަށްފަހުގައި ހިތަށްއެީރ ހަމަ މި ބިލު ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ދުވަހުަގއި ވެސް ަވރަށް މުހިއްމުކޮށް އަޅުގަނުޑ 

ލަން ބޭނުންވި މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް ހުރި. ޭއެގތެރެއިން ބައެއް ވާހަކަތައް އެ ދުވަހު ވެސް އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށް

ދަންނަވާލިން. ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިާއއެްއގެ ދައުާރއި، އަދި އެ މީޑިާއއިން ޚާއްޞަކޮށް އިލެްކޝަންްސ 

ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ގެނެސްެދވޭނެ ޚަބަރުތަްއ އަހަރެްއގަާޔއި، އަދި އެނޫން އަހަރުތަކުަގއި ވެސް ޤައުމާ ބެހޭ 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑަްށ ވަަރށް ދަތިވޭ އިނގޭތޯ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުުޅ  ހުރި މިންވަރު؛

ނަމަވެސް ިމކަން  ކުރިއަްށގެންދަވާތީ ވާަހކަ ކުިރއަށްގެންދިއުމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއގެ ގޮތުން

 ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނ ާއދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އިޞްލާޙުކޮށްދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. 

ސަރވިސް މީޑިާއެގ މި މުހިއްމު ގާނޫނަށް ގެނެވިދިޔަ އިޞްލާޙު ނިމިގެްނ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް  ޕަބްލިކު

ރީ މެންޓްޕާލި ޓްައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަނުޑމެންގެ ޖޮއިން ފައިނަލް ަވގުތުަގއިަގިއ ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ

ގުރޫޕުން މި މުހިއްމު މަސަްއކަތް މިއަދު ނިންމަވާނެ. އަިދ ވޯަޓކަށް ގޮއްަސ އަުޅގަނުޑމެން މިކަން ނިމިއްޖެކަމުަގިއ 

ކާއި ލުއިަތއް ލިބިގެްނދާނެ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވާނަމަ އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުާރ ބީދާއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފަސޭހަތަ

، ފުޓްބޯާޅއާއި  ،އުމީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުސްއެަކނި ލަވައާއި، ޤަފަދައިން

 ،ޑިާއގެ ދައުރު މީ ގެނޫން މުހިއްމީކީ. އަޅުގަނުޑމެންގެ ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގަިއ މިއަދު ފޯރިއާއި ކުިޅވަރު އެކަންޏަކު 

، ަދއްަކަވމުން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ޮގތުން އެ ދުވަހު ވާހަކަ ސަރިވސް މީޑިާއގެ ދައުރާ ބެހޭ ޞަކޮށް ޕަބްލިކުޚާއް

 އަދި އެ ޓީ.ވީ ،ރޭިޑއޯ ެޗނަލްތަކާއި ،ގާނޫނު ވުޫޖދުކުރި ފަހުން އުފެދިގެންދިޔަ ޓީ.ވީ ޗެނަލްތަކާއި  އަޅުގަނޑުމެން އެ

 ،ބަހާއި އަަދބިއްޔާުތގެ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި  ،ހިަޔލުގައި ގެނެސްދެވުނު ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި  ،ޗެނަލްތަކުގެ ވުޖޫދުަގއި

 .ކަމަށް ޮބޑަށް ދޭންޖެހިފައިވާ އިހުނަށްވުރެ މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ މަްއަޗށް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ސަމާލުކަން

އުމަށް ބޮޑެިތ ޤަ އަުޅގަނޑުމެންގެ  ،ހަކަަތކާއި އުމީ މުހިއްމު ދުަވސްތަކުެގ ވާޤަ އުމުަގއި ހުރިއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަ 

 ލިބިދޭނެ ވެށްޓެއް އަދި މިއަށްވުރެ  ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަަތކާިއ، އެކަހަލަ ވާހަކަތަކަށް ފުރުޞަތު

ސަރވިްސ  ޕަބްލިކު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން.ބޭނުްނވާ ާވހަކަ ވަުރގަދައަށް  އަށްވުރެފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އަދި މި 

ބޮުޑ  ،ޔާތުަގއި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ވަރަށް ބުރަ އެކު ދެން ފޮރޮިޅގެންދާ ހަމީޑިއާއަްށ މިއަދު މި ގެނެޭވ ަބދަލާ
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 އި އެ ބޭފުޅުން ކުރަްއވާފަ ެވސް ކުރު މާީޒގައި ،ބޭފުޅުން ކުރަްއވާނެ. އަދި ވެދިޔަ ާމޒީަގއި ެވސް މަސައްކަތްތަެކއް އެ

ގެ ތެރި ޝުކުެރއް ހަމަގައިމު ވެސް މަޖިލީހުއަިދ އިޚްލާޞް ހަމަ ައއްސަރިބަހާއި ސާބަހާއި ކަތަށްހުރި މަސައް

އްޔަތުްނ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަދި މިއަދުގެ ިމ ފިޔަވަޅުމަީތގައި މި ވާހަކަ މެންބަރެއްގެ ހައިސި 

ބޮޑެިތ ވަންތަ އުމީދުަގއި މި އޮތީ ޤައްމީއު  ގެޅުގަނޑު ، އަ ކުރުކޮށްލާފައި މި ކަމަށް ތާއިދުކުރަމުން އިނގޭތޯ 

ގޮުތގައި  ޓީ.ވީ ެޗނަލްތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ޞައްޙަ ގެއުމީ ވާހަކަަތއް ައޅުގަނޑުމެން، ޤަ ދުވަސްތަާކއި

. މިއަދަކީ ރީންގެ ވިސްނުންފުޅުަގއި އެކަން އާލާކުެރވޭނެ ޮގތްތަކެްއގެ ވާހަކަދައަުޅގަނޑުމެންެގ ޅަ ،ގެނެސްދެވި 

ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ފާހަގަކުރާ ފުލުހުންގެ ެމމޯރިއަލް ދުވަސް. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ހަނދާނަށް ގެންނަން  ؛ޤްވާމީ އަބައިނަލް

ދަނިކޮށް ދިމާވާ އެކިެއކި ވާޖިބު އަާދކުަރމުން އުީމ އަދި ގާނޫނީއްބަވަިނކޮށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ޤަޑިއުީޓގައި ތި  ،ބޭނުން

ލާތަކަށް އެ ހިތާމައިަގއި އަުޅގަނުޑ ނަށް، އެ ޢާއިނިޔެ ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ފުލުހުންހާދިސާތަކުގައި މި ދު

ޓެްއަގއި ވެސް އެކަްނ ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ ކޮންމެ ވެށްދޫކޮށްލި ފުރާނައަށް ޓަކައިއުމަށްން. އަދި ޤަ ބައިވެިރވަ

އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް މި ދުވަސްތަކަކީ ހަމަ ފާހަގަކޮށް ހަނދާނަށް ގެންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުުކރަން. 

ނޫން. މިފަދަ މުހިއްމު ދުވަސްތަކުެގ  ދުވަސްތަެކއް ެއކަނި ފާހަގަކޮށްލާފައި ނިންމާލަންވީފުލުހުންގެ އިދާރާއަކުން ހަމަ

ދުކުރަން. ހުރި ހުރިހާ ތާކު ދައްކާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީ  ތިބެ ދެކެވެންމެން ހަމަ ކޮޅަށްވާހަކަ ައޅުގަނޑު

އަދި ެއ ދަްއކަަވއިދިން  ، ަރއްުދކޮށްޔާިއލާތަކަށް ހަމަ ތަޢުޒިހިތާމައިަގއި ބަިއވެިރވެ ޢާ  އެހެންވީމާ، އެ ުދވަހުެގ ވެސް 

ކުރަމުން  އުމު ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަކައި ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ޒަމާނުއްސުރެއެކުަގއި އަުޅގަނޑުެމންގެ ޤަ ނަމޫނާއާ

. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ެގ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަންހަމަ ފާހަގަކުރަމުން އަޅުގަނޑު  ެވސް އަންނަ މަސައްކަތް

 ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ އްދާެގ )ހ(ނަ މާވަ 75ގަާވއިދުެގ  ،މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ބަހުސްގެ ޝުކުރިއްޔާ 

އްމަދު ންބަރު މުޙަމެއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ، ހޯރަފުށީންމަތީ ގޮތުގެ ވާގެ )ށ(ަގއިެއ މާއްދާ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުނ3ް

 )ޕަބްލިކު ސަރވިްސ މީޑިއާގެ ގާނޫނު( އަށް 2015/9، ގާނޫނު ނަންބަރު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

 ނަ ކިޔުން ިއްއވަން. އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ިތންވަ

)ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަްށ  2009/2، ގާނޫނު ނަންބަރު 6.2އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  -{6.2}

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު، ިމނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއްވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްުނވޭ. މި ގައި 2018ޖުލައި  15
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ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް.

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ެގ )ރަްއޔިތުން 2009/2އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި، ގާނޫނު ނަްނބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ސާަތކުެގ  މުއައްސައުމުގެ ިބލު، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަންމަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫުނ( އަށް އިޞްލާުޙގެނަ

ންނަށް ރި މެންބަރުކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮުތގެ ިރޕޯޓު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އިްއޒަތްތެ

ތްތެރި ހުރިހާ އިްއޒަމިހާރު މޭޒުކޮޅުަގއި ރިޕޯުޓ ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާނީ. ައދި މި ފުރުޞަތުގައި ކޮިމޓީގެ 

 މެންބަރުންނަށާއި އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ

ށް ންނަށް ވަރައްޒަތްތެރި ަނއިބު މުަޤއްރިރަށާއި، ިއއްޒަތްތެިރ ެއހެން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަާށއިމ އި 

ގެ ަވގުތު. އެއީ ގަިޑއިރުގެ ބަހުސް 1އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. މި ބިލަށް ކަނޑައެޅިަފއިވަނީ ޖުމުލަ 

 45މިނެޓު  5ތު. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކުން 16މިނެޓު  17ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  25މިނެޓު  30ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ސްބަތްނުާވ ނިިސކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް އެްއ މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަށް  7މިނެޓު  4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

ހުސްގެ މަރުޙަލާ ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ބަ 39މިނެޓު  1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ދުެގ ން، ގަާވއި. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިންމާލީ އެއްވެްސ މެންބަރަކު އެިދވަަޑއިގެންފައިުނވާީތ. އެހެންކަމުނިމުނީ

 ފަރާތުން ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެ މާއްދާގެ )ށ(ަގއިާވ ގޮުތގެ ަމތީން، ސަރުކާުރގ3ެވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ 75

ުރ ނޫނު ނަންބައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ، ގާިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ 

 ން.ޔުން ިއްއވަކި)ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ިތންވަނަ  2009/2

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .7

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަްތ . ، ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުނ7ްއަިއޓަމް ޑާ އެޖެން

ވަަނ 158ންނަށް ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގައި. 1:30ކުރިއަްށގެންދާނީ މެންދުރުފަހު 
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އިރު މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެކަީށގެންވާ މާއްދާގެ )ހ(. މަޖިލީހުގެ ޮކންމެ ޖަލްސާއެއް ހިނގަމުންދާ

ޢުޒުރެއް ދިމާނުވާހާ ހިނދަކު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވާންވާެނެއވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި ވޯޓަށް 

އް ވޯޓަްށ އަހާ އެހޭ ކޮންމެ މައްސަަލއެްއަގިއ ވޯޓުދޭންވާެނެއވެ. އެީއ، އޭނާގެ ޒާތީ ުނވަތަ މާލީ މަޞްލަޙަތެ

މައްސަލަެއއްަގއި އޮތް ކަމަށް ނުވާހާ ހިނދަކުެއވެ. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް މި މާއްދާގެ މި އަކުރު އަުޅގަނޑު ހަަމ 

 هللا عليكم ورحمةمالس  الوވާހަކަ ދަންނަވަން.  ަގއި ވޯުޓ އޮންނާނ1:30ެހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ 

 .تهوبركا

 

 ] އަށް  13:30އިން  11:15ސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން: ޖަލް[

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުމަށް ހުރި، ވޯޓަށް އ7ެއެޖެންޑާ އައިޓަްމ މި ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދަން ކަމަށް. . عليكممالس  ال

މި  ފަހު(ތުޮކޅަކަށްކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ޯވޓުރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްުވމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގު

ވަަނ 107ވާއިުދގެ ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީަތކަށް ައއި ބަެއއް ބަދަލުތައް ދަންނަވައިލާނަން. ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ގަ 

 ނުންވެގެންބޭ، މަޖިލީހުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޮމިޓީތަކަށް ބަދަލުގެންނަން މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން

 ވާީނ ޑަރުންނަށްލީއަޅުގަނޑަށް ހުށަހެޅުމުން، ެއކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ 

ބަދަލު.  1 ބެހޭ ކޮިމޓީ. އެމް.ޑީ.ޕީ؛ ނިވަން މުއަްއސަާސތަކުގެ ކަންަތއްތަކާމި -1އެސް.އެމް.އެްސއަކުން އަްނގާަފ. 

ބަދަލު. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް  1މިޓީ. އެމް.ޑީ.ީޕ؛ ގަާވއިދު ކޮ -2ބަދަލު.  1ޕީ.ޕީ.އެމް؛ 

 ގެ މި ޖަލްާސގެ ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ގެ ދަށުން އިޢުލާންކުަރން. އަދި ކޮމިޓީތަކަްށ ައއި ބަދަލު، މިއަދ107ުގަާވއިދުެގ 

 10ނަން. ންނަވައިލާދައަދި ބޭްއވުނު ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމާުތތައް ވަން. މިްއޔާަގއި ހިމަނާނެކަމުަގިއ ދަންނަޔައު

ުރކާރުެގ ގެ ނިޔަލަށް ދެ ކޮމިޓީއެްއގެ ބައްދަުލވުން ބާްއވާފަިއވޭ. ެއއީ، ސ2018ަޖުލައި  22އިން  2018ޖުލައި 

ަވން މިނިަގއި، އަދި 2018ޖުލަިއ  10ޓީގެ ެއްއ ބައްދަލުވުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ިމންވަރު ބަލާ ކޮމި

އްދަލުވުން، އަދި ަގއި ެއއް ބަ 2018ޖުލަިއ  10މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްަތާކ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ދެ ަބއްދަލުވުެމއް؛ އެީއ 

ތު ށްދޭ މަޢުލޫމާޔާންކޮަގއި އެއް ބައްދަލުވުން. އިްސވެދެންނެުވނު ކޮމިޓީތައް ބޭއްވުނު ތާރީޚުތައް ބ2018ަޖުލައި  17

ން ރުތެރި މެންބައިއްޒަތް)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(  ވަން.މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގެ ޔަުއމިއްޔާަގއި ހިމަނާނެކަމުގައި ދަންނަ

 ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުމަްށ ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. 
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މަށް ސްފަިއވާ ކަންކަވޯޓުން ނިންމާ ހިާސބަށް ގޮ ުދވަހުގެ މަަސއްކަތްަތކުެގ ތެރެއިން، 7.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމް -{7.1}

ލައިލާއިރު ދެ މަސައްކަތެއް، ދެ ބިލެއް ފާސްކުރުން. ބަ ބައޮތްއެ ެގ ދަށުން މިއަދު ވޯޓަށް އެހުން. މި އައިޓަމު

ންނަށް ބަރުތްތެރި މެންއިްއޒަ އެކަީށގެންވާ އަދަދަކަށް މެންަބރުން ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންަފއެއްުނވޭ މި ގަީޑގަިއ. އަޅުގަނޑު،

ގެ ގަވާއިދުެގ . މަޖިލީހުހަމަ ދަންނަވަން. މަޖިލީހަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ޯވޓުަގއި ބައިވެިރވަަޑިއގެންދެއްވަންޖެހޭ ަކމަށް

ްއިވއްާޔ އިރާދަކުރެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ، އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުންވ158ޭ

 މަސައްކަތް ުކރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މާދަމާ ވެސް މި

 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ގަިއ.1:00 މެންދުރުފަހުދުވަުހގެ  އަންގާރަވާ  2018ޖުލައި  24ނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާ ދެން

 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
      

 އައި ބަދަލުތައް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް 
 
 
 
 
 

  

 
 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .1

ބަދަލުގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 
 ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ބެހޭ ކޮމިޓީ  ކަންތައްތަކާ

 2018-7-17 އެމް.ޑީ.ޕީ 

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .2
ބަދަލުގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 
 2018-7-17 އެމް.ޑީ.ޕީ  ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

 ޔާމިން ކޮމިޓީންهللا ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   .3
 ގޮތުން ވަކިކުރައްވާފަ  ވަގުތީ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ހޭ ކޮމިޓީ ބެ  ކަންތައްތަކާ

 2018-7-17 ޕީ.ޕީ.އެމް
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` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      

 
 

 ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކުގެ ތަފްސީލު  ގެ ނިޔަލަށް  2018 ޖުލައި  22އިން  2018 ޖުލައި  10

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 ފެށުނުގަޑި  ބޭއްވުނު ތާރީޚް ކޮމިޓީ 
 11:30 2018ޖުލައި  10 ޓީބަލާ ކޮމި ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުއޫސަރުކާރުގެ މަސް  .1

 12:30 2018ޖުލައި  10 ބެހޭ ކޮމިޓީ  މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ  .2

 11:30 2018ޖުލައި  17 ބެހޭ ކޮމިޓީ  މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ  .3




