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 5  :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
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/12/29/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާެއއް ފާސްކުާރކަށް ނެތް. -3.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަުތން އަންގާ އެްނގުން.  2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 25ަގިއ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  9331ދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަ -2.1

ަގިއ  11311. 1ަގއި ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާުކރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311. 3ކޮޓަރި 

ަގވާއިދު އެކުަލވައިެލއްވުމަށް ޮހއްެވވި ވަގުތީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  މަޖިލީހުގެ 11311. 2މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި 
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ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ  0331. މި ރޭ 3ގަިއ ޤައުމީ ތަަރއްޤީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2311. މެންދުރުފަހު 3ކޮޓަރި 

 .3ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 30ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުޭވ  ވަނަ މާްއދާގަިއވާ 120ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ  -2.2

ނޑަްށ އަންަގވާފަިއވާ ކޮމިޓީ ާއއި  މައްސަލަެއއް އެ ކޮމިޓީްނ ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ަކނޑަައޅުްއވައި އަުޅގަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު  -1ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އިޢުލާންކުރަން.  120ސުންގަޑިަތއް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ސަރުކާުރގެ މަދަުރސާތަކުަގއި ިކޔަވާ ކުދިންނާިއ ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަިމއްލަ މަދަރުސާތަކުަގއި ިކޔަވާ  27/29

ކުދިންނާއި ސަރުކާުރގެ ފަރާުތން ތަމްރީންދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ 

 35 31ކޭަޝން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ބިލު. ސުންގަިޑ؛ ކޮމިޔުނި -2. 2112އޮަގްސޓް  22ބިލު. ސުންގަޑި؛ 

 . 2112އޮކްޓޫބަރ 

ވަނަ ާމއްދާަގިއވާ  29ވަނަ ާމއްާދ އަށް ރިޢާޔަްތކޮށް، އެ ަގވާިއދުގެ  123ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ  -2.3

ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ގޮތުގެ މަތީން އަނބުރާ ގެންަދވާ ޤަރާރު އިޢުލާންކުރުން. ައލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް

ވަަނ  2ވަަނ އަހަރުެގ  2112ަގއި ޭބއްވުުނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  2112ޖުލައި  22ޙުސައިން ހުށަހަޅުްއވަިއ 

 40ވަނަ ޖަލްސާަގއި ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ިއއްވާަފއިާވ ފަލަސްޠީނުގެ މުސްލިްމ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަީކ  17ދައުރުގެ 

ފަދަ މުސްލިމުން ކަމަށް ވީހިނދު، ފަލަސްޠީނުގެ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ރަހުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ އަޅުަގނޑުމެން 

އަނިޔާކުރަމުންދާދިއުމާއި ކުެށްއ ނެތް ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާއި ޢާއްމުންނަށް އެއްވެްސ އިންސާނިއްޔަތުކަމެއް ނެތި 

އިން ޢަމަލުކުރަންވާނެ ގޮތާ މެދު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެކޭގޮތް އެ މީހުން މަރަމުންދާދިއުމާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖެ 

ޮއގަސްްޓ  27ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު އަނބުރާ ގެންދެވި ކަމަށް  122ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 45 އިފިކަމުަގއި އިޢުލާންކުރަން. ަގއި ލިޔުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަންަގވާފައި ވާީތ، މި ޤަރާރު އަނބުރާ ގެންދަވަ  2112

ކަށް އައި ބަދަލުތައް. ަޤއުމީ ސަލާަމތުގެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަ -2.2

މެންބަރު މޫސާ މަނިކުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް 

މަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުްއާވފައިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން ހަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  112މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 50ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން އަްނގާފަ. އެހެންކަުމން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަީތން އެކަން އެގޮތަްށ އިޢުލާްނކުރަން. ޢާއްމު ކޮމިީޓގައި  112ގަާވއިދުެގ 

ގެ ބަދަުލގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނަދޫ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ވިލިނގިީލ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިވަަޑިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން هللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ 112ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިުޔން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 
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 55މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން  112އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

 އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.
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 60 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 .ވާލު. ސު 1ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާުޛ  -1.1

އަނިލް ައށް  މުޙައްމަދު އަނިލްއާ ކުރަްއާވ ސުވާލު. މި ފުރުޞަތުގަިއ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ަމއްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރެގ   65މަރުޙަބާދަންނަވައި ޝުކުރުަދންނަވަން. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް ސުވާލުކުެރްއވުމަށް. 

 

 ވުން:ހަކަދެްއކެމަދުދީދީ ވާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމައްޗަންޮގޅި އުތު

ނޑު މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި ބަންޑާރަ ނައިާބ ، عليكم المس  لاޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ބަންޑާރަ ނައިބު. އަޅުގަ

 70 އަހަރަށް އެއަރޕޯޓް ކުންފުނިން... 21ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، މާލެ އެއަރޕޯޓް ހިންގަން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި...

 

 75 ހަކަދެްއކެވުން:މަދުދީދީ ވާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްއުތުޗަންޮގޅީ މައް

 ޖީ.އެމް.އާރާ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންނަށް ގަވާއިދު ތަންދޭ ގޮތުން ސުވާލުގެ ފުރުޞަތުގަިއ  ޢިއްޒަތްތެރި، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ސުވާލު އަުޅގަ

 80 އެ ަވގުތު ކުަރްއވާ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. ، ލިޔުމުން ފޮނުއްވާފަިއވާ ސުވާލު 
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 ހަކަދެްއކެވުން:މަދުދީދީ ވާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްއުތު މައްޗަންޮގޅީ

ޖީ.އެމް.އާރާ އެކު ކުރި ކޮންްޓރެކްޓު ވަނީ އުފެދުމުގައި ެވސް ޞައްޙަ ނޫން ނުވަތަ ވޮއިޑް އެބް އިނީޝިއޯ ކަމަްށ 

ވާަލއި އެ މީހުން ވަރަށް ހުތުރުކޮށް ބޭރުކޮށްފަ. ވޮިއޑް ެއބް އިނީޝިއޯ ކަމަށް ބުނެ ބުނެ، ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުން އު

 85އުވާލި ޖީ.އެމް.އާރު ކޮންޓްެރްކޓު ޞައްޙަ ކަމަށް ސިންގަޕޫުރ އާބިޓްރޭޝަނުން ވަނީ ނިންމާފަ. އަދި ލޯޔަރުންގެ ފީެގ 

ހޭ ކަމަށް ބުނެފަ. މި ނިންމުމާ ދޭތެރޭގައި މިލިއަން ޔޫ.އެްސ ޑޮލަރު ވެސް ދިވެހި ސަރުާކރުން ދައްކަންޖެ 2ގޮތުަގއި 

ސަރުކާރުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ؟ އަދި އާބިޓްޭރޝަންގެ ެއވޯުޑގެ ގޮުތގަިއ 

 ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރައްވަނީ ިދވެހި ސަރުކާރުން ކިާހ ފައިސާެއއްތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 90  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ޝުކުރިއްާޔ. ބަންޑާރަ ނައިބު. 

 

  ކަދެްއކެވުން:ވާހައެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަނިލް 

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މަްއޗަންގޮޅީ 

 95ަވޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުުމގެ  2111/2ދުދީދީ ޤާނޫނު ނަންބަރު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅުަގނޑާ މިއަދު ތި ކުރެްއވި ސުވާލާ ުގޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަން. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްިވ 

ސް ެއއަރޕޯޓްްސ ސުވާލުަގއި އިޝާރާތްކުަރއްާވފައިވާ އާބިޓްރޭޝަންެގ މަްއސަލަ އަީކ، ދިވެހި ސަުރކާާރއި މޯލްޑިވް 

ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއި ޖީ.އެމް.ާއރާއި ޖީ.އެމް.އާރު މާލޭ އިންަޓރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯްޓ ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސިންގަޕޫުރގަިއ 

ނަޑއެޅިފަިއ  މިހާރު ކުރިއަށްދާ އާބިޓްރޭޝަންގެ މައްސަލަ. އާބިޓްރޭޝަންގެ އެ މައްސަލަިއގައި މިހާތަނަށް ގޮތެއް ކަ

 100ރަަތމަ މަރުޙަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ެއކަނި. އެހެންނަމަވެސް އާބިޓްޭރޝަންގެ ެއ މައްސަލަ އަދި ވަނީ ެއ މައްސަލަިއގެ ފު

ނިމިފައެއް ނުވޭ. އަދި އެ މައްސަލަ އަކީ އާބިޓްރޭޝަންގައި މިހާރުވެސް ކުިރއަށްދާ މައްސަލައެއް. އަދި އެ 

މަރުޙަލާކަން ފާހަގަކުރަން. އާބިޓްރޭޝަްނެގ  މައްސަލަިއގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ާއއި ދެ ވަނަ މަރުޙަލާ ައކީ ގުޅިފަިއވާ ދެ 

މަރުޙަލާތައް އަދިވެސް ކުރިައށް ދާތީ އާއި އާބިޓްރޭޝަްނގެ އެންމެހައި ަބއިވެރިްނގެ މައްޗަށް އާބިޓްޭރޝަނާ ގުޭޅ 

މަޢުލޫމާތުތައް ސިއްރުކުރުމަށް އަދިވެސް ާލޒިމްެވގެންވާީތ، މި ހާލަތުގައި އެ ކޮންިފޑެންޝަލްޓީއާ ޚިލާފުވުމަީކ 

 105ކޮންސެޝަން އެގްރީމަންޓު، އެ އިޚްތިޞާޞެްއގެ ދަށުަގިއވާ އިނގިރޭސި ޤާނޫނުތަާކިއ އާބިޓްރޭޝަން ހިނގަމުންދާ 

ސިންގަޕޫރުގެ ޤާނޫނުތަކާ ތަޢާރުޟްވާ ކަމެއް ކަމަށް ފާހަަގކުރަން. އަދި އެހެންމެ ދިވެހި ސަރުކާރުން އާބިޓްރޭޝަން 

ގެން ިދވެހި ސަރުކާރުން އަދާކުރަންޖެހޭ ިޑއުޓީ އޮފް ކޮންފިޑެންޝަލިޓީއާ އެޯވޑާ ުގޅޭގޮތުން ހާމަކުރާ ަމޢުލޫމާތުތަކާ ގުޅި

ޚިލާފުވީ ކަމަށް ބަަލއި އޭެގ ނަތީޖާއެއްެގ ގޮތުްނ އެހެން ެއތައް ލައިބިލިީޓއެްއ ދިވެހި ަސރުކާރާ ކުރިމަތިލާންޖެހުމުގެ 
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ރައްވާަފއިާވ ސުވާލާ ގުިޅގެން، މިހާރު ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަަގކުަރން. އަދި މީެގއިތުރުން ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ކު

 110ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ ހާމަކުރުމުގެ ަވގުތު ައއުމުގެ ކުރިން ހާމަކޮށްފި ނަމަ، އެކަމުން ނުރަނގަޅު ައސަރެއް ފޯަރއިފާނެ 

ށް އޭގެ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ާވތީ، މި ވަގުތު އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފި ނަމަ، މިހާރު ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ އަ

ސަބަބުން ނުރަނގަޅު އަސަރެްއ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމާއި ދައުލަތުގެ މަޞްލަޙަތަށް ބުރޫއަރާނެކަން ފާހަގަކުރަން. 

އާދެ! ަވޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ޤާޫނނާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ؛ 2111/2ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކުރެވޭ ސުވާލުަތކަށް ޖަވާުބދިނުން ލާޒިމްނުވާނެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭަގއި އަންނަނިިވ  ގަާވއިދުގެ ދަށުން ަވޒީރަކަށް 

 115ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ާއއި ަރއްޔިތުންެގ  71ވަޒީރުންނާއި ުސވާލުކުުރމުގެ ޤާނޫނުގެ  -1ކަންކަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރަްނ. 

ގަިއ ހިނގަމުންދާ މައްސަލަެއއްގެ މަޢުލޫމާތު. ަވނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ކޯޓެއް  71މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއްގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގެ  1ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުެގ ޤާނޫނުގެ  -2

ތުގެ ގޮތުަގއި ވަޒީެރްއގެ ސަމާލުަކމަށް އަންނަ ދައުލަތާ ގުޅުްނހުރި، އަދި އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފި ނަމަ، ދައުލަ

އަމިއްލަ ވެިރކަމުގެ ބާރާއި ަޤއުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަެމއް އަުތވެދާނެ ފަދަކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 120ގެ ދަށުން ހާމަކުުރމުގެ ަވގުތު ައއުމުގެ ކުރިްނ ހާމަކޮށްފި ނަމަ، އެކަމުން 2ވަނަ މާއްާދެގ )ޅ(ގެ  71ގަާވއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  1ފަދަ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުުމެގ ޤާނޫނުގެ  ނުރަނގަޅު އަސަެރއް ފޯރަފާނެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ  71)ނ(ގެ ދަށުންނާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުންެގ  މަޢުލުމާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ސުވާލުަތއް ހިމެނޭ. ވީމާ، އިސްވެ

މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅީ އުތުުރ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ދެންމެ އެ ކުރެްއވި ުސވާލަކީ 

 125ވާއިދުެގ ވަނ ނަންބަރާއި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގެ  1ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ާއއި  71ވަނަ ނަންބަރާއި ވަޒީރުންާނިއ ސުވާލުކުރުުމގެ ޤާނޫނުެގ  2ވަނަ ާމއްދާެގ )ޅ(ގެ  71

ަވޒީރުންނާ  2111/2ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(އާ ހަވާލާދީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  77ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ނޑަްށ ޖަވާބުދޭންނުޖެހޭ ސުވާލެއް ވަނަ މާއްދާގެ  12ސުވާލުކުރުުމގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(ގެ ދަށުން މި ހިނދަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި މި ސަބަބަށް ޓަކައި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ކަމުގައި އަުޅގަ

 130މަދުދީދީ އެ ކުރެއްވި ސުވާލަީކ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްަޗންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙް

 2111/2މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ހިނދަށް އަޅުަގނޑު ަޖވާބުދޭންޖެހޭ ސުވާލެއް ނޫން ކަމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަޑއަުޅއްަވއިދެްއވުމަށް  12ވަޒީރުންނާ ސުވާުލކުރުމުގެ ާޤނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކަ

 ށް އަދަުބވެރިަކމާ އެކު ދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ. އަޅުަގނޑު ވަރަ
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ޝުކުރިއްޔާ ބަްނޑާރަ ނައިބު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް، މަްއޗަންގޮޅީ ުއތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 140 

 މަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްތުރު ދާއިާރގެ މައްޗަންޮގޅި އު

ނުޑ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ބަންޑާރަ ނައިބު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް މިހާރު ސު ނޑު ެދކެން. އަުޅގަ  ވާލުކުެރވިފައި ވަނީ...ވެސް ހަމަ އެްއޗެއް ދަންނަވާަލންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 145 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު... )ވަގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ދެންމެ ބަންޑާރަ ނައިބު 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  12ގެ އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފާހަގަކުރެްއވުމާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަން. ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުުމގެ ޤާނޫނު

ވަނީ ވަޒީަރކާ ކުެރވޭ ސުވާލަީކ ނުވަތަ ސުވާލެްއގެ ބަޔަކީ ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ވަޒީރަުކ ޖަވާބުދޭންނުޖެހޭ ސުވާލެއް 

އެކަން އޭނާ ހާަމކުރަންވާނީ ސަބަބު ަބޔާންކޮށް އެ ުސވާލަށް ޖަވާބުދިނުމަށް  ,ކަމަށް ސުވާުލެވވޭ ވަޒީރު ަބާޔންކުރާ ނަމަ

 150ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(. މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  12އެވެ.  ފުުރޞަތުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސެއއްގަ ގެ ރައީސް ދޭ މަޖިލީހު

ދޭންޖެހޭ ެއއީ ޖަވާބު ,ނަމަ ކޮށްފި ޒީރަކާ ކުރެޭވ ުސވާލަކަށް ުސވާލުެވވޭ ވަޒީުރ ޖަވާބުދޭން އިންކާރުދަށުން ވަ

ނަޑއަޅާނީ ހަމަ އެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލީހަށް އަންގާ  ަވގުތު  ސުވާލެްއކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ ކަ

ެގ ތިން ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( 1ވަޒީރުންނާ ުސވާލުކުރުުމގެ  2111/12ނު ނަންބަރު އެންގުމަކުންެނވެ. އެހެންކަމުން، ޤާނޫ

 ޒީރުންނާަވނަ ނަންބަރާއި ވަ 2 ގެ)ޅ( ވަނަ މާއްދާގެ 71ވަނަ ނަންބަރާއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު 

 155މާއްދާގެ )ރ( އަށް  ވަނަ 71ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  1ސުވާލުކުރުުމގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެ ދަށުން ދެންމެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 12ޤާނޫނުގެ  ުސވާލުކުރުުމގެ  ހަވާލާދެއްަވއި ބަންޑާރަ ަނިއބު ވަޒީރުންނާ

ނުގެ ކަމާ ގުޅޭ މާއްާދތަކާއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި ކަމާ ގުޅޭ ެއ ޤާނޫ ،ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާތަކަށް 

ގެ ދަށުން ބަލައިގެންފި ކަމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 12 ސުވާލުކުރުމުގެ ޤާނޫުނގެ ވަީޒރުންނާ، މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ނަޑއަޅަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( ނިޒާމީ މަ ރިޔާ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާ ޅީއްސަލައެއްަގއި މައްޗަންގޮ ކަ

 160 އަރުވަން.އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 165ވާަލށް ޖަވާބެއް ދެއްވައިފި. އެ ތަނަށް ވަޑަިއގެން އެ ސު އިބު މިރައީސް، ޢިްއަޒތްތެރި ބަންޑާރަ ނަޢިއްޒަތްތެރި 

ނުޖެހޭ ޖަވާބެއް ކަމަށް. ިކ ސަބަބުތަކަށް ޓަކަިއ ދެްއަވންވިދާުޅވީ އެ ޖަވާބަކީ އެ މަނިކުފާނު އެ ޖަވާބުަގއި މި

 ުކޑަވާނެކަާމއި އެކި ގޮްތގޮތަށް ދޭންޖެހޭ ެއއްެޗއް ކުރަްއވާފައިއެހެންވިޔަްސ، މީިޑޔާަގއި ެއ މަނިކުފާނު ވަނީ ހާމަ

ިއ ވާަހކަ ވަނީ ީމޑިާޔގަ ދައްަކވާފައި ވަނީ. އަިދ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް އެނާ ބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަފުޅުޓްރޭޝައާބި

ުސވާލާ ުގޅޭ  ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން މިތަނުން ސުވާލެއް ކުރީމަ އެ ،. ެއހެން އެކަން ޮއއްވާ އެކި ގޮތްގޮތަށް ަދއްަކވާފަ

 170ރުކާރުގެ މެންބަރެއްހެން ކަންތައްަތއް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ެއގޮތަށް ސަެވގެްނ އެ ދެްއވި ގޮތުން ޖަވާބުނުދެްއވާން

ނޑު އެންމެ ހަރުކަށި އިއެއް ފަރާތަށް ޖެހިވަޑަިއގެން ޤަބޫލުކުރެްއވި އިންނަަވއި ބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން. ކަްނ އަޅުގަ

ކަން އެގޮަތްށ ފުޅާ އަށް އެބޭ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ުނކުރަން އެގޮތަށް ނިޒާމީ ނުކުާތއެްއ ގޮތަށް ވަަޑިއގެން އެ

އަިދ ސުވާލުކުރެިވގެން ޖަވާބު  .ކުރެވޭނީގޮތަކަށް ނިންމައިެގން އެ ސުވާލު މަޖިލީހުން ވަކި  ހުށަހެޅުއްވިދާނެ ކަމަށް.

ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު ވެްސ ރައީްސ ދެްއަވން ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ. އަދި އިތުރު ުސވާލުކުރުމުގެ 

 175 ދަންނަވަން.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ުއތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާީމ  ޝުކުރިއްާޔ. މަްއޗަންގޮޅީ 

ނޑު ަދންނަވަން )ވަ  އި މައްސަލަިއގަ ބަހުން  ުސވާލުކުރުމުެގ ޤާނޫނުގަިއ ސާފު ގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ަވޒީރުންނާއަުޅގަ

 180އިތުރު  ،އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ސާފުބަހުން ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުން  ންނާފަިއވާ ގޮތުބަޔާންކޮށް

ނޑު މި  ނޑައެޅެން ނެތް ކަމަށް އަޅުގަ  އެހެން އެްއވެސް ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިްނނަ މީހަކަށް ކަ

ޤާނޫނަށް ، ކޮށްގުިޅގެްނ މުރާޖަޢާ ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިހެން ިދމާވާ ކަންަތއްތަކާ

ނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ ަކމަށް ވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދަށް އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަދިއިޞްލާޙު އަުޅގަ

 މި ، ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ މަޖިލީހަކީވެސް އިޞްލާޙު ނޫނު. އަދި ޤާތިބީ ކުރުުމގެ މަރުޙަލާގައި މިގަާވއިދު އިޞްލާޙު

 185. ގަާވއިދު ކުެރވޭނެޑުމެންނަށް ޤާނޫނު ވެްސ އިޞްލާޙުމާ، ދިާމާވ ކަންތައްތަާކ ގުޅިގެްނ ައޅުަގނމަޖިލިސް. އެހެންވީ

ނޑުމެންނަށް ޖާގަ ކުެރވޭނެވެސް އިޞްލާޙު ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެކަަމކު މި.ެއައށް އަުޅގަ  ެދވިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޢަމަ  .އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަނީ ވަީޒރުންނާ ސުވާލުކުރުމުެގ ޤާނޫނާ ހިފައި މިޖެލުކުރަންވަގުުތ އަުޅގަ

ހަމަ އެފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެްއޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން. އެހެންކަމާއެކު، ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ނެންގެވި ނިޒާީމ  އުތުރު ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މައްޗަންޮގޅީމެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ، 
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 190މީ މައްސަަލއެްއގަިއ ގަާވއިދު މިހާރު ަހމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ބަަލއިގަެނވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ނިޒާ ،މައްސަލަ

 އަރުވަން.ރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާ މައްޗަންޮގޅީ

 

 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި

 

 195 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރުމައްޗަންޮގޅީ 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި މަޖިލީހަށް ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާ. 

ނޑުމެްނ ބިޓްރޭޝަނެއް އެއާބިޓްރޭޝަނަށް ަވޑަިއގަންނަަވން ޖެހުނަސް އަދި އެފަދަ އާ ޕީލްކުަރއްަވންޖެހުނަސް އަޅުގަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭ ބަޖެޓުގެ އަކީ ވެސް  ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުަގއި އަދި އާބިްޓރޭޝަން އެޯވޑެއް  .ތެރޭަގއި އެ ަފއިސާ ކަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭ. މިހެން މިކަން ބަޖެޓުގެ މިއާ ބެޭހ  ،ވާއިރު ތެރެއިން ހިމެނިގެން އަންނަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ އެބަ ކަ

 200ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  އިމު ވެްސ ދިވެހިން ކުެރވޭނޭ ޮގތެއް ނޯންނާނެ. ގައެކަ ހާމަނުކުރައްަވއިމަޢުލޫމާތު މަޖިލީހަށް 

ނީ ވެްސ ނަށް ެވސް އެޕީަލށްތޯ ވަަޑއިގަންަނވާއާބިޓްރޭޝަ ދައްކަންޖެހޭ އެްއެޗއް ނުވަތަ  ކޮށްގެން ނޫނިއްާޔ މިއަށް ޚަރަދު

ނޑުމެން ކަށް ނިންމެވޭ ތެރޭަގއި ހިމެނޭތީ. ވީމާ، ކަންކަން މީގެޖެހެނީ މިފަދަ ކުރަން ސުވާލު މިނޯންނާނެ. އަޅުގަ

އިާބ މި ސުވާލު ކުރަްއވަިއގެން ީމގެ މަޢުލޫމާތުތައް އެބަ ހޯދަންޖެހޭ އަލުްނވެސް ބަންޑާަރ ނަ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ކަމަށް ދަންނަވަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި ފުރުޞަތު ޝުކުރި އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގެ  1ެގ ޤާނޫނުގެ ސުވާުލކުރުމު ރަނގަޅު ކަމެއްެހން. ވަޒީރުންނާކޮށްލުން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެންމެ ބޭނުން

 ،ގުޅުންހުރި ދައުލަތާ ގެ ގޮުތަގިއ އެ ވަޒީެރްއގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަސިއްރު މަޢުލޫމާތެއް ،ބުނަނީ ގައި މި 3ގެ )ބ(

 210ތަށް އުނިކަން ވެރިކަމުގެ ބާރަށާއި ޤައުުމގެ މަޞްލަޙަދައުލަތުގެ އަމިއްލަ  ނަމަ، އަދި އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފި

 މި ؛އޮންނަނީ. އެ މާއްދާގެ  މިނުޖެހޭ ގޮތަށް ދޭންއްޔާ ަވޒީުރ ޖަވާބުދަ ކަމެއް. މިަފދަ ކަމެއް ެވއްޖެއަތުވެދާނެ ފަ

ޝަރުޢީ ކޯޓެއްަގއި ހިނގަމުންދާ  ،ބުނަނީ ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ގައި މި 1ބުނަނީ. އެ މާއްދާގެ  ޤާނޫނުގެ ވާހަކަ މި

ދޭން ލާޒިމްނުވަނީ.  އެދިފަިއވާ ކަމަށް ވަންޏާގޮތަީކ  ވުން. އެހެންވީާމ، ވާ ލަެއއްގެ މަޢުލޫމާތައް އެދިފައިމައްސަ

ނޑުމެންނަކަށް  މި ޅުަގނޑު މިެދންނަވަނީއަ ، އެހެންވީމާ ވަގުތު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުންނެއް އަުޅގަ

ނޑަށް ޔަޤީން ެއއްވެސް ިޢއް ؛ނެތޭ  215ުނގަންނަވާނެ ޤާޫނނުގައި ސާފު ބަހުން ލިޔެފަިއ ޒަތްތެރި މެންބަރަުކ އެދިަވޑައިއަުޅގަ

ނޑު މިއެހެންވީ. ށެއްޢަމަލުކުރާކައޮތް މާއްދާައކާ ޚިލާފަށް އަޅުަގނޑުމެން   ދަންނަވާލީ. މާ، އެ މަޢުލޫމާތު އަުޅގަ
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 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 7

 

 220 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.ހުށަހަޅާ ަކންކަން. މި އައިޓަމު ގެ މޭޒުންމަޖިލީހުެގ ރައީސް 7ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 2

 

 225 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

      ގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.މި އައިޓަމުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. ތަޢާރުފު . މަޖިލީހަށ2ްައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 0

 

 230 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ކުރާކަްށ އިޞްލާޙު ކުރުން. އެފަދަ ކުށެއްއް އިޞްލާޙުބިލެްއެގ ކުށެ ތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާ . ކުރިން 0ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 ނެތް.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 235 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބްތިދާީޢ ބަހުސް. އި 9ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ، ންފަރާތު ސަރުކާރު -9.1

ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ދެްއވާނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްަވއި. މިބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްބިލު އެކްސްޓްެރޑިޝަން

 240 އަރުވަން.މުޞްޠަފާ. ފުރުޞަތު

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ރު މުޙައްމަދު މުޞްދާއިރާގެ މެންބަތިމަރަފުށީ 
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`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢާއްމު ގޮތެްއގަިއ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅޭ 

ދިނުމަކީ ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް. ރަކަށް އެ މެންބަރަކަށް ހަނދާންކޮށްލަމަޖިލީހުން ކޮންމެވެސް ވަ ،ވާނަމަ ކަމުގައި

ނޑުގެ މިނަމަ  245ކޮށްލަދީ ރިމައިންޑަރެއް ިބލަށް އެއްެވސް ވަަރކަށް މަޖިލީހުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ަހނދާން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ެއކަ ދީފައި ނޑު ޤަބޫލުކުރާން ކުށްވެރިނުވާތީ އަުޅގަ ސަރުކާރުން  މެްނގެގޮުތގައި އަޅުަގނޑު ކުރަން. އަދި އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ޕާީޓގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަުރ  ،ކާުރގެ ލަފާ އަޅުަގނޑަށް ދިނުމަކީ ހުށަހަޅާ ބިލަށް ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގަިއ ސަރު

ކުފާނު ވެސް އަޅުަގނުޑ ނުކޮށްފައިވާތީވެ އެ މަނިއޭނަގެ އަޚްލާޤީ ިޒންމާ އަދާ، އެ ަމނިކުފާނު އެހެންވީމާ، ޒިންމާއެއް.

ނޑު މިއަދު މި ހުށަހަާޅ   ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން .ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ކުށްވެރިކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ައޅުގަ

 250ބެހޭ ބިލަކީ މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ މުހިއްމުކަން އިންތިހާ އަށް  ނުވަތަ ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާބިލަކީ  އެކްސްޓްެރޑިޝަން

 ާރއްޖޭަގއި ދަންނަވަން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ބޭނުންވެފައިާވ ަވގުތެްއަގއި ުހށަހަޅާފައިވާ ބިެލއް ކަުމގައި އަޅުަގނުޑ 

ނުޑގެ ބަނދަރުތަކާއި ަވއިގެ ަބނދަރުތަކުން އެތެރެވާ އަިދ  ،އުޅޭ ނުވަތަ ާރއްޖެ އަށް ައންނަ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑުަތއް ތްވާ ޤައުމުތަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިޓްރާންސިޓްވާ ކުށްވެރިން ނިސްބަ  ލެވޭނެ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކާއި މިންގަ

ބޭރުގެ ޤައުމުަތކުން ރާއްޖޭގެ ގެނެވޭނެ ކުްށވެރިެއއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކޮްށފައިވޭ. އަދި ބިލުގައި ަބޔާން ވެސް މި

ނޑުތަާކއި އެފަދަ މީހުންނާ މި  255ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކާއި ޝަރީޢަތް ހިންގޭނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ މެދު ޢަމަލުންގަ

ނޑުތަަކކީ ކޮބައިކަްނ ެވސް މި ހަދާގައި ބަިއވެިރވެފަިއާވ މުޢާ ކޮށްފައިވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ބިލުަގއި ބަޔާން  މިންގަ

 ،ނަމަ ެލވޭނީ އަދި މެންބަރު ނޫން ޤައުމުކަށް ފޮނުވާލަން ބޭނުންވެއްޖެފޮނުވައި މެންބަރު ޤައުމަކަށް ކުށްވެރިއަކު

ނުޑތައް ބިލުަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވޭ. އަދި ކުށްވެރިްނ  ވެސް މި ފޮނުވާލެވޭނެ ހަމަތަކާއި ހާލަތްތަކާ އުސޫލުތަާކއި މިންގަ

ނޑުތަާކ،ޖެ އަށް އެތެެރކުރެދިވެހިރާއް ކުށްވެރިޔާ ނިސްބަްތވާ ޤަުއމަށް ނުވަތަ އޭނާ ބޭނުންވާ  ޭވނެ ހަމަތަކާއި މިންގަ

 260ބިލުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވޭ.  ވެސް މި ޤައުމަށް އޭނާ ގެންދިޔުމަށް އެ ޤައުމަކުްނ އެެދވޭނެ ުއސޫލުތަކާއި ހަމަތައް

ޗަށް ކުށްވެރިާޔގެ މައް  ،ޕްޮރިސކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް ވީިހނދު ޤާނޫނުގެ ބެލެނިވެރިޔަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.

 ކޮަބއިކަމާ، ކުރަންޖެހޭ ޙުކުމުެގ މުއްދަތަކީންފީޛިލެވޭ ކުށްވެިރޔާ މަދުެވގެްނ ތަޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި ފޮނުަވއި

މި ބިލުގައި  ސްވެ ށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރާިއ ބާރުރުމާއި ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލައަމުރު ނެ އެކްސްޓްެރޑިޝަން

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންވީ ޙަޤީޤަތަކީ، މިފަދަ  ނަޑއަޅާފަިއވޭ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން. އަޅުގަ ކަ

 265ޤާނޫނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ލިބެންވާ މަންފާ އާިއ ހިމާޔަތާ؛ ޤާނޫނުގެ ހިމާޔަތާިއ ރައްކާެތރިކަން ނެތި، އެތައް ަބޔަުކ 

ހާރުވެސް މި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި އެތަންިމތަނުގައި ާވކަން. ހަމައެހެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މިފަދަ ޙައްޤު ގެއްިލ، މި

ޤާނޫނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުްނ ދުނިޔޭގެ ޮބޑެތި ޤައުމުަތުކގެ ފާުޑކިޔުމާިއ ހިތްހަމަނުޖެހުން ވެސް ކުރިމަިތވެފަިއވާ 

ނޑު މިއަދު ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ. ޢިއް ޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަންކަން މިެހން ހުރުމާއެއްކޮށް ައޅުަގނޑު ބައެއްކަން އަުޅގަ

އުއްމީދުކުރަނީ ތިޔަ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން މި ބިލާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަަވއި، ޒިްއމާދާރު ގޮތެއްަގއި، ަމއުޟޫޢީ 
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 270ޖޫދުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ގޮތެްއގައި މި ބިލަށް ބަހުސްކުރަްއވަިއ، ވީހާވެސް އަވަހަަކށް މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ހެދި، ވު

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ވާސަތުން ޔާރި

 މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

 275ންނަވަން. އަދި ެއ މަނިކުފާނަށް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަތިފުޅުވާނެ ގޮތަށް އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަ މުޞްޠަފާ

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ނޫނީ އިދާރާ އިން އެްއވެސް ކަމެއް ކުރެވިފަިއވާ ނަމަ، އެކަމަށް ނިހާޔަތުގެ ދަރަޖަ އަށް މާފަށް 

ނޑައެޅިފަިއވަީނ ޖުމްލަ   20ަގޑި  1ޑިއިރު. އެގޮތުްނ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަ 3އެދޭ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. މި ބިލަށް ކަ

ސިކުންތު.  31މިނެޓު  22ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  2މިނެޓު  22ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްވެވަަޑއިނުގަންަނވާ  1ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  12މިނެޓު  11އެމް.ޑީ.އޭ އަށް 

 280މިނެޓު. އަޅުަގނޑު މިހާރު އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގަިއ ވާހަަކދައްކަވަްނ އެިދވަަޑއިގަންަނާވ  1ތްތެރި މެންބަރަށް ޢިއްޒަ

 އުތުރު  މައްޗަްނގޮޅީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަށް. ދީދީއަޙްމަދު މާރިޔާ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

 285ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެކްސްޓްެރޑިޝަން ޓްރިޓީއެއް މި މަޖިލީހަށް، އެ އެކްސްޓްރެޑިޝަނާ ބެހޭ ބިލެްއ 

ނޑު  އަށް ވަރަށް  މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ތެރިޢިއްޒަތް ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ އަުޅގަ

ނުޑ ުއއްމީދުކުރަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން އެ މަނިުކފާނަށް ދަތިވި ގޮތަށް އަިދ  ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް ޝަުކވާކުރަންޖެހޭ ޮގތަށް ކަންކަން ނުކުރަްއވާެނ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނިޑވަެޅއްަގއި. ެރޑިޝަނާ އެކްސްޓް ބެހޭ ޤާޫނނެއް މި ތަނަށް އައިްސގެން މި ބަހުސްކުރަންޖެހެނީ ވަރަށް މުހިއްމު ދަ

ނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަ މި  ނޑިަވޅެްއގަިއ. އަުޅގަ  290މުޅި ދުނިޔޭގެ މީިޑއާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލޯ ހުއްޓިފަިއާވ ދަ

ނޑުމެންގެ މި ބެހޭ ޤާނޫނެއް އެްކސްޓްރެޑިޝަނާ ރާއްޖޭަގއި އަިއސް ހުއްޓާ  ދައްކަންޖެހެނީ ރަޝިޔާގެ ރަްއޔިތެއް އަުޅގަ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ނެތި، އަދި ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަކާ ވެސް ޚިލާފަށް އެމެރިކާ އަށް ގެންދިޔަކަުމެގ 

ނޑުމެންނަްށ މި ވާހަކަ  ނޑުމެންނަށް ބޭރުތެރެއިން ިއިވގެންދިޔުާމ ގުިޅގެން. އަުޅގަ ަދއްކަންޖެހޭއިރު ވާހަކަތަްއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއވިގެންަދނީ އިންޓަރޕޯލްގެ ރަތް ނޯޓިސް އަންނާނެ ކަމަށް؛ ެއހެން ބުނެ، ނުލިބިވަނިކޮށް 

ނޑުމެންނަްށ   295އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން ބޭރުގެ އެއް ަޤއުމެްއގެ ރައްިޔތެއް އެހެން ބަޔަކަށް ދޫކޮށްލި ތަން. އަޅުގަ

މެން ކަންބޮޑުވާންޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން ދެ ޤައުމު ދޭތެރޭގައި ވެސް އެފަދަ ޓްރީޓީތަްއ އިިވގެން މި ދަނީ، އަޅުަގނޑު 
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ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ކުީރ  ނޑުމެން ވަންނަންޖެހޭތީ. އަޅުގަ ނެތި މިކަހަލަ ކަންކަން، ބޮޑެތި ދެ ޤައުމުގެ ދޭތެރެ އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޒަމާނުއްސުރެ އޮވޭ ހަރުބަހެއް؛ ބޮޑު ދެގާ ތެޅި، އަނެކަތިކުރީމަ  ކަށްގަލަށް ބާރުކުރާނެ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަަހލަ ކުދިކުދި ޤައުމުތައް އެފަދަ ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ ދޭތެރެ އަށް ވަދެގެން، އެންމެ ފަހުން  ފެންނަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ  300ނޑުމެން ދިވެހި ރަޝިޔާގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެްއގެ ދަރިެއއް، ައޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ލިބޭ ަރްއކާތެރިކަންނުދީ، އަދި އެއަރޕޯްޓ ތެރެއިން އޭނަ ގެންދިޔަ ގޮާތ ބެހޭ ގޮތުން، އަދި އޭަނގެ 

އަންހެނުންނާއި ކުޑަދަިރ ބަލަންތިއްބާ ެއ ގެންދިަޔގޮތާ ެބހޭ ގޮތުން ވާހަކަތަްއ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ދަްއކާތީ. 

އްޖެ އަށް ރަޝިޔާގެ ޓުއަިރސްޓުން އެްނމެހައި ގިނައިން އާދޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު އޮތީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާ

ވަރަށް ހީނަރުކަމެއްަގއި ކަމަްށ ތިޔަ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ވިދާޅުޭވ. އަދި ބޭރު ފައިާސ ލިބެނީ ބޭރުގެ ރައްޔިތުްނ 

ނޑިވަުޅގައި މިފަދަ ކަންކަން، ބޭރު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް އައިްސގެން ކަމަށް ވެސް  305ވިދާޅުވަމުންދާ ދަ

ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން މި ޤައުމަށް އައިސްގެން، އެ މީހުން އެހެން ޤައުމަކަށް، އެއްެވސް މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑުމެން އެހެން ޤަ އުމަކަްށ ރައްކާތެރިކަެމއް ނެތި، ދޫކޮްށލާކަމީ އެީއ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމުން އެފަދަ ކަންތަްއތައް ކުރާތީއޭ ކިޔާފައި އެ ޤައުމެްއގައި އެ ލިބެންޖެހޭ  ގޮސް ހުއްޓާ އަުޅގަ

ރައްކާތެރިކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ނުލިބޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭެގ 

 310ކަން ކުަރްއވާކަމީ ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ސަރުކާރުން، މިހާރު މި ޮއތް ސަރުކާރުން 

ނޑިަވޅުަގއި މިގޮތަށް މިކަން ހިނގައި، އަދި މުޅި ރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނާއިރު، މި ދަ

ށް މި ރާއްޖެ އަށް އެިކއެކި މީިޑއާތަުކގައި އެޮގތަށް ވާހަކަދައްާކއިރު، މިހާުރ ރާއްޖެ އިން ބޭރު ރައްިޔތުންނަ

އައިްސގެންުއޅޭއިރު މި ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަކުން އެ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ނުލިބޭކަން އެއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. 

އެމެރިކާެގ ކޯަޓކުން ނެރެފަިއވާ އަމުރަކަށް މި ާރއްޖޭެގ ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރާކަމީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ 

ނޑުމިހާރު އެއީ   315މެން އެމެރިކާގެ ކްލޮނީ ސްޓޭޓަކަްށ ބަދަލުވެގެންދާ ތަން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ިވސްނަންވޭ. އެކަމަުކ އެންމެ މަތީަގިއ  ބޭނުންވާނެ ގޮެތއް ނޫން. ހުިރހާ ތަނެއްގެ ޤާނޫނުތަކަްށ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ާޤނޫނުއަސާސީ ާއއި އަޅުަގނުޑމެންގެ  ނޑުމެން އޮންނާނީ އަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތައް. އަުޅގަ

ގަިޑއިރަްށ  22ގަިޑއިުރގެ ތެރޭަގއި؛  22ޤާނޫނުއަސާސީން މި ރާއްޖޭގަިއ އުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުތަކެއް ދޭ. 

ކޯުޓެގ  މީހުން ހައްޔަރުކުރެވޭކަާމއި ހައްޔަރުކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ކޯޓެއްގެ ކުރިަމއްޗަްށ ގެންނަންޖެހޭކަމާއި

 320ގެންގޮްސގެން ހައްޔަރުކުެރވުީނ ވެސް ރަނގަޅަށްތޯ ބަލަންޖެހޭ ކަމާއި ލޯޔަރެއްގެ ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭކަމާ، މި ހުރިހާ 

ނޑުމެންެގ މި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެަނށް ލިބިފައިވާއިރު، ކަްނކަން  ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުން އަޅުގަ ރައްކާތެރިކަެމއް އަުޅގަ

މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރު ވެސް އެގޮތަށް އެކަން ހިނގާ ކަމެއް ދެރަވާންޖެހޭ ކަމެއް. މިއަުދ އެގޮތަށް ހިނަގއިޮގސް އަދި 

ވެސް މި ފެނިގެންދިޔައީ ބަންޑާރަ ނައިބު މި ތަނަށް ވަަޑއިގެްނ، އެ ބޭފުޅާ މީޑިޔާަގއި ވިދާުޅވެއްޖެ މިހާރު 
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ށް ވުރެ މަދު އަދަދެއް ކަމަށް ދެއްވަންޖެހެނީ. އާބިޓްރޭޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކަން އެ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތް؛ ބުނާ އަދަދަ

 325ކުރިޔަށް މި އޮތީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު. ޚަރަދު މި ކުރަންޖެހެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ. އެހެންކަމަށްާވއިރު، 

ޔިތުންނަށް އަދި އާބިޓްރޭޝަެނއްެގ ދަށުން ނަމަވެސް ދޭންޖެހެނީ ދިވެހިރައްޔިތުންެގ ފައިސާ ކަމަށް ވާއިުރ، ެއ ރައް 

މިލިއަން ޑޮލަރު ަދއްކާަފއި އާބިްޓރޭޝަންގެ ޚަރަދުެގ ގޮުތަގއި.  2އެނގެންޖެހޭ. އަެނއްާކވެސް ިއތުރަށް މިހާރު އެ އޮީތ 

އަނެއްާކ އިތުރަށް އެތަްއ މިލިއަން ޑޮލަރެްއ؛ އެ ބުނާހެން އިސްތިއުނާފަށް ގޮްސގެން އެ ކަމަށް ޚަރަދުކުރާނީތޯ ނޫންތޯ. 

ނޑުމެން ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ފައިސާކަން ޚަރަދުކުރަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެން މެން އެބަ ހަނދާން ބަހައްޓަންޖެހޭ އަޅުގަ

 330 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ އަށް

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 335 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އު

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ެއކްސްޓްެރޑިަޝން ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި ތިމަރަފުށީ ދާއިާރގެ 

ނޑު ވެްސ ޝުކުރު ދަންނަވަން ބޭނުންޭވ. ސަބަބަކީ ދެންމެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޞްޠަފާ އަށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ެވްސ އެ ފާހަގަކުެރްއވި ފަދައިން މިހާރު ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ޤާނޫނެއް ނެތީމަ، ދިމާވާ ގޮަތކީ 

 340ގަންނަ ރާއްޖޭަގއި ދެންހުރި ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކާ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވެސް މުޅިން ޚިލާފަށް އެހެން ޤައުމެއް ދެކެ 

ބިރުން އެބަ ޖެހޭ އެ ޤައުމު ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދަން. ރަްއޔިތަކު، އެހެން ޤައުމެްއގެ ރަްއިޔތަކު ހަވާލުކުރަންޖެހުނީމާ މި 

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އެއީ ހަމަ ނެތް އެއްޗެްއގެ ގޮުތގަިއ ބަލައި، ރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުެރވޭ ޤާނޫނުތަކަކީ ެވސް ނެތް 

ިއ، ހުރިހާ ޤާނޫނެއް މުގުރުމަށްފަހުގައި ވެސް އެބަ ޖެހޭ ގަންނާކުރައްވާ ބިރަކުން ހަވާލުކުރަން. އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި ބަލަ

ނުޑ  އެހެންވީމާ، މީ ޤާނޫނީ ގޮތުން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރެޭވނެ ގޮތެއް، އިންތިޒާެމއް ހަމަޖެހެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 345ކަން ކުރާ ގޮތަކީ ވެސް. މިފަދަ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ބާރު ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ. އެއީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި މި ކަން

ލިބިގެން މި ޢަމަލުކުރެވޭނީ. އެހެންނަމަވެސް ދާދި ފަހުން މި ރާއްޖޭގަިއ؛ މި ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް، މި 

ނުޑ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރައްވާަފއިވާ  ކަން އަުޅގަ

ޤައުެމއްެގ ތެރޭަގއި ިހނގަމުންދިޔަ ހަމަނުޖެހުމަކަށް  2ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންކަމުން، ީމގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮުތގައި މިާހރު 

މި ރާއްޖެ ވަންނަން މި ޖެހުނީ. ރަޝިޔާގެ މީޑިޔާތަކުަގއި މި ވާހަކަތައް އެބަ އޮތް ވަރަށް ފުޅާ މިނެއްަގިއ 

 350ިޝޔާގެ ޕާލިމެންޓުަގއި ވެސް ިމ ވާހަކަ ފާހަގަކުަރއްވާަފއިވޭ. ރާއްޖެ އަށް ޓުއަރިސްޓުްނ ފާހަގަކުރަްއވާފަ. އަދި ރަ
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ނުދިޔުމަށާއި ރާއްޖެއާ މެދުގަިއ އެއީ ބިރުވެރި ތަނެއްގެ ގޮުތގަިއ، މީހުން ވަގަށް ނަގާ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި އެބަ އޮްތ 

ނޑު ހިތާމަ ކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތަުކ، އެ ޢާއިާލ އަްށ ސިފަކޮށްފަ. މިކަން މިހެންވާިއރު، މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ގެއްިލ، އަދި ބޮޑަށް އެއީ ވަަގށް ނަގާފައިވާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކިތައް ހުރިިއރުގައި މި ކަންކަން ބެލުމަށް 

ނޑު ބެލުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން އެ ޖޯޝާއި ފޯރީ ގައި ނިކުތް ގޮތަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުން، ސިފައިން އުސްފަްސގަ

 355ނުކުމެވަަޑއިނުގަންަނވާތީ އަުޅަގނޑު ހިތާމަކުރަން. އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ކަންބޮުޑވޭ ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިުބ 

މި ތަނަށް ވަޑަިއގެން، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ކަެމއްަގއި ޖަވާބުދާީރވެަވޑަިއގަންަނވަންޖެހިވަަޑއިގަތީމާ އެިކއެކި 

ތައް ދެްއކެިވކަން. އަިދ މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ވެްސ ހަމަ ެއގޮތުން ެއ ހުއްޖަތު

މަނިކުފާނު ނެންގެވި ވާހަކަފުަޅށް އިޖާބަދެއްަވއި އެ މަނިކުާފނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންަނށް ޖަވާބުދާރީވެަވޑަިއގަތުމުެގ 

ނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ ސަބަބަކީ ީމޑިާޔގަިއ ދިވެހި ދައުލަުތގެ ބަންޑާަރ ފުރުޞަތު އެ ވަނީ ބަންދުވެފަ. އެ ހެންވީމާ، އަުޅގަ

 360ނައިބު އަދި ިދވެހި ދައުލަުތެގ ވެރިާޔ ވެްސ ހާމަކުރަްއވާފަިއވާ ވާހަކަފުޅުތަެކއް. ޖީ.އެމް.ާއރަށް ތިމަންނަމެން ދައްކަން 

ޖީ.އެމް.އާުރގެ ަމއްސަލަިއގަިއ ަވކީލުންނަށް ދޭންޖެހޭ  މިިލއަން ޑޮލަރު ކަމަށް. އެއީ 2މި ޖެހެނީ މި ވަގުތަށް އެންެމ 

ފީގެ ގޮުތަގއި. އަދި އިމްޕެްނޑިން ިޑޒާސްޓަރ އޮތީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތަށް ިމހާ ބޮޑު ެގއްލުމެްއ ދީފައިާވ 

ރަނގަޅު ޕްލެޓްފޯމުަގިއ  މައްސަލަެއއްަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް އޮޅުްނފިލުވާލަދިނުމަށް އޮތް ހަމައެަކނި

ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަތުމަށް އިންކާރުކުރަްއަވއި ޖަވާބުދާީރވެަވަޑއިނުގަންނަާވއިުރގައި ީމޑިާޔަގއި އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންހާ 

 365ވާހަކަފުޅެއް ދަްއަކވާފަިއވާކަްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ަރއްޔިތުންނަށް އެބަ އޮތް ހާމަާވން. އެހެންވީމާ، މި ބާވަތަށް 

މިކަން ކުރާއިރުަގއި އަޅުަގނުޑމެން ކަންބޮޑުވޭ. އަދި މިފަދަ ބިލެއް އަންނަން އެބަ ޖެހޭ އަނެއް ސަބަބަކީ، މި ރާއްޖޭގެ 

ޖުޑިޝަރީއާ މެދުަގއި ބޭރުގެ ަޤއުމުތަކުން ެއއްގޮަތކަށްވެސް ިއތުބާރެއް ނުކުރޭ. މިކަން ވަނީ ކުރިންވެސް އަޅުަގނޑުމެން 

ގެ ފެންވަުރގަިއ ވަރަށް ޮބަޑށް ފާޑުވިދާުޅވެ، ވަރަށްބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކުރަްއވާފަ. ފާހަގަކުރަމުންދާ ފަދައިން، އދ.

އަދި މިކަން؛ މި ާރއްޖޭގެ ުޖޑިޝަރީ ެއްއގޮތަކަށްެވސް ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ނޫނިއްޔާ ިޑސިޕްލިންކުރުމަށް، އެ ތަނަީކ 

 370އެްއގޮތަކަްށވެސް، އެްއވެްސ މިންވަރަކަްށ ެއ  ރައްޔިތުން އިތުބާރުއުފެދޭ ަތނަކަށް ހެދުމަށް، މި ސަރުާކރުން ހަމަ

ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުެޅއް ެނތް. އެ ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލެއް ނެތް. އެކަން ިއއްެޔ މި މަޖިލީހުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 

ހުށަހެީޅ  ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ޕީ.ީޕ.އެމުން ޢަމަލުކުރެއްިވ ގޮތުްނ ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނގިްއޖެ. އަޅުަގނޑުމެން

ނިޑޔާރެްއގެ ފިލްމެއް، ބަރަހަނާ ފިލްމެއް ޢާއްމުވެ،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެމަތީ ކޯޓު އިނގޭތޯ. އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ފަ

ލޯމައްޗަށް ތިަލވެފަިއވާ މަްއސަލައެްއގަިއ، ޖުީޑޝަލް ާސރވިސް ކޮމިޝަނުން ރޯނުބައިކޮށް ނިންމި މަްއސަލަެއއް. 

 375ސް ކޮމިޝަން ޖަވާބުދާރީކުރުވާ ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެންމެ ކުޑަމިނުން ޖުޑީޝަލް ސަރވި

ޤަރާރެއް ފާސްކުރަން. ހަމަ ފުންމައިގެން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާ ޕީ.ޕީ.އެމުން ެއއަށް ރަްތ 

ސަމާލުކަމެއް ނުދެްއވާ. ޖައްސަަވއިފިއޭ. ިމއިން ކަެމއް ބެއްލުމަށް ވެސް ތި ބޭފުޅުން އެްއވެސް ވަރެްއެގ 
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ނޑަކީ ބަރަހަނާ ފިލްމުކުޅެ،  ބައްލަަވއިލެްއވުމަށް ވެސް. އެެހންވީމާ، މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މީގެ ފަހުން އޮންނާނެ މިންގަ

އެންމެނަށް އެކަން؛ އަދި އެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްފަހު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުތައް ހިންގެވުމަށްފަހު އެކަން ކުރެއްިވކަްނ 

ނިޑޔާރުކަންމަތީގައި ދެމިތިއްބެވުްނ، އެީއ ވެސް   380ރައްޔިތުންނަށް ދައްަކަވއިދެްއވާފައި އެ ކަންތައްަތއް ކުރަްއވާފައި ފަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެިރކުރަްނ  ނޑު މިހާރު ތި ޤާއިމުކޮށްދެއްީވ. އަުޅގަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮުތގައި މި މިންގަ

ނޑިޔާރުްނ ތިއްބެވުމަށް ޢިއްޒަތްތެިރ މި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އެ ޢަމަލު ކުރައްވާ ގޮތްތަކާ ައދި އެ ބާވަތުގެ ފަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުްށެވރިކުރަން. މި ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ރައީސް ނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަވާ ޕީ.ޕީ.އެމުން ާޖގަދެްއވާތީ ައޅުގަ

ނިޑޔާރުެގއަކުްނ ދޭ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްުޤވާ އިްނސާފަކީ ެއއްގޮަތކަށްެވސް ިޢއްޒަތްތެރި ރަ  އީސް މި ާބަވތުގެ ފަ

 385 އިންސާފެއް ނޫން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޖަމީލްރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 390 

 ުވން:ވާހަކަދެއްކެޢުޘްމާން  ޖަމީލްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުުކރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެިރ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޞްޠަފާ އަށް އަުޅގަ

ސީރިއަސް މައްސަލަެއއް. ސީރިއަސް މައްސަަލއަކަްށވާ ހިސާބަކީ، ޤައުމުގެ ވެރިމީހާ  ރައީސް. ޙަޤީޤަތުަގއި މީ ވަަރށް

 395ނިކުމެ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ަތޅުއަުޅވާލަންޖެހޭ ހިސާބު. ސީރިއަސް ހިސާބަކީ، މި ަޤއުުމގައި އެތައް ަރއްޔިތުންަތކެއް 

ބު. ސީރިައސް ހިސާބަކީ މި ޤައުމުެގ ބޭސްފަރުވާއަށް ކައިރި ަޤއުމުތަކަށް ދަމުންދަނިކޮށް ވިާސ ހުއްޓާލި ހިސާ

ބަލިމީހުން އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށް ޓަކައި ޤައުމުތަކަށް ދަނިކޮށް އެއަރޕޯޓުތަުކގައި ެއތައް ގަިޑއިރެއް ވަންދެން 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހިސާބު. ސީރިއަސް މައްސަލަައކީ މި ޤައުމުގެ އެަތއް ުޒވާނުންތަކެްއ ޤައުމުތަކުގެ ޖަލުތަކުަގިއ 

ހިސާބު. ސީރިއަސް މައްސަލަ އަކީ މިަޤއުމުގެ ވެރިމީހާ ބޭރު ޤައުމުތަަކށް ގޮސް މި ޤައުމުަގއި ތިބީ  ތިބެންޖެހޭ

 400ޓެރަރިސްޓުންނޭ ބުނާ ހިސާބު. ސީރިއަސް މައްސަލަ ައީކ މި ޤައުމުގައި ހުރި ހުރިހާ އިސްލާމީ މަދަރުސާތަކަކީ 

ބު. ޭއގެ ސަބަބުްނ މި ރާއްޖޭެގ ައގު ބޭުރ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތައް ތަމްރީނުކޮށްދޭ ސެންޓަރުތަކޭ ުބނި ހިސާ

ޤައުމުތަކުަގއި ވެއްިޓގެންހިނގައްޖެ. އޭެގ ސަބަބުން މި ޤައުމުގެ ޕާސްޕޯޓަްށ ކުރަމުންދިޔަ އިޙްތިރާުމ 

ނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ  ނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް ގެންނަން މި ޖެހެނީ މިހެންވެގެން. އަުޅގަ ގެއްިލގެންހިނގައްޖެ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖޭަގިއ ތިބި ކުށްވެރިންނާއި މި ރާްއޖެ އިން ބޭރުގައި ތިބި އަޅުަގނޑުމެންގެ ިދވެހި ރައްޔިތުްނ އަޅުގަ 
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 405އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެނެވޭެނ ދުވަހަކާ ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ޢާއިލާތަކަށް 

ނުޑމެން މަސައްކަތްކުރަން އެަބ ޖެހޭ. މީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިދެވޭެނ ގޮތެްއ އޮތްޯތ  އަުޅގަ

ސަރުކާރުން މިފަދަ ކަމަކަށް އިސްނަަގިއގެން މަސައްކަތްކުުރމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ބޭނުމަކީ. ހަމައެއާެއކު ތި ބޭފުޅުން 

ިއ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެދެއްަވއި، ޤަބޫލުކުރައްވާެނ، ރައީްސ ޔާީމން ބޭރަށް ކުރަްއވާ ކޮންމެ ަދތުރުފުޅަކީ ވެސް ޙަޤީޤަުތގަ

ދިވެހި ޒުވާނުންނަށާއި ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރި ކަންތައްތަެކއް ގެނެސްދޭ ދަތުރުފުޅެއް. އެންމެ ފުރަތަމަ 

 410ސްރީލަންކާ އަށް ކުެރއްވި ަދތުރުފުޅުގައި މި ޤައުުމގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދިމާވެގެންއުޅޭ ޑޮަލރުގެ މައްސަލަތަކަށް ަޙއްލު 

ށް ޓަކައި އެ މަނިކުާފނު މަސައްކަތްކުެރއްވި. ހަަމ އިންޑިޔާ އަށް ކުެރއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެތައް އިރެްއ ހޯދުމަ

ޖަހަންދެން ކިއުހަދާފައި ިތބި، ވިސާނުލިިބގެން ތިބި މީހުންގެ ވިާސގެ މަްއސަލަތަކަށް  2، 1، 12ވަންދެން، ރޭަގނޑު 

ކުެރއްިވ ދަތުރުފުޅުގަިއ މި ރާއްޭޖަގއި އިްނވެސްުޓކުރަން، އެތަްއ  ޙައްލު ހޯދައިދެްއވި. އިހަކަްށދުވަހު ަޗއިނާ އަށް 

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީންވެގެންހިނަގއްޖެ.  ބިލިއަން ޑޮލަރެއް އިންވެސްުޓކުރުމަށް ޓަކައި އިންވެސްޓަުރން ތިބިކަން އަޅުގަ

 415ގޮތްތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން.  އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން މި ދަނީ އިޤްތިޞާދީ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން. ތަފާތު

މިއަދު މި ހިސާބަށް އައިިއރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަތއް ބިލެއް މި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިދެއްަވއިފި. ވަިކ 

އޭރިާޔއަކުންނެއް ނޫނޭ އިނޭގތޯ. އެކި ގޮްތގޮތުން. ޞިއްީޙ ޚިދުމަތުގެ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތްއ 

ބިެލއް ހުށަެހޅިއްޖެ. އިމިގްރޭޝަްނގެ ބިެލއް ހުށަހެޅިއްޖެ. މިހެންގޮްސ ތަފާތު އެތައް ބިލުަތކެްއ މި  ރައްކާތެރިކޮށްދޭ

ނޑުމެން އެންމެ  ނުޑމެން މިއިން ކޮންމެ ބިލަކަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދާހިނދު، އަުޅގަ ދަނީ ހުށަހަޅަމުން. އަޅުގަ

 420އެއްބާރުލުންދީ، މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާތީ. މިއަދު  އުފާވަނީ އިނދިކޮޅު ފަރާތްތަުކން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަޅުަގނުޑމެން މި ރާއްޖެ އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަުތގައި، ސްޕެޝަްލ 

ނަ އިޞްލާޙު އަށް ވުރެ ގި 311އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ބިލަށް ެއމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ަބއެއް މެންބަރުން ވަނީ 

ހުށަހަޅުއްވާފަ. މިއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނިގގެންދަނީ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ައޅުަގނުޑމެންނަށް މި ކަންތައްތަކުގަިއ 

އެހީތެރިވެދެްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ މިންވަރު. ހަމައެއާއެކު ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ބިލަށް ވެސް ގާތްަގނަޑކަށް ތިން 

 425ޙު ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަށް. ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި އަުޅަގނޑުމެނަށް އެނގިއްޖެ މިީއ ސަތޭކަެއއްހާ އިޞްލާ

ނޑަށް ޔަޤީން ދެން އޮންނަ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި  ވަރަށް ސީރިއަސް ބިލެއްކަން. ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއްކަން. އަޅުގަ

މި ބިލުން ވެސް ފެނިގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ ދުއިސައްތަވަރަކަށް ިއޞްލާޙު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 430  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



17 

 

އަށް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ 

ްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން ބަާލއިރުަގއި ވަަޑއިގެންނެތީމަ، ފޭޫދ ދާއިރާ ޢި

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 435 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މި ބިލު  . އެކްޓްެރޑިޝަންގެ ިބލެއްޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޞްޠަފާއަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް، ތިމަރަފުށީ ދާ

ޝުކުރުދަންނަވަން. މިފަދަ ބިލެއް ސަރުކާރު މި ަވގުތު ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ، މިއީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކަށް، މިކަާމ 

ނޑިވަޅެްއކަްނ ފާހަގަކޮށް، އެ ކަ މަށް ޓަކަިއ މި ފުރުޞަތުގައި މި ކަހަލަ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނަުއމަށް މުހިއްމު ދަ

ނޑު ވަަރށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެއްކޮްށ   440ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މަސަްއކަތްކުރަްއވާތީ އަުޅގަ

މީ. ސަރުކާރަށް ވެސް ުޝކުރުދަންނަވަން. މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ވަރަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މި ފަހަކަށްއައިސް ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ދިވެހިން ެވސް ހައްޔަރުެވ، ތާށިވެަފއި ތިިބ 

މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، ކުްށވެިރން އެއް ޤައުމުން އަެނއް ޤަުއމަށް ބަދަލުކުރުމާ، އަދި ހިފައިހައްޔަރުކޮށް އެއް ަޤއުމުން 

ނުވުމުގެ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދުަގއި އޮތުމަީކ ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމެއް. މިކަހަލަ ޤާނޫނެްއ އަނެއް ަޤއުމަށް ކުްށވެރިން ފޮ

ނޑުމެންނަށް މައްސަލަތައް ދިމާވޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ މިދިޔަ ސަރުކާރުގަިއ   445ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަހަރު އަޅުގަ

އި އެބަ ހުރި. ައޅުަގނޑަށް ފެނުނު ހަމަ ރައީސް އަދި ޭއގެ ކުރީ ސަުރކާރުތަުކަގއި ވެސް ިމކަހަލަ މައްސަލަތަްއ ދިމާވެފަ

ނަޝީދުގެ ސަރުކާުރގައި ިދވެއްަސކު ވެސް، ހަމަ ަލންކާގަިއ ތާށިވެފަިއ ހުރި ދިވެއްަސކު މަސްތުވާަތކެތީެގ 

މައްސަލަެއއްަގއި ތާށިވެފައި ުހރި ދިވެއްސަކު މާލެ ގެެނވުުނ ތަން. އެ މައްސަލަ ވެސް ހަމަ އެ ދުވަސްވަުރގައި ވެސް 

ރަށް ބޮޑެތި ވާހަކަތަެކއް ރާއްޖޭަގއި ދެެކވުނު. އެހެްނީވމާ، މިކަހަލަ މައްސަތަުކގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ވަ

 450އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުަތކެއް ކުާރނެ ގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުުމގެ ބަދަލުގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން 

ހުގެ މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ަޤއުމީ ސަލާމަތް ރައްކާތެރިކުރުމަްށ ޤައުމުތަކުަގއި، ަޤއުމުގެަތކުގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

ނޑާލުމަްށ  ޓަކައި. ަޤއުމީ ސަލާމަށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި. އެ ަބޔަކު އަމިއްލަ އަްށ، އެ ބަެއއް ނިސްބަތްވާ ޤައުމު ފު

ނުޑ ހަމަގައިމު ެވސް ނުދެކެން. އެްއވެސް ަޤއުމެްއގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަސައްކަތްކުާރ ތަނެ އް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދަރިންނާ ހަމައަށް ވެ  ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި ޤައުމު ވާިސލުވި ފަދައިން، އަުޅގަ  455ްސ މަސައްކަތްކުރާނީ އަުޅގަ

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމާ ެއއްކޮށް ދިރިުއޅެވޭނެ ަޤއުމެްއގެ ގޮުތަގއި މި ޤައުމު ދެމެހެއްޓުން. ދުނިޔޭގެ ބާުރގަަދ 

ޤައުމުގެ ދޭތެޭރގައި ދިމާިވ  2ޤައުމެްއގެ؛ މިސާލަކަށް ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވަނީ ަރޝިޔާ ާއއި އެމެިރކާ، އެ 
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ތް ވާހަކަ. މިކަހަލަ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަދި ވަދެވުނަްސ މައްސަލަެއއްގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ ވަ

ޤައުމުެގ  2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާއަކަށް ވާނީ ޞުލްޙަވެރިކަާމ އެއްކޮށް އެ 

 460ޅަ ުއކަިއގެން ދިވެހިާރއްޖެ އަްށ ދޭތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ ސަާލމަތްކުރެވޭތޯ މަސަްއކަތްކުރުން. އޭގެތެެރއިން އަލިފާންބޯ

އިތުރަށް ެގއްލުންވާނެ ގޮްތ މެދުވެރިކޮށް، މި ދުނިޭޔ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މީޑިއާތަަކށް ދިވެހިރާއްޖެ އިތުރަްށ 

ފަޟީޙަތްކުރަން މަސައްކަތްުކރުމުގެ ބަދަލުގައި ރަްއޔިުތން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ، ޒިންމާދާރު މެންބަރުންގެ 

ވާނީ ޤައުމަްށ ޓަކަިއ، ރަްއޔިތުންނަށް ޓަަކއި އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެްއކޮށް ޤައުމު ހިމާޔަތްކޮށް، ޤައުމު މަސައްކަތަކަށް 

ނޑުމެންނަށް މި  ނޑުެމންގެ ބޭނުމަކީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ދިފާޢުކުރަން މަސައްކަތްކުރުްނ. މީ ނޫންތޯ އަުޅގަ

 465ންމެެވސް ބޮޑު ބާރެްއގެ ދަށުަގއި ތާށިނުެވގެްނ މަޖިލީހުގައި އަބަދުެވސް މި ފެނިގެންދަނީ ޤައުމު ބޭރުގެ ކޮ

އަޅުަގނޑުމެން މިތާ އެތެރޭަގއި ހިތްހަމަނުޖެހިގެންއުޅޭ މަންޒަރު. އަޅުަގނޑުމެން ހިތްހަމަޖައްސަންޖެހެނީ ޤައުމަށް 

ތެރި ރަީއސް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ޤަުއމު ސަލާމަތްވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ ޢިއްޒަތް

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތަކަށް ެވގެންދާނެ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ރަނގަޅަްށ ވިސްނައި، ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށާ އަދި ބޭރު 

ނޑު  470މެްނ ކުށްވެރިން ބަދަލުކުުރަގއި އެންމެ ރަނގަޅަށް މިކަން ުކރެވޭނެ ގޮތަްށ، ކަމާ ބެހޭ ޤައުމުތަކުަގއި އަުޅގަ

އެކްސްޕާޓުންނާ ވެސް މަޝްަވރާކޮށްގެން ރަނަގޅު ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނެސް، ޤާނޫނީ އިުމގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރަްނ 

ނޑުމެން މިފަހަރު މި ދެކެވުނު ކަހަ ލަ ވާހަކަތަކެއް ވެްސ ނުދެއްކޭނެ. މައްސަލައެްއ ފެށުނީމަ މުސްތަޤްބަލުގައި އަޅުގަ

ވެސް ދިމާނުވާނެ. ޤާނޫނެއް ެނތި ކުރެވޭ ކަންަތއްތަުކގައި ބަެއއް ފަހަރު ބައެއް މީހުންނަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަށް ވެސް 

ރު ކަންތައް ކަންތައް ކުެރވިފައި ހުންނާނެ. ބައެއް މީހުން ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ވެސް ކުރެވިަފއި ހުންނާނެ. މި ފަހަ

 475ވެގެންދިޔަ ގޮތުން އެމެިރާކ ހިތްހަމަޖެހިފައި އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް ރަޝިޔާ ހިތްހަމަނުޖެހި ހިނގައިދާނެ. 

ނޑުމެންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައްތައް ކުެރޭވ ގޮތުން، ައޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެޭނ ބައެއް ފަހަރު އަުޅގަ

ވޭ ގޮތުން އިނގިރޭިސވިލާުތން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފައި، އެމެރިކާ އިން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ޤައުމާ ދޭތެރޭ ކަންތައްތައް ކުރެ

މަންޒަރު ވެސް. ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ހަމަ ޔޫރަޕުެގ ޤައުމުތަކުން ަވރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިފައި، 

މަވެްސ ަކންކަން ކުރުމުަގއި އަބަދުވެްސ މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކުްނ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ވެސް. އެހެންނަ

 480ބަލާފައި މި ވަީނ ޤައުމަށް އެކަމުން އެންމެ ފައިދާ ހުްނނަ ގޮތަށް. ަރއްޔިތުންނަށް ެއންމެ ފައިދާ ހުންނަ ގޮތަށް. 

ހުރި އަޅުަގނޑުމެން ބަލާކަށްނުޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގައި ަކންތައްތައް ކުާރއިރު، ބޭރު ުދނިޔެ އަށް އެންމެ ފައިދާ

ނޑުމެންގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތް. އެހެންވީާމ، ވޭުތވެިދޔަ  ނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ އަޅުގަ ގޮތަށް. އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑު ަޔޤީންކުރަން. ދެން އަުޅގަ ތާނގައި ކަންތަްއ ކޮށްފަިއ ާވނީ ވެސް ސަރުކާރުތަކުްނ ހަމަ ެއގޮތަށް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ބަެއއްދަންނަވާނީ ޖީ.އެމް.އާރުގެ މައްސަ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް  ލަިއގައި ވެސް އަުޅގަ
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 485މިލިައން ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހިގެން. އެ ވާހަކަަތއް ވަރަށް އެަބ  2އުފާެވގެންއުޅޭހެން އަޅުަގނޑަްށ ހީވޭ ދައުލަތުން 

ރި ގޮތަކަށް މިކަްނ ެވއްޖެއްާޔ. ދައްކަާވ. ައޅުަގނޑަށް ރަނަގޅީ ެއއް ޑޮލަރު ވެސް ަދއްަކންނުޖެހި، ޤައުމަށް ފައިދާހު

ނޑަްށ ހީވޭ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ  އަދި މިއަށް ވުރެ ބޮޑު ެއއްެޗއް ވެސް ދޭންޖެހިދާނެތީވެ ުއފާކުރާހެން ވެސް އަުޅގަ

. ކަންތައްތަުކގަިއ ެވސް ޤައުމަްށ ެގއްލުންނުވާ ގޮތަށް، ޤައުުމ ދެކެ ލޯބިެވގެން ވާހަކަެދއްުކމަކީ ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމެއް

ނޑުމެްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުން  ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މިހާރު އެބަ ހީވޭ އަޅުގަ

 490ބޭނުންވަނީ މި ޤައުމުން ބައިވަރު ލާރިަތކެއް ޖީ.އެމް.ާއރަށް ދޫކޮށްލަންހެން. އެ މެންބަރުން އޭގެ ދިފާޢުަގިއ 

ހަކައެއް ނުދައްކާ. ދޭންޖެހޭނެ ނޫންހެއްޔޭ. އެހެންވީމާ، ކީްއެވގެންހޭ ވާހަކަނުދައްަކއި، އެ ދޭންނުޖެހޭތޯ ބަލާށޭ؛ މި ވާ

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން  ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ނުދީގެންއުޅެނީ. މިކަހަލަ ގޮަތކަށް ވާހަކަދަްއކާހެން އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަަކ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދިވެސް އެއް ފަހަރު މި ބިލު  ހުށަހެޅުއްވީތީވެ، މި ބިލު  މިކަމާ. އަޅުގަ

އަށް އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  މުޞްޠަފާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 495އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. ައދި ހަމައެއާއެކު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަްށ 

ރުން ވެްސ ވަރަށް އޮމާންކަމާ އެކު ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި ިމ ބިލަށް ތާއީދުކުަރއްަވއި މި ބިުލެގ ނިސްބަތްވާ މެންބަ

 މަސައްކަތް ކުިރއަށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 500ޢިްއޒަތްތެިރ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު، 

 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ޙިލްމީهللا ންބަރު ސަޢުދުމެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. މިފަދަ ބިލެއް ސަުރކާުރގެ ފަރާތުން، ތިމަރަފުށީ ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 505އްވި ކަމަށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އާދެ، މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވައިދެ 

ނޑުމެންނާ ހިާސބަށް އަިއސްގެން ިމ އުޅެީނ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބިަލކީ ވަރަްށ މުހިއްމު ބިލެއް. މި ބިލު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ނިޑވަެޅއްަގއި. ެއއީ މި ބިލު ނެތިގެން ައޅުގަ ތެޭރގައި ވަރަްށ ބޮޑަށް ބަހުސްކުރެވެމުންދާ  ވަރަށް މުހިއްމު ދަ

ނޑުމެންނަށް އިތުުރެވގެންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  ވަގުެތްއގައި ކަމަށް ވާީތވެ، މި ބިލުގެ މުހިންމުކަން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންތަެކއް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ެއކިެއކި ޖަލުތަކުަގިއ އެބަ ތިބި. ހަމައެހެންމެ 

ނޑުމެންގެ ޖަލުތަކުަގއި އެބަ ތިބި. އެހެންކަމުން، އަ  510ޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ެވސް ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިުތން އަޅުގަ

ދެ ފަރާތުގެ ދޭތެރޭގައި ެވވޭ އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން ނަމަެވސް، އަދި ނޫނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަމަވެސް ބަދަލުކުރެވޭ 
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މަންފާތަކަާކއި ހިތްހަމަޖެހުންތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި  ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ެވއްޖެްއޔާ ޭއގެން

ނޑުމެން މި ތިބީ އެމެރިކާގެ ދަުށވެފައޭ.  ރައީސް. މިތާނަގއި ވާަހކަދެްއކުމުގައި ަބެއއް ބޭފުޅުން ވިާދޅުވެއްޖެ އަުޅގަ

މެއްގެ ދަށުވެފައޭ. ބާރުގަދަ ހުރިހާ ޤައުމެއްެގ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މުއްސަނދި ހުރިހާ ޤައު

ނޑުމެން ދަށުކުރީމަ. ބަޔަކު ގޮްސ ޔޫރަޕުގައި އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނޑުމެން ދަށުވާންޖެހުނީ އަޅުގަ  515ދަށުވެފައޭ. އަުޅގަ

ގައި ދީނީ ރާއްޖޭަގއި މިހިރަމިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ ރަނގަޅު ނޫން ކަންތައްތައް ކަމަށް ބުނެގެން، އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭ 

މިނިވަންކަމެއް ނެތޭ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކެއް ނެތޭ ކިޔަިއގެން ވާހަކަދެްއކީމާ އެަކމުގައި އެ ޤައުމުތަުކގެ ލޯ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަމާުޒެވެގންދިޔައީ. ހަމައެހެންމެ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންގެ ަކއިީރގައި އޮންނަ 

ގެ އެމްބަސީ އާދަިއގެ ކުދިކުިދ ކަންތަކުގައި ގޮސް ކުންފުނިތަކުގެ އޮފީހަށް އެބަ ވަދޭ ެއ އެއް ޤައުމު ކަމަށްވާ އިްނޑިޔާ 

 520ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންގެ ކަންަތއްތަުކގައި. ިމއީ އުސޫލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންތައްަތއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ކަމަކަްށ 

ނޑު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ  މިނިވަންކަން އޮންަނންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ  ނޑުމެންގެ މިނިވަންަކން ނެތީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫން. އަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އީީތވެ. ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ބަޔަކު އެ ޤައުމުތަކަށް ޮގސް އަުޅަގނޑުމެން އެ ޤައުމުތަުކގައި ައޅުވެތިކަމަށް ގެންިދޔަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވެްއޖެއްޔާ ވިސާ ދޫކުރުން ެވސް ހުއްޓައިލެވޭ އެ ޤައުުމތަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް 

 525ވެއްެޖއްޔާމު. ހަމައެހެންމެ އެ ޤައުމުތަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ެއ ޤައުުމތަކުން ެއކްސްޕޯޓުކުރަމުންދާ 

ނުޑމެންގެ ކަންތައްތައް މި ހަމަޖެހިފައި އޮތީ. އެހެންކަމުން، އެ މުދާތައް ވެސް ހުއްޓައިެލވޭ. އެހާ  ދަތި ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ޤައުމުތަކަށް އިޙްތިރާމުކޮްށގެްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ މިިނވަންަކން ނުގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތައްަތއް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަ ނޑުމެން ވަރަށް ދެރަވޭ ޙަޤީޤަތުގަިއ ބައްޓަންކުރަންޖެހޭކަމީ އެއީ ައޅުގަ ޤީޤަތެއް. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ާވހަކަ ދައްކަންޖެހޭތީވެ. އެހެްނނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ ޤައުމެއް 

 530ލިބިގެންދާނީ އެ ވިޔަސް އަދި ޢާއްމު ރައްޔިެތއް ކަމުަގއި ިވޔަސް އެ މީެހއްގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން އެ މީހަކަށް 

މީހެއްގެ އިޤްތިޞާދީ މިނިވަްނކަން އެ މީހެްއގެ ޮއވެގެން. ެއހެންނޫނިއްޔާ ކޮންމެވެްސ ބަެއއްެގ އަުޅވެތިކަުމގެ ދަުށގަިއ 

ނުޑމެންނަށް މި ފާއިތުވެދިޔަ ދެިތން އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  ކޮންމެވެސް ސިފަެއއްަގއި އޮްނނަންޖެހޭނީ. އެކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަީކ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް، ވަރަށް ރަނގަޅަ ށް އެނގި، ހާމަވެއްޖެ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ތަްޙޤީޤުކުރަންޖެހެނީ ކޮން މައްސަލައެްއގައި ކަމާއި އަޅުަގނޑުެމން ވާހަކަދައްކަންޖެހެނީ ކޮން 

 535އިން ބޭރުގެ ޤައުމުތައް. އެހެންކަމުން، މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ބޭނުމަކުކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބުނެދީފައި އޮތީ ރާއްޖެ

އެހާ ހިތްފަސޭހަކަމާއެކީަގއި އަުޑއަހަން، އަދި ޤަބޫލުކުރަްނ ފަސޭހަ ވާހަކަތަކެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ 

ނުޑމެން ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބިލަކުން އަޅުގަ ގެ ޤާނޫނީ ކަންތައްތައް މިއީކަން އަުޅގަ

ހަރުދަނާވެގެންދާދިޔުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ެވގެންދާނެ. މި ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ 
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ވާހަކަތަެކއް މިހާރު ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާއާ އަދި އެހެން ތަންތަނުގައި ދެެކވޭ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ވަރަށް 

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ ދިމާވި ކަންަތއްތަްއ ދިމާެވގެންދިޔަީއ މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހިތާމައާއެކީ   540ގައި. އެންމެ ފަުހން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭން ބައެއް ބޭފުޅުން ވެްސ.  ނެތުމުގެ ސަބަބުންނޭ ެއގޮތަށް ވާހަކަދަްއކަމުން އެބަ ދޭ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ހުރި ބަލިފައިތައް އަޅުަގނޑުމެން އަ މިއްލަ އަށް ނަގަިއގެން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެަރވެ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ  އޮރިޔާންކުރަމުންދާދިޔުމަކީ އަުޅގަ

ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އަިދ ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ 

ނޑަށް މި ފުުރޞަތު ދެއްވި ކަމަށް ަޓކައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ުޝުކރުދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް   545ދެކެން. އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި

 550 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ާރއްޖޭަގއި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުުމެގ ޤާނޫނަކީ ވެސް އަުޅގަ

ޤާނޫނުތައް އޮތެއް ކަމަކު މިފަދަ ޤާނޫނުތަކުން ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް  އޮންނަންޖެހޭނެ ޤާނޫނެއް. މިފަދަ

ވެސް އެބަ ހުރޭ. ރާއްޖޭގެ ިމނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ާރއްޖެއާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިވެފަިއާވ އެއް ޤައުަމއި އަނެއް ަޤއުމާ 

 555ޤައުމުތަކާ އެކު ކުެރވޭ މުޢާހަދާތައް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް  ދޭތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުަމށް ބުރޫނާރާ ގޮތެއްގެ މަތީން ބޭރު

ނޑުމެްނގެ ޤައުމު މިނިވަން  މި ޤާނޫނު ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގަިއ ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

ޞަކޮށް ދުނިޔޭގެ ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި މި ހިސާބަށް ދެމި މި އޮތީ، ޚާއްޞަކޮށް އަަވއްޓެރި ޤައުމުތަކުެގ؛ އަދި ޚާއް

ނޑުމެްނގެ ޤައުަމކީ ޭއެގ  ބާރުހުރި ބޮޑެތި ދައުލަތްތަކުެގ މަދަދާއި އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުން. އަުޅގަ

އަމިއްލަ ޒާުތގައި ެއްއވެސް ހައިސިްއޔަތަކުން ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި މިނިވަން ދައުލަތެްއގެ ގޮތުަގއި އަމިއްލަ ބާުރގަިއ 

 560ޤައުެމއް ޫނން. މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކުާރއިރު މި ދެންނެވި ނުކުތާެގ މައްޗަށް ކޮޅަށް ޮއެވވޭނެ 

ނޑުމެންނަށް މިނިވަންކަން ެގއްލޭނެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވ ބަެއްއ  ފުންކޮށް ވިސްނަިއ ރިޢާޔަތްުކރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ޤައުމަށް މީހަކު އަޔަސް ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރިަޔސް، އެއް ޤައުމުން އަނެއް ، ކަހަލަ ކަންކަމުން. އަޅުގަ

ޤައުމެއް ނަޤުލުކުރިޔަސް، މި ދެންނެވި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެުކވެރިކަމާއި ރަޙްމަތްތެރިކަމާއި އެކުެރވޭ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން 

އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި  ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަާތއި މިނިވަްނ ކަމަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްގެންުނާވނެ.

ނޑު ޤަބޫލުކުަރން މިފަދަ ޤާނޫނެއް އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކުާރއިރުަގއި.   565ކަންކަން ަކވަރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ކުްށވެރިްނ ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީތަކަްށ ފޮނުވަިއގެން، ގެންނަންޖެހޭ 

ނޑުމެން އިޞްލާޙުތައް  ގެންނަން. ގެަނއުމުަގއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުަވތަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ާރއްޖޭަގއި ވަަރށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާެއއް  ޚާއްޞަ ނަޒަެރއް ދޭންޖެހޭ. ދާދި އިހަށްދުވަހު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަްށ ުދނިޔެ  ސްޓޭޖަށްހިނގައިފި. ދުނިޭޔގެ ބާރު ުނވަތަ ކޯްލޑް ވޯ  ނިޑވަުޅގަިއ އަުޅގަ ެވއްޓެމުންދާ ދަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރާ ގޮތުން މި ާރއްޖެ އަށް ަބއިނަލްއަްޤވާމީ   570ފުންކޮށް ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ިވސްނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ސީދާ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވާ ގޮަތކަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަުރކާރުގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓައިެގންނުވާނެ. އަޅުަގނޑު 

ނަމުން ނުދެންނެވި ނަމަވެސް މި ދެންނެވި ވާހަކަ އަކީ ކޮްނވާހަކަެއއްކަން ތިޔަ ބޭފުޅުންަނށް ސާފުވެަވޑަިއގަންނަވާނެ. 

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނަކީ ވެސް 

ނޑުމެންނަްށ ފައިތިލަ ސާބިތުކުރެވޭނީ.  އޮންނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް. އޮވެގެން ގުޅިލާމެހިފައިވާ ޤަުއމެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނފަދަ ނާޒުކު، ބަލިކަށި، ވަުރގަދަ ލަޝްކަރެއް ނެތް، އަިމއްލަ ޒާތުަގއި ދިފާޢުކުރެވޭނެ   575އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކަށް ޢަމަލުކުރާއިރު ވެްސ، ސޮިއކުރާއިުރ ހަކަތަ އާއި ބާރު ނެތް ޤަުއމުތަކުން އެކިެއކި ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާޙަދާތަ

ވެސް، އެ މުޢާހަދާ ތަންފީޛުކުރާއިރު ވެސް ބައެއް ަކހަލަ ރިޒަރވޭޝަންސްތައް އަޅުަގނޑުމެން ލާންޖެހޭނެ. 

ޢަމަލުކުރުމުގައި ެވސް މި ދެންނެވި ކަންކަމުގެ ަމއްޗަށް ިރޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. ކޮން ކަމަކަށްތޯ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ؟ 

ނޑުެމންގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަާތއި އިސްތިޤްލާލު ގެއްިލގެންުނދާނެ ގޮތަކަށް. ހަމައެހެންމެ،  ކުރެވޭ ކަަމކުން އަުޅގަ

 580އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިެވދާނެ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތަށް. އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ އަަވއްޓެރި ބޮެޑިތ 

ްޑވިލް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ގެއްލޭ ގޮތަކަްށ، އެމެިރކާ ފަދަ ބޮޑެތި ޤައުމުަތކުެގ ޤައުމުތައް؛ އިންިޑޔާ ފަދަ ޤަުއމުތަކުގެ ގު

ނޑުމެންނަކަށް ެއކިެއިކ  ގުްޑވިލް ގެއްލޭ ގޮތަކަްށ، ޫޔރަޕުގެ ބާރުވެިރ ދައުލަތްތަުކެގ ގުްޑވިލް ގެއްޭލ ގޮަތކަށް ައޅުގަ

ންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭނެ. އެއީ އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކ މުޢާޙަދާތައް ކޮށްގެން އެ ތަންފީޛެއް ނުކުރެވޭނެ. މިއާ ދޭތެރޭގައި ފު

އަކީ. ކޮމިޓީ ްސޓޭޖުގައި މި ދެންނެވި ކަންކަމަށް ބުރޫނާރާނެ ގޮތަށް މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، އިޞްލާޙުކުރުމަީކ 

ނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ  585ދެއްިވ  އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ދަންނަވަމުން، އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުވައްމުލަކު އުުތރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް 

 590 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު
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މާއްާދގެ މައްޗަށް ހިމެނިފައިާވ ބިލެްއ  13ޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، މިފަދަ ފުރިހަމަ ބިލެއް، ޝުކުރިއްާޔ ޢިއް 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަިއދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ސަރުާކރަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. އަިދ 

 595ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަށް ވެސް މި ބިލު ސްޕޮންސަރކޮށްދެއްވި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

ނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޖެ ައކީ ވެސް މިއަދު ދުނިޔެ އަްށ ހުޅުވާލެވިފަިއވާ ޤައުމަކަްށ  ޝުކުރުއަދާކުރަން. އާެދ، އަުޅގަ

 ވީހިނދު، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ މި ދަނީ ހުޅުވައިލެވުމުން. މުޅި ދުނިޔެ މި އޮތީ ބަވަނަވެފަ.

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ މިފަދަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ މިފަދަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބާރު ލިބިފައިވާ ަގވާއިދުަތކެއް 

ނަމަވެސް އެކުަލވައިެލވެން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިާރއްޖެ ވެސް މި އޮތީ މި ދެންނެވިހެން މުޅި ދުނިޔެ އަށް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެ  600ންދިޔަ، ދިވެހިރާްއޖެ އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެިރކަންކުރެްއވި ބޭފުޅަކު ބޭރުގެ ހުޅުވައިެލވިފަ. އަުޅގަ

އެންމެ ބޮޑެތި މުޖުރިމުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ޖަލުތަކުން ބަޔަކު ގެންނަން އުޅުނު ވާހަކަ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ލްއަމުަރކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެ ވާހަކަ ދެއްެކވި އަުޑ މީޑިޔާތަކުން. ލައިވް ީޓވީ ޗެަނލްތަކުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވަިލއްޔު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއވިގެންިދޔަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އޭރުވެސް ިދވެހި ރައްޔިތުްނ ކަންބޮޑުެވގެންދިޔަ. ބޭރު 

ގެންނަ ވާހަަކ ޤައުމެްއގައި ތިބި ބޭރުގެ ބޮެޑތި މުޖުރިމުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތެރެއަށް، ދިވެހި ޤައުުމގެ ތެރެއަށް 

 605ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އިްސވެިރޔަކު ވެސް ދެްއކި ދުަވސް ެވސް މި ޤައުމުަގއި ފާއިުތވެގެްނ ހިނގައްޖެ. އެހެްނވީމާ، ިމ 

ސަބަބުތަކަށް ޓަަކއި މިފަދަ ާޤނޫނުތައް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހެދެން އެބަ ޖެހޭ. މި ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ދިވެހި ޤައުމުގެ 

ަޤއުމުެގ ިއސްތިޤްލާލާއި ސިޔާދަުތ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ މިފަދަ ޤާނުނެއް އޮތުމަީކ ވަރަްށ މުހިއްުމ  ހިމާޔަތާއި ދިވެހި

ނޑު ެދކެން. ހަމައެއާއެކު ައޅުަގނުޑމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަްށ  ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުަތއް ުގޅިފައި މި ވާ ސަރަހައްދުތަކަކީ ެއކި ކަހަލަ ގިނަ؛ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަކނުޑޮއޅިތައް ނުވަތަ ދިވެހި ާރއްޖޭގެ ކަ

 610ކަންކަމުަގއި ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ މީހުން ދަތުރުފަތުރުކުރާ ސަރަހައްދުތަކެއް. ހާުލގައި ޖެހިގެން ނުވަތަ ފޭޭރ 

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ބަެއްއ މީހުން ވިޔަސް، އެހެން ބަޔަކު ިވޔަސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވަެދ، ދިެވހި

ފަހަރަށް ލައްގާ. އަނެއްަބއި ފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކގެ ކައިިރއަށް އެހީ އަށް އެިދ ނަމަވެސް އައިސްަފއި އެބަ 

ހުރި. މިފަދަ މީސްމީހުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ގެނެސް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ މީސްމީހުންގެ ޚަރަދުތަކެއް 

ސް އެބަ ހިނގާ. އެހެްނީވމާ، ޤާނޫނެއްގެ ތެެރއިން މިފަދަ ކަންކަން ފަހިވެގެން ިމފަދަ ބަދަލުތައް ގެނެވޭނެ ވެ

ނޑު ެދކެން.  ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ އިުމގެ ތެރެއިން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ  615އުސޫލުތަެކއް އަުޅގަ

ރުކާރުން ސަރުކާރު ހިންގަމުން މި ދަީނ ދިވެހިންގެ ބަހާިއ ދިވެހިންެގ އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި ދިވެިހރާއްޖެ މިއަދުެގ ސަ

އަޑާ ެއއްގޮތަށް. ެއއީ ކިތަްނމެ ބޮޑު ޤައުަމކަށް ވިޔަްސ، ކިތަންމެ ުކޑަ ޤައުަމކަށް ވިޔަްސ ދިވެހިރާއްެޖ މިއަދު 

އްޔިތުންެގ ައޑާއި ިދވެހި ހިނގަމުން މި ދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް. އެ ކުިރއެރުން ހޯދަން. ދިވެހި ރަ

ރައްޔިތުންެގ ވިންދާ އެްއގޮަތށް މި ކަންކަން ހިންގަމުްނ މި ދަނީ. ދުނިޔޭގެ ބޮެޑތި ޤައުމުތަކުެގ ނުފޫޒުތަްއ 
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 620އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްޗަށް ކިަތންމެ ވަރަކަށް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ވީނަމަވެްސ އެ ކަންކަމަށް މުޅި ދިވެހި 

ނޑުމެްނ ޤައުމުގެ ިދވެހި  ނޑުމެން ބޭނުން ނުވާ ނުފޫޒުތަެކއް ކަމަްށ ވަނީ ނަމަ، އަުޅގަ ރަްއޔިތުން ެއ ކަންކަމަކީ އަުޅގަ

ބޭނުންނުވާ ސަގާފަތްތަކެއް ަކމަށް ވަނީ ނަމަ، އަޅުަގނޑުެމން ބޭނުންނުވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، މިއަދުގެ 

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނަގއްޖެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ކަންަކމަކަށް ޖާގަނުދޭނެކަން 

އަޅުަގނޑުމެން އަުޑއެހިން ބޭރުގެ ބޮޑެތި ދައުލަތްތަކުގެ މިލިޓްރީ މީހުން މިރާއްޖެ އަށް އަރައި މި ރާއްޖޭގައި ބޮޑެިތ 

 625ުކރާށޭ ކިޔާފައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޓެރަރިސްޓުން އެބަ ތިއްބޭ، ޮބޑެތި މުޖުރިމުން އެބަ ތިއްބޭ، މި މީސްމީހުން ހިފައިހާއްޔަރު

ނޑުމެން ެއ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވާހަކަެދއްކި ައޑު. އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ތިބި ކިަޔވާކުދިްނ، ޚާްއޞަކޮށް އަުޅގަ

ދީނަކަށް ޓަކަިއ ފަޚްރުވެިރާވ އިސްލާމްދީނުގެ ޙިދާޔަާތިއ ޢިލްމު އުނގެނުމަށް ޓަަކިއ މަސައްކަތްކުާރ މީހުންނަކީ 

ކަމަށް ހަދައި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށް ނުދެވޭ ދަރަޖަ އަށް މި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ މީސްމީހުން  ޓެރަރިސްޓުން

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ ފާހަގަކުރަން. ވީމާ، ިމއަދު ދިވެހިރާއްޖެ  ބްލެކް ލިސްޓުކުރުމުެގ މަސަްއކަތްކުރިކަން ވެސް އަުޅގަ

 630ހިރާއްޖެ ހަމަޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ިދވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުްނވާ ގޮތަްށ އަށް ހުރިހާ ގޮަތކުން ެވސް ުކރިއެރުން ލިބި، ިދވެ

މި ރާއްޖެ ހިނގަމުންދާ ހިނދު، އަުޅަގނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންެވެގންދާއިރު، މިފަދަ ޤާނޫނުތަކާ 

ށް ޓަަކއި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާިއ ގުޅޭ ގޮތުން ފަންނީ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، މި ޤާނޫނު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަ

ތަޖުރިބާތައް އެ ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން އޮޅުންފިލުަވއި ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ އިތުަރށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ވެްސ ހޯއްދަވަިއގެން މި ބިލު ވެސް 

 635އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ވީހާ އަވަހަކަށް ވުޖޫދަށް ގެަނއުމަކީ އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު ެއދުމެއް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް 

 ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝާދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ނާޡިމް ރަ

 640 

 މް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡި

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ..وبركاته هللا ورحمة عليكم المالس  `. 

ނިޑވަެޅއްަގއި އެކްސްޓްެރޑިޝަންެގ ބިލަކީ މި ޤައުމަށް ނިހާޔަތަށް ބޭުނންވެފައި ބިެލއް. މިފަދަ ބިލެ  އް މިފަދަ ދަ

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ ައޅުަގނޑުގެ އަޚް، ތިމަރަފުށީ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަށް 

 645އަޅުަގނޑު ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަްނ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަީކ ދާޚިލީ އަިދ ޚާރިޖީ ަކންކަމުގަިއ ވަރަްށ ގިނަ ތަޖުިރބާތަކެއް ހާސިލުކުަރްއވަިއގެން މެންބަރު މު
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ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. އެހެންކަުމން، މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅަން މި މަޖިލީހުގައި އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ، އެންމެ ޤާބިލު 

ނޑު ދަންނަަވން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަބއެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ބޭފުޅަކީ ވެސް އެ މަނިކުފާނުކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު  ވާހަކަފުުޅގައި ދިވެހި ރަްއޔިުތން އެކްސްޓްރަިއޑްކުެރވިދާނެަކމާ މެދުގައި ވާހަކަފުޅުދެްއެކވި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ވަނަ މާއްދާ އިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިކަން މި ވަނީ 11ދަންނަވާނީ މި ބިލުގެ   650އަޅުގަ

ރައްކާތެރިކޮށްެދއްވާފަ. ިދވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ިމ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ވެސް 

ވަނަ މާއްދާ އަކީ ވަރަށް މުހިއްުމ  11އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ހޯދަިއދެވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންކަމުން، ބިލުގެ 

ނޑު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ބިލުގެ މާއްދާއެއް ކަމު  ނުޑ ދެކޭ ވާހަކަ އަުޅގަ ވަނަ މާއްދާގެ  12ގައި އަުޅގަ

އެ ކުށަކީ ިދވެހިރާްއޖޭގައި އެ ކުުށގެ ޢަމަލު ހިންގައިފި ނަމަ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ؛ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  12)ހ(، 

 655އަހަރުުދވަހުގެ މުއްދަތަށް  1ުޑ އަދަބެއް ގޮތުަގއި މަދުެވގެްނ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ ކުށުގެ އެންމެ ބޮ

ނޑައެިޅގެްނވާ، ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު  ޖަލަށް ލުމަށް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮަތކަށް ބަންދުގައި ބެެހއްޓުމަށް އަދަބު ކަ

ގަިއ ހަމަ އެގޮތަށް މި މާއްދާެގ އަދަބެއް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ކުެށއް ކަމުަގއި ވާނަމަ؛ މި އިާބރާތް މިހެން ލިޔެފައިވާއިރު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި  އަހަރަށް ވުރެ ދަްށ  1)ށ( ގައި މި ބުނާ އެްއޗަކާ  ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ތަޢާރުޟުވޭ. އަުޅގަ

މަސްދުވަހަށް ުވރެ ދިގު މުއްދަތެއް ކަމުަގއި ވާނަމަ، ީމގެ ދަށުން  7ނަމަ، )ށ( ގައި ެއވާ ފަދައިން 

ނޑު ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަ  660މަލުކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ އެ ވާހަަކ އަުޅގަ

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ައޅުަގނޑު ހަަމ  10ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ިބލުގެ މާއްދާތަކަށް ބަަލއިލާއިުރގަިއ، ބިލުެގ 

އްދާގެ ދަށުން ކުރެވޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ވަނަ މާ 11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި ވަނީ  10ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. 

ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި ަހއި ކޯަޓށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭނެ ވާހަަކ  22ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި މި ވަނީ  10ބަޔާންކޮށްފަ. 

ަގޑިއިުރގެ ތެރޭަގިއ އެ މީހަކު ހައި ކޯޓަށް  22ވަނަ މާއްާދެގ )ށ( ގައި ިމގޮތަށް އޮތުުމން،  10ބުނެވިފަ. 

ނޑުމެންެގ ހާޒިރުކުރު ނޑުމެްނ ސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ސަބަބަކީ އަުޅގަ  665މަކީ ކުެރވިދާނެ ަކމެއްތޯ، މިއީ އަުޅގަ

ޤައުމަކީ ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށް ވެފައި، ާރއްޖޭގެ ތަފާތު ކަްނކޮޅުތަުކގައި މީހުން ދިރިއުޅެުމންދާއިރު، ރާއްޭޖގެ ކޮންމެ 

ނެ ކަމަށް ވާތީ، އެކްސްޓްެރއިްޑކުަރންޖެހިދާނެ ކަމަށް ވާތީވެ، އެ ސަރަހައްދަކުން ވެްސ މީހުން ހައްޔަރުކުރަންޖެހިދާ

ގަޑިއިުރގެ ތެރޭަގއި ކޯޓަްށ ހާޒިރުނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ދެން ހަދަންވީ ގޮތެއް މި  22ފަދަ މީހަކު ގެނެސްގެން 

ނުޑ ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ބިލު ވަނަ މާއްދާ،  21ގެ ޤާނޫނުގައި، މި ބިލުަގއި ބަާޔންކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

 670ދުވަހުގެ މުއްަދތެއް ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ  21ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަްށ ބަލައިލާއިރުަގއި މީގައި މި އޮންނަނީ  21

ކަފާލާތުކުރުމުގެ ވާހަކަ ބުނެިވފަ. ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުެރިވދާނެ ކަމަށް ވެސް ބުެނވިފަިއ އެބަ ވޭ. އަޅުަގނޑު ހިތަްށ 

ދުވަހު  21ކަ މިހެން ބުނާއިރުަގއި، މިއީ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަންދުކުރެވޭ ބަންދުކުރުން. ފުރަތަމަ މި އަރަނީ މި ވާހަ

 21ބަންދުކުރާއިރުަގއި ހަިއ ކޯޓުްނ ބަންދަށް އަމުރު ނެރޭއިުރގަިއ ޕީ.ޖީ އަށް، ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެބަ އަްނގާ 
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ވެސް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަންދުގެ މުއްދަުތ ދުވަހަށް އޭނަ ބަންދުކުރެވިފަިއވާ ވާހަަކ. އެހެންނަމަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިއީ   675އިތުރުކުެރވިގެންދާއިުރަގއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އަންާގ ގޮތަށް މި ބިލުގައި ނެތީމާ އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީވާ ގޮތުަގއި މި  ބިލުގައި ހުރި ކޮންެމވެސް ވަެރއްގެ އުނި ކަެމއްހެން. މިކަން އިޞްލާޙުކުެރވިއްޖެ ނަމަ، އަުޅގަ

ުދވަހުެގ  21ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެްނ ހިނގައިދާނެ. ހަމައެފަދައިްނ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެއީ ފުރަތަމަ 

ތެރޭގައި މި ކަންތައް ހަމަޖެހިގެންހިނގައްޖެ ނަމަ، ޕްރޮެސިކއުޓަރ އަލުން އަންގަންނުޖެހޭ ގޮތަށް އޮންަނއޮތުމަކީ ހަމަ 

ނޑު ދުވަހުގެ މުއްދަތު ޖަހާ ކަމަށް ވާނަމަ،  21ވަނަ  2ދެކެން. އެހެންނަމަެވސް،  ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 680އިތުރު މުއްދަތު ޖެހުނު ވާހަކަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެންގުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ވެސް އަުޅަގނުޑ 

ވަނަ  22ރީޢަތް ބޭއްވުުމގެ ވާހަކަ ވަނަ މާްއދާގައި އެބަ ޮއވޭ. ޝަ 22ދެކެން. އާދެ! ޝަރީޢަތް ބޭްއވުމުގެ ވާހަކަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ވާގޮުތގެ މަތީން ބޭރު ޤައުމަކަށް  17މާއްދާގެ )ށ( އަށް ބަލައިލާިއރު މި އޮންނަނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ ވާހަަކ  17އެކްސްޓްެރއިްޑކުރުމަށް ކުށްެވރިޔާ ޤަބޫލުނުވުން. ކުށްވެިރާޔ ޤަބޫލުނުވުން. އެހެންނަމަވެސް، 

ވަނަ  17ވަނަ މާއްާދ އަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަރުގެ ާވހަކަ މި ބުނަނީ.  17އިރުަގއި ބުނާ

 685މާއްދާގައި މި އޮންނަނީ ފުރަތަމަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަުރެގ ވާހަކަ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ 

ން ޝަރީޢަތް ނުބޭއްވޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއޭ؟ އޭރު އޮީތ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަުރގައި އޭނަ ނުޤަބޫލުވެގެ 

ވަނަ މާއްާދއާ ތަޢާރުޟުވާ މާއްދާެއއް ކަުމގަިއ  17ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކޮށްފަ. ެއހެންކަމަށްވާނަމަ މި )ށ( އަކީ 

ނޑު ދަްނނަވާލަން. ހަމައެފަދައިން، މި ބިލުގެ  އްދާ އަށް ވަނަ މާ  22އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާތީ، އެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި މި އޮންނަނީ، ދިފާުޢވުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނަައކަށް ނެތް. މިސާލަކަށް ހުރި ކަމަށް  22ބަލައިލާއިުރގައި، 

 690އެ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުަގއި ޭއނަ ކުށްކުރި ަވގުތު ހުރި ކަމަްށ ބުނަނީ އެމްރިކާަގއި ކަމަށް ވާނަމަ، އެހެންނަމަވެސް އޭނަ 

ގެ ޕާްސޕޯޓުން އެނގޭ ގޮތުަގއި ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ކަމަށް ވާނަމަ، ޭއނަ އަށް ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ އެ ދުވަހު ހުރީ އޭނަ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެއީ ކޮންމެ ކުްށވެރިައކަށް ވެސް، ކޮންމެ ކުަށކާ މެދު  ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

އަށް އޮންނަންޖެހޭނެ. ދިފާޢުގައި ހެކި ހުށަހެޅުމުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކަށް ވެްސ އޭނަ އަށް ދިފާޢުވުމުގެ ބާުރ އޭނަ 

ނޑު ެދކެން. ޚާއްަޞކޮށް ޕާސްޕޯޓް ކަހަލަ އެްއޗެހިން ލިބެންހުރި ހެއްކަކީ އެ ވަގުތުްނ  ބާރު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 695ދަންނަވާލަމުން، ވަގުތަށް އޭނަ އަށް ހުށަހެޅިދާނެ އެްއޗަކަށް ވާތީ، އެ ފުުރޞަތު އޭނަ އަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

 އަޅުަގނޑު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. މަޑުއްވަރީ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް، 

 700 ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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  ހަކަެދއްެކވުން:ވާ މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު

ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ިތމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ

ނުޑ ވެސް ޤަބޫލުކުރާކްޑި މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ މި ހުށަހެޅުއްިވ އެްކސްޓްރެ ގޮތުަގއި  ޝަންގެ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

 705އަދި ޚާްއޞަކޮްށ ، ައޅުަގނޑުމެން ދޭދޭ ޤައުމުތަކާ އެީކގައި މި ބާްއވާ ގުޅުމާ ބިލެއް. ސަަބބަކީ، މިއީ  މުވަރަށް މުހިއް

ރައްކާތެރިކަާމއި އިނާޔަތާ، މި ކަންކަމުގެ ޛަރީޢާ އިން ިމ ބޭރު ޤައުމުތަކުން މި ލިބޭ  އަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ

ޙަޤީޤަތުަގއި ބޭުރ  ،ލަކަށް ާވތީވެ. އާދެ! ައޅުަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލަންލާމެހިފަިއވާ ބިލިބޭ ކުރިއެރުމާ ވަރަށް ބޮޑަްށ ގުޅި

އެީކގަިއ ޭޖގެ ޖަލުތަކުގައި ވެސް ހައްޔަުރކުރެވިަފިއ އެބަ ތިބޭ. ހަމައެއާޤައުމުތަކުގެ ކުްށވެރިން އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއް

ނޑުމެންގެ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ދިވެހި ކުރެވިަފއިާވކަން ކުށްތަުކގަިއ ހައްޔަރު  ން ަބއެއްބޭރު ޤައުމުތަކުެގ ޖަލުތަކުަގިއ އަުޅގަ

 710އިރުަގއި އަދި ާޚްއޞަ ގޮެތއްަގއި ފާަހގަކޮށްލަްނޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ މިހާތަނަށް އައި ވެސް ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ. 

ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގަިއ އަބައެްއ ހާއަށް މި ރާއްޭޖގެ ޖަލުތަުކަގއި މި ތިބޭ ކުްށވެރިންނަީކ  ދި ލަތްތަކުަގއި ައުޅގަ

ކުރާއިރުަގއި ބެހިގެން ހަލަ ޤައުމުތަކުން ދަތުރުފަތުރުކަުމގައި ވީަނމަވެސް، މިސާލަކަށް ސޯމާލިޔާ ކަތަކެއް ނުކުރިކުށް

އަޅުަގނޑުމެންެގ  .ޖެހުން ފަދަ ކަންކަންގެން އެ މީހުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭއައިސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރްއޖެ އަށް އެތެރެވެ

ނޑުޓީށް ލައިބިލިމި ކަންކަން ަވރައަށް ރާއްޖެ  މެންގެ ދައުލަތުން ވަރަށް ބޮުޑ އަކަށް ވެގެން އެބަ ދޭ. މިއީ އަުޅގަ

 715މީހުން މި ކުރާ އަދި ހަމައެާއއެީކގަިއ ރާއްޭޖގައި ދިިރއުެޅމުންދާ ބޭރުރަދެއް ެވސް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް. ޚަ

ނޑުމެންގެ ޝަރްޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ޙުކުމެ އަދި ރާއްޖޭގެ ޖަލެްއގަިއ  އް ައއިްސގެން ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަތުން މި ފަދަ މީސްމީހުންނަކީ އެ މީސްމީހުންނަށް އަ ،ޖެހުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބަންދުކުރަން

ށް މިހާތަނަ ،ކަމެއް. އެހެންކަމުން ކަން މިއީ ވެސް ައޅުަގނޑުެމން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭޚަރަދުކުރަންޖެހޭ މީސްމީހުން

ނޑުމެން ޢަމަލުކުަރންޖެހޭނެ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަެކއް  ޤަުތގަިއ މި ފަދަ މީސްމީހުންނާއިރުަގއި ޙަޤީއައި  ގުޅޭ ގޮުތން އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ލަތްތަކުގައި ބޭރުވަތަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއް ހާނު  720މި އޮންނަ ދޭދޭ ގުޅުމުގެ ތެރެއިްނ  ޤައުމުތަކާއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އިްނ ބޭ ލަތެއްަގއި ރާއްޖެ އަށް ެގއްލުމެއް ނުލިބޭ ހާ ރުކޮށް، ޭއގެ ފަހުން އަުޅގަ

މި އޮންނަ ގުުޅމެއްގެ ތެެރއިން ރާއްެޖ އިްނ ބޭރުކޮށްލުމަށް އުސޫލުތަެކއް  ަގއިެއކީ ހަކު އެހެން ޤައުަމކާހުންނަ މީ

ނޑުެގ ތެރެއިން ކަންތައްަތކެްއ ހަމަޖެހިފަ ނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުެގ އި ނޯންނަނުވަތަ ޤާނޫނީ އޮިނގަ ކަން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެ ނުޑގެ ތެރޭގައި ހުންނާނެ އުނިކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ އެީކގަިއ ން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ހަމައެއާތެރޭގައި ނުވަތަ އޮނިގަ

 725ކޮްށގެން ބޭރު  އަދި ކުެށއް ،ކަމުަގއި ވީނަަމވެސްަގނޑުމެްނގެ ދިވެހި ަރއްިޔތަކު އަދި ބޭރު ަޤއުމުެގ ކުެށއް ކުރި އަޅު

ނޑުމެން ދިވެހި  ،ދިވެހި ަރއްޔިަތކަށް ާވނަމަ ،ޖެހުނު ކަމުގައި ވީނަމަެވސްބަންދުާވންޤައުމެްއގެ ޖަލުަގއި  އަުޅގަ

ސަރުކާރުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިްނމާތަކެއް ހުންނާނެ. ެއ ރަްއިޔތެއްެގ ހިމާޔަތުަގއި ސަލާމަަތށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެންގެ 
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މި  ވެސް ުހންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް ަކން ހުންނާނެ. އަދި ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއްސަރުކާރަށް ކުެރވޭނެ ކަން

ނޑެްއގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ،  ނަޑއެޅޭ ޤާނޫނީ އޮނިގަ ކަންތައްތައް ޙަޤީޤަތުަގއި ުކރަން މި ޖެހެނީ މިގޮތުން ކަ

ނުޑމެންގެ   730ވަރަށް ބޮޑަްށ  ރަްއޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތާދިވެހި ޙަޤީޤަތުގައި ސަުރކާރުން މި ހުށަހެޅުއްވި ބިލަކީ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އަުޅަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން ޙަޤީަޤތުގައި މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް  ގުޅުންހުރި ބިލެއްކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ނުޑމެންގެ ؛ވެގެން އަންަނއިރުަގއި އަުޅގަ  ތުންނާދިވެހި ރައްޔި އަދި ކުްށވެރިެއއް ަކމުގައި ވީނަމަެވސް އަުޅގަ

ރަށް ބޮޑު ާޤނޫނީ ހިމާޔަތެއް އެބަ ލިބިދޭ. ކުރަމުންދާ ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ވެސް ވަތަ ޖަލުތަކުަގއި ޙުކުމް ަތންފީޛުނުވަ

ނޑުމެން ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުރޭ ދިވެހި ަރއްޔިތަކު އެކްސްޓްެރއިޑް 11ލުގެ މި ބިއެީއ،  ުނކުެރވޭނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

 735 ނުވަަތ ބޭރު ޤައުމެްއގެ ނުފޫުޒގެ  ،ކުރެިވެގން ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ ކުެށއް 

ނޑުމެން ދާންެޖހޭ ހާ ނޑުމެން ބޭނުދަށަށް އަުޅގަ  މެއް ުނވޭ. އަދި ބާުރގަދަ ނުފޫޒު؛ލަތަކަށް ހިނގައިދާކަްށ އަުޅގަ

ްއ ރަްއޔިތަކު އަުޅަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުން ބޭރަށް އިން ިދެވހި އެތަޒުެގ ޛަރީޢާ ބާރުގަދަ ނުފޫުޒގަދަ ޤައުެމއްެގ ނުފޫ

ނޑުމެްނގެ ހާފޮނުވާލަންޖެހޭ ފަދަ  ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެހެންކަމުން، މި ހާލަތަކަށް އަުޅގަ ލަތު ދާކަށް އަުޅގަ

 ން ައޅުަގނޑު ޤާނޫނުން ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ވަރަށް ޮބޑު ހިމާޔަތަކާއި ަރއްކާތެިރކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭކަ

ނޑުމެްނގެ ޖަލުފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ހަމައެއާ  740ވޭެނ ކުރެތަކުގައި މި ތިބޭ ކުްށވެިއންނާ މެދު ޢަމަލުއެީކގައި އަުޅގަ

 އަށް  ވަރަށް ފުރިހަމަ ެރވޭނީ ކޮން ކުށްތަެކްއ ކޮށްގެންކަން ެވސް މި ޤާނޫނުގައިކުއުސޫލުތަެކއް ނުވަތަ ެއކްސްްޓރެއިޑް

ގޮުތގައި މި ޤާނޫނަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ކޮންމެހެން  ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާވީމާ، ބަ ބަޔާންކުރޭ. އެހެންއެ

ނޑުމެންއަންނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް.  ޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން މަ ގެއަދި ވީހާވެސް އަަވސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

މި އޮންނަ ގުޅުމަށް މީގެ ސަބަބުން ހެޔޮ  ޤައުމުތަކާ ޅުަގނޑުމެންގެ ދޭދޭއިން އަ ތަޞްދީޤުކުރެވި، މި ޤާނޫނުގެ ޛަރީޢާ

ނޑުމެން މިއަސަރުތަެކއް ކުރާެނ ޤާނޫނެްއ ކަން އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮްށލަން.   745ފަދަ ޤާނޫނެއް މަޖިލީހުން ދެން އަުޅގަ

ހުރި. މި  ބަދާއިރުގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެފާސްކުރުމަށް މަސައްކަްތކުރަމުން

މި ބިލަށް ، ޠަފާ ވެސް ފާހަގަުކރެއްވި ފަަދއިންދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްަމދު މުޞްބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން ތިމަރަފުށީ 

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން ފާުޑކިަޔއި ައދި ދިރާސާކޮށް، މި މަޖިލީހުން ބޭރުކުރުމުގެ ކުރިން ައުޅގަ

ނޑުމެން މި ބާއްވަންޖެކާދޭދޭ ޤައުމުތަ، ވިސްނަންޖެހޭނެ ނުކުރާނެ ހޭ ގުޅުމަށް މީގެ ނޭދެވޭ އަސަރުއެީކަގއި އަުޅގަ

 750ޤަޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެިރކަން ދިއުން. ބިލު މަޖިލީހުން އިޞްލާޙުެވގެން ގޮތަކަށް މި

ގަުޅ ުގޅުމެއް އޮތް. ޚާްއޞަކޮށް ނޮްނ ޙަޤީޤަތުގައި ނިިމގެންދިޔައިުރަގއި ބޭުރގެ ޤައުމުތަާކއި ާރްއޖެއާ ވަރަްށ ރަނ

އެލައިން މޫވުމަންުޓގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ާރއްޖެ ދިޔައީ ވަަރށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުަރމުން. އެހެންނަމަވެސް ކަން 

އޮތް ދިމާކުރި ގޮތުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އަިއއްަސ ދޭދޭ ޤައުމުތަކާ ދެމެދުގައި ރާއްޖެ ޤާއިމުކޮށްފައި 

ނޑުމެންގެ ޢަރަބި ޤައުމުތަކާއި އަޅުަގނޑުމެންނާ ދެމެދުގަިއ  ހަމަހަމަ ގުޅުން މުޅިން ނެތިގެންދިޔަ. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ
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ނޑިގެންދިަޔ  ނޑިގެންދިޔަ. އުާފކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރު މި ކެ  755އޮތް ގުޅުން މުޅިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކެ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ފޮރިން ގުޅުން ޢިޔާދަކުރުމަށް ޓަަކއި ނުވަ ތަ ދޭދެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އަުޅގަ

ޕޮލިސީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ިމއަދު ތަންފީޛުކުރަމުންދާކަން. އެހެންކަމުން، މި ގުޅުމަށް ޭނދެވޭ އަސަރުަތކެއް ނުކުރާނެ 

ނޑުމެން މި ބިލު ބައްޓަންކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މި ބިލު މަ  ޖިލީހުން ސދިރާސާކުރެިވގެންދާއިުރގަިއ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ، ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިރުޝާދު ައޅުގަ

 760 ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމަ؛ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ  9.1މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އެކްސްޓްެރޑިޝަން ބިލު؛ މި ބިލުގެ ބަހުސް މިއަދަށް 

 765 ވަން. ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ގަސްތުޮކށްފައިވާ ހިސާބަށް އާެދވުނީކަުމގައި ދަންނަ

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 770 މި ހުރި މަސައްކަތް. މި އައިޓަުމެގ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް  ނެތް. ނުނި 11ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 775 ކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ތަ. ކޮމިޓީ 11ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

-ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(ަގިއ ވާ ގޮތުެގ މަތީން އެންޓި  211ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -11.1

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި  2110/13ކޮރަޕްޝަނަށް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އްދާގެ )ށ(ަގއި ވާ ޮގތުގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ ަވނަ މާ 2ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުަތއް ިމނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ 

 780ށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ގައި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަ 2112ޮއގަސްޓު  21ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 
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ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް. ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ދެއްކެވުްނ:ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަ

 785ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ާވ  211ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

، 2110/13ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަުރން ޢައްޔަންކުރުމަށް ަޓކަިއ ޤާނޫނު ނަންބަރު -ގޮތުެގ މަތީން އެންޓި 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(ަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2ގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝންގެ ޤާނޫނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ 

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. 

 790 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިުރ 

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަށް ަޓކަިއ 

ޤައްރިާރއި ޢިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ެއ ކޮމިޓީގެ މު

 795މިނެޓު.  1މިނެޓު. އެއީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް  31ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ޖުމްލަ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅު 1އަދި މިނިވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ވާލަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! މިނެޓު. އަޅުގަ

އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު އެިދވަަޑއިގެންަފއިނެތުމާ އެުކ، ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ބަންދުކޮށްލަނީ. 

ވަނަ މާއްާދެގ )ށ(ަގއި ާވ ގޮުތގެ މަތީން  211އާދެ! އެހެންކަމުން، ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ، 2110/13ކޮރަޕްޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު -ޓި އެން

 800ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ވާ ޮގތުގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ  2ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ްނތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުޢައްސަސާތަކުގެ ކަ

ނޑަައޅަން. މި މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ  ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ހިސާބުން ނިމުމަކަށް އައީކަމުގައި ކަ

 ވޯޓު މިއަދު ޯވޓުަގޑީަގއި އޮްނނާނެ ވާހަކަ ވެސް  ދަންނަަވން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުަކޒީ ، 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަުރ  .11.2އަިއޓަމު  އާދެ! އެޖެންޑާ -11.2

 805ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން ޯލކަލް ގަވަމަންޓު އޮތޯރިީޓގެ ބޯޑަްށ  72އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުެގ 

ޔާެއއްގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ަޓކައި ެއކަމަށް ކުރިމަތިލެްއވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ މަދަނީ ޖަމުޢިއް

 21ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތައް ަޤުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ވަނީ 
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ޅުއްަވއިދެްއވާނީ ޤައުީމ ގައި ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހ2112ައޮގަްސޓު 

ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު، އާދެ! ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން. 

 810 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ 

ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާީރ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުްނ ، 2111/2ންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ރ(ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު ޮއތޯރިޓީ ބޯޑަށް ރަްއޔިތުންެގ  72ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ 

 815މަްށ ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުެގ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރުމަށް މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ޓަކައި އެކަ

ނަންފުޅު ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތެގ ރިޕޯޓު. މި ކޮމިޓީގައި 

، މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން، ގުރަިއދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ، 

ނޑު،ދާއިރާ ގެމަަނފުށީ، މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންާދއިރާެގ  ވިލިނގިލީ  ތިމަރަފުށީ ، ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެ އަުޅގަ

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ، ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ

 820އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިާޔ  މަްއޗަންގޮޅީ ، މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

. ިމ އަޙްމަދުهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު، ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޢަބްދު، އަޙްމަދުދީދީ

ނޑުމެން ބަލާފައި ވާނީ ކޭޕަބިލިޓީ އާއި އެކްސްޕީރިެއންސާއި ލީ ޑަރޝިޕާ، ދެން ބޭފުޅުންނަށް މާކްސްދިނުމުގައި އަޅުގަ

ާމކްސް ނިސްަބތަށް ބަލައިގެން. މިގޮތުްނ  111އިންޓެގްރިީޓ ާއއި ހާސިލުޮކށްފައިވާ ަތއުލީމާއި މަަސއްަކތަށް 

ކުރިމަތިލެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބިފަިއ 

 825ްޑ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޮސސައިޓީްނ ހުށަހަޅާފައިވާ ގއ. ަކނުޑހުޅުދޫ / ހެޕީކޯނަރ، ޢާމިުރ ވަނީ ަކނޑުހުޅުދޫ އައިލެން

 . އެހެްނވީމާ، މި ރިޕޯޓު ތި ބޭފުޅުންގެ މޭޒުފުޅުމަތީގައި މިހާރު ވާނެ. ުޝކުރިއްޔާ.07.1ޢަލީ. އެއީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ޖަމީލް ިޢއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  ގެމަނަފުށީމެްނބަރު،  ޝުކުރިއްާޔ ޤައުމީ ސަލާމަަލތު ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްތެރި

 830ށް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވާދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށާއި ނައިުބ ޢުޘްމާނަ

 31މިޓީއަށް ޖުމްލަ މުޤައްރިރު އަދި ކޮމިޓީގެ ިޢްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ކޮ

މިނެޓު. އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް  1މިނެޓުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު ަކނޑަެއޅފައި ވަނީ. އެގޮތުން ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް 

މިެނޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ާއދެ! އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެިރ  1ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ނޑަައޅަން. މެންބަރަކު ފުރުޞަތަ ށް އެދިވަަޑއިގެންަފއިނުވާީތވެ މި ހިސާބުން ބަހުސްގެ ަވގުތު ަބންދުވީކަމުަގއި ކަ
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 835ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ، 2111/2އެހެންކަމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯަޑށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ލޯކަލް ގަވަމަން 72

ޢައްޔަންކުރާ މަދަނީ ޖަމުޢިއްާޔގެ މެންބަރަކު ޮހވުމަށް ޓަަކިއ އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްިވ ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތަްއ ޤައުީމ 

ނޑައަޅަން. ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެގޮތުގެ ރިޕޯުޓގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިންމުމަކަށް އައީކަ  ުމގައި ކަ

ވަނަ  1ވަނަ ިކޔުންިއްއވުން. ަގާވއިދުގެ  3ލް ިއކޮނޮމިކް ޯޒނު ބިލުގެ ސްޕެޝަ، 11.3ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ -11.3

 840ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެ މާއްދާެގ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ސްޕެޝަލް އިކޮނަމިކް ޒޯނު  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ،11.3އަދި ދަންނަވަން.  . ވޯޓަްށ؛12ޑާ އައިޓަމު ޑު މިހާރު މި އިްއވީ. ެއޖެންވަނަ ިކޔުން އަުޅގަނ 3ބިލުގެ 

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުެގ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ވޯޓު ގަޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް 

ޓު ވެސް ވޯޓުަގޑީަގއި އޮންނާނެ ަގއި ހިމެނޭ އައިަޓމުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ވޯ 11.2ދަންނަވަން. އަދި ކުރިން ދެންނެވި 

. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން، އެ ަވގުތުަގއި އޮންނާެނ 12ވާހަކަ ދަންނަވަން.. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ަވގުތުަގއި.   845 ވާހަކަދަންނަވަން، ވޯޓަށް އެުހމަށް ކަ

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.13

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 850އެހެން މަސައްކަތް. އިތުރު ެއހެން މަސައްކަތްތަކުެގ ދަށުން އަޅުަގނޑު މިހާރު އެނބުިރ  އިތުރު 13ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީމި ދަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

ހުސްގެ މަރުޙަލާ، އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު އެކްސްޓްެރޑިޝަން ބިލުގެ ބަ

 ށް.އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫމި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ 

 

 855 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

وعلى آله  الم على أشرف األنبياء والمرسلين.الة والس  والص   .العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  م هللا الر  بس

ނޑުމެން ބަހުްސކުރުމަށް ހުޅުވާލެިވގެން މި ދާ ިބލަކީ ރާއްޭޖގެ ނިސްބަތުްނ  .وصحبه أجمعين އާދެ! މިައދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަާކއެީކގަިއ، ބައިނަލްއަޤް  ވާމީ ޤައުމުަތކާއެީކަގއި ކުށްވެރިން ބަދަލުުކރުމާ މެދުގައި އަުޅގަ

ނޑަައޅައި މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ބިލެއް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކުށްވެރިއަކު،  ގޮތެއް ކަ

 860ހޭ ަވރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުށްވެިރއަކަށް ވާނީ އެ ކަންަތއްތައް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ، ައދި އޭެގއިތުރުން ކުރަންޖެ

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައި. އޭެގތެރޭގައި ކުށްވެިރއަކު ކުށްުކރީ ކާކުކަން ދެނެގަތުުމގެ ަމރުޙަލާއެއް އެބަ އާދޭ. އޭނަ 
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ނަމަވެްސ އަތުޖެހުމަށްފަހުގައި ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާއެއް އެބަ އާދޭ. ތަޙްޤީުޤގެ މަރުޙަލާަގއި އޭނަ އަތުޖެހިފައި ހުރިކަމުަގއި ވީ

ނޑު ފާހަގަކުރަްނ  އެކި ބާވަތްާބވަތުގެ ެއވިޑެންްސ ހޯދުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިއަދު އަޅުގަ

ބޭނުންވާ ނުކުތާ އަކީ ކުްށވެިރއަކު، ކުށްވެިރއަކަްށވާ މި ވާ ހިސާބަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޝަރީޢަތުން އޭނަގެ މައްޗަށް 

ނޑައެިޅގެންދާ  865ހިސާބު. އެއަްށވުރެ ކުރިން ޭއނަ އަކީ މުއްތަޙަމެއް. ނުވަަތ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހެއް.  ޙުކުމެއް ކަ

ނޑުެގ ނަޒަުރގަިއ މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުން ވަރަްށ ކުަޑޮކށް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޖެހެމުން  ތުހުމަތުކުރެވިފައިާވ މީހާ އަްށ އަުޅގަ

ކީ ކިތަންމެ ބޮޑު ކުށެއް ޮކށްފައި ހުރި މީހެއް ކަމުގައި މި ދަނީ. ސަބަބަކަށްވަނީ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި އޭނަ އަ 

ނޑުމެންނަްށ އޭނަ ދަޢުވާކުރުމާ ހަމައަްށ އަންނައިރު، އޭނަ ހުންނަނީ އޭނަގެ ަޤއުމަށް އެނބުރި  ވީނަމަވެސް އަުޅގަ

ގޮސް. މާނައަކީ އޭނަ ީޑޕޯޓުކޮށްލާފަ. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ، ިއއްޔެ ވެްސ 

 870އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރަނީ ކިލޯކިލޯ އަށް. އެތެރެކޮށްފައި އޭނަ 

ވަކި ހިސާބަކުން ދެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެން މި ދަނީ އޭނަ ޑީޕޯޓްކޮށްލާ ޚަބަރު. އޭނަގެ ޤައުމަށް އެނބުރިާދ 

ޖެ އަްށ ފޮނުވަންީވ ެއ ެއްއޗެހިތަކެްއ ދީފަ. ެއ މީހުންނަށް އެބަ އެނޭގ ރާއްޖެ އަށް ޚަބަރު. އަނެއްކާ އަނެކަުކ ާރއް

މިފަދަ ބާވަތުގެ ޒާތެްއގެ ކަެމްއ ކޮށްފިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ަހމައެކަނި މި އޮންނަނީ ޑީޕޯޓުޮކށްލުންކަން. ދެން ހަމައެކަނި 

ނޑު މި ދަންނަވަނީކީ . އެކަމު ގިނަ ބަޔަަކށް އެނގިފައި މި އޮންނަނީ ޑީޕޯޓުކޮށްލުމުގެ ވާހަަކއެއް ނޫން އަޅުގަ

 875ޑީޕޯޓްކޮށްލީމާ އެ ހިސާބުން އެކަން ނިމުނީ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެމީހުންނަށް އެއްވެސް ޕްެރޝަރެއް ނެތް. ދިވެހިރާއްެޖ 

އޭނަ ހުރިހާ  އަށް މި މަސްތުވާތަެކްއޗަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކުށްކުރުަމށް އަބަދުވެްސ މަގުފަހިކޮށްޭދ ބާވަތެއް ެއއީ.

ބާވަތެްއގެ ކުްށކުރާނެ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުެރގެން. ެއހެންވީމާ، އޭނަގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ދެވޭ ގެއްލުްނ، 

މުޖުތަމަޢަށް ދެވޭ ގެއްލުން، މުޖުތަމަޢުގެ އިޤްތިޞާދަށް ދެވޭ ެގއްލުން، ޞިއްޙީ ދާއިާރ އަށް ދެވޭ ގެއްލުން އަދި 

ވަތުެގ؛ ޢާއިާލގެ ތެެރިއން އެޅޭ ހުރަސް، މިފަދަ ބާވަތުެގ ހުރިހާ ހުރަސްތަކެްއ ތައުލީމަށް އެޅޭ ހުރަްސ، މިފަދަ ބާ

 880މިހިރީ މިއާ ގުޅިލާމެހިފައި، މަސްތުވާތަކެއްާޗ. ހަމައެކަނި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަނީކީ ނޫން. 

ނޑުމެްނ އެންމެނަށް އެބަ އެނގޭ މިއަދު ނުވަތަ އިއްޔެކަ ުމގައި ވީަނމަވެސް މި އޮންނަނީ މިފަދަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ބާވަތުެގ ކުށްކުާރ މީހުން ރާއްޖެ އިން، ތަޙްޤީޤު މަރުަޙލާގެ ތެރޭަގއި ާރއްޖެ އިްނ ބޭރަށް ޑީޕޯޓްކޮށްލާ ޚަބަރު. 

ނޑަށް ަގއިމުެވސް އެނގިހުރި މަޢުލޫމާތެްއ  ނޑުމެންނަށް، އަުޅގަ އެހެންވީމާ، ދަޢުާވކުރާނީ ކާުކގެ މަްއޗަށްތޯ؟ އަުޅގަ

. ވަރަށް ބޮޑެތި ކުށްތަެކްއ ކޮށްފައި ހުރި މީހުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން، ދިވެްއސެްއގެ މައްޗަށް ޭއގައި ަބިއވެރިިވ އެއީ

 885ކަމަށް ބަލާފައި ދިެވއްެސއްގެ މައްޗަށް ދަޢުާވކުރެިވގެން އެަބ ދޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ކޯުޓގެ މަުރޙަލާގެ ތެރޭަގއި އޭނަ ައކީ 

ަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި ހޯދަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި އޭނަ އަކީ ވަރަްށ ކުށްވެިރއެއްތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ ކަނ

މުހިއްމު މީހަކަށް ވާއިުރގައި ކޯޓަކުން އޭނާ އަސްލު ފެންަނ ތަނެއް ނާދޭ. އޭަނގެ ބަހެްއ ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އޭނަ 

ތުވާތަކެތީގެ އެފަަދ ބާވަތުގެ، އަދި އެ ނޫން ހުންނަނީ ޑީޕޯޓްކޮށްފަ. މިހެންވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންަދނީ މަސް
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ކުށެްއގައި ނަމަެވސް ބަިއވެިރވިކަމުަގއި ބަލަިއގެން ދައުލަުތން ދަޢުވާކޮށްގެން ކޯުޓަގއި އޭނާގެ ުނވަތަ އެ ކުުށގެ 

ނޑިޔާރު ގޯްސވާ ހިސާބަށް މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިއެއް ނޫ  890ން މައްސަލަ އޭނަގެ މަްއޗަށް ސާބިތުނުވީމާ ދެން ފަ

ނޑު ދެޭކގޮުތަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ބާވަތުގެ ކުށްކުރުން ހުއްޓުވޭނީ  އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުރަންީވ ގޮތަކީ. އަުޅގަ

ހަމައެކަނި ދިވެހިން ހިފައިހަްއޔަރުކޮށްގެން އެކަންެޏއް ނޫން. ހިފައިހައްޔަރުކުެރޭވއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ބޭރުން ިމ 

ގެންާދ މީހުން ވެސް ހިފައިަހއްޔަރުކޮްށ ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ، ދަޢުވާ އޭަނގެ ަމއްޗަށް ކަންތައްތަްއ ކުރަމުން

ނަޑއެިޅގެންދާން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ވަނީ ނަމަ، މި ބިލުގެ ބޭނުން  ކަ

ނުޑގެ   895އިލްތިމާސަކީ މިފަދަ ބާވަުތެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެކނިޑގެން އެބަ ދޭ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ގޮަވއިލާނީ، އަުޅގަ

ކުށްކުރާ މީހުންނަނީ ޑީޕޯޓްކުރުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެ މީހުންނަށް ވެސް ބިރެއް އޮތް ކަމަކަށް، މި ބާވަތުގެ ކުށްތައް 

ކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ އެ މީހުންނަކީ ވެސް ދިެވއްސެކޭ އެއްފަދައިން ިދވެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ހިނގާ ސަރަހައްުދެގ 

ގެ މަްއޗަށް ެވސް ހަމަ ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީަގއި ހަމަހަމަކަމާއެކީަގއި ދަޢުާވކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް، އޭަނ ތެރޭގަިއ، އޭނަ 

ނަޑއެޅިގެންދާނެކަން. އެއަްށވުެރ ކުރިން އޭނަ ޑީޕޯޓްކުެރވިގެންނުދާނެކަުމގެ. އޭރުްނ  އަށް ވެސް އަދަބު ކަ

ނުޑމެންގެ ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް  900ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެ ައއްސޭރި އަށް ެދވޭނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ވާހަކަ އަށް ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ިޢއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ވިިލނގިލީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 905 ށް.ޙުސައިނަ ސަޢުދު ބަރުމެން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެކްްސޓްރެޑިަޝން ބިލު ދިވެހި ސަރުކާރުްނ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިދެްއިވ 

 ތިމަރަފުށީބިލު ސްޕޮންސަރކޮށްދެއްވި ފަރާތް، ކަމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ހަމައެާއެއކީަގއި މި 

ނޑު ޝުކުރުއަދާކުރަން.  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޞްޠަފާ ތިމަރަފުށީ، މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ   910އާދެ! މި އަށް އަޅުގަ

ިއ ކުށްކުރާ ރާއްޭޖގަކަެމްއ. ދިވެހި އްޭޖގަިއ ވަރަްށ ޢާއްމުކޮށް ހިނގަމުންދާައިއސް ދިވެހިރާައކީ މިފަހަކަށް މައްސަލަ

އެކި އަދި ހަމައެއާއެީކގައި ބޭރުގެ ޤައުމުތަުކަގއި ުކށްކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި މަރުޙަލާގައި އެކި  ބިދޭސީންނާ

ތެްއަގއި އެ އޮްނނަ ަވގު ކުެރވެނީ އެކުްށވެރިންާނ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުޮގތަށް އެކިެއކި ކަންކަމުަގއި ެއކިެއކި ގޮތް 

ންނަ ގޮތަކަށްކަން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިއީ ާޤނޫނެއްނެތި ހަމައެއް ނެތި އެ ަވގުތަުކ ފެ ސަރުކާރަކަށް

 915. ރަށް ބޮޑަށް ޢާއްމުެވ، ލާމެހިފަމިހާރު ދިވެހިރާްއޖޭގައި މިކަން ވަނީ ވަ ،ޢަމަލުކުރަމުންދާ މައްސަލައަަކށް ވެފައި 
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އެހާ ވަރަށް ގުޅުންހުރި  ރަްއޔިތުްނނާ އި ިދވެހިމު މައްސަލައެްއގަިދވެހި ސަރުކާުރން މިފަދަ މުހިއް، އެހެންވީމާ

 މިކަން ހަމަޔަކަށް އެުޅވުމަށް ޓަަކއި މި  އި ޤާނޫނެްއގެ ސިފަިއގަ ،ކޮށްައވަހަށް މި ކަންކަން  މައްސަލަެއއްަގއި މިހާ

އަކީ އިްނޑިާޔ  ދަންނަވަން. އާދެ، ދިވެހިރާއްޖެޝުކުރުފަހަރު އަޅުަގނުޑ  ކުރަްއވާ މަސައްކަތަށް އަިދެވސް އެއް

ނޑު  ނުޑމެން މި ޤާއިމް ޤައުމުގައި ގައި މުޅި ދުނިޔެ އަްށ ހުޅުވިފައި އޮތް ޤައުމެއް. މިކަ ކުރެވެމުންދާ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑިވަުޅގައި މިތިޞާދީ ގޮތުން ހުޅުވާލަމުންދާ އަދި މި ދިވެހިރާއްޖެ އިޤްޓުތަކާ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަން  920 ޤައުމަށް ދަ

ބިލުގައި ވަރަށް ސަރީޙަކޮްށ  ހަަގކޮްށލަން ހަމައެއާއެީކަގއި މިމު ބިލެއް ަކމުގައި އަޅުަގނޑު ފާވަރަށް މުހިއް

ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ޤާނޫނުގެ  ބިލުގެ ދަށުން މި ވަނަ މާއްދާަގއި ދިވެހި ރައްިޔތަކު މި 11އޮތް  ކޮށްފައި އެބަބަޔާން

 ާވ ަކމެއް. އަދި ހަމައެހެންމެ، މިުރވެރިބިލަށް ޓަކައި ފަޚް މާ، އެީއ ެވސް ައޅުަގނޑު މި ބަދަލުނުކުރެވޭނެކަން. އެހެްނވީ 

ނޑުމެން ކަަށވަރު  ނުވަތަ  ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުށްކުރާ ބިދޭސީން ކުށްުކރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކުރަން އެބަބިލުން އަޅުގަ

 925ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ކުށްވެރިޔާ އެބައެ ކުށް ކުރުމަށްފަހު އިންެވސްޓިގޭޝަން ނުވަތަ ތަޙްޤީުޤ ނިމެންދެން އެ 

ގޮތުން  ޤީޤާ ބެހޭއެ ތަޙް ،ޤީޤު ނިމިކުރި ކުށަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަޙްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އެ ކުްށވެރިާޔ  ،ހެއްޓިހިފެ

ވެރިޔާ އެހެން ޤައުމަކަށް ފަހުގައި ނޫނީ އެ ކުށްފުލުހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތައް ލިބި ނިނުމަށް

މު ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. މިގޮތަށް މި އްއެއީ މުހި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުންބަދަލު

ތަޞްދީުޤވުމުގެ  ތަކެއްޝަލް ިއޮކނޮމިކް ޒޯން ފަދަ މުހިއްުމ ބިލުމިހާރު ސްޕެނަވަންޖެހުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ދަން

ނޑިަވޅުަގއި ދިވެހިާރއްޖެ އަށް އޮމަރުޙަލާގައި   930ތަކަށް އަިއސް މަންޓުތާނގަިއ ބޮޑެތި އިްނވެސްޓް ކުިރޔަްށ އޮތް ތް ދަ

ޤައުުމގައި ޚިދުމަްތ  އެތައް ދަރަޖަެއއް ބޮޑު އާބާދީއެއް މި އުޅޭ އާބާދީ އަށް ވުރެ  އަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގައި މި ދިވެހިރާއްޖެ

އަދި ހަމައެއާކީަގއި އެ ތަންތާނގައި އުފެޭދ  ކުށްކުރުމާ ޤައުމުގައި ބިދޭސީންގެ މި ،ވާތީ ހޯދަމުންދާނެ ޤައުމަކަށް

ތީއާ އަދި އެފަދަ ކޮށްފާނެަކންތައްތަކުަގއި ބިދޭސީން ޢަމަލުްށކުށުަގއި ދިވެހި ޤައުމަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ އެިކއެކި ކު

ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ އަށް ބާރު  ޤީޤުގައި ދިެވހި ޤައުމުގައި މިބިދޭސީންގެ ތަޙް

ނުޑ ގެންދާނެ ގޮތްތައް ބައްޓަން ބިލު ވެ ގޮތުަގއި މި ،ފޯރާނެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއަށް  935ކުރުމަކީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ވެސް ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެީކަގއި، އަ  އެދޭ ގޮތެއް ކަުމގައި ދެންމެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ  ،ފެނޭޅުގަ

ވެގެންދާ މަންޒަރު. ޑީޕޯޓުވަގުތުން  ކުށްވެިރެވގެްނ އަންނަ ބިދޭސީ މީހާ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް 

ނޑު  މިހާރު އޮތް ހާލަތުން މީ އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ޢަމަލެއް ކަމުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުމިއީ  ެވސް އަުޅގަ

 ،ހަގަވެއެކަން ފާނުދެކެން. އެއީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބޮޑެތި މަސްތުވާތަކެީތެގ އަދަދުތަކެއް ހިފައިގެން ައިއސް ހަމަ 

 940އޮންނަނީ  ކޮށްލެވޭ މަންޒަރު. އެންެމ ބޮޑު ކުށަކަށް މިބިދޭސީ މީހާ ޑީޕޯޓްފެންނަނީ އެ  ހައްޔަރުވާ ހިސާބުން ދެން މި 

ަވގުތު ބޭރު ޖަލުތަުކަގއި ތިބި ިދވެހީންގެ އަދަދު  މި ެއކީަގއި ބޭރު ަޤއުމުތަުކގައި އެއާމަންޒަރު. ދެން ހަމަެވގެންދާ ޑީޕޯޓް

ބިލު ތަޞްދީޤުވުމަށްފަހު ދިވެހީން އަނބުރާ ދިވެހި ޤައުމަށް ގެނެވޭެނ  ފަހު މިއްވުމަށްމަރުޙަލާގައި ސާފުކުރެ  ކޮމިޓީ
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ކުރެްއވުމުެގ މަރުޙަލާގައި މި މަޖިލީހަށް ބިލު ދިރާސާ ކުރުަމކީ ވެސް ިމއީ މިމަސައްކަތްގޮތްތަެކއް މެދުވެިރކުރުމަށް 

ބޭރު ޖަލުތަކުަގއި ތިބި ދިވެހީންނަށް  އިންއެފަދަ ހަމަވެސް ައޅުަގނޑު ދެެކން.  އެނިގގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި

 945ވެސް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ލުއިކަމެއް ކަުމގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި ހަމަ އެ ޢާއިލާތަކުން ވެސް މިފަދަ 

ނޑިވަުޅަގއި މިފަދަ  ބިލު  ަކއި މިހަމަ އެކަމަށް ޓަންނަނީ. އަ ފަރުމާެވގެން މިބިލެއް ބިލެއްގެ އިންތިޒާުރގައި ތިބި މި ދަ

ނުޑ ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ ބިލު  އަދި މި ސްޕޮންސަރކޮށްދެްއވި ފަރާތަށާ

 ވަބަރަކާތުހޫ.هللا މަތުްނ. ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ވަރަޙް ދަންނަވަމުން ވަިކވެލަޝުކުރު

 

 950 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލަން.ގެ ހުސްަވގުމިނެޓު 31 ހިސާބުން ރު. މިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަ  ތުކޮަޅކަށް މެދުކަ

 

 ]އަށް  11311އިްނ  11331ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 955 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ކުރިޔަށް ގެންދިޔުުމގަިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީހުސްަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު ޖަލްސާ އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. 

އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން. ، 13އެޖެންޑާ އައިަޓމު ދަނީ  ކުަރމުން މި ނޑުމެން މަސައްކަތް އަޅުގަ 

އްވާފައިާވ ޠަފާ ހުށަހަޅުަޒތްތެރި މެންބަރު މުހައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް ،އެއީ ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން

 960އަރުވަީނ  މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިޔަށް މި ދަނީ. ބަ ބިލުގެ އިްބތިދާޢީ އެކްސްޓްެރޑިޝަން

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ލެއް ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ބިގެ ނަމުގައި އެކްސްޓްރެޑިަޝން ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އާދެ! އްޔާ ޝުކުރި

ނުޑ ކުރެއްވި ިތމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ އަދުގެ ސަރުކާރަށާ އަދި ބިލު ސްޕޮންސަރ  965ރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

މިފަދަ ވަގުތެްއގައި އަުޅަގނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ  އާދެ! މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ދަންނަވަން.ޝުކުރު

ނުޑމެންގެ މުސްލިމުންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަެކއް ދެމުންދިއުމަށްފަހު، ދިވެހި  ފާހަގަކޮށްލާހިތްވަނީ އަުޅގަ

އަމާންކަން ލިބި، އެ މުޅި ދުނިޔޭގެ މުސްލިމުން ކުރި ދުޢާ މިއަދު އިޖާބަކުރައްަވއި ފަލަސްޠީނުގެ ޣާޒާ އަށް މިއަދު 

ޤައުމުަގއި އުފާފާޅުކުރަމުންދާަކމީ މިއީ އަުޅގަޑުމެންނަށް ލިުބނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކޭ. މިފަދަ ބޮޑު ޖަލަކުން ެއ 
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 970ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން، ޚާއްަޞޮކށް ޣާޒާގެ ަރއްޔިތުން ސަލާމަްތވެ، އެ މީހުންނަށް މިނިވަންަކން ހޯދައިދިނުމަށް ޢުދުވާނީ 

ތައް ދެމުންދިޔަ އިޒްރޭލުގެ ރަހުމުކުޑަ ބޮުޑވަޒީުރގެ ހިތްތިރިކުރައްަވއި ެއކަން ެއގޮަތށް މިންވަރުކުރުމުގެ ހެޮޔ ހަމަލާ

ނޑުމެްނ އެކަމަށް ޓަަކއި ޙަމްދުކުރަން. އާދެ! ެއއްޤައުމުން އަެނއް  ތައުފީޤު އެ ރަްއޔިތުންނަށް މިންވަރުކުރެްއވީތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ކުަޑކުޑަ ިދވެހިރާއްެޖ ޤައުމަށް ކުށްވެރިން ބަދަލުކުުރމު ގެ މައްސަލަ ައކީ މިީއ، ހަމަގައިމު ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ައޑުިއވިގެންދިަޔ، ސަރުކާުރގެ  އަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވެފަިއވާ މައްސަލަެއއް. ދާދި ފަހަކުން އަޅުގަ

 975އެ ފަރާތަކަްށ ބޮޑުެވގެން. ެއއާ ޚިލާފަށް ބާރުގަދަ، ނުފޫުޒ ހުރި ބޭުފޅެއްެގ ދަރިައކަށް ވީތީެވ، އެ ފުރުޞަތު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުގައި ފެނިގެންހިނގައްޖެ ދިެވހި ދެ ރައްޔިތުން އިންިޑއާެގ ޖަލެއްގައި ވަރަށް ގިަނ 

އަންހެނުން ބަންދުކޮށްފައި  2ޒަމާންތަކެއް ވަންދެކަށް، ުތހުމަތުކުރެވޭ ކަމެްއަގއި އެތައް ދުވަެހއް ވަންދެކަށް 

ނޑުމެންނަށް އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ޙައްެލއް ލިބިފައިނެތީ މިފަދަ ފުރިހަމަ ޤާނޫނެއް މި ޤައުމުގަިއ ތިބިއި ރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންކަމުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެިކއެކި މުޢާހަދާތަކުގައި އަުޅގަ ހެދިފައިނެތީމަ ކަމަށް އަޅުގަ

 980ން އަނެއް ޤައުމާ ސިާޔސީ ގުޅުމާ އަދި އެއް ޤައުުމން އަނެއް ޤައުމުގެ ތެރެއިން ސޮއިކޮށްފަިއާވއިރުަގއި ެއއް ޤައުމު

އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ ހަމަތަކެއް ވާަކން ބަޔާންކޮށްފައި ވީހިނދު، ިމ ބާވަތުގެ ޤާނޫނުތައް ހެދި، 

އެކު ޭއގެ ރަްއކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތްތެރިކަްނ  ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަކަމާ

ލިބިގެންދިއުމަކީ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، އަދުގެ ސަުރކާރަްށ 

ހަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަްނ މިފަދަ މުހިއްމު ޤާނޫނެއް ހެދުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭނެ އާދައިގެ ިނކަމެތި ރަްއޔިތުންނަކަށް އެ ފުރުޞަެތއް   985ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވީީތވެ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޯންނާނެ، އެންމެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އޮންނަ ފުރުޞަތެއް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނެއްގެ ސިަފއިަގިއ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަްށ  21ނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ޤާ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ުމހިއްމު. އާދެ! މި ޤާނޫނަީކ  ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކަަމކަށް ވާީތވެ، މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ަބެއއް ކަަހލަ ނުކުތާތައް  އެބަ ހުރި. އެެހންނަމަވެސް މި ނުކުތާތަކަީކ ވެސް ވަރަށް؛ އަުޅގަ

 990ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙުކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަެކއް. ޚާއްޞަކޮށް މި ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިކަމާ ގުޅުންހުރި 

ފަރާތްތަކުން މިހާރުވެސް ކުރެވިފަިއވާ ތަޖްރިބާތައް މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ގެނެސް، ާދދި ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވި ަފދައިން ކުްށވެރިވުން އަުޅަގނޑުމެން ސިފަކުރަނީ ޑީޯޕޓްކޮށްލުން ކަމަށް ވާނަމަ، 

ނުޑ ނުދެކެން. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުެރވޭ ކަމަކަށް އަުޅގަ

އަދި ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާޫނނާ އަދި ޚާއްަޞކޮށް އެހެްނ އެތެރެކުރުން މަނާ ެއއްެޗއް އެތެރެކޮށްގެްނ 

 995ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ބޭރުގެ ރައްޔިަތކަށް ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، ތަޙްޤީޤުކޮށް އެ ކަމަކަށް އެކަީށގެންވާ ޙައްުޤ 

ބުގެ ތެރެއިން އެ އަދަބު އަދަބު ދެވެންޖެހޭނެ. އެ ައދަބު ދިނުމަށްފަހު، ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ އަދަ 
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ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި އެހެްނ ޤައުމުތަކާ އެއްކޮށް ވެވޭ ެއއްބަސްވުެމއްގެ ތެރެއިން އެ ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެ 

ޤައުމަކުން އަދަބުދެވޭނެ ގޮަތަކށް ހަމަޖެހިގެންދާދިއުމަކީ މިއީ ވަރަށް ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. 

ން، ައޅުަގނޑުމެންެގ މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ޛަރީޢާ އިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއުކވެރިކަން ާޤއިމުކުެރވިފަިއވާ އެހެންކަމު

 1000އެހެން ޤައުމުތަކާ އެކު ާޤއިމުކޮށްފައިވާ އެުކވެރިކަމަށް ެވސް އިތުރު ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބި، ދެ ފަރާތުގެ އިތުބާރު 

ނޑު ހަމަ ޔަޤީނުން  އުފެދި، ައޅުަގނޑުމެންގެ ހުިރހާ ރައްޔިތުންނަށް އެކަަމކުން ހަމަހަމަކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ވެސް ޔަޤީންކުރަން. އާދެ! މި ބިލަކީ ވެސް މުހިއްމު ބިލަކަށް ވާތީ، މީަގއި ފާހަގަކުރެވޭ ުނކުތާތައް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ 

ެގ ރަްއކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތްތެިރކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ވީާހވެްސ ައވަހަކަށް މި ޤާނޫނު ާފސްކުރެިވ، މި ޤާނޫނު

ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުމަކީ މިއީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމެއް ކަމުގައި ެދކޭތީ ދަންނަވަން. 

 1005 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ ނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 1010 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ށަހެޅުއްވު އެކްސްޓްެރޑިޝަންގެ ބިަލކީ މި ވަގުތު މި ަޤއުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު، ބޭނުންތެރި ބިލެއް މުޞްޠަފާ މިއަދު ހު

ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ެވސް ފާހަގަކުރަން. ވަކިން ޚާއްަޞޮކށް ދާދިފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާއަކާ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ގުިޅގެން މިފަދަ ބިލެއްގެ ބޭނުންތެރިކަން މި ހިނދަށް ނުހަ  1015ނު ބޭނުން ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވާލީ ަރޝިޔާގެ ަރއްޔިަތކު އެމެރިކާެގ ބޭނުމަކަށް ޓަކަިއ ދިވެހިާރއްޖެ އިން އޭނާ އެމެިރކާާއ 

ކާރަށް ހަވާލުކުރިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، ޚާއްޞަކޮށް އިނދިކޮޅު ާޕޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރު ކުށްވެރިކޮށް ސަރު

ނޑިވަަޅކަްށ  ނޑިަވޅެްއގައި މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު ދަ ފާޑުކިޔުންތައް އިތުރުވެަފއިވާ ދަ

ނަޑށް ފާހަގަކުެރވޭ ދެތިންހަތަުރ  ނޑު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ބަލާއިރު އަުޅގަ ވާތީވެ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑަށް ފާަހގަކޮށްެލވޭ ގޮުތގައި ވަރަށް ނުކުތާއެއް ފާހަަގކޮ  1020ށްލަން ހަމައެކަނި ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތަަކށް އެދުނީ. އަުޅގަ

ޓެކްނިކަލް ބިލެއް ބިލަކީ. ޚާއްޞަކޮށް ބައިނަލްއަްޤވާމީ މައިދާނުގައި ކަންަތއްތައް ހިނގާ ގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނޑަްށ ފާހަ ގަކޮށްލެޭވ ގޮުތަގއި ިބލުގެ ތަޢާރަފުަގއި މި ބުނާ ރިޢާޔަތްކުރެވިަފއި އޮްތ ބިލެއް މި ބިލަކީ. އަުޅގަ

ނޑި އަށް ނުވިސްނެނީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. ނޫނީ ވިްއާޔ ބޭރު ބަހުން އޮތް ބިލެއް،  ނުޑގެ ިސކު ވާހަކަިއަގއި އަުޅގަ
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ސް ވެދާނެ. ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރީމާ، ދިވެހި ބަހުން ބުނެވޭ ގޮތުން ފަހުމްވުމުގައި މައްސަަލއެްއ ހުރީކަމުގައި ވެ

 1025ތަޢާރަފުގައި މި ބިލުަގއި ބުެނފައި މި އޮންނަނީ، މިީއ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއވާ ބޭރު ޤައުމުަތކުގެ ކުށްވެރިން އަންނަނިިވ 

ބޭނުންތަކަށް ޓަކައި އެ ަޤުއމަތަކަށް އެކްސްޓްަރޑައިްޓކުުރމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުަތކާއި ބޭރު ޤައުމުތަުކގަިއވާ 

ނުންތަކަށް ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ެއކްސްޓްރެަޑއިޓްކުރުުމަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަްއ ކުށްވެރިން އަންނަިނވި ބޭ

ކަމެްއގެ ާވހަކަ މި ބަޔާންކުރަނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި އޮތީ އެ މީހަކު  3ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނޭ. މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި 

ވަނަ ކަމަކަށް އެ މީހަީކ، އެ މީެހްއެގ  2ތް ހިންގުމަށް ޓަކަިއ. ކޮށްފައިާވ ކަމަށް ދަޢުާވއުފުލިފައިވާ ކުށެްއގެ ޝަީރއަ

 1030މައްޗަށް ކުްށ ސާބިތުެވ، ޙުކުމްކޮށްފައިާވ؛ އެހެންނަމަެވސް އަދަބު ަކނަޑއެޅިފައިުނވާ މީހެއް ނަމަ، އަދަބު 

ނަޑއެޅުމަށް ޓަކައި. މި  ނޑަށް ުކޑަކޮށް ސުވާުލއުފެދޭ. އެ މީހަކުގެ މައްޗަ 2ކަ ށް ކުށްސާބިުތެވ ވަނަ ބައިަގއި އަުޅގަ

ޙުކުމްކޮށްފައިާވ މީހަކީ، ިދެވހިރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތް ހިންގާ ގޮތަށް ކަމަށް ވަނީ ިވްއޔާ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު އޭަނގެ 

މައްޗަށް އިތުރަށް ސާބިުތވާންޖެހޭނެ، އިތުރަށް ަކނަޑއަޅަންެޖހޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ޙުކުެމއް ަކނަޑއަޅައިިފއްާޔ ޙުކުމް 

ނަޑއެޅިފައިުނާވ ތަންފީޛުކުރުން  އޮންނަންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް މީގައި ުޙކުމްކޮށްފަިއވާ، އެހެންނަމަވެްސ އަދަބު ކަ

ނޑައެޅުުނ އަދަބު ތަންފީޛުކުރަނީތޯ،  ނަޑއަޅާނީތޯ ނުަވތަ އެ ޙުކުމުަގއި ކަ  1035މީހެކޭ ބުނީމަ، ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު އަދަބު ކަ

ނޑު ސާފުކޮށްލަން މިއީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސުވާލުއުފެދޭ ކަެމއް އަ  ޅުަގނޑަށް. އެހެންވީމާ، މި ވާހަަކ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަިއާވ  ބޭނުންވަނީ އިތުރަށް. ދެން ތިންވަނަ ކަމަށް، އެ މީހަކީ އެ މީހެއްގެ މަްއޗަށް ކުށް ސާބިުތވެ، އަދަބު ކަ

ސް ސުވާލެއް ނެތް. ޙުކުމް ވަނަ ބައިަގއި މި ބުނާ ބައިގައި ެއްއވެ  3މީހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް. 

ނޑައެޅުމަށްފަހު ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރާ ވާަހކަ މި ުބނަނީ. އެހެންނަމަވެސް  ނަޑއެޅުމަށްފަހު އަދަބު ެވސް ކަ ަވނަ  2ކަ

ނޑަށް ހަމަ މިއާ މެދުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ިރޢާޔަތްކޮށްލުން ރަނގަޅުހެން   1040ބައިަގއި ސުވާުލއުފެދޭތީވެ ައޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ. މީގައި ވެސް ހަމަ  3. ދެން ދެ ވަނަ ބާބުަގއި މަފްހޫމުތަކުގެ ަރދީފުގައި ވެސް، އެއީ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ

އެކަހަލަ ވާހަަކއެއް މި ބުނަނީ. އެއީ ކުށްވެރިން މާނަކޮށްދީފައި އޮންނަ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މީގައި މި ބުނަނީ ކުށްވެރިން 

ރު ޤައުމުތަކަށް އެކްސްޓްަރޑައިްޓުކރެވޭ އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަީނ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭ

އެކްސްޓްަރޑައިްޓކުރޭ ކުށްވެިރންނަށޭ. އޭގެތެރޭަގއި ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ ޙުކުމްކުެރވިފަިއވާ މީހުންނާއި ކުށެއް 

ނޑަށް ެވްސ  ކުރިކަން ސާބިތުެވ، ޙުކުމްކުެރވި، އެހެންނަމަވެސް އަދަބު ަކނޑަެއޅިފައިނުވާ މީހުންނާ.  1045މި ތަންކޮޅު އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަިއނުވާ. އެހެންވީމާ، ބުނަން މި  މި ފާހަގަވަނީ ހަމަ. އެއީ ޙުުކމް ވެސް ކުރެވިަފއި އެހެންަނމަވެސް އަދަބު ކަ

އުޅެނީ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު އެ ޙުކުމްކުރެވުނު އަދަބު ތަންފީުޛނުކުރެވޭ ވާހަކަތޯ؟ މިއީ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ައޅުަގނޑަްށ 

ނުޑ  7. 7، 1، 2ހީވަނީ ސާފުވާންޖެހޭ ކަމެއްހެން މީގައި. ދެން  ވަނަ މާއްދާ ވަކީން ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން. ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެ އިން ެއކްސްްޓރަޑައިޓްކުރުުމގެ ވާަހކަ. ުކށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެ އިްނ 

 1050ދިވެހިރާއްޭޖގަިއވާ ބޭރު ަޤއުމުގެ ކުށްވެިރއަކު މި ޤާނޫނުަގިއވާ ގޮުތެގ އެކްސްޓްަރޑައިްޓކުރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ 
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ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  މަތިން އޭނާ އެކްސްޓްަރޑަިއްޓކުރަން އެދޭ ޤައުމަށް އެކްްސޓްރަޑައިްޓކުރުމަށޭ. އަުޅގަ

ކުރެވޭ ާވހަކަ އާއި ބޭރު ޤައުމުތަކުްނ އަޅުަގނޑު ބެލިބެލުމުަގއި ދިެވހިރާއްޖެ އިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް އެކްސްޓްރަަޑއިޓް 

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެކްްސޓްރަޑައިޓްކުެރވޭ ވާހަކަ މި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް މާއްދާތަކުަގއި ބޭރު ޤައުުމެގ 

ނަކީ ރައްޔިތުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ހުއްޓަސް ބޭރު ޤައުމުތަުކން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެްކްސޓްރަޑައިްޓކުރެވޭ މީހުން

ނޑު   1055ދިވެހި ރައްޔިތުންތޯ ނުވަތަ ޭބރު ޤައުމެއްގެ ރަްއޔިތުންތޯ، ެއކަން އެްއވެސް ވަަރކަށް ފާހަަގކޮށްފައެއް ނެތް. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނާ ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެ އިްނ  2މީގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ، ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި 

ބުނެފައި އެ ވަނީ، ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނު އެ މަްއޗަށް ހިނގާފަިއވާ ކުށެއް ކޮށްފަިއވާ  އެކްސްޓްަރޑައިްޓކުރުން ކަމަށް 

ބޭރު ޤައުމުގަިއވާ ކުްށވެރިންެގ ޖިނާޢީ ޝަރީޢަތް ރާއްޖޭގަިއ ހިންގުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެ މީހަކީ ކުށް ސާބިތުވެ، 

ނަޑއެޅިފަިއވާ މީހެްއ ނަމަ، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކަ އި ދިވެހިރާއްޖެ އިން އެކްސްޓްަރޑައިްޓކުރުމަށޭ. މި އަދަބު ކަ

 1060މާއްދާގައި މި ބުނާ ގޮތުން ާމނަ އެބަ ކުރެޭވ، ެއއީ ބޭރު ަޤއުމުތަކުަގއި ކުެށއް ކޮށްފައި ުޙކުމްކޮށްފަިއވާ މީހުން، ނުވަތަ 

ނުވަތަ ބޭރު ޤައުެމއްެގ  ކުށެއް ކޮށްފައި އެ ކުށަށް ަޝރީޢަތް ހިންގަން ބޭނުންވާ މީހުން ކަމަށް. އެއީ ދިވެހިން ކަެމއް،

ވަނަ މާްއދާގައި މި ބުނަނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ މީހުން ވެސް ބޭރު  2ރައްޔިތެއް ކަމަށް ސާފެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، 

ޤައުމުތަކުަގއި ކުްށވެރިވުމަށްަފހު ޝަރީޢަތް ހިންގަން ރާއްޖެ އަށް ގެނެވިދާނެކަުމގެ ވާހަަކ ކަމަށް ވަންޏާ ނުވަތަ ބޭރު 

އި ކުްށވެިރވާ މީހުންގެ ޝަރީޢަތް ހިންގަން ރާްއޖެ އަށް ގެެނވިދާނެ ވާހަަކ ަކމަށް ވަންޏާ މިއީ ތަންކޮެޅްއ ޤައުމުތަކުގަ 

ނޑަށް ީހވަނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ވާހަަކ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއްެވސް   1065ބޮޑަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްހެން އަުޅގަ

ކުށްވެިރވުމަށްފަހު، ދިވެހިރާްއޖެ އަށް އެ މީހުންގެ ޙުކުމް  މައްސަލަެއއް ނެތް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭރު ޤައުމުަގއި

ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި ގެނެޭވ ގޮތަށް މި ޤާނޫނު ފަރުމާކުރެވިއްެޖއްޔާ ެއއީ ދިވެހި ަރއްިޔތުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު 

ލުތަކުގައި މިހާރުެވސް ގިަނ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. މިހެން މި ދެންނެވީ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޖަ

ނޑު ނިސްބަްތވާ އުނގޫފާރު ާދއިރާގެ ަރއްޔިަތުކ ވެސް ހިމެނޭ. އަހަރަކަށް  އަދަދަކަށް އެަބ ތިބި. ޭއގެތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ޤާނޫނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެކަހަލަ   1070ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް މުއްދަތު ކަ

ބެންޖެހޭ ހިމާޔަތްތަކާއި ރަްއކާތެރިކަން ލިބުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިެވެގންދާނެ، މި ދެންނެވި މާއްދާގެ ފަރާތްތަކަށް ލި

 ދަށުން މިކަން މިގޮތަށް ވެއްެޖއްޔާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1075ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްދޫ ާދއިރާ

 ޢަބްދުލްލަތީފު މުޙައްމަދަށް. 
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 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްލަތީފު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް 

 1080ހަނު ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަްނ. ކުށްވެރިންނަށް އިާނޔަތާިއ އެހީތެރިކަމާ، ކުްށވެރިން އަޅުަގނޑު ވެސް ނު

ނޑު ެވސް ވަރަށް ޤަބޫުލކުރާ، އަުޅަގނޑު ާތއީދު ެވސް ކުާރ ކަެމއް. އަޅުަގނޑުމެން ާރއްޖޭގެ  ބަދަލުކުރުމަކީ އަުޅގަ

ރަށުގައި، ވަރަށް ގިަނ ޤައުމުތަކުަގއި ޖަލުތަކުގަިއ ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުންތަކެއް ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ވަރަށް ިގނަ ރަށް

އެބަ ހޭދަކުރޭ. އެ ރަްއޔިތުންނަށް ދޭނެ އެހީތެރިކަމެއް އެއްާބރުލުމެއް އެްއވެސް ފަރާތަކުން ނެތް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ން، މި ވެސް ދޭ އެހީތެރިކަން ވަަރށް ކުޑަ ިނސްބަތުން. ައުޅގަ

 1085ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ާރއްެޖ އިން ބޭރުެގ ޖަލުތަކުަގއި ތިބި ކުށްވެރިންނަށް ާޚއްަޞ އިނާޔަެތއް ދީގެން ާޚއްޞަ 

އެހީތެރިކަމެއް ީދގެން ާރްއޖެއާ ހަމައަށް އެ ކުްށވެިރން ގެނެވޭެނ ގޮެތއް ހެުދން. މި ބިލުގެ ސަބަބުން 

ނުޑ މި ދެންނެވި މަޤްޞަދު ހާސިލުވެގެންދާނެ. އާދެ! ކުްށވެރިންގެ ވާަހކަ ދައްކާއިުރ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑު ނިސްަބތްވާ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތެްއގެ ދަރިއަކު މިހާރުވެސް ެގއްލިގެްނ މި އުޅެނީ. ނޫސްވެރިއަކު. 

އިހައްޔަރުކޮްށގެން ބަަޔކު އަޅުަގނޑު ގެިލގެންގެންުއޅޭ ޫނސްވެރިއާ ޫދކޮށްލުމަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑު އެދޭ ކަެމއް. ހިފަ

ނޑު ދަންނަވަން.   1090ގެންގުޭޅ ކަމަށް ވާނަމަ. ފިްއލަވަިއގެން އުޅުްއާވ ކަމަށް ަވންޏާ ނުކުމެވަަޑއިގަތުމަށް ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ ކޮްނ ގޮތަކަށް ކަެމއް މި ނޫސްވެރިޔާ ހަްއޔުރުކޮްށގެން މި ގެންގުޅެނީ. އަުޅގަ

ނޑުެގ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތަަކށް މިފަދަ ގޮތެއް ދިމާވީީތވެ.  ކަންބޮޑުވުން އެބަ ހުރި. ައޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން، ައޅުގަ

ހަމައެއާެއކު އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭަގއި ކުށްކުރުން އެއްުދވަހުން އަނެއް ުދވަަހށް ގިނަވަމުން މި ދަނީ 

ނުޑމެ ންގެ ޑިމޮކްރަސީ ނަމުގައި އެކި ކަންކަން، ހަރަކާތްތަްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަްއ ކުރެވޭ ގޮތަކުން. އަުޅގަ

 1095ހިނގަމުންދަނީ އިންތިހާ އަށް. އެންމެހައި ގޯސް މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް. ރަނގަޅު މާތް ނިޔަތެއްގައި، މާްތ 

ރުޞަތުދޭ މަޤްޞަދެއްގައި ކަންތައްތަްއ ކުރާ ތަނެއް އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް ނުފެނޭ. އަބަދުވެސް ކުށްވެރިންނަށް ފު

ގޮތަށް، ކުށްވެރިންނަށް ފަސޭހަވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަްނ ބައްޓަންވާ ގޮތަށް އަޅުަގނުޑމެންގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން 

ކަންތައް ކުރަނީ. މިހެންވުުމގެ ސަބަބުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ކުށްވެރިން އިތުުރެވެގން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑު 

ގައި އަޅުަގނޑުމެންަނށް ދިމާވެގެން ުއޅޭ މައްސަަލ ޙައްލުކުރުމަށް މި ބިލުގެ ޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ރާއްޖެ ިއން ބޭރު

 1100ސަބަބުން ވަރަށް ފަސޭހަތަކެއް ެވގެންދާނެ ކަމަށް. ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް، ާރއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެބަ ޖެހޭ 

ވެްސ ދިމާލެއް އަމާންކަެމއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަމާން ެވއްޓެްއ ޤާއިމުކޮށްދޭން މި ަތނުގައި. ރާއްޖޭަގއި ެއއް

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެން ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާފައި ހުރި ގޮތުން. އަުޅގަ ކުށްވެރިްނގެ ހާއްޔަކަށް ާރއްެޖވެގެން މި ދަނީ އަުޅގަ

އް. ސަރުކާރުތަކުން އަބަުދވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ކުށްވެރީންނަްށ އެ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރަން ކަންތައްތަ 

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވާން މި ދިާމވަނީ. މައްސަލަތައް މި ދިާމވަނީ.  އެހެންވުމުެގ ސަބަބުން މި ަމއްސަލަތަްއ އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަްށ ނުހަނު ބޭނުންތެރި ބިލެއް. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ   1105ޢިއްޒަތްތެރި މުޞްޠަފާ ހުށަހެޅުއްވި ބިލަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފުދިގެންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ާރއްޖޭގެ ޖަލުަތކުަގއި ސޯމާލިޔާ، ސޫދާން، ގިނަ ރަްއޔިތުންގެ ބޭނުން އަޅު  ގަ

އިތިއޯޕިާޔގެ ވަރަށް ގިނަ ަރްއޔިތުންތަކެއް އެބަ ތިބި. އެ ީމހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ސަުރކާރުން އެބަ ކުރޭ. 

އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ބިލު  މި ޚަރަދުތައް ވެސް ނިމުމަަކށް ގެނެވޭނެ މި ބިލުގެ ސަަބބުން.

ނޑަށް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާ ނިމި، ޤާނޫނަކަށް ެވެގންދިއުން. އަުޅގަ

 1110 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް، ދެވަނަ ފުރުޞަތު.

 1115 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމަނަފުގެ

ނޑު  އީ ވަރަށް ވަނަ ުފރުޞަތަކަށް ވެސް މި އެދުީނ ޙަޤީޤަތުގައި މި 2ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑު މި ނިސްބަްތވާ ދާިއރާ، މިސާކަކަށް ގެމަނަފުއްަޓށް ބަލައިލިކަމުަގއި ިވޔަސް،  ސީރިއަސް މައްސަަލއެްއ. އަުޅގަ

ނޑޭ އަށް ބަަލއިލިކަމުަގިއ ވިަޔސް، ެދއްވަދޫ އަށް ަބލައިލިކަމުަގއި ވިޔަްސ، ަކނޑުހުޅުދޫ އަށް ބަަލއިލިކަމުަގއި  ކޮ

 1120ކުށްވެރިންަތއް މިއަުދ އެބަ ތިބި. އެ ކުްށވެރިންެގ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ޓަކަިއ  ވިޔަްސ، މި ރަށްރަށް ނިސްބަތްވާ

ނޑުމެންެގ ބޭރުގެ އެކި ަޤއުމުތަކުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. ޚާްއޞަކޮށް އަދި އަުޅގަ

ނާ ފަދަ ޤައުމުތަކުަގއި، ޖަޕާނު ފަދަ އިނގިރޭިސވިލާތު ފަދަ ޤައުމުތަކުަގއި، އެމެރިކާ ފަދަ ޤައުމުތަކުަގއި، ޗައި

ޤައުމުތަކުަގއި މި ރާއްޖެ އަށް ނިސްބަތްވާ ވަރަށް ގިނަ ކުްށވެރިންތައް އެބަ ތިބި. އެ ކުްށވެރިންގެ ޙައްޤުަތއް ހޯދުމަށް 

ނޑުމެން މަސަްއކަތްތަކެްއ ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ކުށްވެރިން ނިސްބަްތވާ ޢާއިލާތަކުން ެއ ކުްށވެރި ންނާ ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި   1125ބައްދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑު. އެ ކުށްވެރިން އެަބ ޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑައެޅޭެނ އުސޫލުަތކެްއ  ނޑުމެންނަށް އެ މީހުންގެ މުއްދަތު މި ރާއްޖޭަގިއ ކަ ރާއްޖޭަގއި ޖަލުތަކުގައި ގެެނސް އަޅުގަ

ނަޑއަޅަން އެބަ ޖެހޭ. ެދން އަ ނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހޭ އަނެއް ކަމަީކ މި ކުދީން މިގޮތަށް ވާންޖެހުނީ ކަ ުޅގަ

ނޑުމެން ހިތުަގއި އުފެދޭ ސުވާެލއް. މިސާލަަކށް ދަންނަވަންޏާ ތި ކުދީްނ  ކީްއވެގެންޯތ، ވެގެންދިަޔއީ ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަ

ނުޖެހޭނޭ. ބިރުފަހަނަޅައި ގޮްސ ތި ކުދިން ބޯންވާނޭ. ބޮވޭނޭ. އަދި އިތުަރށް ވެްސ ބޯށޭ. ހަމަަގއި ތިޭބކަށް އަބަދަުކ 

ނޑުމެްނގެ މި ުޒާވން ޖީލު މި އޮތީ ހަލާކުވެފަ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި   1130ދާށޭ. މިހެން ބުނުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ޒުވާން ޖީލު އަނބުރާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭަގިއ އިޤްތިޞާދީ މަސަްއކަތްތަުކގަިއ ކަންތައްަތއް ކުެރވޭެނ 
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ނޑުމެްނނަށް އެންމެ ހިތްހަމަޖެހިގެން މި ދިޔައީ އެންމެ ފަހުން ފުރު ޞަތުތަކެއް ތަނަވަްސކޮށްޭދން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނިމިގެންދިޔަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ މިފަދަ ކުށްތައް ކޮށްފައި ތިބި 

ށްތައް ކުރެވިަފއި ތިބި ކުދީންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދީ، މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ކުދީންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ކުދިުކދި ކު

 1135ގެނެސް، އެ ކުދީްނގެ ޢާއިާލތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިދީ، އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީަލތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކިއ 

ނޑައެޅޭ ެއގްރީމެމަސައްކަތް ސަރުކާރުން ންޓެްއގެ ތެރެއިން އެ ކުދިންނަށް އިތުރު ކުަރްއވާ ވާހަކަ. ސަރުކާރުން ކަ

ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަްސކޮްށދެވާ ވާހަކަ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ަޤއުމުގެ ދެކެ ލޯބިވާ ވެރިން 

ނަށް ކަންތައްތައް ކުަރއްވާ ގޮަތކީ. އެ ކުދިންތައް އަބަދު ހަމައިގައި ތިބޭކަށްނުޖެހޭނޭ، އިތުރަށް ބޯންޖެހޭނޭ. ތި ކުދިން

ނޑުމެންގެ މި ުޒވާން މުޖުތަމަޢު މި ދަނީ ހަލާކުވެގެން.  ވެސް ކުްށކުރެވޭނޭ. ކުށްކުާރށޭ، މިހެން ބުނީމާ އަޅުގަ

 1140އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާ އަށް ނިސްބަތްވާ ރަށްށުގައި މިއަދު ސަތޭކަ ފަންސާހަކަށް ކުދިން އެބަ ތިބި ޖަލުތަކުގައި. ެއ 

ޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ަމސައްކަތްކުރަން. ގެމަނަފުއްޓަްށ ވިސްނާލިކަުމގަިއ ިވޔަސް، ކުދިންގެ ަޙއްޤުތަކަށް ަޓކަިއ އަޅުަގނ

ނޑުހުޅުދޫ އަްށ  ނޑޭ އަށް ވިސްނާލިކަުމަގއި ިވޔަސް، ދެްއވަދޫ އަްށ ވިސްނާލިކަމުަގއި ިވޔަްސ އަދި ކަ ކޮ

ނޑު މެން އެބަ ބޭނުްނޭވ ވިސްލާނިކަމުަގއި ވިޔަސް ުކށްވެރިންތައް އެބަ ިތއްބޭ. ެއ ކުށްވެރިންނަށް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި އާބާދީ ދިރުޅޭ މި ސަރަހައްދަކީ އިޤްތިޞާދީ ވަރުގަދަ ޒޯނަކަށް ހަދައި،  ޖަލުތަކުން ސަލާމަތްކުރެވި އަޅުގަ

 1145އެ ޒޯނުަތކުަގއި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތުގެ ތެޭރގަިއ ެއ ކުދިްނގެ މަަސއްކަތްތަެކއް ފެންނަން އެބަ ޖެހޭ. މި ކުދިން މި 

ނޑުމެން ސުވާުލއުަފއްދަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ކުދިން ެއގޮތަށް ދާން މި ޖެހެނީ ގޮތަށް ދާންޖެހެ ނީ ކީްއެވގެންތޯ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކުިދންނަށް ދޭވޭނެ ވަޒީފާތަކެްއ ހޯދައިނުދެވުނީމަ. އެ ކުދިންނަށް ތައުލީމުއުނގެނޭނެ 

ނޑުެމންނަށް އެކަށަައޅައިނުެދވުނީމަ. ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިނުެދވުނީމަ. އެ ކުދިންނަށް ރަނގަުޅ ޞިއްޙީ  ނިޒާެމއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ސަރުކާރު މި ދަނީ މި  މި ކަންތައްތައް ހޯދުމަށް ޓަކައި، މި ކަންތައްަތއް ޙައްލުުކރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ  1150؛ ވަސީލަތާ ދިމާ އަށް، މި އަމާޒާ ދިމާ އަށް. އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދެއްގެ ތެރެއިްނ އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުންވޭ އެ ޒޯނަީކ ވަުރގަދަ އިޤްިތޞާދީ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންާގ  ޚާއްޞަކޮށް ގެމަނަފުށީ ދާއިާރ އަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި އެ އޮތް މާވަރަލު ެއއަރޕޯޓް، އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަަކްށ  ޒޯނެްއގެ ގޮުތގައި ހަދަން. އަުޅގަ

ތުން ފުރައިގެން ައންނަ ފްލައިޓުތައް ައޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވޭ އެ ރަށްތަުކަގއި ބަދަލުވެ، ައޅުަގނޑުމެން އިނގިރޭިސވިލާ

ނޑުމެންގެ މި ރަށްތަކުގެ ވަށަިއގެން އެހެަރ  ޖައްސަން. ެއއަރޕޯޓަށް ޖަްއސަން. ހަމައެއާެއއްކޮށް ފަތުުރވެރިން އަުޅގަ

 1155ޤާއިުމކުރެވި، ތަފާތު ވިޔަފާީރގެ  ރީތި ރަށްތައް ތަރައްޤީކުެރިވ، ރިސޯޓުތައް އެޅި، އެ ތަނުގައި ފެކްޓްރީަތއް

ހަރަކާތްތައް، ކާރުބާރޫ ގިަނ ހަރަކާތްތަކެއް ައޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވޭ އެ ސަރަހައްުދގައި ހިންގަން. ފެްކޓްރީތައް 

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މި ރަށްރަށުގެ ތެޭރގައި އުފައްދާ ޕްރޮޑަކްޓުަތއް  އުފައްދަން ބޭނުންވޭ. އެުޅގަ

ޕުގެ ަޤއުމުތަކަށް ިވއްިކެގންދާން. މި އަމާޒާ ދިމާ އަްށ ދިއުމަށް ޓަކަިއ މި ސަރުާކރުން މި ދަނީ ސްޕެޝަލް ޔޫރަ
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ނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަށް މި ސަރުކާރުން މި ދަނީ ތަފާތު މަސައްކަތްތަްއ  އިކޮނޮމިކް ޒޯނަކާ ދިމާ އަްށ. އަުޅގަ

 1160އެބަ ދޭ. މިސާލަކަށް ގެމަނަފުއްޓަްށ ވިސްނާލިކަުމގައި ވިަޔސް،  ކޮށްދެމުން. ވަޢުދުތަކެއް ވަމުްނ. އަދި ކުަރވަމުން ެވސް

ނޑޭ އަށް ވިސްނާލިކަުމގަިއ  ނޑުހުޅުދޫ އަށް ވިސްނާލިަކމުގައި ވިޔަްސ، ދެއްވަދޫ އަްށ ވިސްނާލިކަމުަގއި ިވޔަސް، ކޮ ކަ

ނޑު މެން އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ވިޔަސް ސަރުކާުރގެ ޕްރޮޖެކްުޓތައް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް އެަބ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ފެންވަރަކަށް މި ކަންތަްއ ނުުކރެވިގެން މި އުޅެނީ ސަުރކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް 

މި ޚަރަދުކުރެވެނީ ހަމައެކަނި  11ގިނަ ކަންތައްަތކެއް އެބަ ހުރި. އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ސަރުާކރަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ %

ނުޑމެން މި ޚަރަދުކުރެވެނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރކާރުން ވެފަިއވާ  12ކަންތައްަތކުަގއި. ކޮބައިތޯ، % އިޤްތިޞާދީ  1165އަުޅގަ

ދަރަނިތައް ސަރުކާރުން މި ރާއްޖޭގެ ބޮލުަގއި އަުޅވާފަިއވާ، ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ބޮލުަގއި އަޅުވާަފއި އޮތް ދަރަނިަތއް 

އް ސަާލމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެހާ ބޮޑު އަދަދެްއ މުޅި ބަޖެޓަށް ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި. އެެހންވީމާ، މި ދަރަނިތަ

ނޑުމެން ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ކަންތައްަތކަށާއި މީހުންެގ  21ައޅުަގނޑުމެން ޚަރަދުކުރަމުންދާއިރު، % 12ލިބޭ % ައޅުގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ިއޤްތިޞާދީ ސަރަހަ އްދުތައް މުސާރަތަކަށާ ކުރެވެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ުޒވާނުންނަށް އިތުރު ހަރަކާތްތަކާއި އިތުރު ފުުރޞަތުތަކެއް ައޅުަގނޑުމެނަްށ   1170ޤާއިމުކުރެިވގެން، އަުޅގަ

ތަނަވަސްކޮށްދެިވއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ކުރިއަށް ތާނަގއި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގަިއ ކުްށވެރިންތަްއ 

ނޑުމެން ަރއީސް އެ ވިދާުޅވި ފަދައިްނ، މަދުވެގެންދާނެ. އަދި މި  ވަނަ ފުރުޞަތެްއގެ ދަށުން  2އަދު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެެރވޭ ުޒވާނުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގަިއ ބޭނުންތެރި، އެކަީށގެންާވ ކަންަތއްތަކެްއ ކުާރ ުޒވާނުންތަެކްއ 

 ކަމުގައި ެވގެންދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.
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ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ހިސާބުން އިތުރު އެއްވެސް މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަންޖެހޭ މެންބަރަކު ވެސް 

މި ވަގުތު ހާޒިުރެވވަަޑއިގެްނފައިނެތުމާ އެކު އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުުމގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި 

ނަޑއަޅަން. އެހެ ންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ކަ

 1180ހުށަހަޅުއްވާފައި އެކްސްޓްެރިޑޝަން ބިލުގެ ފަހުބަސް އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ތިމަރަ

ނޑަށް ީހވަނީ ުހރިހާ މެންބަރުން ތިއްބަވަނިޮކށް ރައީސަށް ވިދާުޅވެވުުނ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 1185ޔައީ. ކޮންމެއަކަްސ މި މިއަދަށް މި ބިލު ނިމުނީ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ަބއެްއ މެންބަރުން ފްލޯތެރޭގައި ނެތިގެން ެއ ދި
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ބިލަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ފާްސވެ، ވުޖޫދުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނެްއ. އެހެންކަމާއެކު މި ބިލަށް ވާހަކަދެްއކި، ޒިންމާދާރުކަމާ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  އެްއކޮށް ވާހަކަދެްއކެވި އަިދ މައުޟޫޢަށް ވާހަކަދެއްކެިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

ނުޑ އަބަދުވެސް ބުނާ ވާހަަކެއއް، އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މިއީ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިަނ ޝުކުރުދަންނަވަން.  އަުޅގަ

ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް ކޮށްފައިވާ ތިބި ބައެއް. ރައީސް ވެްސ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ައންނަނީ މިކަހަލަ ތަނެއްަގިއ 

 1190ދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވސް  ބައެއް މަޞްލަޙަތު ހަމަނުޖެހޭ ވަގުތުތަކާ އެްއޗެހި ވެސް

ަވނަ މަޖިލީހުގައި އެ ގެނަިއ  12ދެމިތިބެންޖެހޭނީ އެއް ބައެްއެގ ގޮތުަގއި ކަމަށް. ދެން ވަަރށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް، 

ަގނޑުމެން ހަމަ މަންޒަރުތައް އަލުން އަނބުރާ މި މަޖިލީހަށް ގެންނަން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މަަސއްކަތްުކރުމަކީ އަޅު

ޔަގީންނުން ވެސް ތާއީދުކުާރނެ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ޒާތީ ތަޢައްޞަބުން 

އެްއކިބާވެަފއި ތިބި ބަަޔކަްށ ވާން އެބަ ޖެހޭ. މި ަޤުއމުގައި ވެރިކަްނކޮށްފައި ތިިބ މީހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުެމން ބަލަންވީ މުސްތަޤްބަލުގައި ފުދޭވަރަކަށް އެްއޗެހިކިޔާަފއި   1195ވެއްޖެ. ައޅުަގނޑު ެއކަމާ ހިތާމަކުރަން މިހާރު. އަޅުގަ

ވެސް މި ޤައުމުަގއި ވެރިަކންކޮށްފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނ، އެ ބޭފުޅުން ޢިއްޒަތާިއ އަބުރު ރަށްކާކޮށްގެން ެއ 

ން. އެ ވާހަކަަތއް ެއޮގތަށް ނުދައްކާ އަުޅަގނޑުމެން ބޭފުޅުންނަށް، އެ ބޭފުޅުންގެ ެގކޮޅުަގއި ތިެބވޭނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުރަ

ނޑުމެްނގެ މޭރުމާއި ވާހަކަެދއްކުމުގެ މޭރުމާ، މި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް ވަރަށްރަނގަޅަށް ބަަލއިގެްނ  ވެއްޖެ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތަނުން ދަ ނޑުމެން ވާން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ އްކާ އުޅެންޖެހޭ ބަޔަކަށް އަުޅގަ

 1200ނަމޫނާއެއްގެ ސަބަބުން މުިޅ ޤައުމު ހަލަބޮލިވެގެންދާ ޮގތް އެބަ ދިމާވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ސުލޫކީ 

ނޑު ބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެ. ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަެވގެންދާނެ  ވަނަ  12މިންގަ

ގޮާތއި މި މަޖިލީހުގައި ައޅުަގނޑު މަސައްކަްތުކރަމުން އަންނަ ގޮތާ ވަރަށް  މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑު މަސައްކަތްކުރި

ބޮޑަށް ތަފާތު. އަޅުަގނޑު ިމހިރީ ނިންމައިގެން މި ޤައުމުގައި ވެރިކަންކޮށްަފއި ތިބި މީހުންގެ އަނބުރާއި ޢިްއޒަތާިއ 

ނުޑގެ ފަރާތުން ހަމަޔަޤީ ނުން ވެސް ދެން ނުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ފަދަ ކަމެއް އަޅުގަ

 1205އަޅުަގނޑު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ގޮވާލަން އެކަހަަލ ކަމެއް ނުކުރުމަށް. އެއީ އެަކން ކޮށްފިއްޔާ ދުވަހަކު ވެސް 

އި އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނެ ދުވަހެއް ނާންނާނެ. އަބަދުވެސް ައޅުަގނޑުމެން ތިބެންޖެހެނީ ބަދަލުހިފުމާ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެްނ ދާނީ. އަޅުގަ ނަފްރަތާ، މިކަހަލަ ޒާތީ ތަޢައްޞަބާ މިކަހަލަ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ ަވގުެތއް ނޯންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮންމެައކަސް އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް ވާހަކަދެްއކެވި 

މުން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަ

 1210ޤާނޫނަކަށްވެ، ވުޖޫުދވުމުގެ ުކރިން ކަމާ ބެހޭ މާހިރުންނާއި އެކްސްޕާޓުން ގެނެްސގެން މި ބިލަށް ހަމަ ފުންކޮށް 

ނުންވެފައި އޮތް ޤާނޫނަކަށް ވިސްނަިއ، މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލަކަށް ވާތީވެ، އަނެއްކާ ރާއްޖެ އަށް މި ވަގުތަށް ބޭ

ނޑު އުއްމީދުކުަރނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވުމުގެ ކުރިން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް  ވާތީވެ އަުޅގަ
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ގެނެސް މަޢުނަވީ ގޮތެްއަގއި، މައުޟޫޢީ ގޮތެްއގައި މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު މަޖިލީހަށް ވެސް 

ން، މި ބިލު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފާްސކުރުމަށް ކުރެުވނު ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދެއްަވއި، ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ފްޯލ ގޮވާލަ

 1215އަށް ގެޭނވޭނެ ގޮަތކަށް މިކަްނ ކުރުމަށް. އާދެ! ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދެން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅަގނޑު ދަްއކާނެ 

ލުކުރާ ގޮތް އަުޅަގނޑު މި ހާމަކުރެވުނީ. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި އިތުރު ވާހަަކއެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫ

ބިލުން ލިބެންޖެހޭ މަންފާތައް މި ޤާނޫނު ފާސްވެގެންައއުުމން މި ޤާނޫނުން ލިބެންޖެހޭ މަންފާތަކާ އެއްޗެހި ލިބުމަށް 

ަގނޑު އެދޭނެ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، އެދިއެދި ތިބި މީހުންނަށް އެ ލިބޭނެ. އިރާދަކުރެއްވިްއޔާ ލިބޭނެ ގޮތްވުން އަޅު

ނުޑ ހަމަ އަިދވެްސ އެްއ ފަހަރު މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެްއވި، ޒިންމާދާރުކަާމ  އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަމުން އަުޅގަ

 1220 އެކު ބަހުސްކުެރއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ޝުކު

މުޞްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އެކްސްޓްެރޑިޝަން ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް  މުޙައްމަދުމެންބަރު 

ނަޑއަޅަން. މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮ  1225ތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ވޯޓުެނގުމުގެ ަވުގތުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް އަީއކަމުަގއި ކަ

ދަންނަވަން. މި ހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާދެވިަފިއވާއިުރ، މިއަދުގެ އެޖެންާޑަގއި ދެން އިތުރަށް ބަހުސްގެ 

ލާަގއި ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މަރުޙަލާގައި ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭ  މަސައްކަތެއް ނެތް. ދެން އޮތީ ވޯޓުގެ މަރުޙަ

ނޑާލަނީ ވޯޓުގެ މަރުޙަލާ އަށް ަޓކައި. އަޅުަގނޑުމެން ޢާއްމުކޮްށ  ނޑު މި ހިސާބުން މެދުކަ އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަށާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ގަީޑގެ  މިނެޓު ކުރިން ބެލްޖަހާނެ ވާހަކަ  1ވޯޓުނެގުން އޮންނަ ަގޑީަގއި ދެން އަޅުގަ

 1230 ނަވާލަމުން، މި ހިސާބުން އެ ގަޑި އަށް ތަންދެމުން އަޅުަގނޑު ޖަލްސާ މެދުަކނޑާލަން. ވެސް ދަން

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:   (އަށް  13331އިން  11322)ޖަލްސާ މެދުކަ

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 1235 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. .12

  

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް މި 3ލައިކުމް. މިައދުގެ ޢައައްސަލާމް 

ދުވަހުގެ  -12.1އެުހމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  . ވޯޓަށ12ް އައިޓަމު އިގަންނަނީ. މީ އެޖެންޑާ ފަށަ
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 1240، ށް ވޯަޓށް އެއްެސވުން. އެހެންވީމާ ންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަމަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނި

( މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު ެދްއވުމަށް އިދާރީއިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވަނެގުުމގެ ކުރިވޯޓު

ނުޑ އާދެ، ޯވޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އަހަން ކަމަށް. އާދެ، މިއަދު މަޢުލޫ މާތަށް ޓަކައި ކުރިން އަުޅގަ

ގެ ދަުށން އަޅުަގނޑުމެން ނިމުމަކަށް ގެނައި މަްއސަލަ؛ ެއީއ 11.1ދަންނަވައިލާނަން. ފުރަތަމަ އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ވޯޓެއް ހިމެނޭނެ. އަދި  1ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަންޖެހޭ ވޯޓު. އޭެގ -އެންޓި 

 1245ެއއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުެގ ، 11.2ޖެންޑާ ައއިޓަމު އޭގެފަހުަގއި އެ

ދަށުން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮޯތރިޓީގެ ބޯޑަށް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާއެްއގެ މެންބަރަުކ 

ންޖެހޭ ވޯޓު. ދެން އޭެގ ފަހުގަިއ ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ބިލާ ުގޭޅ ހޮވުމަށް ޓަކަިއ، ެއކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން ނަގަ

ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު. އަިދ އޭގެފަހުަގއި މިއަދު ހުށަހެިޅގެން ނިމުމަކަށް އައި އެކްްސޓްރެޑިޝަން ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ާކޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުމަށް  މަޖިލީހުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ ފުރަތަމަ   1250އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. އާެދ، އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުަގއި މިހާރު ހުންނެވި، ސ. ހިތަދޫ، ަރންފަސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން -ވޯޓު. އެންޓި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ -ެއންޓި 2110/13ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  213ފީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ލުޠު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮތުގެ ަމތިން އޭނާގެ މެންބަރުކަމުެގ  2ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  7ޤާނޫނުގެ 

ތުރުކުެރްއވުމާ މެދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ އަހަރުދުަވހުގެ މުއްދަތަކަށް އި 1މުއްދަތު އިތުރު 

 1255 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1260 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1265 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 1270 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުްނ:  

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެްނ 01އަޅުަގނުޑ މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

މަށް ވޯޓު ދެްއވި . ނުފެންނަ ކ21ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގަިއ 

 1275އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

މިހާރު ހުންނެވި، ސ. ހިތަދޫ، ރަންފަސް ައލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީ ކޮރަޕްޝަންގެ މެންބަރުކަމުގައި -އެންޓި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ެއންޓި 2110/13ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އާއި ޤާޫނނު ނަންބަރު  213ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން އޭނާގެ  2ވަނަ މާއްާދެގ )ށ(، އަދި އެ ޤާނޫނުެގ  7ޤާނޫނުގެ 

އަހަރުުދވަހުގެ މުއްަދތަކަށް އިތުރުކުެރްއވުމަށް ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ  1ބަރުކަމުގެ މުއްދަތު އިުތރު މެން

 1280 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންގެ މެންބަރުކަމުގައި މިހާރު ހުންނެވި، ގދ. ތިނަދޫ / ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-ދެން އޮތް ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ. އެންޓި

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ާއިއ ޤާނޫނު ނަންބަރު  213ރަޝީދު، ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ގަޒީރާ އަލްއުސްާތޛު މުޢައްިވޒު 

 1285ވަނަ މާއްދާެގ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، އަދި ެއ ޤާނޫނުގެ  7ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  -އެންޓި 2110/13

އަހަރުދުވަުހގެ މުއްަދތަކަށް އިތުރުކުެރްއވުމާ މެދު  1އިވާ ގޮުތގެ މަތިން ޭއނާގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު އިތުރު )ށ( ގަ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 1290 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 01    ދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަ
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  27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 1295 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެން

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 1300 22         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން 01އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

 1305. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ތިއްބެ

މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 

އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާްސވު 22ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގައި މިހާރު ހުންނެވި، ގދ.ތިނަދޫ / ގަޒީާރ، އަލްއުސްާތޛު މުޢައްިވޒު -އެންޓި 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި  2110/13ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  213ރަޝީދު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 1310ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އޭާނެގ  2ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަދި ެއ ޤާޫނނުގެ  7ނުގެ ޤާނޫނުެގ ކޮމިޝަ

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިތުރުކުރެްއވުމަށް ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ  1މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު އިތުރު 

 ތުކޮަޅކަށްފަހު(މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1315ތިން ވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަިއލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުކޮށްލަެދްއވުމަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު 

ވާ ގޮުތގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  211ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަަމށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކިއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް -މަތިން އެންޓި

ރައީސިލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށހަުޅއްވާަފއިވާ ނަންފުޅުަތކުގެ ތެެރއިން ނ. ހޮޅުދޫ / ބޮުޑވަުޅދޮށުގޭ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  މިންނާގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު

 1320 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1325 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 1330   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1335 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން 01އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ މެންބަ

އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 1340ކޮރަޕްޝަން -މަތީން އެންޓި ދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއް 211ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަަކއި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ 

ކުރެްއވުމަށް މިނަތު މިންނާގެ ނަންފުޅު ފާސް/ ބޮޑުަވޅުދޮށުގޭ ައލްފާޟިލާ އާ ހޮޅުދޫ ނ. ،ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 1345 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޮކށްލަދެއްވުމަށް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު އަދިވެސް އެއްފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަން ޢިއްޒަތްތެ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނގެ -މަތީން އެްނޓި ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއިާވ ގޮުތގެ 211މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސގެ ޖު
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ކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅުތަުކެގ މެންބަރު

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި  ދުގެ ނަންފުޅު  ފާްސކުރެްއވުމާލްފާޟިލް ަޔޒްމީުދ މުޙައްމަވައިޖެހޭޭގ އަ ވިލިނގިލީ / ތެރެއިން ގއ.

 1350 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1355 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1360 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަ

 23         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1365 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން 01އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 23ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއް 27ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 

 1370، އެހެންކަމުން .23. ޖުމްލަ؛ 32. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކޮރަޕްޝަން -މަތީން އެންޓި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ  211ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަމަށް ަޢއްޔަންކުރުމަށް ަޓކަިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

ވައިޖެޭހޭގ އަލްފާޟިލް ަޔޒްމީދު މުޙައްމަދުގެ ނަންފުޅު ވޯުޓގަިއ  ގިީލ /ވިލިނ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެެރއިން ގއ.

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްެޖ. 
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 1375 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީެގ ަދންނަވާލަނީ. ދިވެހިރާއް ފަހު ވޯޓު މި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އެންމެ-އެންޓި 

ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް -މަތީން އެންޓި  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮތުގެ 211

/ ވާދޫ  ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅުތަުކެގ ތެރެއިން ގދ.

 1380މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މަދުގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރެއްވުމާމުޙައް އަލްފާޟިލް ޝައްފަތު ،ސަދަންވިލާ

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 1385 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1390 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަ

 21         ޖުމްލަ:

 1395 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 21އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ22ެމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 1400ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 

 އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ .21. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 



53 

 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނގެ -މަތީން އެްނޓި ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއިާވ ގޮުތގެ 211ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސގެ 

ކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅުތަުކެގ މެންބަރު

މުޙައްމަދުގެ ނަންފުޅު ވޯޓުގައި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި  ފާޟިލް ޝައްފަތުއަލް ސަދަންވިލާ / ވާދޫ ތެރެއިން ގދ.

 1405 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާމަރުކަީޒ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް، 2111/2އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަންނަވާލަނީ،  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

މަންޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޯޑަށް މަތީން ލޯކަލް ަގވަ ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ަގއިވާ ގޮުތގެ 72އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނެގ 

 1410ޔާެގ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ޓަކަިއ ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު. ޤާނޫުނ ލީހުން ޢައްޔަންކުރާ މަދަނީ ޖަމުޢިއްރައްޔިތުންެގ މަޖި

ވަނަ މާއްދާެގ  72ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުގެ ދިވެހިރާްއޖޭ، 2111/2ނަންބަރު 

ޖިލީހުްނ މަންޓް އޮތޯރިީޓގެ ޯބޑަށް ރަްއޔިތުންގެ މަމުއިޢްޔާގެ ތެެރއިން ލޯކަލް ަގވަމަތީން މަދަނީ ޖަ )ރ( ަގއިާވ ގޮުތގެ

ނޑުހުޅުދޫ ކަމަށް ގއ.ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރު ޢަލީ ޢައްޔަންުކރެއްވުާމއި މެދު ޢިއްޒަތްތެިރ ހެޕީޯކނަރ އާމިރު /  ކަ

 . ދެްއވުން ެއދެންމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު

 1415 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1420 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 77    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 75    ރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ 

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 1425   75     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 1430 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ  . ނުފެންނ75ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 77ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 1މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .75. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 75ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 1435ވަނަ  72ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދި، 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މާއްދާގެ )ރ(ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ލޯކަލް ަގވަމަންޓު ޮއތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ަރއްޔިތުްނގެ 

ނަރ ޢާމިރު ޢަލީ ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ވޯުޓަގއި މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުކަމަށް ގއ. ަކނޑުހުޅުޫދ / ހެޕީކޯ

 ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 1440 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަްށ ދެން، ވޯޓަށް ދާން މި އޮީތ ސެޕްޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯުނގެ ބިލާ ުގޅޭ ޯވޓު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! 

ދަންނަވައިލާނަން. އަްއޑޫ ދާއިރާގެ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވަިއ، ގަމު ދާއިރާެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން. ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިކު ޒޯންގެ ބިލު އިތުރަށް 

ކައި ައނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްުވމަށް ހުށަހަޅަން. މި ހުށަހެޅުއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެިރ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޓަ

 1445 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1450 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް.  އީދުކުރެްއވި މެންބަރު:ތާ

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 77    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 1455 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 1460 22         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛  މި  ދަންނަވާލަނީ

 1465. ފެންނަ ކަމަށް 77. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ައދަދު؛ 01 ؛ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު

. ަވކި ގޮަތކަށް ޯވޓުދޭން 12ުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ12ޯވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

. 22. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 2ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އިތުރަްށ  އެހެންކަމުން، ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިކު ޒޯނުގެ ބިލު .22. ޖުމްލަ؛ 30ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 ( ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޓަކައި އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށް ފާހެއްނުވި. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 1470 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  37ުލމެއް. ަގވާއިުދގެ ން ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ދަންނަަވއިލާ ދަންނަވާލަނީ މިއަދުެގ ވޯޓާ ގުޭޅގޮތުދެން މި ދަންނަވާ

ން މިއަުދ އިުތރަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ އަހާ ނިެމންދެން މި ޖަލްސާގެ ަވގުތު މާއްދާގެ ދަށު

 އިތުރުކުރެްއވުމާ މެދު ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވުްނ އެދެން. 

 1475 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1480 01    އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ

 77    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 1485   23     މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި 

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1490 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 01 ؛ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު މި

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 71. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 77ގެ އަދަދު؛ މެންބަރުން

. ވޯުޓގަިއ 1. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުްނނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 12މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެންކަމުން،  .23. ޖުމްލަ؛ 32މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްވު 23 ؛ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 1495ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ދަށުން މިއަދު އިތުރަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އަަހއި  37ގަާވއިދުގެ 

ަބއި ކުިރއަށް  ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ ަވުގތު އިތުރުކުރުމަށް ފާްސވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! ޯވޓަށް ދެން އޮތް

ދަނީ އިޞްލާޙުތައް ވޯޓަށް  ޮކށްލެއްވުމަށް އެދެން. މިހާރު މި ޗެކު  ގެންދަން ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް

ނޑު  އެހުމުގެ މަރުޙަލާ. ދިގު ވޯޓަކަށް ދާތީ ގެންދަން ޚިޔާލުކޮށްފައި އޮތް ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަ

މާއްާދގެ އަކުރު އިޞްލާޙު. ދެން އަމީންޢާއްމު އިްއވަަވއިދެްއވާނެ އިޞްލާހު.  އިންެގ ނަންފުޅާދަންނަވައިލާނަން މެންބަރު

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން. ދެން ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ ވަ އިްއވަ  1500ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުްނ  03އިދެްއވީމަ އަުޅގަ

ހަމަ ެއ )ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ިއޞްލާހަކާ އެްއކޮށް  ވަނަ ާމއްދާގެ 03 އިޞްލާޙުތަކަށް. އެެހންނަމަވެސް ހުށަހެޅޭ

ވަނަ  03އެއީ  ،އަކުރަށް ުއވާލުމަށް އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކަމަށް ވަންޏާެއ ެއއްގެ އަކުރަށް، އެ މާއްދާ

ވާލުމަށް އޮންނަ އު ،ލަތްތަކުގައި ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ )ށ(އެހެންވީމާ، އެހެން ދިމާވާ ހާ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން.

އިޞްލާޙަށް. ުއވާލުމަށް އޮންނަ އިޞްލާޙު ފާސްނުވެއްެޖއްޔާ ދެން އެ އަކުރަކަށް ނޫނީ އެ މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ 

ނޑުމެން މިއަދު މަސައްކަތްކުރަމުން ގޮސް   1505ޖެހީމާ  3އިޞްލާހަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަދި އަޅުގަ

ވެސް ދަންަނވަން. ެއީއ  ަވގުުތގެ ހުސްަވގުތުޮކޅެްއ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ ވާހަކަ  31ރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ވެްސ ދަންނަވަން. ދިގު ވޯޓަކަްށ ދާތީ ބަެއއް  މިނެުޓގެ ހުްސވަގުުތކޮެޅއް ލިބިަވޑަިއގަންނަާވނެ ވާހަކަ 31ފުރަތަމަ 

ނޑުމެ( )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު. ެއއީ ލް މައްސަލަފަހަރު ދިމާވާ ޓެކްނިކަ ން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ބައެްއ އަޅުގަ

ދެންނެވީ ވާޖިބުތައް އަާދކުރުމުަގިއ ވެސް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ންނާނެ. ހުރިހާ ކަމަކަށް، އަދި މިޚިޔާލުފުޅުތައް ހު
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 1510ދަންނަވާލަން.  ހިތްޕުޅުގެ ހަމަޖެހުމަށް ޓަކައި ތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމާއިޖާގަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ވާހަަކ ޢިއްޒަ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު  -ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 1އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ވޯޓަްށ. 

 ޢާއްމު އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން!މީންއިޞްލާޙު އަ ހުށަހަޅުއްވާ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 1515ރާހީމް ޝަީރފް ހުށަހަޅުއްަވއި، ހެްނވޭރު ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބް

ގޮތަްށ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި 1ކުރަްއވައިަފއިވާ އިޞްލާޙު؛ ޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުމެންބަރު މު

އްޭޖގައި މިިނވަން ދިވެހިރާގެ ނަމުަގިއ އީ، "ސްޕެޝަްލ އިކޮނޮމިްކ ޒޯން"މި -ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( 1އިޞްލާޙުކުރުން. 

އެ ޒޯނުަތްއ  ޒޯނުތަުކގައި އިންެވސްޓްކުރުމާއިއެ ، ވިޔަފާރި ސަރަަހއްދުތައް ަކނޑައެޅުާމއި އުެފއްދުމާއި ހިންުގމާ

 ޓަރުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަާކއި އެ ޒޯނުތަކާ ުކރާ އިންވެސްނާއި އެ ޒޯނުތަކުަގއި އިްނވެސްޓުތަރައްޤީކުރާ ޑިވެލޮޕަރުން

 1520 "ގުޅޭ އުސޫލުތައް ަބާޔންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ. ށި ަރއްކާތެރިކުރުާމއި ކަމާގުޅޭ ތިމާވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ދެންމެ އެ ިއިވވަަޑއިެގންނެވި އިޞްލާޙަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުްނ 

 އެދެން. 

 1525 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ހެޅުއްވި މެންބަރު:ހުށަ

 1530 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 1535 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22         ޖުމްލަ:

 1540 ފާހެއްނުވި         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 01ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

. ނުފެންނަ 12ންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މ22ެހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 1545. ަވކި ގޮަތަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ 11ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރުްނގެ އަދަުދ؛ 

. ޖުމްލަ؛ 32. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22. ވޯުޓަގއި ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 2އަދަދު؛ 

ޅުއްވި ންބަރު ިއބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެމަރަދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަށް 1ހެންކަމުން، އެ .22

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 1550 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ 1އާދެ! ދެން އޮތް ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ. 

 ޢާއްމު އެދެން.ޞްލާޙު އިްއވާލަދެްއވުން އަީމންއި މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވާ 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1555ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވަިއ، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި  1 ޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުރަްއވައިަފއިވާ އިޞްލާޙު؛ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއް

ަގއި ގެ ނަމުގައި ދިވެހިާރއްޖޭމިއީ "ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން" -ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 1ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 

ނަޑއެޅުާމއި އުެފއްދުމާއި  ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކާ  މަތިން މިނިވަން ިވޔަފާރި ސަރަހައްދުަތްއ ކަ

ނާއި އެ ޒޯނުތަކުަގިއ އެ ޒޯނުތައް ތަަރއްޤީކުރާ ިޑވެޮލޕަރުން ހިންގުމާ، އެ ޒޯނުތަުކގަިއ އިންވެްސޓުކުރުމާއި

 1560 މުގެ ޤާނޫނެވެ.ބަޔާންކުރު ގުޅޭ އުސޫލުަތއް  އިންވެސްުޓކުރާ އިްނވެސްޓަުރންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަާކއި ަކމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ދެންމެ އެ އިްއވާލެވުނު ިއްޞލާޙަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން
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 1565 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދުދީދީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 1570 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 1575 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި          ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 1580 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 29 މެންބަރުންގެ އަދަދު؛

 1585 1އެހެންކަމުން،  .22. ުޖމްލަ؛ 30. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަ

 ފާހެއްނުވި. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 1590ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙ  1

 އިްއވަވާލަެދއްވުމަށް އަމީންޢާްއމަށް.

 

 

 ރީމޭޒުން ިއއްެވވުން:އިދާ

 1595މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހަޅުއްވަިއ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަންަނނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރަން.  1މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

 ސްޕެޝަލް " ނުވަތަ" ޤާނޫނު ބެހޭ ސަރަހައްދުތަކާ އިްޤތިޞާދީ ާޚއްޞަ" ކިޔާނީ ާޤނޫނަށް މިެގ )ށ(. ވަނަ މާއްދާ 1

 މި ޤާނޫނެވެ. "ބިލު ޒޯްނގެ އިކޮނޮމިކް

 

 1600 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ، އިެވވަަޑއިގެންެނވި ިއޞްލާޙަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވުން ވޯޓުދެއް [

 

 1605 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1610 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1615 30      :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

 22         ޖުމްލަ:
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 ފާހެއްނުވި          ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1620. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 10ްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދ22ެތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 17މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 1ހެންކަމުން، އެ .22. ުޖމްލަ؛ 30. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުިވ.

 1625 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހަޅުއްވާ ( އަށް، މަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 2އާދެ! 

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުަމށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 1630 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހަޅުއްވަިއ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

( އަންނަނިވި ގޮތަށް 1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ ) 2އީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާ

 .މަގުފަހިކުރުން އަށް ަތރައްޤީ ތިމާވެީށގެ އާއި ޢުމްރާނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ(. 1ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގެ ) 2އިޞްލާޙުކުރަން. 

 1635 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަަޑއިގަންަނާވ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވުން އެދެން.  ދެންމެ، އެ އިެވަވޑަިއގެންނެވި އިޞްލާޙަށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 1640 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 1645 01    ރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަ

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 1650   22     ިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެ

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި          ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 1655 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެްނ . ހާޒިރުެވަވޑައި 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 10. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 17މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2އެހެންކަމުން،  .22. ުޖމްލަ؛ 30. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22އަދަދު؛  ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ

 1660( އަށް މަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ 1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ )

 ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙ ( އަށް، މ2ަވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ ) 2

 1665 އިްއވަވާލަެދއްވުން އެދެން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހަޅުއްވަިއ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

( އަންނަނިވި ގޮތަށް 2(ެގ )1ވަނަ މާއްާދގެ ) 2މަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. މެންބަރު މުޙައް

 1670 މެދުވެރިކޮށް، ެއއިްނވެސްޓްމަންޓު އިތުރުކުރުމާއި ތައް(. އިްނވެސްަމންޓ2ުވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގެ ) 2އިޞްލާޙުކުރަން. 
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 ފައިސާ  ބޭރު ލިބޭ އަށް ިދވެހިރާއްޖެ ކުރުމާއިަތރައްޤީ އިޤްތިޞާދު ދިވެހިރާއްޖެ ކުރުމާއި މަސަްއކަތް ސިނާއީ

 .އިތުރުކުރުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1675ދެންމެ، އެ އިވެަވޑަިއގެންނެިވ އިޞްލާޙަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުެދއްވުަމްށ 

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 1680 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާޙިމް ޝަރީފް.  ންބަރު:ހުށަހެޅުއްވި މެ

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1685 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 10    ދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1690 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި          ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1695. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މަށް ވޯޓުދެއްިވ . ނުފެންނަ ކ10ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 1. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 12މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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 2އެހެންކަމުން،  .21. ުޖމްލަ؛ 30. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

( އަށް މަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ 2) ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ

 1700 ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

( އަށް، މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙ 3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ ) 2

 ަވވާލަދެްއވުން އެދެން.އަމީންޢާއްމު އިއް 

 1705 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހަޅުއްވައި، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނަނިވި ގޮތަށް ( އަނ3ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 2މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު. 

 ރާއްޖެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ެއންޑް ރިސާޗް ޓެކްނޮލޮޖީ، ހުނަރާއި ޢިލްމާއި(. 3ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގެ ) 2އިޞްލާޙުކުރަން. 

 1710 .ލުކުރުވުންނަޤު އަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ެއދެން. ދެންމެ، އެ އިެވަވޑަިއގެންނެވި އިޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވު

 

 1715 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 1720 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތި

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 1725 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި          ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 1730 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ދު؛ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަ

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 11މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 1735 2އެހެންކަމުން،  .22. ުޖމްލަ؛ 32ވާ އަދަދު؛ . ފާްސވުމަށް ބޭނުނ22ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ( އަށް މަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތް 3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ )

 ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1740ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙ ހު ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުިޢއްޒަްތތެރި މެން ( އަށް، މަރަދޫ ދާއިާރގ2ެވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ ) 2

 މަށް ދަންނަވަން.ންޢާއް ެދއްވުމަށް އަމީއިްއވަވާލަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހަޅުއްވަިއ، މަްއޗަްނގޮޅީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ

 1745( އަންނަނިވި ގޮތަްށ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 2ދުދީދީ ތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ އިޞްާލޙު. މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަ

 ގިނަ  ވީާހވެސް އަދި .ފުާޅުކރުން އުަފއްދައި ުފރުޞަތުތައް ވަޒީާފގެ(. 2ވަނަ ާމްއދާގެ )ހ(ގެ ) 2އިޞްލާޙުކުރަން. 

 .އަހުލުވެިރކުރުވުން އަށް ވަޒީފާ ދިވެހިން

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 1750 ދެްއވުން ެއދެން. ވޯޓު މެދު ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ދެންމެ، އެ އިެވަވޑަިއގެންނެވި އިޞްލާޙާ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1755 މް ޝަރީފް.ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 1760 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 1765 22         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި          ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖި

 1770ވޯޓުދެއްިވ . ނުފެންނަ ކަމަށް 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 1 ؛ގެ އަދަދު. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުނ11ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2އެހެންކަމުން،  .22. ުޖމްލަ؛ 32. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ( އަށް މަރަދޫ ދާއިާރގ2ެވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ )

 ފާހެއްނުވި.

 1775 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙ ހު މް ޝަރީފުިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ މަރަދޫ ދާއިާރގެ ( އަށ1ްވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ) 2

 އިްއވަވާލަެދއްވުމަށް އަމީންޢާްއމަށް ދަންނަވަން.
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 1780 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ، މް ޝަރީފު ހުށަހަޅުއްވައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ

( އަންނަނިވި ގޮތަށް 1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ ) 2މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

 އުފެއްދުން  ދުމަތްޚި މުދަލާއި ނެތް އުެފއްދެން އިން ރާއްޖެ މިހާރު(. 1ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގެ ) 2ން. އިޞްލާޙުކުރު

 .އާލާކުރުން ،އިތުރުކޮށް

 1785 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެންމެ، އެ އިެވަވޑަިއގެންނެވި އިޞްލާޙާމެދު ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 1790 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޝަރީފު.  މްރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 1795 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 1800   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި          ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 1805 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ
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. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 11. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 1 ؛ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު. 17މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2އެހެންކަމުން،  .21. ުޖމްލަ؛ 37. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 1810މް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ ބަރު އިބްރާހީޢިްއޒަްތތެރި މެން ( އަށް މަރަދޫ ދާއިާރގ1ެވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ )

 ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙ ހު އްޔާޟް އިސްމާީޢލްވަނަ މާއްދާ އަށް ގަުމ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަ 9

 1815 މަށް ދަންނަވަން.އިްއވަވާލަެދއްވުމަށް އަމީންޢާއް 

 

 ން:މޭޒުން އިްއެވވު އިދާރީ

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތިރ ، ރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވައި ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް. ވަނަ މާއްދާ 9ފަިއވާ އިޞްލާޙު. މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރަްއވާ

 1820 ވަނީ، އެ ބުނެފައި ކަމަށް" ޒޯން" ނުވަތަ" ޒޯން އިކޮނޮމިކް ސްޕެޝަލް"މާއްދާ. ވަނަ  9 .ޒޯން އިކޮނޮމިކް ސްޕެޝަލް

 އެއް  ިޑވެލޮޕަރެްއގެ، އެއް  ސަރަހައްދެްއގައި  ޖިއޮގްރަފިކް ވަކި  ފާހަގަކުެރިވގެންވާ އިން ުނވަތަ ަވކިކުެރވިގެްނވާ އިން

ނަޑއެޅި ދަށުން މެނޭޖްމަންޓެއްގެ  ޤާއިމުކުރާ ނުވަތަ ހިންގާ ނުަވތަ ކުރާ ތްތަކެއްމަސައްކަ އިޤްތިާޞދީ ބަޔާންެވގެްނވާ ކަ

 ޑިުއޓީ ެއކްސްޕޯޓް އާއި ިޑއުޓީ އިމްޕޯޓް އްދަކީ،ސަރަހަ އެ އަދި ގޮތަށް، ލިބިދެވޭ ނާޔަތްތަކެއްއި ޚާއްޞަ ފަރާތްތަކަށް

 ންއިޚްތިޞާޞު  މުޢާއް ކަސްޓަމްސްގެ ދިވެހި ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ބަލާއިރު، ލުތަކަށް އުސޫ ގުޅޭ ދެއްކުމާ

 1825. އްދުތަކަކަެށވެސަރަހަ ހިންގާ ކުެރިވގެންއިންތިޒާމު ޮގތުގަިއ، އްދެއްގެސަރަހަ ަކސްޓަމްސް ވަކި ކަހެރިކުެރވިގެްނވާ،އެ

 މާއްދާގެ  ވަނަ 12 އިން މާއްދާ ވަނަ 11 ޤާނޫނުގެ މި ބާވަްތތައް ަކނަޑއެޅޭ ގޮުތގައި ގެ"ޒޯން އިކޮނޮމިކް ސްޕެޝަލް"

  .އެވެ ަވނީ އެ މާނަކޮށްދީފައި ނިޔަލަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1830 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު ފެ ދެންމެ، އެ އިެވަވޑަިއގެންނެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1835 ލް.ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް.މާފަ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 1840 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 1845 23         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި          ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01ގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެ

 1850. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 19. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 1 ؛ށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމ12ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 9އެހެންކަމުން،  .23. ުޖމްލަ؛ 32. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އްނުވި.ލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެސްމާޢީއަށް ގަމު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އި ވަނަ މާއްދާ

 

 1855 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު މް މުޙައްމަދުދީދީ ހުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ވަނަ މާއްދާ އަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ 12

 މަށް ދަންނަވަން.އިްއވަވާލަެދއްވުމަށް އަމީންޢާއް 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ
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 1860ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ، މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވައި ޢިއްަޒތްތެރި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ

އަންނަނިވި ގޮތަްށ  ވަނަ މާއްދާ 12ފަިއވާ އިޞްލާޙު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުރައްވާ

 ވަސީލަތްތަކާއި  ވިޔަފާރީގެ ރީޓެއިލް  ،ވަނީ އެ ބުނެފައި ކަމަށް" ޕޯޓު ފްރީވަނަ މާއްދާ.  12. ރަންއިޞްލާޙުކު

 ވަސީލަތްަތއް  ބޭނުންތަކުގެ މުާޢއް ޚިދުމަތްތަކާއި ަވސީލަތްތަކާއި ދިރިއުޅެވޭނެ މީުހންނަށް ތަނުގައި ޚިދުމަތްތަކާއި

 ތަ ުނވަ ރަށަކަށް ޚާއްޞަކުެރވޭ ގޮތަށް ބޭލި ނާޔަތްތައްއި ހުއްދަ ދިނުން ދަށުން ގެޤާނޫނު މި އަދި ޤާއިމުކުރެިވގެްނވާ،

 1865 .އްދަކަށެވެސަރަހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު ފެ ދެންމެ، އެ އިެވަވޑަިއގެންނެވި އިޞްލާޙާ

 

 1870 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 1875 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 1880   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި            ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 1885 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ
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. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 10. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި  .11މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 12އެހެންކަމުން،  .23. ޖުްމލަ؛ 32. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 1890ހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވި އިޞްލާުޙ ވަނަ މާއްދާ އަށް ހިތަދޫ ެމދު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާ

 ފާހެއްނުވި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ާމއްދާ އަށް ައްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާަދމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު  21

 1895 އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާްއމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވަިއ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 21ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.  21މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

 1900ްނގުމަށް މި ޤާނޫނުން ހުއްދަކުާރ ބާވަުތގެ ޒޯނުަތކުެގ ތެރެއިްނ ރާއްޖޭަގއި އެއިްނ ކޮންމެ ރާއްޖޭަގއި ހި -ވަނަ މާއްދާ 

ނޑަެއޅުމަށްފަހު  ވައްތަަރކުން ހިންގާނީ ކިަތްއ ޒޯނުކަން ަކނަޑއަޅާނީ ޯބޑުންނެވެ. އަދި މި އަދަުދ ބޯޑުން ކަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަްނވާނެ ެއވެ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 1905  ެދއްވުން އެދެން.ނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުމެދު ފެމެ އިވިަވޑަިއގެންނެވި ިއޞްލާޙާ ދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1910 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް.މާފަންނު ހުޅަނގު ދާ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 1915 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 1920 22         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި           ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1925. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01ޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މ11ެމެންބަރުންގެ އަދަދު 

 21އެހެންކަމުން،  .22. ޖުްމލަ؛ 30. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ވަނަ މާއްދާ އަށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 

 1930 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަތުންރިޔާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަްށ ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވި އިޞްލާުޙ  22

  ދަންނަވަން.ށް މަމީންޢާއް އިދެްއވުމަށް އަވަ އިްއވަ

 

 1935 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ހުށަހަޅުއްަވއި، ވެލިދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް.  22ޔާމިން ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. هللا ޢަބްދު

ނޑައެޅުްނ؛  ްއަގއި އިމުކުރާ ޒޯނެޤާ ވެހިރާއްޭޖގައި ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(. ދި 22އިންވެސްުޓކުރެވިދާނެ ދާއިރާަތއް ކަ

 ގެ އެންމެ ހިމެނޭ ޖުމްލަ އިންވެްސޓްމަންޓު އަދި ެއއިން ޒޯނެްއަގއި މަަސއްކަތްތަަކކީ ކޮަބއިކަމާ ހިންގިދާނެ އިޤްތިޞާދީ
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ނޑު ެއކަށައަޅާީނ ބޯޑުން ދޭ މަޝްވަރާ  1940ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްެގ  ،އަށް ބިނާކޮށް ކުޑަ މިންގަ

 .މަތީންނެވެ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ދެންމެ އިވިަވޑަިއގެންނެވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.

 1945 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 1950 ޔާމިން.هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1955 13    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރު

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21         ޖުމްލަ:

 1960 ފާހެއްނުވި            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01ބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެން

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 1965ނެތް. ވޯުޓގަިއ  ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށ13ްމެންބަރުންގެ އަދަދު 
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 22އެހެންކަމުން،  .21. ޖުްމލަ؛ 30. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21ވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައި

 ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުިވ.  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1970ަނ މާއްދާެގ )ހ( ައށް މަރަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްާލުޙ ވަ 22

 މަށް ދަންނަވަން. ންޢާއް އިްއވަވާލަެދއްވުމަށް އަމީ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިރާގެ ޢިމަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި، ވެލިދޫ ދާ

 1975 22ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.  22ން ތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ޔާމިهللا ޢަބްދު

އަިދ  މަސައްކަތްތަަކކީ ކޮަބއިކަމާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކުރާ ޒޯނެްއގަިއ ހިންގިދާނެ އިޤްތިޞާދީ -ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

މަތިން  ބޯޑުގެ މަްޝވަރާގެ ކޮބަިއކަން  ނެްއގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންްޓގެ އެންެމ ކުޑަ މިންަގނޑަކީއެއިން ޒޯ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އެވެ. މި އިޢުލާންކުރަންވާނެ  ގެ ޤަރާަރކުން އަހަރަކު ެއއް ފަހަރު ަކނޑަައޅައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ހެދުމާއި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި އިން ދިވެހިާރއް ހުއްދަކުރާ އިޤްތިޞާދީ މަސަްއކަތްތަކުގެ ތެރެ

 1980 ެއވެ. ޕޯޓް ހެދުން އިސްތިސްނާވާނެލޭނުއެޅުމާއި ެއއަރޕޯޓް ހިންުގމާއި ސީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުން އެދެން.ނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުމެދު ފެ މެ އިވިަވޑަިއގެންނެވި ިއޞްލާޙާދެން

 

 1985 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ން.ޔާމިهللا އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢި   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 1990 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެ



75 

 

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

  12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1995 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާ

 22         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2000 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 11. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22؛ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

. ޯވޓުަގިއ 1. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ 12މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 2005 22އެހެންކަމުން،  .22. ޖުްމލަ؛ 32ނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްވުަމށް ބ22ޭބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުިވ. ހުށަހެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް މަަރދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަްށ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެން 22

 2010 މަށް ދަންނަވަން. އިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއް އިްއވަވަ 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވައި، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިމްކުާރ  -ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 22މީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހު

 2015އަދި ެއއިން ޒޯނެްއގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ  މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާ ޒޯނެްއގައި ހިންގިދާނެ އިްޤތިޞާދީ

ނޑަކީ ކޮބަިއކަންއިންވެސްޓްމަންުޓގެ އެން ތިްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޯޑުގެ މަްޝވަރާގެ މަ މެ ކުޑަ މިންގަ

ނޑައަަޅއި އިުޢލާންކުރަންވާނެ  ެއވެ. ފާސްކުރުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާަރކުން އަހަރަުކ އެއް ފަހަރު ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 2020 ެދއްވުން އެދެން.ނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުމެދު ފެ މެ އިވިަވޑަިއގެންނެވި ިއޞްލާޙާދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2025 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ 

 2030 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭ

 2035 23         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2040. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 10ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެނ22ްތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރިވ 11 ؛މެންބަރުންގެ އަދަދު

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  22އެހެންކަމުްނ،  .23. ޖުމްލަ؛ 32. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 23މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އަށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމް ހުށަހަޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 

 

 2045 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވި އިޞްލާޙު ޅުއްޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަްށ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  22

 މަށް ދަންނަވަން. އިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއް އިްއވަވަ 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 2050މް ހުށަހަޅުއްވައި، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި  މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  22އިޞްލާޙު. މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ 

 އިޤްތިޞާދީ  ހިންގިދާނެ ޒޯނެްއަގއި އިމުކުރާޤާ ވެހިރާއްޖޭަގއިދި -ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 22އިޞްލާޙުކުރަން. 

ނަޑކީ  ކުޑަ އެންމެ ގެ އިންވެސްޓްމަންޓު ޖުމްލަ ހިމެނޭ ޒޯެނއްަގއި ެއއިން އަދި ކޮަބއިކަމާ މަސައްކަތްތަަކކީ  މިްނގަ

ނަޑއަަޅއި ފަހަރު އެއް އަހަރަކު  ޤަރާރަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަތިން މަްޝވަާރގެ ބޯޑުގެ ކޮބައިކަްނ،  ކަ

 2055 ން.ހޯދައިގެ ރުހުން މަޖިލީހުގެ ގެ  ރައްޔިތުން ވާނީ ކުރަން މިަކން .ެއވެ އިޢުލާނުކުރަންވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުން އެދެން.ނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުމެދު ފެ މެ އިވިަވޑަިއގެންނެވި ިއޞްލާޙާދެން

 

 2060 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް.ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދު ހެން  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 2065 

 01    މްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖު

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 17    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2070 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   23     ަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓު

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 23         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2075 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 17. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 12މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 2080 22އެހެންކަމުން،  .23. ޖުްމލަ؛ 32. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންނެ 

ޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްުނވި. ހުށަހެމް ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް މެުދ ހެންވޭރު ދާއިާރގެ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2085ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ގަމު  22 އްދާގެ )ށ(. އޭަގއި ދަންނަވާލަން.ވަނަ މާ 22ދެ! ދެން އޮތް އިޞްލާޙަކީ އާ

ވަނަ މާއްދާެގ  22ގުިޅގެން  ފާސްުނވުމާދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙު 

އިޞްލާަޙށް ވޯޓަށް ނޭހޭ ގޮތަށް. އެީއ ކުރިން ދެންނެވި އިޞްލާުޙ )ށ( އަށް އެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( އަށް މަރަދޫ ދާއިާރގެ  22ފާސްވެއްެޖއްޔާ ވޯޓަށް އެހޭ އިޞްލާޙެއް އެީއ. )ަވގުުތކޮަޅކަށްފަހު( 

 މަށް ދަންނަވަން. އްއަމީންޢާ ިއއްަވަވއިދެްއވުމަށް ޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަ

 2090 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނަނިވި ގޮތަށް ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަން 22މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ބިލުގެ 

ޤަާރރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މި  -ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 22އިޞްލާޙުކުރުން. 

 2095 ެއވެ. ުދވަހުގެ ެތރޭގަ 31ލާތާ އިބޯޑު އެކުަލވަލަންޖެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަަވއި އިޢުލާނުކުރާނީ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުން އެދެން.ނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުމެދު ފެ ިއގެންނެވި ިއޞްލާޙާމެ އިވިަވޑަދެން
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 2100 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 2105 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 10    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2110 11 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2115 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 11. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 10މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 2120 22އެހެންކަމުން،  .23. ޖުްމލަ؛ 32. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23ޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަ

 ޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުިވ. ހުށަހެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުއްވި އިޞްލާޙު ހުށަހެ ެގ )ނ( ައށް ގަމު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްާމޢީލްވަނަ ާމއްދާ 22

 2125ގުިޅގެން ވޯޓަްށ  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ގުޅުންުހރި އިޞްލާޙެއް. ެއ އިޞްލާޙު ފާސްނުވުމާ 22ގޮތަށް ކުރިން ދެންނެވި 

އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަށް އަްއޫޑ މީދޫ ދާ 22ދެންނެވެން ނެތް. 
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ވަަނ މާއްދާެގ  22އާދެ! )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މަށް ދަންނަވަން. މަށް އަމީންޢާއްހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އިްއަވވައިެދއްވު

ނަތީޖާއެއްެގ  )ނ( އަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އަދާމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަކީ ވެސް

 .ނަމަ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( އަްށ ހުށަހަޅުއްާވ ިއޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ 22އެީއ  .ގޮތުން ހުށަހަޅުްއވާ އިޞްލާެޙއް

 2130ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަްށ  22ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. ށް ވެސް ވޯޓަށް ދެންނެވެން ެނތްއެހެންވީމާ، އެ ިއޞްލާޙަ

ނޑު ެދްއވުމަށް ިއއްަވވައިހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  މް ޢަލީ ޢާޡި މެދުހެންވޭ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަުޅގަ

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 2135ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ހުަޅނގު މާފަންނު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްވަިއ،މެދުހެންވޭ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

ންނަިނވި ގޮތަށް ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަށް އަ 22 .ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު

ނޑަެއޅުމެއް، ކޮންމެ  .ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( 22ކުރަން. އިޞްލާޙު ނަޑއަޅާ ކޮްނމެ ކަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަ

ނޑަައޅަިއ ރިއްޔާެގ ޤަރާމަހުެގ ކުރިން މުރާޖަޢާކޮށް، ަރއީސުލްޖުމްހޫ އަހަރެްއގެ ފެބްރުއަރީ ރަުކން އަލުން ކަ

 ެއވެ. މި ަކން ކުރަން ވާނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދައިގެންނެވެ. އިޢުލާނުކުރަންވާނެ

 2140 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން އެދެން. ެދއްވުނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުމެދު ފެ ދެންމެ އިވިަވޑަިއގެންނެވި ިއޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2145 

 ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 މް ޢަލީ ޢާޡި މެދުހެންވޭ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފަލާޙް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 2150 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 2155    22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަ

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 2160 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން 01މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 21ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއް 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 13މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 22 ންކަމުން،އެހެ .22. ޖުްމލަ؛ 30. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2165 މް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްުނވި.ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް މެދުހެންވޭ ދާއިރާގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަ.. )ރ( އިޞްލާޙުކުުރމަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިކުރުމަށް ިއޞްލާޙެއްވަނަ މާއްާދެގ )ރ(ގެ އިޞްލާޙު 22ދެން އޮތީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  22ލާނީ ފުރަތަމަ ދަންނަވައި، އެހެންވީމާ .އަދި )ރ( އުނި ކުރުމަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތީ

 2170ސްާމޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު. އި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފައްޔާޟް އެއީ ގަމު ؛އުނިކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙު

 ްއމަށް ދަންނަވަން.އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ހެންވޭރު ެދކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީްލ ހުށަހަޅުއްަވއި،ޢިްއޒަތްތެރި ގަމު 

 2175 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އުނިކުރުމަށް. 22 .މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިްޞލާޙު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 2180 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ލްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ލްކަރީމް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 2185 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 2190 11 ރުންގެ އަދަދު: ެދއްވި މެންބަ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

    22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާ

 22         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2195 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 01ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖި

. ނުފެންނަ 19. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެ އަދަދު: ދެއްވި މެންބަރުން. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓ11ުކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

 2200. 22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 1

ލް މެންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީޢިްއޒަތްތެރި ަގމު ދާއިރާގެ ވަނަ މާްއދާގެ )ރ( އުިނކުރެްއވުމަށް  22 އެހެންކަމުން،

 . )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ހެއްުނވިހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2205 މީދޫ އައްޑޫވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އަށް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  1އާދެ! ދެން އޮތް އިޞްލާޙަކީ 

ކަމަނާ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް އެ 22ނަމަވެސް  .ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ

ންނަވަްނ. ކަމުގަިއ ދައިޞްލާޙަށް ވެސް ވޯޓަްށ ނޭހޭނެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ާފސްނުވުމާ ގުޅިގެްނ މި
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 23ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި  23ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ވެސް އެަބ އޮވޭ.  23)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 އުތުރު މާފަންނުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުުރމަށް. އެއީ  23ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުުރމަށް. ފުރަތަމަ އަހާނީ 

 2210ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާެޙއް. ިއޞްލާޙު އިއްަވަވއިދެްއވުމަށް  ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ޢިއްޒަތްެތިރ  ދާއިރާގެ މުލަކުހުށަހަޅުއްވަިއ،  ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު ބަރުމެން ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 2215 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުިނކުރަން. 23ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު.  ނަޞީރު އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. ނިވަފެ

 

 2220 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 2225 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ 

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2230 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި           ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު
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 2235 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 01ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛  މި

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 11ދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދ22ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 12މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2240 23އެހެންކަމުން،  .22. ޖުްމލަ؛ 32. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީ ޢިްއޒަތްތެރި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެއްދާެގ )ށ( އުިނކުުރމަށް ވަނަ މާ

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2245ހުށަހެޅުއްާވ  ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިްޞލާޙުކުރެއްވުމަށް  23

 ދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.އިޞްލާޙު ިއއްަވަވއި

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ ހުށަހަޅުއްވައި، އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމް

 2250ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ  23ިއވާ ިއޞްލާޙު. ބިލުގެ ތާއީދުކުރަްއވާފަ މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު ތަޢާރަފުކުރާ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  23އިޞްލާޙުކުރަން. 

ގެންނަ ބަދަލެއްގެ  އަލަށް ތަޢާރަފުކުރާ ޓެކުހެއްެގ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭރުވެްސ ނަގަމުންދާ ޓެކުހެއްގެ މިންވަރަށް

ކުގެ އިްނވެސްޓަރުންނަށް ސަބަބުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޒޯންތަކަށް ނުވަތަ ޒޯންތަުކގެ ިޑވެލޮޕަރުންނަށް ނުވަތަ ޯޒންތަ

ާވ އެކު ސޮއިކޮށްަފއި ވާނަމަ، އެ ޒޯންތަކުގެ ޑިވެލޮަޕރުންނާ ކަމަށް ނާޔަތްތަކަށް ނޭދެޭވ ބަދަލެއް އަންނަލިބިދޭ އި

 2255ނުވަތަ ޮގތަށް އެ ޒޯނުތަކަށް ުނވަަތ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް  ގައި އެއްަބސްވެަފއިވާއެގްރިމެްނޓު އިންވެސްޓްމަންޓް

ކުރާ ޓެކްސް ދެއްކުމުން، ނުވަތަ ފަހުން ޓަކައި، ފަހުން ތަޢާރަފު ނާޔަތް ދެމެހެއްޓުމަށްއިންވެސްޓަރުންނަށް ދެވޭ އި 

ޒޯނެްއގެ ިޑވެލޮޕަުރ ނުވަތަ އިންވެސްޓަރު ބޯުޑގެ  އިތުރުކުރާ ޓެކުހުގެ މިންވަުރ ދެއްކުމުން، އެ ޒޯނެއް ުނވަތަ އެ

އެކު  މަތިން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ މަޝްވަރާގެ މަތިން ބޯޑުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ ޮގތުގެ

 ެއވެ. އަށް ލިބިގެްނވެ އިސްތިސްނާކުރުުމގެ ބާރު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 2260 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.  ިއގެންނެވި ިއޞްލާޙާދެންމެ އިވިަވޑަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2265 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .ދީމުޙައްމަދުދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 2270 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުން

 2275   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި           ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 2280 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 01 ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުން 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 12

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  23އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 30. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21ބަރުންގެ އަދަދު؛ މެން

 2285 ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. އަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ައށް  22

 ދެްއވުމަށް އަމީންޢާްއމަށް ދަންނަވަން.އިްއވަަވއި

 2290 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ތްތެިރ ޢިއްޒަހެންވޭރު ެދކުނު ދާއިރާެގ ، ހުށަހަޅުއްަވއި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ޢިްއަޒތްތެރި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  22ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު.  މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް

ެރވިފަިއވާ ވަިކ އްދުްނ އެކަހެރިކުނަކީ، ޭއގެޒާުތގަިއ ރާއްޭޖގެ ޢާއްުމ ކަސްޓަމްސް ސަރަހަޒޯއިޞްލާޙުކުރުން. 

ނޑައަޅާ ސަރަހަޤާނޫނު ކަުމގައި މި އްދެއްކަސްޓަމްސް ސަރަހަ  2295ަބއެއް ޤާނޫނުތަްއ  ވާތީ، އަދި އެއީ އްަދކަށްގެ ދަށުން ކަ

އުޑުންނާއި ލެޓިިޓއުޑުްނ ރީ ލޮްނޖިޓިތީ، ޒޯނެްއެގ ޖޯގްރަފިކް ަބއުންޑްވާ އްދަކަށްމުގައި އިނާޔަްތ ލިބިދޭ ސަރަހަހިންގު

ްއވެސް ރަށަކުން މީހުްނ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެދާއިުރ، ރާއްޖޭަގއި . ިމގޮތުން ޒޯނެއް ަކނަޑއެިޅގެންެއވެ ކުރެވެްނވާނެފާހަގަ

ބިާނތައް ނެތިގެންދާނެ ގޮތަކަްށ  އިކޮށްފައިާވ ތަންތަނާޓަަކއި އިމާރާތް ރު ފާޅުކުރުމަށްބޭލުމާއި އިސްލާމް ދީުނގެ ިޝޢާ

ނަޑެއއް  ެއވެ. ނޭޅޭނެ ޒޯނު ކަ

 2300 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. މެދު ފެނި ދެންމެ އިވިަވޑަިއގެންނެވި ިއޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2305 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 2310 01    ބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެން

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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 2315   22     ވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބައި 

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި           ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 2320 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެބވި . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއ01ްދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުން 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 11

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  22އެހެންކަމުްނ،  .22. ޖުމްލަ؛ 30މަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ . ާފސްވ22ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2325 ފާހެއްނުވި. ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްިޢއްޒަތްތެރި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލުޙ  ޝަރީފް އިބްރާހީމް ންބަރުމެޢިއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ  މަރަދޫވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ައށް  21

 އިްއވާލަދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްަމށް ދަންނަވަން.

 2330 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ޢިއްޒަތްތެިރ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  ،ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްޢިއްޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  21ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިްޞލާޙު.  މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 ނެސިފަތައް ނުވަތަ ަވސީލަތްތައް ޤާއިމުކުެރވެންވާ ޒޯނެްއަގއި އަްނނަނިވިވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  21އިޞްލާޙުކުރުން. 

ނޑާއި ަވއިގެ ަމގުން  ާމއިވިޔަްސ، ރާއްޭޖގެ ެއއްގަ ކަމަށް  އެވެ. ޒޯނަކީ އިން ަވކިކުެރވިފަިއވީ ސަރަހައްެދއް  2335ކަ

 ވެ. އެ  ނެތި ދަތުރުުކރެވެންވާނެ ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.  ދެންމެ އިވިަވޑަިއގެންނެވި ިއޞްލާޙާ

 2340 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ  ށަހެޅުއްވި މެންބަރު:ހު

 2345 .ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 2350 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22         ޖުމްލަ:

 2355 ފާހެއްނުވި           ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 01ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛  މި

ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ  . ުނފެންނ19ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2360. ވޯޓުަގިއ 2. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 11މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 21އެހެންކަމުން،  .22. ޖުްމލަ؛ 30. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުިވ. މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްޢިްއޒަތްތެރި މަަރދޫ ދާއިރާގެ ހ( އަށް ވަނަ މާއްދާގެ )

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2365ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ  އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމު .ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 21

 ަމށް ދަންނަވަން.ލަދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްއިްއވާ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:
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މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ވެލިދޫ ،ހުށަހަޅުއްަވއި ިއސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގަމު

 2370 21ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  21ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު.  ޔާމިންهللا ޢަބްދު

 ތަަނވަްސކަމާއި ،ރަކާތްތެރިކަމާއިހައްދަށް ހަ އްދަާށއި ވަށަިއގެންވާ ސަރަހަޒޯނު ެއކުލެިވގެންވާ ސަރަ .ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(

ފާހަގަކޮށްފަިއާވ ގައި ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތުަގއި މަްށ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނު އުފެއްދުންތެރިކަން ގެނައު

 .ވުން  ނަކަށްއި ާޤއިމުކުރެވޭ ޒޯއްދެްއގަހަސަރަ

 

 2375 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ދެންމެ އިވިަވޑަިއގެންނެވި ިއޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 2380 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޔާމިންهللا ަޢބްދުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވެލިދޫ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2385 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2390 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި           ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 

 2395 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 01ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 10. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1ދެްއިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓ12ުމެންބަރުންގެ އަދަދު 

 21އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 30. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2400އް ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެ

 ނުވި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ(. ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ  21

 2405 އިްއވަވާލަެދއްވުމަށް އަމީންޢާްއމަށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން:

ޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވަިއ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާ

ވަނަ މާއްާދެގ )ޅ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  21މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިްޞލާޙު. 

 2410ސީލަތްތަކާއި ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(. ކަމަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ނުަވތަ ޢުމްރާނީ ވަ 21އިޞްލާޙުކުރުން. 

މަގާއި ުމވާސަލާތުެގ ވަސީލަްތތަކާ، ބަނދަރާއި ެއއަރޕޯޓާ ައދިވެސް ވިޔަފާީރގެ މަސަްއކަްތތައް ކުރުމަށް ަމގުފަހިކުރުާވ 

ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ހުރި ނުވަތަ އެފަދަ ަވސީލަތްތައް ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ޖާގަ އޮތް ސަރަހައްދެްއގައި ާޤއިމްކުެރޭވ 

 ޒޯނަކަށް ވުން. 

 

 2415 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ދެްއވުން ެއދެން.ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު އިިވވަަޑއިގެންެނވި އިޞްލާޙާ  ދެންމެ އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 2420 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މާފަންނު     ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2425 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2430 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި            ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2435. 01ނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  ދަންނަވާލަ

. ނުފެންނަ 21. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު . ވަކި ގޮަތކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނ12ުކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 .22. ޖުމްލަ؛ 32ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  22. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 1

ވި ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަށް ގަމު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއް 21އެހެންކަމުން، 

 2440 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ކ(. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  21 

 އިްއވަވާލަެދއްވުމަށް އަމީންޢާްއމަށް ދަންނަވަން. 

 2445 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވައި، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 21ަވނަ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  21މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު ތާއީދުކުރަްއވާ އިޞްލާޙު. 
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ޓަަކއި  ކުރުމަށްއެ ތަރައްޤީ އިތުރަށް ފުޅާ ،ވާނަމަ ކަމަށް ން ބޭނުްނާވ ތަރައްޤީ ގެަނއުމަށާއި ބޭނުވަނަ މާއްދާެގ )ކ(. 

 2450 .ވުން އްދެއްަގއި ޤާއިުމކުރެޭވ ޒޯނަކަށްހަންވާ ބިމުގެ ވަސީލަތް އޮްތ ސަރަބޭނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުން އެދެން.ނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުމެދު ފެވި ިއޞްލާޙާ އިވިަވޑަިއގެންނެދެންމެ 

 

 2455 ]ޓުދެްއވުން ވޯ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 2460 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަ

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2465 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުން

 23         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި            ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 2470 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވ22ިމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 2. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު 13މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 2475 21ހެންކަމުން، އެ .23. ޖުމްލަ؛ 32ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  23ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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އިޞްލާުޙ ފާހެްއ ވަނަ މާއްާދގެ )ކ( އަށް ގަމު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާްޟ އިސްމާޢީލް ުހށަހެޅުއްިވ 

 ނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2480ލާުޙ ވަނަ ާމއްދާެގ )އ(. ގަމު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞް 21 

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްަވއި، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 2485ވަނަ މާއްާދގެ )އ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  21މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަިއން ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު. 

 ަވކިވަަރކަށް ްޓރޭނިން ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި  ލިބިފަިއވާ މީހުންނާއި ޓްރޭނިންވަނަ މާއްދާގެ )އ(.  21އިޞްލާޙުކުރުން. 

އް ގޮތަށް ުނވަތަ އެަފދަ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަ ެއއް ނެތް މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަުތ ލިބިދެވޭނިންއެްއވެސް ޓްރޭ

  .ވުން ްއދެއްަގއި ޤާއިމުކުެރވޭ ޒޯަނކަށްހަސަރަ ގޮތަށް އޮތް އުފެއްދޭ

 

 2490 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުން އެދެން.ކަށް ވޯޓުމެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަ ވި ިއޞްލާޙާ ދެންމެ އެއިިވވަަޑއިގެންނެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 2495 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލްގަމު ދާއި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2500 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނު
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 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2505 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި           ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2510. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެްނ 01މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ 

އްިވ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދ21ެ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 12. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު 13މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 21އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއް ުނވި.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި  ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގަމު ާދިއރާގެ

 2515 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙު ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާީޢލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާ .ވަނަ މާއްާދގެ )ވ( 21

 ށް ދަންނަވަން.އިްއވަވާލަެދއްވުމަށް އަމީންޢާްއމަ

 

 2520 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްަވއި، ހެންވޭރު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ވ( އަންނަނިވި  21ތާއީދުކުރައްާވފައިވާ އިޞްލާޙު.  މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްމެންބަރު މުޙައްމަދު 

 ދަށް އެކަމުގެ ސީދާ މަންފާކުރާނެއްހަޒޯަނކީ ވަށަިއގެންވާ ސަރަ އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ވ(. 21ށް އިޞްލާޙުކުރުން. ގޮތަ

 އްދެއްަގއި ޤާއިމުކުެރވޭ ޒޯނަކަށް ހަމަގުފަހިކުރާ ސަރަ ުނވަތަ އާބާީދ އާއި ތަަރއްޤީ ެއއްފަސްކުުރމަށް ވުމާއި ކަމަކަށް

 2525 .ވުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުން އެދެން.ނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުމެދު ފެވި ިއޞްލާޙާ އިވިަވޑަިއގެންނެމެ ދެން
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 2530 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަބްދުލްކަރީމް ދު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަ      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 2535 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2540 11 ވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއް

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި           ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 2545 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެްނ 01ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 10. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓުގަިއ . ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވ12ޯމެންބަރުންގެ އަދަދު 

 2550 21އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 32. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އިޞްލާޙު ފާހެްއ ގަުމ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އަްށ ވަނަ މާއްާދގެ )ވ( 

 ނުވި.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 2555 ގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. މިނެޓު 31ހިސާބުން  މި
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 ]އަށް  11:31އިްނ  11:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

  

 2560 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. ގަމު ދާއިރާެގ  27ަމށް ދަންނަވާލަން. އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްެލއްވު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު އަމީންޢާއްމު ިއއްވާަލދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 2565ހަޅުއްަވއި، މާފަންނު ހުޅަނގު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި ގަމު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީްލ ހުށަ

ވަނަ މާއްާދެގ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  27މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިްޞލާހު. 

ޒޯންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ޒޯނަށް ހުއްދަދީފައިވާ ބާވަުތގެ އިޤްތިޞާދީ  ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(. 27އިޞްލާޙުކުރުމަށް. 

ސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކުރާ އަސާސީ، ޢުމްރާނީ އަދި މާއްދީ ވަސީލަތްތައް މަ

ނަޑއެޅޭ ވިޔަފާރި  ޤާއިމުކޮށް، އެ ވަސީލަތްތަުކެގ ބޭނުންކުރުމުގެ ފަސޭހަ އެ ޒޯނުަގއި އިްނވެސްޓުކުރާ ފަާރތްތަކަށް ކަ

 2570 އްސަންވާނެ އެވެ.އުސޫލަކުން ލިބޭނެ ގޮތް ިޑވެޮލޕަރު ހަމަޖަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.

 

 2575 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް.      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 2580 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2585 11 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި            ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 2590 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން 01ގެ ނަތީޖާ މި ދަންނަވާލަނީ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 12. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގއި 1ވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނ11ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2595ވަނަ  27އެހެންކަމުން،  .72. ޖުމްލަ؛ 32. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 72ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އްނުވި. މާއްދާގެ )ށ( އަށް ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަްއޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙު ފާހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙ  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(. ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ 27

 2600 އިްއވާލަދެްއވުން އަމީއްާޢއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހަޅުއްވައި، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްެތރި މެންރާގެ ވަިއކަރަދޫ ދާއި

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ  27މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛ 

 2605ދީފައިވާ ާބވަތުެގ އިޤްތިޞާީދ ތަުކގެ ެތރެއިން، އެ ޒޯނަށް ުހއްދަޒޯނު .ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( 2 އިޞްލާޙުކުރުން.

އިމުކޮށް، އެ ޤާރާނީ އަދި މާއްދީ ވަސީލަތްތައް ޢުމް މައިަގނޑު ައސާސީ  މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ

ނަޑއެޅޭ ިވޔަފާރި އުސޫަލކުން އެ ޒޯނުަގއި އިްނެވސްޓު ތްތަުކގެ ބޭނުންކުރުމުެގ ފަސޭހަވަސީލަ  ދެ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކަ

 އެވެ. ގޮތް ޑިވެލޮޕަރު ހަމަޖައްސަންވާނެ  ށް ލިބޭނެފެންނަ ގޮތަ ފުށް

 

 2610 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 2615 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް ނާޡި މުޙައްމަދު މެންބަރުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަބްދުލްކަރީމް  މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2620 23    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2625 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 2630. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 12. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 23މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގިއ 11ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވކި ގޮތަކަށް ޯވޓ17ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 27އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 37. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  ނާޡިމްމެންބަރު މުޙައްމަދު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި 

 2635 ފާހެއްނުވި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު  ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ .ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 27

 އިްއވާލަދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްަމށް ދަންނަވަން.

 2640 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ތޮްއޑޫ ދާިއރާގެ  ހުށަހަޅުއްަވއި، ޝަހުދީ  ޙުސައިން މެންބަރުޢިްއޒަތްތެިރ  އިރާގެދާ ހަނިމާދޫ

 27ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.  27ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު.  އިބްރާހީމް ޙަސަން

 ޒާމާއި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމާއިރަންޓާއި ކުނި އުކާލުމުގެ ނި އާއި ކަ ޒޯނުަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 

 2645 ިޑވެލޮޕަރުގެ ޒިންމާއެެކވެ. ގޮތުަގއި ޤާއިމުކުރުމަކީ ގުޅޭ އެހެން ވަސީލަތްތަާކއި ޚިދުމަތްތައް ތިމާވެއްޓާ ަރްއޓެހި ކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ކަށް ވޯޓު ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތައެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެ

 

 2650 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޙަސަން  އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 2655 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23    ންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެ

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2660 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   79     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާ

 79        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 2665 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 70ްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދ23ެމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގިއ 11. ަވކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 11މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2670 27އެހެންކަމުން،  .79؛ . ޖުމްލ31ަ. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 79ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2675ޅުއްވި އިޞްލާުޙ ހުށަހެ ދީމުޙައްމަދުދީ އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ  މެދު ހިަތދޫ .ވަަނ މާއްދާެގ )ރ( 27

 އިްއވާލަދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްަމށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު ހުށަހަޅުއްވައި، މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

 2680ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  27 .ރައްވާފަިއާވ އިޞްލާޙުތާއީދުކު މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ޢިއްޒަތްތެރި

ށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޑިވެލޮޕަރަށް ދޫކުރާ ޒޯންގައި ކަްސޓަމްސްގެ ޚިދުމަތަ .ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 27އިޞްލާޙުކުރަން. 

 އެވެ. ވާނެވަސީލަތެއް ާޤއިމުކޮށްދޭން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2685 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2690 މުޙައްމަދުދީދީ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފަލާޙް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 01    ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ

 23    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 2695 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 2700 70        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ތިއްެބިވ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގ01ެމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

 2705. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 11. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 23މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގިއ 11. ަވކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 13މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 27އެހެންކަމުން،  .70. ޖުމްލަ؛ 31. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 70ރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަ 

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ  މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް 

 ފާހެއްނުވި. 

 2710 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުއްވި އިޞްލާުޙ ހުށަހެ މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ .ހ(ވަނަ މާއްާދގެ ) 22

 އިްއވާލަދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްަމށް ދަންނަވަން.

 

 2715 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ދާއިރާގެ  ދެކުނު ވޭރުހެން، ހުށަހަޅުއްވައި  މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު  ހިތަދޫ

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަިނިވ  22 .ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު މެންބަރު މުޙައްަމދު ޢަބްދުލްކަރީމްޢިއްޒަތްތެރި 
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ހުރުން، ުނވަތަ  ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ ތަނަވަސްކަންޤީޒޯން ަތރައް .ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 22ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރަން. 

  ތަޖުރިބާ އާއި ޤާބިލުކަން ހުރުން. އަދި .ކަންހުރުންބިލުޤާލިބިގަތުމުގެ  ފައިސާ ހޯދާ އެ

 2720 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2725 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މުޙައްމަދުދީދީ  އިބްރާހީމް ބަރު މެން ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަބްދުލްކަރީމް  މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 2730 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނު

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 2735   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 އްނުވި ފާހެ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 2740 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 23. ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

 . ވަކ17ި. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 12ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 11ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  22އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 37. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2745 ހުށަހަޅުއްވި ިއޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.  މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް ރުމެންބަޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު  ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރުޢިއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ .ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 22

 އިްއވާލަދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްަމށް ދަންނަވަން.

 2750 

 ެވވުން:މޭޒުން އިއް  އިދާރީ

 މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ، ހުށަހަޅުއްވައި ނަޢީމް  އަނާރާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 22ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.  22 .ާތއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ޝަހުދީ ޙުސައިން

 މެނޭ ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ޤާނޫނީ ޤާބިލުކަން ހުރުން.ޒޯނެްއގަިއ ހި .ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(

 2755 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2760 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ނަޢީމް  ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 2765 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 17    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 2770   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 2775 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 22. ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01ނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގު

. ވަކި 12. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 17ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 12ންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  22އެހެންކަމުން،  .70. ޖުމްލަ؛ 31. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 70މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2780 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެްއނުވި.  ނަޢީމް  އަނާރާ މެންބަރުޢިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  ވަނަ މާއްާދގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ. 20

 އިްއވާލަދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްަމށް ދަންނަވަން.

 2785 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ވެލިދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، ރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި އިބް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު

އަންނަނިވި ގޮތަްށ  ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ 20 .ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު ޔާމިންهللا ޢަބްދު

 ްނޓް. ޒޯނު ކޮމިަޝނަރާއި ޒޯނު ސުޕްރިންޓެންޑެއިޞްލާޙުކުރުން. 

 2790 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2795 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 ޔާމިންهللا ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 2800 01    މްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖު

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 2805   21     ަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓު

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 2810 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 22ންގެ އަދަދު؛ . ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ މެންބަރ01ުދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ވަކި 12. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 19ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ 

އަށް  ވަނަ މާްއދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ 20އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 37ށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްވުމ21ައަދަދު؛ 

 2815 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްުނވި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  ިއސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ގަމު .ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( 20

 ެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. އިްއވައި

 2820 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 ޢިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ، ހުށަހަޅުއްވައި އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް ެމންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމު

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ  20 .ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިްޞލާޙު ފަލާޙް  މެންބަރު މުޙައްމަދު
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ނުޑގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  ޒޯން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓަކީ .ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(20އިޞްލާޙުކުރުން.  މިނިސްޓްރީގެ ޮއނިގަ

 2825 ސިވިލް ސަރިވސްގެ މަޤާމެެކެވ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ޞްލާޙާ މެދު ފެއެ ިއއްެވވި އި 

 

 2830 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފަލާޙް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 2835 

 01    ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމް

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2840 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     އި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގަ 

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2845 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 22ގެ އަދަދު؛ . ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ މެންބަރުނ01ްދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ވަކި 12. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 11ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ 
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 2850 ގަމު އަްސ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  20އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 32ބޭުނންވާ އަދަުދ؛  . ފާސްވުމަށ22ްއަދަދު؛ 

 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުިވ.  އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ަވއިކަރަދޫވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  20

 2855 ެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.އިްއވައި

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ޢިއްޒަތްތެރި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ، ހުށަހަޅުއްވައި ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ  20 .ތާއީދުކުރަްއވާަފއިވާ އިޞްލާޙު ކަރީމްމެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް 

 2860ރެއިްނ ތެ މުަވއްޒަފުްނގެމިނިސްޓްީރގެ  ޒޯން ސުްޕރިންޓެންޑެންޓަކީ .ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 20އިޞްލާޙުކުރަން. 

ނަޑއަޅާ،  ސްޓްރީގެ މުވަްއޒަފެކެވެ.އެކަމަކު ޯބޑުގެ ެމންބަރުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ އެކަމަށް ޤާބިލު މިނި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެ

 2865 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ނާޡިމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 2870 ޢަބްދުލްކަރީމް  މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު  ރު:ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަ

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2875 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަ
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   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 2880 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 21. ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01ޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯ

. ވަކި 11. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2885ރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަ

 ވަިއކަރަދޫ އަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  20އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22އަދަދު؛ 

 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.  ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 2890ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ  ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަްތތެރި  ދާއިާރގެ ވަިއކަރަދޫ .ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 20

 ެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. އިްއވައި

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު ހުށަހަޅުއްވައި، ޡިމްނާ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

 2895( އަންނަނިވި ގޮތަށް ނވަނަ މާއްާދގެ ) 20 .ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް

 އެ  މާ ތިރީގައިގެ މަސްއޫލިްއޔަުތތަކާއި ޒިންންޒޯން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓު .(ނވަނަ މާއްދާގެ ) 20އިޞްލާޙުކުރަން. 

 ެއވެ. ވަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2900  ން އެދެން.ދެއްވުނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2905 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.  ރު:ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަ

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 2910 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 2915 21        ޖުމްލަ:

  ފާހެއްނުވި       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ދެންމެ ނެގުނު

 2920 ؛. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދ12ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 21އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 11 ؛ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 12

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  20އެހެންކަމުްނ،  .21. ޖުމްލަ؛ 37. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ލާހު ފާހެއްނުވި.މް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްޡިނާ  އަށް ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 2925 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުއްވި އިޞްލާުޙ ހުށަހެ ޡިމްޢާ މެންބަރު ޢަލީ ވަނަ މައްދާގެ )ނ( މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި 29

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:
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 2930ރި މެންބަރު ޢަލީ އާިޡމް ހުށަހަޅުއްވަިއ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެ

)ނ( އަންނިިވ ގޮތަްށ ވަނަ މާއްާދެގ  29މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުެރއްިވ އިްޞލާޙު؛ 

ގޮތުން ބޯޑަށް  އުސޫލެއްގެ ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(. މި މާއްދާގެ ) 29ން. އިޞްލާޙުކުރަ

މިޓެއް ިޑވެލޮޕަރަްށ ލް ޕާއިީނޝަ ތެޭރގައި  ދުވަުހގެ 12ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ، ެއ ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚުން ފެށިެގން 

ތަފްސިލު ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ  ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 101މިޓްގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން އިނީޝަލް ޕާދޫކުރުން، އަދި 

 2935 އެ ިޑވެލޮޕަރަށް ބޯޑުން ދިނުން. ފުރުޞަތު،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތަކށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 2940 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް.ޢާޡިވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މެދު ހެން  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.   ްއވި މެންބަރު:ތާއީދުކުރެ

 2945 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 13    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 2950 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

  ފާހެއްނުވި       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2955 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެ

 ؛. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދ13ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 22އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 11ވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނ12ު

 2960ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  29އެހެންކަމުްނ،  .21. ޖުމްލަ؛ 37. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ވި އިޞްލާހު ފާހެއްނުވި.އަށް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހެޅުއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ޔާމިهللا ްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢި .ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 29

 2965 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ން ހުށަހަޅުއްަވއި، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމިهللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަްނނަނި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  29މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު؛ 

 2970ކަމަށް  ހުށަހެޅުން އުސޫލެްއގެ ގޮުތން ބޯޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ .ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 29

އަދި  .ޑިވެލޮޕަރަށް ދޫކުރުން ދުވަުހގެ ތެރޭގައި އިނީޝަލް ޕާމިޓެޑް 21އެ ހުށަހެޅުމުގެ ތާީރޚުން ފެށިގެން  ،ވާނަމަ

ފުރުޞަތު އެ  ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ތަފްސީލު ލިޔުންތަްއ ހުށަހެޅުމުގެ 101އިނިޝަލް ޕާމިޓުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ޑިވެލޮޕަރަށް ބޯޑުން ދިނުން.

 

 2975 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާހާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 2980 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ން.ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް   ވި މެންބަރު:ތާއީދުކުރެއް 
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 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2985 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 10    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2990 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

  ހެއްނުވިފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2995. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ދެންމެ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ 12. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22އަދަދު؛ 

މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކ10ަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް 29އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 32. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ނުިވ.ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދު

 3000 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނާ ާއދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ ރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއި .ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 29

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 3005 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ތެިރ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވަިއ، ބަރު އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެން

ވަނަ ާމއްާދގެ )ނ( އަންނިވި ގޮތަށް  29ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާހު؛ ބިލުގެ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ހުށަހެޅުން އުސޫލެްއގެ ގޮތުން  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(. މި ާމްއދާގެ )ހ(ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ 29އިޞްލާހުކުރުން. ބިލުެގ 

މިޓެްއ ވަުހގެ ެތރޭގައި އިނީޝިއަލް ޕާދު 20ާވނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ބޯޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް

 3010މިޓް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޒޯނަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ނުވަތަ ސިީޓއެްއ ށް ދޫކުރުން. މި އިނީޝިއަލް ޕާޑިވެލޮޕަރަ
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ނޑައެޅޭ ޒޯެނއް ކަމަށް ވަންޏާ، އެ ރަށަކަށް ނުވަތަ  ތަ ރަށެއްގެ ބަެއއް ނުވަތަ ސިޓީއެްއގެ ބައެއް ހިމެނޭނުވަ ގޮތަށް ކަ

އެވެ. އަދި އެ  ބޯޑުން މަޝްވަާރޮކށް އެ ަކއުންސިލެްއގެ ރުހުން ހޯދަންވާނެ އަކަށް ނިސްބަްތވާ ަކުއންސިލަކާސިޓީ

ތަފްޞީލު ލިޔުންަތއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، ެއ  ުދވަހުގެ ެތރޭގައި 101މިޓްެގ ތާރީޚުން ފެށިގެން އިނީޝިއަލް ޕާ

 ޑިވެލޮޕަރަށް ބޯޑުން ދިނުން.

 3015 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. އެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 3020 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރޮޒައިނާ އާދަމް ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 3025 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 10    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 3030   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 3035 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ެގ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުނ12ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 22އަދަދު؛ 
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. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 10

ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ(  29އެހެންކަމުްނ،  .22. ޖުމްލަ؛ 32. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 3040 ނުވި.ތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްިޢްއޒަތްށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުވަނަ މާއްާދގެ )ނ(. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ 29

 ށް ދަންނަވަން.ވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާްއމައިއް 

 3045 

  އިްއެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ގެ ދަށުން މި މާއްދާގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(.  29ކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ތާއީދުމެ

 31ެގ ގޮތުން ބޯޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަކަށް ވާނަމަ، އެ ހުށަހެުޅމުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން އުސޫލެއް ޅާ ހުށަހެޅުންހުށަހަ

 3050 101ިމޓްގެ ތާރީޚުން ފެިށގެން ޕާމިޓެއް ިޑވެލޮޕަރަށް ދޫކުުރން. އަދި އެ އިނީިޝއަލް ޕާ އިނީިޝއަލް  ދުވަހުގެ ތެޭރގައި 

 އެ ިޑވެލޮޕަރަށް ބޯޑުން ދިނުން. ތަފްސީލު ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިވަަޑއިަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.މެދު ފެ އެ އިޞްލާޙާ

 3055 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 3060 ފަހުމީ. ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުފަންނު އުތުމާ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 13    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 3065 10    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 3070 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 01މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛  ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ.

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 13. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 23އަދަދު؛ 

 3075ރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބ10ަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  29އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 37. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ފާހެއްނުވި. އިޞްލާޙުހުށަހެޅުއްވި  ެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްއަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 3080ލާޙު އިސްމާީޢލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞް ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟްގަމު ދާއިރާ  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(. 29

 ށް ދަންނަވަން.އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަ

 

  މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ޅުއްވަިއ، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިސްމާޢީލް ހުށަހަ ެމންބަރު ފައްޔާޟް ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި

 3085 29ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް.  29ކުރެއްިވ ިއޞްލާޙު. ބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ތާީއދުއި

ނޑުތަކަށް އިުދގަިއ ބަޔާްނކޮށްފަވާގަ ހުށަހެޅުން،  އި ދަށުން ހުށަހަޅަިމ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(.  އިާވ މިންގަ

އަދި  .މިެޓއް ޑިވެލޮޕަރަށް ދޫކުރުންޕާ އަލްއިނީޝި ތެރޭގައި ދުވަުހގެ 20ން އެ ހުށަހެޅުމުގެ ާތރީޚުން ފެށިގެ ނަމަ، ފެތޭ

ތަފްޞީލު ލިޔުންތަްއ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، އެ  ދުވަުހގެ ތެރޭގައި 101ގެ ތާީރޚުން ފެށިގެން މިޓުޕާ އަލްއެ އިނީޝި 

 ން.ބޯޑުން ދިނު ޑިވެލޮޕަރަށް

 3090 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 
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 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 3095 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިސްމާޢީލް. ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ.ހިތަދޫ   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 3100 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު

 3105   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 3110 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 11. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 23އަދަދު؛ 

ކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ12ަ

ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ(  29އެހެންކަމުްނ،  .22. ޖުމްލަ؛ 32. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 3115 ނުވި.ށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާެހއްއިސްމާޢީލް ހު ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟްށް ގަމު ދާއިރާ އަ

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ
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ލާުޙ ހުށަހެޅުއްވި އިޞް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢި ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(. 29

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 3120 

  މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ޅުއްވައި، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މް ހުށަހަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި  މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ

ގޮތަްށ  ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އަންނަނިވި 29ކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުމެންބަރު މު

ޑަށް ގޮތުން ބޯ އުސޫލެްއގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން  މި މާއްދާގެ .ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( 29އިޞްލާޙުކުރުން. 

 3125ނަމަ، އެ ހުށަހެޅުން  ޤަބޫލުކުރެވެން އޮތީ، ަބއެްއ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް އަލުްނ ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް ބޯޑަށް ފެންނަ

 ނުވުމަށް ފުރުޞަތުދިނުމާ ބޯޑަްށ ފޮ ،ލުނުކޮށް، އެ ހުށަހެޅުމުގައި ރަނގަުޅކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް މުޅިން ބާތި

ނޑު ުހށަހެޅުން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ޞްލާޙުަތއް ހިމަނައިގެން ބޯޑުންފޮނުވާ އިއަދި އެގޮތުން ދޭ ފުރުޞަތުަގއި  މަިއގަ

 މިޓެއް ޑިވެލޮޕަރަށް ދޫކުރުން.ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އިނީޝަލް ޕާ 41ޞްލާޙުތަކުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފަހުން ފޮނުވި އި

 

 3130  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ދެްއވުން އެދެންގޮތަކަށް ވޯޓު ނިވަަޑއިަގންނަވާމެދު ފެ އެ އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 3135 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް. ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދު ހެން  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    ދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަ

 3140 23    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަ
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 3145 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3150. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 12. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 23ދު؛ އަދަ

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 11

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  29އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 32ވާ އަދަދު؛ . ފާސްވުމަށް ބޭނުނ22ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ާފހެއްނުވި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ށް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެއަ

 3155 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމިން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  هللاއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢި  ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(. 29

 .ށް ދަންނަވަންވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމައިއް 

 

 3160  މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ން ހުށަހަޅުއްަވއި، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޔާމިهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢި

ވަނަ  29. ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން ވަނަ މާްއދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި 29ލާޙު. ކުރެްއވި އިޞްއިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ތާއީދު

( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ލިޔެކިޔުންަތއް ދިރާސާކުރުމަށްަފހު، އެ ލިެޔކިޔުންތަުކަގއިާވ ބމި މާއްާދގެ ) މާއްދާގެ )ޅ(.

 71ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ނަމަ، އެ ލިޔެކިޔުންތައް ގޮތަށް އެ ޒޯން ހިންގުމުގެ ހުއްދަދޭން  ބޯޑަށް ފެންނަ

 3165އިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑިެވލޮޕަރަށް، ބޯޑުެގ ނިންމުމާ ޤާމިޓް އެ ޒޯނެއް ތެޭރގައި، ެއ ޒޯން ިހންގުމުގެ ޕާދުވަހުގެ

 .ސޮއިކޮށް ދޫކުރާ ލިޔުމެއް މެދުވެރިކޮށް ދިނުން މިނިސްޓަރު މަތިން އަދި އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ދެއްވުން އެދެންނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 3170 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 3175 .ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖި

 23    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 13    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 3180 17    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 : ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު

   79     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 79        ޖުމްލަ:

 3185 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 23ިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްބެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ަވިކ 17. ނުެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 13ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 3190ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

ވެލިޫދ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަށް  29އެހެންކަމުން،  .79. ޖުމްލަ؛ 31. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 79އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. ހުށަހެޅުއްިވ  ޔާމިންهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3195ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް ބަރުމެންޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމުވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(.  29

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:
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ޢިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނުހުށަހަޅުއްވައި  އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމު

 3200ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( އަްނނަވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް.  29ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު.  ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު

އިުދގަިއ ވާގަ ންތައް ދިާރސާކުރުމަށްފަހު، ިމ މާއްދާގެ )ބ( ަގއި ަބޔާްނކޮށްފައިާވ ލިޔެިކޔުވަނަ ާމއްދާެގ )ޅ(.  29

ނޑުަތަކށް ފެތޭ ަގއިވާ ގޮތަށް އެ ޒޯން ިހންގުމުގެ ހުއްދަދޭން  ބޯޑަށް ނަމަ، އެ ލިޔެކިޔުންތަކު ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިންގަ

ހިންގުމުގެ ޕާމިޓް ެއ  ތެރޭަގއި، އެ ޒޯން ދުވަުހގެ 91ނަމަ، އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ފެންނަ

ސޮިއކޮށް  ނިސްޓަރުމި އަދި ،މަތިން އިމުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ޑިވެލޮޕަރަށް، ޯބޑުެގ ނިންމުމާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެޤާ ޒޯނެއް 

 3205 .ދޫކުރާ ލިޔުމެއް މެދުވެރިކޮށް ިދނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 3210 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .ލްއިސްމާޢީ ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 3215 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 3220 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 3225 



121 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

. 23. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ަވިކ 12. ނުެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 12ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަ

 3230ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ(  29އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 37. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ލާޙު ފާެހއްނުވި. އިޞްހުށަހަޅުއްވި  މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްޢިްއޒަތްތެރި ގަމު ދާއިާރގެ އަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ  ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްވަނަ ާމއްދާގެ )އ(  29

 3235 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ހުޅަނގު މާފަންނުހުށަހަޅުއްވަިއ،  މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި

ވަނަ މާއްާދެގ )އ( އަންނަިވ ގޮތަށް  29ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ބިލުގެ  ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު

 3240ސޮިއކުރުާމ އެކު، އެ އިންެވސްޓްމަންޓް އިްނވެސްޓްމަންްޓ އެގްރިމެންޓުަގއި ވަނަ ާމއްދާގެ )އ(.  29އިޞްލާޙުކުރުން. 

ނަޑއަަޅއިފި ކަމާއި އެ ޒޯނަކީ ކޮންބާވަެތްއގެ ޒޯނެއް ކަމާއި އެ ތަްނ  އެގްރިމެންުޓގެ ތާރީޚުަގއި އެ ޒޯން އެގޮތަށް ކަ

ިއ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕަރަކީ ކޮަބއިކަާމިއ އެތަނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަކަކީ ކޮބައިކަާމއި އެ ތަނުގަ

ކުރެވިދާނެ އިންވެސްޓްމަންޓުަތކަކީ ކޮަބއިކަާމއި ެއ ިޑވެލޮަޕރަށާއި ެއ ތަނުަގއި އިްނވެްސޓުކުރާ އިްނވެސްޓަރުންނަށް 

ދެވޭ އިާނޔަތްތަކަީކ ކޮަބއިކަްނ ބޯޑުެގ ރަސްމީ ނިންމުމެއްަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ ަމތިން، އަދި މިނިސްޓަުރެގ 

ނަޑއަޅައި އެކަން ިދވެހި ހުށަހެޅުމަކަށް ރައްޔިތުންގެ ަމޖި  3245ލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާަރުކން ކަ

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 3250 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 3255 .ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 3260 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23        :ޖުމްލަ

 3265 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 22. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ަވިކ 11ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުެފންނަ ކަމަށް ވޯޓ22ުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 3270ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

ައއްޫޑ މީދޫ ވަނަ މާްއދާގެ )އ( އަްށ  29އެހެންކަމުން،  .23. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްވުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 23އަދަދު؛ 

 ފާހެއްނުވި.  ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3275ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ  ޔާމިންهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަްތތެރި ދާއިާރގެ  ވެލިދޫ. ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 31

 ެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.އިްއވައި

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:
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މެންބަުރ  ިޢއްޒަތްތެރި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ހުށަހަޅުއްަވއި ޔާމިންهللا މެންބަރު ޢަބްދުިޢއްޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ 

 3280ވަަނ  31 ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަވި 31ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު.  އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ޤީކުރުމަްށ ފަރާތަކުްނ އެ ޒޯނެއް ތަަރއް މިޓެއް ދޫކުރަންވާނީ  އެއިުމކުރަން ިޑވެލޮޕަރަށް ޕާޤާޒޯނެްއ  ގެ )ހ(.މާއްދާ

ނުވަތަ އެ އިޤްތިޞާދީ މަސަްއކަތަކާ  ،ގޮތުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ޒޯނަކާ ުގޅޭ ަދދަކީއަގެ ކުރާ އިންެވސްޓްމަންޓު

ނޑައަޅާަފއިވާ އިންވެސްޓްމަގޮތުން  ގުޅޭ  ދަދެއް އަވުރެ ބޮޑު  ުކޑަ ޢަދަދާ އެްއވަރުގެ ުނވަތަ އެއަށް ގެ އެންމެންޓު ކަ

ފަރާތަށް ލިިބގެންވާކަުމެގ  ދަދަށް ފައިސާ ޚަަރދުކުރެވިދާނެކަމުެގ ޤާބިލުކަްނ އެއައެެވ. އަިދ އެ  ވާނަމަ ކަމުގައި 

 3285 ގެރެންޓީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އްގެ ބޭންކު ކެއިތުބާރުހުރި ބޭން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.  އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 3290 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .ފަހުމީ ތިޔާޒުއިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 3295 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 3300 11 މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 3305 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 22ވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ހާޒިރު 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ަވިކ 11. ނުެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 19ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބަރުންެގ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެން

 3310ވެލިޫދ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  31އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 37. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21އަދަދު؛ 

  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހެއްނުވި.ފާހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙު  ޔާމިންهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަްށ ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  31އަހަން ލިސްޓުުކރެވިފައި އޮތް އިޞްލާަޙކީ ދެން ވޯޓަށް 

 3315ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( އަށް އެ ޢިއްޒަތްތެިރ  22މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު. އެހެންނަމަވެސް 

 31 އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެހޭކަށް ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން.މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙު ފާސްނުވުމާ ގުޅިގެން މި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙު އިްއވައިދިނުމަށް 

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

 3320 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވަިއ، މާފަންނު ހުަޅނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެ

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ  31މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިްޞލާޙު. 

ށް ވާސިލުވުމަށް ަޓކަިއ މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ައދަދަވަނަ މާއްދާގެ )ށ(.  31އިޞްލާޙުކުރުން. 

ޑިވެލޮޕަުރގެ އެކަނި ނަމުގައި ހޯދާ ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ ޑިެވލޮޕަރާ އެކު މަޝްރޫޢު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބައިވެރިވާ އެހެްނ 

 3325ފަރާތެއް ނުވަތަ އެހެން ފަރާަތކާއެުކެވގެން ހޯދާ ގެރެންޓީެއްއ ބޯޑަށް ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ. ިމގޮތުން ހުށަހަޅާ ގެރެންޓީ ައކީ 

 21އެ ޒޯނެއް ތަަރއްޤީކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކނޑަައޅާފައިވާ އިންެވސްޓްމަންޓުގެ އެންމެ ކުޑަ އަދަުދގެ 

ނަޑއެޅިފަިއާވ  އިންސައްތަ އަށް ވުރެ މަދުވެގެންުނވާނެ ެއވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ޒޯްނގައި ތަަރއްީޤކުރުމަށް ކަ

ގެ ަކނޑަައޅާ އެަކއުންޓަކަށް ޖަމާުކރަންވާނެ އެވެ. މި ފައިާސ އިންސައްަތައށްވާ ފައިސާ ސަރުކާރު  11މަޝްރޫޢުގެ 

އިންަސއްތަ  91އިންަސއްތަ ނިމުމުން ޑިވޮލޮޕަރަށް ައނބުރާ ދެވޭނެ ފައިސާ ެއވެ. މަޝްރޫޢެއްގެ  31އަކީ މަޝްރޫުޢގެ 

ނޑަައޅާނީ ބޯޑުންނެވެ.  3330 ނިމުނުކަމުގައި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.  އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

  

 3335 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 3340 

 01    މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 3345 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި            ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 3350 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22އަދަދު؛ 

 3355. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 11

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  31އެހެންކަމުން   .22. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22؛ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 އަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



126 

 

 3360އްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢި 31 

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒޭނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވަިއ، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 3365 31ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަިނިވ ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  31ދުކުރައްވާަފިއވާ އިޞްލާޙު. ބިުލގެ ތާއީ ޡިމްޢަލީ ޢާ

ހިންގަން ހުށަހަޅާ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު އުފެދޭނެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. 

 މިންވަރު. މިންވަރާއި އިންސާނީ ވަސީލަްތތައް ތަރައްޤީކުެރވޭނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3370  ދެއްވުން އެދެން.އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު 

  

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 3375 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢާޡިމް  ޢަލީ ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރުމެދުހެ      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 3380 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 3385 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމް

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 12. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 22އަދަދު؛ 

 3390ަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓ12ު

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަްށ  31އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 37ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛  21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްުނވި.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 3395ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  31

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތިރ ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވަިއ، މާފަން

 3400ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނިނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް.  31ދުކުރެްއވި އިޞްލާޙު. ތާއީމުޙައްމަދު ފަލާޙް  މެންބަރު

މުދަާލިއ ތަކާއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އުެފއްދުންގެ ސަބަބުން ންގަން ހުށަހަޅާ އިންެވސްޓްމަންޓުހި ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(.  31

އަކީ  ދަށް ކުރާނެ ފައިދާގެ ސަަބބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާކުރުމަށް ިލބޭ ފުރުޞަތާއި އޭ ޯޕޓުއެކްސް ތަކެތި

 ކޮބައިކަން.

 

 3405 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.ންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެނިވަަޑއިގަ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ އެ

  

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 3410 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  ށަހެޅުއްވި މެންބަރު:ހު

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 3415 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދި

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 3420 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3425. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ . ނުފެންނަ ކަމ11ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 11

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  31  ,އެހެންކަމުން .21. ޖުމްލަ؛ 37. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާެހއްނުވި. އަށް ގަމު

 3430 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް  32

 ވަން.ށް ދަންނައިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަ

 

 3435 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ިޢއްޒަތްތެިރ މާފަންނު ުއތުރު ދާއިރާގެ ، ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްަވއިގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

)ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  ވަނަ މާއްާދގެ  32ފަހުމީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިްޞލާޙު.  މެންބަރު އިމްތިޔާޒު

ގޮތުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަިކ  ޒޯެނއްގެވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(.  32 .އޮތް ގުޅުން އުންސިލާ . ކަކުރުމަށްއިޞްލާޙު

ހިމެނޭ  ޞްޞާސް ލޯކަލް ކައުންިސލެއްގެ އިޚްތިއްދަކީ އެއްވެހައަޅަންވާނީ އެ ޒޯން ހިމެނޭ ސަރައްދެއް ކަޑަ ހަސަރަ
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 3440 ލޯކަލް ކައުންސިްލގެ ކަންބޮުޑވުން ހުރި ކަމެއް ުކރެވި، އެއެ ލޯަކލް ކައުންސިލަކާ މަޝްވަރާ  ،ނަމަ އްދެއްހަސަރަ

 ެއވެ. އެކަމެއް ަޙއްލުކުރުމަށްފަހުގަ ،ނަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ  އެ

 3445 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލްގަމު    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 3450 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ   ދު ކުރެްއވި މެންބަރު:އީތާ

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 3455 29    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23        ޖުމްލަ:

 3460 ހެއްނުވި ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 01އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 . ނުފެންނަ 22. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 3465. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. 29ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު 

 .23. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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މު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އަށް ގަ 32އެހެންކަމުން، 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 3470 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަްށ ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ  32

ސްމާޢީލް ދާގެ )ނ( އަށް ގަުމ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ފައްޔާޟް އިަވނަ މާއް 32 ،ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން

ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ(. ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރެގ  32އާދެ! އެ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަްށ އެހޭަކށް ނެތް.  ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު؛

 މަށް ދަންނަވަން.އަމީންޢާއް ޅުއްވި އިޞްލާުޙ އިްއވައިެދއްވުމަށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމް ހުށަހެ

 3475 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވައި،އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަ

 32ކުރުން. ށް އިޞްލާޙުގޮތަ ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި 32ކުރެްއވި އިޞްލާޙު. ންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ތާއީދުމެ

ރަށު ކައުންސިލެްއގެ ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިެލއްެގ  ނީ ނުވަތަ ހިންގަނީކުރަޤީތަރައް އް ޒޯނެވަނަ މާއްދާގެ )ރ(. 

 3480އްދުަގއި ވާނަމަ، އެ ސަރަހަ އްދެއްގެ ތެޭރގައި ކަމުަގއިސިލެްއެގ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހަނުވަތަ ސިޓީ ކައުން

 ން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ެއްއވެސް ޙައްަޤަކށް އުނިކަމެއް ނުލިބޭނެކަންުތންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީއި ރަްއޔިދިރިއުޅޭ އެންމެހަ

 ެއވެ. ކުރަންވާނެސަރުކާރާއި ިޑވެލޮޕަރު ކަަށވަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3485 ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.  އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 3490 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީދުކުރެްއިވ މެްނަބުރ:        އީތާ

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 21    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 3495 22    ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެ

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 3500 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 3505. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ 22؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދ21ުއަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 11

 32ގެ ވަނަ މާއްދާ  32އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ އަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 

 ފާހެއްނުވި.

 3510 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެދްއވުމަށް ޅުއްވި އިޞްލާޙު އިްއވައިމް ހުށާހެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ހެންވޭރު ދާއިރާގެމާއްދާ. މެދު ވަނަ 33 

 މަށް ދަންނަވަން.އަމީންޢާއް

 

 3515 ދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:އި

ރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްވައި ހެންވޭރު ދާއިރާގެމެދު

 33ކުރުން. ވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުއްދާ އަންނަނިވަނަ މާ 33 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު.

ޒޯން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް އެ ޒޯނެްއގެ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 71މިޓް ލިބޭތާ ޑިވެލޮޕަރަކަށް ޕާ ވަނަ މާއްދާ.

ގޮތުްނނާއި ެއ ޒޯުނގަިއ ހިންގާ  ގުޅޭ  ެއވެ. އަދި އެ ޒޯުނގަިއ އިްނވެސްުޓކުރާ އިންވެސްޓަރުންނާ އިމްކުރަންވާނެޤާ

 3520ގޮތުންނާިއ، ބޯޑާ  ކު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ އެ ގޮތުންނާއި ކައުންސިލްަތކާ  އްކަތްަތކާ ުގޅޭއިޤްތިޞާދީ މަސަ
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ޒޯން  ހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަންވާނީގޮތުން އެ ޒޯނުަގއި ހިންގަންޖެ ންޓުންނާ ގުޅޭގޮތުންާނއި ޒޯން ސްޕްިރންޓެންޑެ ގުޅޭ

 ޕަުރގެ ޒިްނމާގެ ދަށުންނެވެ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން، އެ ޒޯނުގެ ޑިވެލޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3525 ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.  އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 3530 މް މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ރު:        މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ދުކުރެްއވި މެންބައީތާ

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 3535 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 3540 23        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯ

 3545. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ 12. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 21އަދަދު؛ 

ްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދ19ެ
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އަްށ  ވަނަ މާއްދާ 33އެހެންކަުމން،  .23. ޖުމްލަ؛ 21. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 .މް ހުށަހަޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވިޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއް މެދު

 

 3550 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ވަނަ މާއްދާ. އަލިފުީށ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙު  33 

 މަްށ ދަންނަވަން.އިްއވައިދިނުމަށް އަމީންޢާއް

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 3555އްޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢި  ދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުްއަވއިދު ރަޝީ އަލިފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަ

 33ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ ާމއްދާ އަންނަިނވި 33 ޔާމިން ާތއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ޝަން އޮފީސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޒޯނެްއގެ ޒޯން އެޑްމިނިސްޓްރޭ 21މިޓް ލިބޭތާ ރަކަށް ޕާޑިވެލޮޕަ ވަނަ މާއްދާ.

ގޮތުްނނާއި ެއ ޒޯުނގަިއ ހިންގާ  ގުޅޭ  ކުރާ އިންވެސްޓަރުންނާެއވެ. އަދި އެ ޒޯުނގަިއ އިްނވެސްޓު  އިމުކުރަންވާނެޤާ

ޯބާޑ  ގޮތުންނާއި އެކު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ކައުންސިލްތަކާ  އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްަތކާ ުގޅޭ

 3560 ،ޒޯނުގައި ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަންވާނީ ގޮތުން އެ ންޓުންނާ ގުޅޭިރންޓެންޑެގޮތުންނާއި ޒޯން ސުޕް ގުޅޭ

 އެ ޒޯނުގެ ިޑވެލޮޕަުރެގ ޒިންމާގެ ދަށުންނެވެ.، ޒޯން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮއފީހުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން އެދެން. ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވު އެ

 3565 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 3570 ންޔާމިهللا މެންބަރު ޢަބްދުދުކުރެްއވި މެންބަރު:        ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އީތާ

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 



134 

 

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 3575 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 3580 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ 11ޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވ21ޯއަދަދު؛ 

 3585. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 11

އަްށ  ވަނަ މާއްދާ 33އެހެންކަުމން،  .21. ޖުމްލަ؛ 37. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3590ވި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން 37 

 މަށް ދަންނަވަން.އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއް

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ރި މެންބަރު މޫސާ ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެ، ރު އަޙްމަދު މުބީން ހުށަހަޅުއްަވއިބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 3595ވަަނ  37ކުރުން. ގޮތަްށ އިޞްލާޙު ގެ )ހ( އަންނަނިވި ވަނަ މާްއދާ 37ިއޞްލާޙު.  ކުެރްއވިނިޒާރު އިބްރާހީމް ތާއީދު

ނޑަެއޅުމުިޑވެލޮޕަރަކަށް ދެވޭ އި. މާއްދާގެ )ހ( ޓަކަިއ  ކަމަށް ނާޔަތްަތއް އެ ޑިެވލޮޕަރަކަށް ލިބޭގައި އެ އިނާޔަތްަތއް ކަ

ނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ރާދިވެހި ަސރުކާރުން އިސްކަންދީގެން ރާްއޖޭގައި ބިނާކުރާ މާއްދީ ނުަވތަ ޢުމް އޭގެ މުޤާބިލުަގއި

ނަޑއަޅާ ތަނެްއގައި އެ ޯޒނުން ބޭރުގައި، ދިވެހި  ތެރެއިން ވަސީލަތެއް ޕަރު ބިނާކުރުްނ އެ ޑިވެލޮ ސަުރކާރުން ކަ

ޓެކްސް ރިލީފެއް ޤާބިލު  ޑިވެލޮޕަރު ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާ އެ  ޓަަކއި އެވެ. އަިދ އެކަމެްއ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެޝަރުޠު

ނޑައެޅި ދިނުމަށް ބޯޑަށް  3600 އެވެ. ދާނެ ކަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.  އެ

 

 3605 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މްމެންބަުރ މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީއިރާގެ ދުކުރެްއވި މެންބަރު:        ކެޔޮދޫ ދާއީތާ

 3610 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 3615 11 ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 3620 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27އަދަދު؛ 

ޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވ27ޯ

 3625ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  33އެހެންކަމުްނ،  .21. ޖުމްލަ؛ 37. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެްއނުވި.
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިދު 37

 3630 މަށް ދަންނަވަން.އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއް

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވެލިދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ޅުއްވައި ދު ނާޝިދު ހުށަހަންބަރު މުޙައްމަކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެ

ވަނަ  37)ހ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާްއދާގެ 37 .ކުރެްއވި އިޞްލާޙުޔާމިން ތާއީދުهللا ޢަބްދު

ނޑައެޅުުމގައި މާއްދާގެ )ހ(.  3635ކައި ޓަ ކަމަށް ރަށް ލިބޭިޑެވލޮޕަ ނާޔަތްަތއް އެއި އެ ޑިވެލޮޕަަރކަށް ދެވޭ އިނާޔަތްަތއް ކަ

ލަތްތަކުގެ ދިވެހި ަސރުކާރުން އިސްކަންދީގެން ރާްއޖޭގައި ބިނާކުރާ މާއްދީ ނުަވތަ ޢުމްރާނީ ވަސީ އޭގެ މުޤާބިލުަގއި

ނޑަައޅާ ތަނެްއަގއި ދިވެހި  ޯޒނުން ބޭރުގައި  އެ ތެރެއިން ަވސީލަތެއް ޑިވެލޮޕަުރ ބިނާކުރުން  އެ ސަުރކާރުން ކަ

 އެ  ބިލު އިނާޔަތެއް،ޤާ ޑިވެލޮޕަރަކު ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާ ޓަަކއި އެ  ވެ. އަިދ އެކަމެއް ކުރުމަށްއެ  ކުރަންވާނެޝަރުތު

ނޑައެޅުުމގައި އެ ނަޑއެޅިދާނެ ިޑވެލޮޕަރަށް ދިނުމަށް މި ޒޯނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަށް ކަ  ެއވެ. ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޯޑަށް ކަ

 3640 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.  ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 3645 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ންޔާމިهللا މެންބަރު ޢަބްދުދުކުރެްއވި މެންބަރު:        ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އީތާ

 

 3650 01    ދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަ

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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 3655   22     ބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެން

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 3660 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ 23. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 11

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  37އެހެންކަމުްނ،  .21. ޖުމްލަ؛ 30ންާވ އަދަދު؛ . ާފސްވުމަށް ބޭނ22ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 3665 )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  22ނަޢީމް ބިލުގެ  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުހށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙަްށ އެ ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( އަްށ  32ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން ބިުލގެ 

 3670ވަނަ މާއްދާެގ  32ދެމެދު.  ހުސްވަގުތުކޮޅާ  މިނެޓު 22 )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ވޯޓަށް އެހޭކަށް ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން.

)ށ(. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަްށ 

 އަމީންޢާންމަށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 3675އި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވަ

)ށ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ  ވަނަ މާއްދާގެ  32ކުރެްއވާފަިއވާ އިްޞލާޙު. މީ ތާއީދުމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހު

ކުާރ ޒޯުނގަިއ އިްނވެސްޓު ޑިވެލޮޕަރު ކުއްޔަށް ހިފާފަިއވާ ބިން، އެވަނަ މާއްދާގެ )ށ(.  32ކުރުން. އިޞްލާޙު

ބިމުގައި ކުރަން ހުއްދަދީފައިވާ ކަންތަްއތައް ކުރުމަށް ލައިސަންސް  ދިނުން، ނުވަތަ އެ ށް ުކއްޔަށްއިންވެސްޓަރުންނަ

 ފަރާްތތަކަށް ދިނުން. ނުވަތަ ކޮންސެޝަން އެ

 3680 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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  ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 3685 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ.      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 3690 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 3695   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 3700 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 12ުދ؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދ27ައަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 11. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 11

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  32އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 32. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 3705 އަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑަްށ ހީވަނީ  ނޑުމެން  22މި ހިސާބުން އަޅުގަ މިނެޓަށް ކޮންމެހެން މަޑުކުރާނެ ކަމެއް ނެތްހެން. އަޅުގަ

  ތުއަރުވަން.ށް ދާން ފުރުޞަހުސްވަގުުތކޮޅަކަ

 3710 

 ]އަށް  10:13އިްނ  17:21ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3715ޖައްަސވައިެދއްވުމަްށ ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ކުރިއަްށ ގެންދަން ކަމަށް. ވޯޓު ެނގުމަށް ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު 

އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކކޮށްލަދެްއވުމަްށ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(. މަަރދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  39ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. 

 ޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަްށ ދަންނަވަން.ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާ

 

 3720 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި

މާއްާދގެ )ށ( އަންނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ 39މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

ޑިވެލޮޕަރަކީ ކުްނފުންޏެއް ނަމަ، ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިަފއިވާ އޮފީސް ުހންނަ އެޑްރެހާއި ކުންފުނީގެ  ގެ )ށ(.39

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރާއި ރައުސްމާލު.

 3725 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން އެދެން.ަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުއެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާމެދު ފެނިވަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 3730 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 3735 01    ދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަ

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 10    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 3740   23     ބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެން

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 3745 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ؛. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދ11ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 22ދަދު؛ އަ

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި 10

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  39 ،އެހެންކަމުން .23. ޖުމްލަ؛ 32ންވާ އަދަދު؛ . ާފސްވުމަށް ބޭނ23ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 3750 ނުވި.އިޞްލާޙު ފާހެއް ހުށަހެޅުއްވި ެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްއަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި  ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. ެހންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 22

 ށް ދަންނަވަން. އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަށް ައމީންޢާއްމަ

 3755 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ާރގެ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއި، ހުށަހަޅުއްަވއި މުޙައްަމދު ޢަބްދުލްކަރީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

)ށ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ  ވަނަ މާއްދާގެ 22ނާ އާދަމް ތާއީދުކުރައްވާަފއިާވ އިޞްލާޙު. ރޮޒައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ުދވަހުގެ  31ން ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެބޯޑުގެ ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާ )ށ(. 22ކުރުން. އިޞްލާހު

ނޑައަޅަންވާނެ މެދު އަންނަނިވި ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮތެްއ މިނިތެރޭގައި ެއކަމާ   3760އެވެ. މިނިސްޓަރު ނިންމި  ސްޓަރު ކަ

 އެވެ.  ނިންމުމުގެ ސަބަބު މިނިސްޓަރު ލިޔުމުން އަންގަންވާނެ ނިންމުން ބިނާކުރި އަސާސްތަާކއި އެ ނަމަވެސް އެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްުވން އެދެން.ވޯޓުން ވާ ގޮތަކަށް ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުމެދު ފެނިވަަޑއިގަންނަ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ  އެ

 3765 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢަބްދުލްކަރީމް  މުޙައްމަދުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 3770 ނާ އާދަމްއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ރޮޒައިއަ      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 3775 19    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުން

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 3780 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު 11. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 27 އަދަދު؛

 3785. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި 19

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް  22އެހެންކަމުން  .22. ޖުމްލަ؛ 30ދަދު؛ . ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އ22ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙު ފާހެއް ނުވި. މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3790ލީ ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު މެންބަރު ޢަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 20

 މަށް ދަންނަވަން. އްއިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއިްއވަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ހެންވޭރު ެދކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ، ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވައިހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 3795)ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  ވަނަ މާއްާދގެ 20ކަރީމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް 

 އެ ޑިވެލޮޕަާރއި ބޯޑާ ، ށް ދޭއިރުއް ތަރައްީޤކުރުމުގެ ޕާމިޓް ިޑވެލޮޕަރަޒޯނެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(.  20ކުރަން. އިޞްލާޙު

 ެއވެ. ރިކޮށް ކުރަްނވާނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯެޓއް މެދުވެއިންވެސްޓްމަންޓް ެއްގރީމަންޓެ ދެމެދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3800 ދެއްވުން އެދެން.ގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެނިވަަޑއިިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ  އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 3805 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 3810 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 10    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 3815 23        ޖުމްލަ:
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 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓު

 3820. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު 11. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 

ްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދ10ެ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  20 ،އެހެންކަމުން .23. ޖުމްލަ؛ 32. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 23މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ނުވި.ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާެހއްއަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު 

 

 3825 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ައށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 22

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  22 މާފުކުރަްއާވ! ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަށް؛ 29ބަރު އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން ،ގުޅިގެން ފާސްނުވުމާ

އެ  ،ގުިޅގެން ށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙު ފާސްނުވުމާދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ަނޢީމް ހު އަށް މަކުނުދޫ

ވަނަ  29ނެތް.  އްވި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެހޭކަށެއްަވނަ މާއްދާގެ )ކ( އަށް ހުަށހެޅު 29ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 3830މަށް ށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙު ިއްއވައިެދއްވުސްމާޢީލް ހުމާއްދާގެ )ތ(. ގަމު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އި

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ހެންވޭރު ެދކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ، ފައްޔާޟް އިސްމާޢީްލ ހުށަހަޅުއްވައި ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު 

 3835ނިވި ގޮތަށް ވަނަ މާއްާދގެ )ތ( އަންނަ 29ކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދު

ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ރޭޝަނާނަމަ، އާބިޓް ގުޅޭ މާއްދާއެއް ހިމެނޭ އާބިޓްރޭޝަނާ )ތ(. -29ކުރުން. އިޞްލާޙު

 ެރވޭ ގޮތަށް އެ ޓް އިޚްތިޔާރުކުޝީަލކާއި އާބިޓްރޭޝަން ސޫަފރާތަށްމެ އެއްބަްސވެވޭ އު ލުތަުކގެ ތެރެއިން ދެސޫއު

 . މާއްދާއެއް އޮތުން

 

 3840 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން.ވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެނިވަަޑއިގަންނަ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ  އެ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 3845 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.       މެންބަރު:ތާއީދުކުރެްއވި 

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 3850 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 3855 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3860. 27. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01މެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ ދެން

. ވަިކ 12. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު 12ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ

ަވނަ މާއްދާގެ )ތ( އަށް ގަުމ  29އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 22އަދަދު؛ 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުިވ.

 3865 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާީޢލް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙު  11

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.
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 3870 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

މާޢީލް ހުށަހަޅުއްަވއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެިރ ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސް

ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  11މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙު؛ 

 މަންެޓއްއިންވެސްޓް )ހ(. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑިވެލޮޕަރަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ޯޒނެއްގެ -11އިޞްލާޙުކުރުމަށް. 

ޓަަކއި ޤާނޫނުގައި  މުވެގެްނވާ މަްނފާއަކަށްއްޢާ ންމަތި ިއވާ ގޮުތގެވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަ 21ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއެޅި ބަޔާންކޮ  3875ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމަކުން މެނުވީ ދައުލަތަށް  ޢީޓަކައި ޝަރު އަދި ެއކަމަށް ،ންށްަފއިވާ ޮގތެއްގެ މަތިކަ

 ،ނަމަ ން ޒޯނެްއގެ އިްނވެސްޓްމަްނޓެއް ދައުލަތަށް ަނގާަމތި އްދާަގއި ބުނެފަިއވާ ގޮތުގެމާ  ދި މިއަ .ނުވާނޭނަގަިއގެން

 ވެ. ނަގަންވާނީ ކޯޓުން ަކނަޑއަޅާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ދިނުމަށްފަހުގައެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3880  ދެްއވުން އެދެން.ނިވަަޑއިަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު ފެއެ އިޞްލާޙާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 3885 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެ

 3890 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާ

 3895 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 27. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

 3900. ަވިކ 12. ނުެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 12ރުންގެ އަދަދު؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަ

ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަްށ ގަުމ  11، އެހެންކަމުން .22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 22އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުިވ.

 

 3905 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުއްވި އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހެ 11ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(، )ރ( އަދި )ބ( އަށް އެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި  11ދެން  ،ގުިޅގެން ނުވުމާފާސް

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  .ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( 17  އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެހޭކަެށްއ ނެތް.

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު 

 3910 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ިޢއްޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަީރފް ހުށަހަޅުއްަވއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ 

ކުރުމުެގ ޒޯން ާޤއިމު .އްާދެގ )ހ(ވަނަ މާ 17 ؛ފަހުމީ ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ އިްޞލާޙު މެންބަރު އިމްތިޔާޒު

"ޯބޑް އޮްފ  ުގޅޭގޮުތން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ހުއްދަ ބާިތލުކުރުމުގަާޔއި ޒޯނާ ހުއްދަދިނުމުގަޔާއި 

 3915ފާސްކުރާ  ގެ ނަުމގައި ޯބޑެއް އުފައްަދއި އަިދ މި ބޯޑު ވާްނވާނީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުންއިންވެސްޓްމަންޓްސް"

 .ންގެ ބޯޑަކަށެވެމެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަަޑއިަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު ފެއެ އިޞްލާޙާ 

 3920 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 3925 ފަުހމީ. ންބަރު އިމްތިޔާޒުތުރު ދާއިރާގެ މެމާފަންނު އު       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 3930 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭ

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 3935 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 

 3940. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތ12ް

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  17އެހެންކަމުްނ،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 3945ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ނަ މާއްދާގެ )ހ(. އަިލފުށީވަ 17

 ެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. އިްއވައި

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްަވއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަލިފުށީ

 3950ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި  17ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. 
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ގުޭޅގޮތުްނ  ޒޯނާ ލުުކރުމުގަޔާއިތިއްދަ ބާހު ދިނުމުގަޔާއި އްދަހުއިމުކުރުމުގެ ޤާޯޒން ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން. 

ދަށުން އިންތިޒާމުކުރެިވގެްނވާ "ބޯޑް އޮފް  މިނިސްޓަރުގެ ބެލުމުގެ ޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް

މި ބޯޑަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  .ޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަްނވާނޭގެ ނަމުގައި ބޯެޑއް ރައީސުލްއިންވެސްޓްމަންޓްސް"

 .ނޭވާންވާ ފާސްކުރާ މެންބަރުންގެ ބޯޑަކަށް 

 3955 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެއެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 3960 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 3965 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަ

 3970   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 3975 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 11. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 
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ދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓ12ު

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  17އެހެންކަމުްނ،  .22. ޖުމްލަ؛ 32. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 3980 ފާހެއްނުވި. ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އަށް އަލިފުށީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙު  ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާަދމް .ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 17

 އިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. އިްއވަ

 3985 

 ޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭ އިދާރީ

ރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާަދމް ހުށަހަޅުއްަވއި މާފަންނު ހުޅަނގު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަްތތެ

ިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން. ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަ 17މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރައްވާަފއިާވ އިޞްލާޙު. 

ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ  ލްކުރުމުގަޔާއި ޯޒނާތިއްދަ ބާހު . ޒޯން ޤާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގަޔާއިގެ )ހ(17

 3990ެގ ން "ޯބޑް އޮފް އިްނވެސްޓްމަންޓް"ކުރެިވގެރުގެ ބެލުމުގެ ަދށުން އިންތިޒާމުނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓަ

 .އެވެ ދަންާވނެއެކުގައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާނަމުގައި ބޯެޑއް 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 3995 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 4000 .ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ގެދާއިރާ ހުޅަނގު މާފަންނު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 17    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 4005 17    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 މަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 4010 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 01ންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެ

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 17. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27އަދަދު؛ 

 4015ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި ކު ނެތް. ވޯޓުގައި . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ17ަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  17އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އަށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 4020ހުށަހެޅުއްވި  ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ދެކުނު ހެންވޭރުވަނަ މާއްާދގެ )ށ(.  17

 އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަށް ައމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ހުށަހަޅުއްވައި މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ލްކަރީމްޢަބްދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިޢްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 4025ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ  17މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ތާއީދުކުރަްއވާަފއިާވ، އިްޞލާޙު. 

ކުރާ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން  31މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ ގެ )ށ(. 17އިޞްލާޙުކުރުން. 

 ެއވެ. ބޯޑު އެކުަލވާލައި އިފްތިތާޙުކުަރންވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4030    އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 4035 ޢަބްދުލްކަރީމް  ދުމުޙައްމަ މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 4040 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 4045 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

. ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 4050ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 12. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 11ންގެ އަދަދު؛ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރު . ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭނ12ް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  17އެހެންކަމުްނ،  .21. ޖުމްލަ؛ 37. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  ދެކުނު ހެންވޭރުއަށް 

 

 4055 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރޮޒައިނާ ާއދަމް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙު  މެންބަރުޢިްއަޒތްތެރި  އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެވަނަ ާމއްދާގެ )ރ(.  17

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.
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 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 4060ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރުރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވައި،  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ

ވަަނ މާއްާދގެ )ރ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް  17ތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙު.  ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެންބަރު

ންދާނީ މިނިސްޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެެވ. އަދި ބޯުޑގެ ސެކްރެޓޭިރއެްޓ ބޯޑު ހިނގަމުގެ )ރ(. 17އިޞްލާޙުކުރަން. 

ޤާއިމްކުރާނީ މިނިސްޓަރުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އޮްތ ުވޒާރާަގެއެވ. އަދި ބޯުޑގެ ާޢއްމު ހިންގުމުގައި އިރުޝާދު ލިިބގަންނާނީ 

 އަދި ބޯޑު ޖަވާބުދާރީ ވާނީ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި މިނިސްޓަރަށެވެ.

 4065 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 4070 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރޮޒައިނާ އާދަމް  މެންބަރު އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަބްދުލްކަރީމް  މުޙައްމަދު ބަރުމެން  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 4075 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 މަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

 4080   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 4085 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެ

ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 10. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27އަދަދު؛ 

ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި ނެތް. ވޯޓުަގއި  ދެްއވި މެންބަރަކު. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓ11ު

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(  17އެހެންކަމުްނ،  .23. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 4090 ރޮޒައިނާ ާއދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. މެންބަރުިޢްއޒަތްތެރި  ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެއަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(. ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  17

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާޢްމަށް ދަންނަވަން.

 4095 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން:

ފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހެޅުއްަވއި، މާ

ގެ )ރ(. މި ބޯޑު ހިނގަމުންދާނީ މިނިސްޓަރުގެ ބެލުމުެގ 17މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރައްވާަފއިާވ އިޞްލާުޙ؛ 

 ދަށުންނެވެ. އަދި ބޯޑުގެ ެސކްރެޓޭރިއެޓު ޤާއިމުކުރާނީ ިމނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އޮތް ވުޒާާރެއއްގަ ެއވެ. އަދި 

 4100ބޯޑުގެ ާޢއްމު ހިންގުމުަގއި އިރުޝާދު ލިބިގަންނާނީ މިިނސްޓަރުގެ ކިބައިންެނވެ. ބޯުޑ ޖަވާބުދާރީވާނީ ަރއްޔިތުްނެގ 

 މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަެށވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އެދެން. އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން

 4105 

 ]ޓުދެްއވުން ވޯ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 4110 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 22    ދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަ

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 4115 10    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުން

 21        ޖުމްލަ:

 4120 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ12ުންގެ އަދަުދ؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ22ުއަދަދު؛ 

 4125ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވަަޑިއގެންނެިވ  0ނެތް.  ދެއްވި މެންބަރަކު. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓ10ު

ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ(  17. އެހެންކަމުްނ، 21 ؛. ޖުމްލ30ަ ؛. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދ21ު ؛މެންބަރުންގެ އަދަދު

 މް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާހު ފާހެއްނުވި.ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިއަށް ަވއިކަރަދޫ ޢިއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4130އިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާހު ރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒަައއްޑޫ މީދޫ ދާއި ވަނަ މާއްދާގެ )އ(. 12

 ވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. އިްއވައިެދއް

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ޒަތްތެިރ އިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވަިއ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއް ާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއި

 4135)އ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ ވަނަ މާއްާދެގ  12މީ ތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ އިްޞލާޙު؛ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހު

، ތަކުގެ މަަސއްކަްތ ކުިރއަށްދާ ގޮތް ބަަލއި ވަޒަންކޮށް ންޓުގެ )އ(. ޒޯނުަގއި ކުރާ އިންވެްސޓްމަ 12އިޞްލާޙުކުރަން. 

 ތަކާ ބެހޭ ރިޕޯޓުތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށާއި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުން.އެ އިްނވެސްޓްމަންޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 4140 ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. އެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 4145 އިނާ އާދަމް.ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މީ.ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 4150 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 4155 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވ01ަދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 4160. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 19. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 22އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 11

ވަނަ މާއްާދގެ )އ(  12އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

 އަށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ ާއދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 4165 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙު އިްއވައިެދއްވުމަށް ފުނަދޫ ދާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. 10

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 4170ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްަވއި، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަޙްމަދު ޠާރިްޤ 

ގެ 10ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  10އީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ؛ ބުނެވިދިޔަ ބިލުގެ ތާ

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  1)ހ(. ބޯޑު އެކުެލވިގެްނވަނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4175 އެދެން.  އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 4180 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް.   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 4185 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 4190 23        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 22. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

 4195. ަވިކ 19ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެ 12ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

ށް ފުނަދޫ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަ 10އެހެންކަމުން،  .23. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްވުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 23އަދަދު؛ 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ.

 

 4200 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު.  10

ފްކުަރއްވާ! ފުނަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ތުކޮަޅކަށްފަހު( މާޢާއްމު. )ަވގުއިްއވައިެދއްވުމަްށ އަމީން

ވަނަ ާމްއދާގެ )ހ( އަށް ދެން އޮތް  11ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަްށ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާްސވުމާ ުގޅިގެން  11

ނ( ުކރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ވަނަ މާއްދާގެ ) 10 ެށްއ ނެތް. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެހޭކަ

 4205 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އިްއަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.هللا މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 މޭޒުން  ވާހަކަދެްއކެުވން: އިދާރީ

ނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި ޅުްއަވއި، ހެްނވޭރު ދެކުހުށަހަهللا ބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެިރ މެން

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  10މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛ 

 4210އާއި  އަދި އެ ބޯޑުެގ މެންބަރުންގެ އުޖޫރަ ވަކިކުރާނީ، ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށް)ނ(.  -10އިޞްލާޙުކުރަން. 

ނޑަައޅާއި  ެއވެ. ނީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާނާޔަތް ކަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 4215 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:



158 

 

 4220 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޢަބްދުލްކަރީމް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 4225 11    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދި

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 4230 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. 22. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ަވިކ 11. ނުެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 4235ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ކުރެންދޫ  10އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. ށަހެހުهللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4240އިނާ އާަދމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ ރާެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒަވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( ައއްޑޫ މީދޫ ާދއި 10

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އާމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 ން: މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވު އިދާރީ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޅުއްވައި، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 4245ގެ )ނ(. 10ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަންނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރަން.  10ން ތާއީުދކުރެްއިވ އިޞްލާޙު؛ ޔާމިهللا ޢަބްދު
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ެއވެ. އަދި ެއ  ުކ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ އެކުރާނީ ރަ ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮްށ ވަކި 

ނަޑއަޅާނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. އިާއއި  ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އުޖޫރަ  ނާޔަތް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4250 ން އެދެން. އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 4255 އިނާ އާދަމް.ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ން. ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ 

 4260 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   27     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭ

 4265 27        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 22. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

 4270. ަވިކ 11. ނުެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 21ދު؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަ

ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 
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އްދާގެ )ނ( އަށް ައއްޑޫ ވަނަ މާ 10އެހެންކަމުން،  .27. ޖުމްލަ؛ 39. ފާްސވުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 27އަދަދު؛ 

 މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުިވ.

 

 4275 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނާ އާާދމް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙު ާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒަައއްޑޫ މީދޫ ދާއި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(. 19

 މަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.އިްއވައިެދއްވު

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 4280ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ، ރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދާމް ހުށަހަޅުއްވައިއަްއޑޫ މީދޫ ދާއި

 -19ންނަނި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން. އަ ގެ )ހ(19އީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު؛ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާ

ސަްނގެ ގޮުތަގއި ހުންނާނީ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ ޑުގެ ެޗއަރޕާސަނާއި ވައިސް ޗެއަރޕާ)ހ(. ބޯ

 ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުވާ އެ ބޯުޑގެ މެންބަރެކެެވ.

 

 4285 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 4290 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިނާ އާދަމް ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

 4295 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   21     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި

 4300 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4305. 22ގެ އަދަދު؛ . ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުނ01ްދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ަވިކ 17. ނުެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 19ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 1ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  19އެހެންކަމުްނ،  .21. ޖުމްލަ؛ 30ވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ . ާފސ21ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުިވ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރޮޒައަށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ 

 4310 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަމީދޫ ދާއި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަްށ އައްޑޫ 19

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެހޭކަށެްއ  19ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން 

 4315ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ 71ނެތް. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އިްއަވިއދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ހެންވޭރު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 4320އަންނަނިވި ގޮތަށް  ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( 71އިޞްލާޙު؛  މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ  މެންބަރު

 ތަޖުރިބާ ޢިލްމާއި އެކަށޭނަ ދާއިރާއަކުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަކުއެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(.  71އިޞްލާޙުކުރަން. 

 .ވެަފއިވުން އަހަރު 1 މަދުެވގެން  ޚިދުމަތްކުރާތާ ެއްއގައިދާއިރާ އެ އަދި .ހުރުން ހުނަރުވެރިކަން ފަންނާއި ،ހުރުމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4325 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 4330 ނިޒާރު.ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 4335 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 4340 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

. 22. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

 4345. ަވިކ 12. ނުެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 10ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން

ހިތަދޫ އަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  71އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 30. ފާްސވުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 21އަދަދު؛ 

 ޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވި އި

 

 4350 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު  71

 މަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.އިްއވައިެދއްވު



163 

 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 4355ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ިރ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުށަހަޅުއްވަިއ، ހަނިމާދޫ ދާއިބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

 71ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނިނި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރަން.  71އިން ޝަހުދީ ތާއީުދކުރައްވާަފއިާވ އިޞްލާުޙ؛ ޙުސަ

ފަންނާއި ، ލްމާއި ތަޖުރިބާ ހުރުމާށޭނެ ޢިއެ މެންބަރަކު ތަމްޞީލްކުރާ ދާއިރާއަކުން އެކަގެ )ހ(. ވަނަ މާއްދާ

 ހުނަރުވެރިކަން ހުރުން.

 

 4360 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 4365 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ބީން.ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދީ.ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 4370 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 20    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 4375 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 4380. 22. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01މެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ ދެން

. ަވިކ 22. ނުެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 20ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބިލެތްދޫ  71އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 30. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21އަދަދު؛ 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 4385 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާުޙ هللا ވަނަ ާމއްދާެގ )ބ( ުކރެންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 71

 މަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.އިްއވައިެދއްވު

 

 4390 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ތެިރ ހުށަހެޅުއްަވއި، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްهللا ބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަންނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.  71ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ؛  މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ކުެށްއ ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެްއ  ރިޝްވަތުގެ ކުެށއް ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ ުކށެއް ނުވަތަ ވަްއކަމުގެ)ބ(.  -71

 ލާގަިއވާ މީހަކަށް ނުވުން.ހަކަށް ނުވުން. ނުވަަތ ކޯޓު މަރުޙައެްއވެސް އިެރްއގައި ސާބިުތެވފައިވާ މީ

 4395 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތަކށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 4400 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް    ދުކުރެްއވި މެންބަރު: އީތާ

        

 4405 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 77    ދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަ
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 25    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 4410   75     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުން

 75         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި          ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 4415 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ 25ބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެނ27ްއަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 11

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  71، އެހެންކަމުން .21. ޖުމްލަ؛ 38. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 25މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 4420 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙު ފާހެއްނުވި. هللا އަށް ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ައއްޫޑ މީދޫ  ވަނަ މާއްދާގެ 72

  މަށް ދަންނަވަން.ވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްއިއް 

 4425 

 ެވވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިއް 

އި ވެލިދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޅުއްވަރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަްއޑޫ މީދޫ 

އިޞްލާޙުުކރަން. ބޯޑުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ ގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް 72ޔާމިން ތާއީދުކުަރއްާވފައިވާ އިޞްލާޙު. هللا ޢަބްދު

ނޑައަޅާ ތަނެްއގައި ަމދުވެގެން  ނަޑއަޅާ ަވގުަތކު، ކަ ދުވަުހގެ ނޯޓިސް  3އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ބޯުޑގެ ެޗއަރޕާސަން ކަ

 4430  އެވެ. ދިނުމަށްފަހު ބޯޑުގެ ބައްދަލުުވންތައް ބޭއްވިދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.  ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު އެ
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 4435 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދުކުރެްއިވ މެްނަބުރ:        އީތާ

 4440 

 01    އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 4445 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި 

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 4450 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުނ01ްދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ 12. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 12

 4455ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  72އެހެންކަމުްނ،  .22. ޖުމްލަ؛ 30ނުންާވ އަދަދު؛ . ާފސްވުމަށް ބ22ޭމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އަށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު މުޙައްމަދު ނާޡިމު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ 72

 4460 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 
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 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހަޅުއްވައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  72ލްކަރީމް ތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙު. މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ނޑައަޅާ ވަގުަތކުރޕާޓަކައި ބޯޑުގެ ެޗއަ ލިްއޔަތުތައް އަާދކުރުމަށްއޫބޯޑުގެ މަސް)ހ(.  -72އިޞްލާޙުކުރަން.   4465 ،ސަން ކަ

ނަޑއަ ރަށް )މާލެ ންކުރާވެރިކަ  ެއވެ. ބޭްއވިދާނެ ވުންބައްދަލު ޯބޑު ތަނެްއގައި ޅާއިން( ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްުވން އެދެން.  އެ

 4470 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 4475 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްދުކުރެްއިވ މެްނަބުރ:        އީތާ

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 4480 13    ރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 4485 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ްއކެުވން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ   
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. ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 22އަދަދު؛ 

 4490ްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދ13ޭ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  72އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ާފހެއްނުވި. އަށް ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4495ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. އަިލފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ  72

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްަވއި ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި އަލި

 4500ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރަން.  72ޔާމިން ތާީއދުކުރައްވާަފއިާވ ިއޞްލާޙު؛ هللا މެންބަރު ޢަބްދު

އިްނ  ޓަކައި އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ންޓްރޯލްގެ ބޭނުމަށްކަސްޓަމްސް ކޮ ކޮންމެ ޒޯނެއްަގއި)ހ(.  72

މަދު  ަޓކަިއ އެއިްނ ކޮންމެ ޒޯެނއްަގިއ ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ ކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޛުކުރާ ޤާނޫނުތައް ތަްނފީޛުތަންފީ

ނޑުތަކަކީ ކޮބައިކަން މޯލްިޑވްސް  ނަޑއަޅަ އިން ހަދާ ގަވާ  ކަސްަޓމްސް ސަރވިސްމިންވަރުގެ މިންގަ  އި،އިދެްއަގއި ކަ

 .ެއވެ ވާނެއިދު ހިނގަން ވާގަ ސްޓަމްސް ސަރިވސްގެ ޤާޫނނާއި ކޮންމެ ޒޯނެއްަގއި މޯލްިޑވްސް ކަ

 4505 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.  އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 4510 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  އްވި މެންބަރު:ހުށަހެޅު

 ން ޔާމިهللا ްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިދުކުރެްއިވ މެްނަބުރ:        އީތާ
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 4515 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 4520   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ލަ:ޖުމް

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 4525 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ . ނުފެނ21ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . 11ވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނ12ު

)ހ(  ވަނަ ާމއްދާގެ  72އެހެންކަމުްނ،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 4530 މަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. ާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްއަށް އަލިފުށީ ދާއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާުޙ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި  70

 މަށް ދަންނަވަން. ްއވުމަށް އަމީންޢާއް އިްއވަަވއިދެ

 4535 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާަދމް ހުށަހަޅުއްވައި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ގޮތަްށ  އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 70 ؛ދުކުރަްއވާފަިއވާ އިްޞލާޙުއީމެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާ

ޓަކައި ނެގެިޓްވ  މާޔަތްކުރުމަށްރާއްޖޭަގިއ ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ހި)ހ(. ޒޯނެއްގެ ބޭރުން  -70އިޞްލާޙުކުރަން. 

 4540ރައްޔިތުްނގެ  ެއވެ. ައދި މި ލިސްޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ެއކަށައަޅަްނވާނެ މަތިން ލިސްޓެއް މިނިސްޓަރުެގ ލަފާގެ

 .އެވެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންވާނެ ރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވައިއީސުލްޖުމްހޫމަޖިލީހަށް ރަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްުވން އެދެން.  އެ

 4545 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 4550 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ދުކުރެްއިވ މެްނަބުރ:        އީތާ

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 4555 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 4560 ފާހެއްނުވި        :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެުވން:   

. ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ންބަރުންެގ އަދަުދ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މ22ެ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 22އަދަދު؛ 

 4565ވޯޓުގައި ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި ވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނ12ު

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  70އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.އަށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4570ށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހު 21

 މަށް ދަންނަވަން. އަމީންޢާއް  ދެްއވުމަށްއިްއވަަވއި

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ މޭޒު

ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްަވއި މަހިބަދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެ

 4575 21ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރަން.  ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި  21ބުނެވިދިަޔ  ޠާރިޤް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު؛

ގެ ކުޑަޮބޑުމިން ދެނެަގތުމަށާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަރކާތްތަކުހަތަުކގައި ހިްނގޭ އިޤްތިޞާދީ ޒޯން)ށ(. ވަނަ މާއްދާގެ 

ހިސާބުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، މޯލްޑިވްސް އިްނލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީްނ  ތަުކގެ ޓެކްސް އެކްސްޕެންިޑޗަރނާޔަތްއިދެވޭ 

ނަޑައޅާ މަޢުލޫމާތު ހަދާ ގަވާ މަތިން، ޒޯން ޑިވެލޮޕަރުންނާއި  އިުދަގއި ބަޔާންކުރާ ގޮތެްއގެއެ ގަވާ އިދެްއަގއި ކަ

 އެވެ. ައށް ހުށަހަޅަންވާނެ އިންވެސްޓަރުން އެ އޮތޯރިޓީ

 4580 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްުވން އެދެން.  އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 4585 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރިޤްމެންބަރު އަޙްމަދު ޠާމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ދުކުރެްއިވ މެްނަބުރ:        ތާއީ

  

 4590 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 13    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 4595   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        :ޖުމްލަ

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 4600 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެުވން:   

. ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ . ނުފެންނަ 71. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 22އަދަދު؛ 

ވޯުޓަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . 11ވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: . ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނ13ު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 21އެހެންކަމުްނ،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 4605 އަށް ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާސްެވްއޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( އަްށ ފުނަދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާުޙ ފާސްވުާމ  21

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  21)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ... ވަނަ މާއްދާގެ  21ގުިޅގެން 

 4610)ށ( އަށް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ  ވަނަ މާއްދާގެ  21މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙު ފާްސވުމާ ގުިޅގެން، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(.  23ހޭކަށް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިްޞލާޙަށް ވޯޓަށް އެ

 23އާދެ!  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު.ނާޡި  ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

. ވެސް ހުށަހެޅިފަ ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ުއނިކުރުމަށް 23 ށް ިއޞްލާޙެއް ވެސް ހުށަހެޅިފައި،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަ

 ެރްއުވމަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު.ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކު 23ޖެހެނީ  ންވީމާ، ކުރިން ދަންނަާވލަން މިއެހެ

 4615 މަށް ދަންނަވަން. ްއވުމަށް އަމީންޢާއް އިދެވަ އިްއވަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ގަމު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާީޢލް ހުށަހަޅުއްވައި ހެްނވޭ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރުމަށް. 23ކުރަްއވާފަިއވާ އިްޞލާޙު. ޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުމެންބަރު މު

 4620 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވުން އެދެން.  ިއއްެވވި ިއޞްލާޙަށް އެ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 4625 

 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ދުކުރެްއިވ މެްނަބުރ:        ތާއީ

 

 4630 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 4635   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަ

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 4640 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެުވން:   

. ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ 10އަދަުދ؛  . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ 20އަދަދު؛ 

ވޯޓުގައި ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި ވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނ12ު

ނަ މާއްދާގެ )ށ( ވަ 21އެހެންކަމުްނ،  .22. ޖުމްލަ؛ 32. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 4645ވަަނ  21 އަށް ގަމު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ިއްޞލާޙު ފާހެއްނުވި.

)ށ( އަްށ ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވަނަ މާއްދާގެ 23މާއްދާގެ؛ މާފްކުރަްއވާ! ދެންމެ ދެންނެވި، އާދެ، އެއީ 

ހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާްސނުވިކަމުަގއި ދަންނަވަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮުތގައި ިމ ށަމެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހު

 ދަންނަވާލީ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(
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 4650 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް 23

 މަށް ދަންނަވަން. ވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއް އިއް 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 4655މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގް  މް ހުށަހަޅުއްވައި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡި ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

މާއްާދގެ  މިގެ )ށ(. 23ތަށް އިޞްލާޙުކުަރން. ގޮ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ައންނަނިވި 23ދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. އީތާ

ނޑަައޅާ ސަރަޤާ ުތގައި މިގޮ ޒޯނެްއގެ ނަމަވެސް، )ހ( އެހެން އޮތް އާއި ކުާރ  ގާ ވިޔަފާރިއްދެްއަގއި، ހިންހަނޫނުން ކަ

ތެޭރަގއި އެ ޒޯނެްއގައި ރިޯސޓާއި މިންވަރެއްގެ  ނޫން ވުރެ ބޮޑު  އަށް ސައްތަިއން 21ގެ މަންޓު އިންވެސްޓް

 ވެރިކަމުގެ އެހެން އިންެވސްޓްމަންޓުތައް ކުރުމަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅަ އެވެ. ފަތުރު

 4660 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 4665 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް.ވަިއކަރަދޫ ދާއި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގު.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 4670 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 4675   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 4680 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 20އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 1ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ަވކ11ި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް  3އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 32. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 4685މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙު ފާސްވެއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

ނުޑ ަވޒަންކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. މި ހިސާބުން  މެންބަރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސަްއކަތްޕުުޅގެ ައުގ އަުޅގަ

ނޑަްށ ގޯެހއް ހުސްވަގުުތކޮޅަކަްށ؛ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން. އާދެ! އަުޅަގނޑަށް އިޝާރާތެްއ ލިބިއް ޖެ، ދެންމެ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ، ދެންމެ ކުރިން ދެންނެވި  23ދަންނަވާލެވިއްޖެ. ވަރަށް ބޮަޑށް މާފަށް އެދެން! ނަތީޖާގައި ވާ ގޮތުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  23ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން 

 4690 ވި އިޞްލާޙު ފާހެއްުނވި.ހުށަހެޅުއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އާދެ! މި ހިސާބުން އަޅުގަ

 ކުރަްއވަމުންގެންދަާވކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަމޭ. މި ހިސާބުން ހުސްވަގުތުޮކޅަކަށް ފުރުަޞތުއަރުވަމޭ.

 4695 

 ]އަށް  21:19އިްނ  19:13ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4700ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ފަށަން ކަމަށް. އާދެ! ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިކް ޒޯން ބިލުގެ މަަސްއކަތް ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. 

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުމުެގ މަސައްކަތް ކުިރއަށް މި ގެްނދަނީ. ވޯޓު ނެގުމަށް ޓަަކިއ  އެގޮތުން

ޖަހަން ބެހޭ ބެލް އިދާރީ މޭޒުން ޖައްސަވައިެދއްވުން އެދެން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ 
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ވަނަ ާމްއދާގެ )ށ(. ހިތަދޫ ދެކުުނ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  23ށްއަުރވަން. ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮ

 ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވި އިްޞލާޙު އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް އަީމންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 4705 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ވަިއ، ހެންވޭރު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއް

ވަަނ މާއްާދގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް  23މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙު. 

މި މާއްާދގެ )ހ( އެހެން އޮތް ނަަމވެސް، ޒޯެނއްެގ ގޮުތގަިއ މި ޤާނޫނުން ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(.  23އިޞްލާޙުކުރަން. 

 4710އިންަސއްތަ އަށް ވުރެ ޮބޑު ނޫްނ  31ނަޑއަޅާ ސަރަަހއްދެްއގައި ހިންގާ ިވޔަފާރި ާއއި ކުރާ ިއންވެސްޓްމަންޓުގެ ކަ

މިންވަރެއްގެ ތެޭރގައި އެ ޯޒނެއްަގއި ރިސޯޓާއި ފަތުރުވެިރކަމުގެ އެހެން އިްނވެސްޓްމަންޓުތައް ކުރުމަކަށް މި ޤާނޫނު 

 ހުރަހެއް ނާޅަ އެވެ.

 

 ްއެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެރި

 4715 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 4720 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަބްދުލްކަރީމް. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 4725 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 10    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއް

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 4730 23        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދަދު؛ ތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަ

 4735. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 11. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 20އަދަދު؛ 

ަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވ10ަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  23އެހެންކަމުން،  .23. ޖުމްލަ؛ 32. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާެހއްނުވި. 

 

 4740 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙު ާދގެ )ށ(. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާވަނަ މާއް 23

  ދަންނަވަން. މަށްއްއިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 4745ގެ ޢިއްޒަތްެތިރ ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވަިއ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަްނ.  23މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. 

ދިވެހި ސަރުކާރުން އިސްކަންދީގެން ރާއްޖޭަގއި  ނަމަވެސް މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްމި  -ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 23

ނޑަ  ނަޑައާޅ ސީލަތްަތކުގެ ތެެރއިން ވަސީާމއްދީ ނުވަތަ ޢުމްރާނީ ވައަޅާ ބިނާކުރުމަށް ކަ ލަތެއް ިދވެހި ސަރުކާރުން ކަ

 21ގެ ޒޯުނގަިއ ކުރާ އިްނވެސްޓްމަންޓު ކޮށް، އޭެގ މުޤާބިލުގައި އެތުެއ ިޑވެލޮޕަރު ބިނާކުރުން ޝަރު ތަނެއްަގއި

 4750 ާޓއި ފަތުރުވެރިކަުމގެ އެހެންސޯރި އްގެ ތެޭރަގއި، އެ ޒޯނެްއގައިވުރެ ޮބޑުނޫން މިންވަރެ އަށް އިންސައްތަ

 ވެ.އެ ނާޅަ ދަ ދިނުމަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްަތއް ކުރުމުގެ ހުއްއިންވެސްޓްމަންޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެއެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ 

 4755 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [



178 

 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް.  އްވި މެންބަރު:ހުށަހެޅު

 4760 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ 

 4765 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 4770 ފާހެއްނުވި        ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަ

ދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 20އަދަދު؛ 

 4775ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި  އްވި މެންބަރެއް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދ11ެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  23އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 30. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާެހއްނުވި. އަށް ގަމު ދާއިރާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4780ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވާ އިޞްލާޙު  22

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާންމަށް ދަންނަވަން. 

 

 :އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން
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ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްަވއި، ވެލިދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 4785ެގ 22ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް.  22ން ތާއީުދކުރަްއާވފައިވާ އިޞްލާޙު. ޔާމިهللا ޢަބްދު

ނުވަަތ  ،ުނވަތަ ވިޔަފާރީެގ ޭބނުމަށް ބޭނުންކުރާ ،ޓަަކއި ބޭުނންކުރާ ދިރިއުޅުމަށް ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ގެނެއް ޒޯ -)ހ(

ނޑުވެިރކަމަށް ބޭނުންކުރާ ބިންތަކުގެ ކެަޓގަީރގައި ހިމެނޭ ަވކިފަރާތަކުން  ސިނާޢީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ދަ

ިތޞާޞް ލިބޭ އްދެްއގެ އިޚްހަ ސަރަ އެ ކަށް ޫދކޮށްފައިނުވާ ބިންފަރާތަ  މިލްކުކޮށްފައިނުވާ ުނވަތަ ބޭުނންކުރުމަށް ވަކި

އްދުގެ ބަެއްއ ހަމާއެކު ޒޯނުގެ ސަރަހުއެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ރު ން އެކަަށައޅާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާކުލޯކަލް ކައުންސިލަ

ނަޑއެޅިދާނެ  4790 ވެ.އެ  ކަމުގައި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދު ފެމެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 4795 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ން.ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 4800 

 01    ދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަ

 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 4805 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަ

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 4810 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަ

. ފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 20. ހާޒިރުެވަވޑަިއެގން ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ އަަދދު؛ 01؛ އަދަދު

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި 11. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 19

 4815. 37. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21ގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއި

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް  22އެހެންކަމުން،  .21ޖުމްލަ؛ 

 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްުނވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4820ޙު ހ(. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާވަނަ މާއްާދގެ ) 22

 މަށް ދަންނަވަން. އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއް

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ޅަނގު ދާއިރާެގ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިާޔޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވަިއ، މާފަންނު ހު

 4825ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ  22ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރައްވާފަިއާވ އިޞްލާޙު. 

ޓަކައި ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ިވޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ  ރިއުޅުމަށްދި -ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 22އިޞްލާޙުކުރުން. 

ނޑުވެިރަކމަށް ބޭނުންކުރާ ބިންތަކުގެ ކެޓަގަީރގައި ހިމެނޭ ބިންނުވަތަ ސިނާޢީ ބޭނުމަށް   ،ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ދަ

ކަންކަމަށް ރައްޔިތުން އިންވެސްުޓކޮްށ ޒޯނެްއގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ަނމަ، އެ ތަންތަނަީކ މަތީގަިއ ބަޔާންކުެރވުނު 

ކަުމަގިއ އް ކެޓަގަީރއެްއގެ ބިންއެ  ެއ ހުރިހާ ބިމަކީ ވެސް  ،ނަމަ ކަމުގަިއ ނުވާބޭނުންކުރަމުންދާ ތަންތަން

ނަޑއެޅުމަށްފަހު، އެ ބިން ޒޯނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ަކނޑަެއޅިދާނެ  4830 ވާލުކުެރވިދާނެހަ ެއވެ. އަދި އެޮގތަށް ކަ

 އެވެ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 4835 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 4840 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ

 17    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 4845 19    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 21        ޖުމްލަ:

 4850 ފާހެއްނުވި        ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 17ންބަރުންެގ އަދަުދ؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މ20ެއަދަދު؛ 

 4855ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . 19

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  22މުްނ، އެހެންކަ .21. ޖުމްލަ؛ 30. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުނވި. ތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްށް މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްއަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 4860 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށް ވެސް ހުށަހެޅިފައިވޭ. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރު 22 އި)ށ( އަށް އިޞްލާޙަކާވަނަ މާއްދާގެ  22އާދެ، 

ރުމަށް. އަމީންޢާއްމު އިއްަވވާލަދެްއވުމަްށ ކުވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އުނި 22ފުރަތަމަ ދަންނަވައިލާނީ ، އެހެންވީމާ

 ދަންނަވަން.
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 4865  މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ހުށަހަޅުއްަވއި، ހެންވޭރު ެދކު ލްެމންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީތެރި ޢިއްޒަތްގަމު ދާއިާރގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރަން.  22ކުރަްއވާފަިއވާ އިްޞލާޙު. ތާއީދު ކަރީމްޢަބްދުލްމަދު މުޙައްމެންބަރު 

 
 

 4870 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 4875 ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

  ލް ރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީގަމު ދާއިރާގެ މެންބަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ކަރީމް.ޢަބްދުލްމަދު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައް ހެންވޭރު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 4880 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ

 19    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 4885 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 4890. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 12. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 20އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 19
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)ށ(  ވަނަ މާއްާދގެ 22އެހެންކަމުން،  .23. ޖުމްލަ؛ 32. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އުނިކުރުމަށް ފާހެއްނުވި.

 4895 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިަވއިަކރަދޫ ދާއި .ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 22ދެން އޮތް އިޞްލާޙު 

 ދަންނަވަން. ދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އިްއަވަވއި

 

 4900  މޭޒުން އިްއެވވުން: ދާރީއި

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މް ހުށަހަޅުއްވައި، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިމެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡި  ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި

ެގ  22ކުރަން. ނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަ 22ކުަރްއާވފައިވާ އިޞްލާޙު. ޔާމިން ތާއީދުهللا ޢަބްދު

 21އަމިއްލަކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން ސަރުކާރަށް ދައްަކންޖެހޭ ޓެކްސް، ޒޯނުގެ ބިމެއް އަމިއްލަކުރުުމގައި  ބިމެއް)ށ( 

  ވެއެ  ވާނެޚަލާްސކުރަން  އިއަހަރުން ދައްކަ

 4905 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 4910 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް ިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ންޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 4915 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 4920   27     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:



184 

 

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 27        :ޖުމްލަ

 ފާހެއްނުވި        :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 4925 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ . ނުފެނ22ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 22އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 12

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  22އެހެންކަމުން،  .27. ޖުމްލަ؛ 39. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 27މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 4930 މް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ާފހެއްނުވި.ަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް  އަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ އެްއކޮށް ުއނިކުރަން ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ  21)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ( އާދެ!  .ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 21

 ދެްއވުަމށް ދަންނަވަން. ޅުއްވާ އިޞްލާޙު ިއއްަވއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަ

 4935 

  މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ިޢއްޒަތްތެރި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ްއވަިއ، ހުށަހަޅު هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާ އެްއކޮްށ  21ގެ . ބުނެވިދިޔަ ބިލުފަިއވާ ިއޞްލާޙުކުރަްއވާތާއީދު މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް

 އުނިކުރަން.

 4940 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 4945 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަބްދުލްކަރީމް  މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 4950 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19    މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 4955   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 4960 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 11. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 22އަދަދު؛ 

ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް 19

ވަނަ މާއްާދ  21އެހެންކަމުން، ބިލުެގ  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 4965 )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ފާހެއްނުވި.އުނިކުރަން 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އިޞްލާުޙ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް ހުށަހެޅުއްވި  22އަނާރާ ނަޢީމް  މެންބަރު ޢިއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 21ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެހޭކަެށއް ނެތް.  21ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން، އެ ކަމަނާ 

 4970ިއޞްލާޙު ށަހެޅުއްވި ހު ަޝހުދީ ޙުސައިން މެންބަރުޢިްއޒަތްތެިރ  ގެދާއިރާ ހަނިމާދޫވަނަ މާއްާދގެ )ހ(. 

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫހުށަހަޅުއްވައި،  ޝަހުދީ  ޙުސައިން މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

 4975ެގ 21ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  21ތާއީދުކުރައްާވފައިވާ އިޞްލާޙު.  މުބީން  ޙްމަދުއަ
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ން ނޫނުގެ ދަށުހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް، މި ޤާމި ޤާނޫނުގެ ކުރީގެ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެ )ހ(.

ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ބިން، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްނވެސްޓްމަްނޓް އެގްރިމެންޓު ތަ އިިމޓްގައި ުނވަޒޯނެއް ހެދުމަށް ދޫކުރެވޭ ޕާ

އިން ސައްތަ ިދވެހިންނަށް ހިއްސާ އޮންނަ ހަމަ ކޮންމެ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ުކންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން، ަސއްތަ 

 އެވެ. ކުރެިވދާނެންފުންޏަކަށްމެ، މިލްކުކު

 4980 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެއެ އި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 4985 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 4990 01    މްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖު

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 4995   23     ަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓު

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 5000 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބިވ  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ01ްމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 27. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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. ޯވޓުަގިއ 11. ަވކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 21އެހެންކަމުން،  .23. ޖުމްލަ؛ 32. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23ންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރު

 5005ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ  މެންބަރު ޙުސައިން ަޝހުދީޢިއްޒަތްެތރި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ( އަށް ވަނަ މާއްދާެގ )ހ

 ފާހެއްނުވި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާޙު ށަހެޅުއްވި ހު ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއަޒތްތެރި  ދާއިާރގެ ޅަނގުހު މާފަންނުވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(.  27

 5010 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ުކރެންދޫ ދާއިރާގެ ހުށަހަޅުއްވަިއ،  މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްޢިއްޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ  27ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު.  هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 

 5015 ލޮޕަރެްއގެ ނުވަތަ އިންެވސްޓަރެްއގެ ވެޑި ްއގައި ހިްނގާ އިްނެވސްޓްމަންޓެއްަގއި ޒޯނެގެ )ށ( 27އިޞްލާޙުކުރަން. 

މުތަުކގެ ަވޒީާފދޭ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މީހުންގެ ޤާފަންނީ ނުވަތަ ެއޑްަވއިޒަރީ މަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ސްަޕވަިއަޒރީ ނުވަތަ

ުނވާނެ ވުރެ އިތުުރވެގެން ށްއަ  އިންަސއްތަ 1ދަދު، އެ އިންވެސްޓްމަންެޓްއގަިއ މަސަްއކަތްކުރާ ޖުމްލަ ުމވަްއޒަފުންގެ އަ

 އެވެ.

 

 5020 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ނިވައެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 5025 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    ންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރު
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 5030 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެރި 

 5035 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5040. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ބަރުންގެ އަދަދު؛ މެން

ވޯުޓގަިއ  ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް.. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ 11މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 27އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 30މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާްސވ21ުބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އިޞްލާޙު ށަހެޅުއްވި ހު މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްޢިއްަޒތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް 

 5045 ފާހެއްނުވި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާޙު ށަހެޅުއްވި ހު ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރުޒަްތތެރި ޢިއް  ދާއިާރގެ ވަިއކަރަދޫ .ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 27

 ެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.އިްއވައި

 5050 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫހުށަހަޅުއްވަިއ،  ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަްތތެރި  ދާއިާރގެ ވަިއކަރަދޫ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ  27ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު.  މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު

ލޮޕަެރްއގެ ނުވަތަ އިންވެްސޓަރެްއގެ ންގާ އިންެވސްޓްމަންޓެއްަގއި ޑިވެޒޯނެއްަގއި ހި .ގެ )ށ(27އިޞްލާޙުކުރުމަށް. 

 5055އިން ބޭރުެގ މީހުންގެ  ިއަޒރީ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާދޭ ާރއްޖެވަސުަޕވަިއަޒރީ ނުވަތަ ފަންނީ އެޑް  މަސައްކަތްކުރުމަށް
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 ނުވާނެ ވުރެ އިތުރުެވގެން އިންަސއްތަ ައށް 1ދަދު އެ އިްނވެސްޓްމަންޓެްއގަިއ މަސައްކަްތކުރާ ޖުމްލަ ުމވަްއޒަފުންގެ އަ

 އެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5060 ދެއްވުން އެދެން. ކަށް ވޯޓު އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 5065   ނާޡިމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މުޙައްމަދުދީދީ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 5070 17    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   23     އަދަދު: ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 5075 23        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 5080. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު 17. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 20އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި 12
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް  27އެހެންކަމުން  .23. ޖުމްލަ؛ 32ދު؛ . ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދ23ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެްއނުވި.  ނާޡިމް ޙައްމަދު ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މު

 

 5085 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު ނާޡިމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(. ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ 27

އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްަމށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ވައިކަރަދޫ ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ވަނަ  27ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙު ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން، އެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު  27ނާޡިމް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(. ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ  27މާއްދާގެ )ނ( އަށް ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެހޭަކށެއް ނެތް. 

 5090 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ ޝަހުދީ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙު އިްއވައިދިނުމަށް އަމީންޢާްއމަށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުީދ ހުށަހަޅުއްަވއި، ބިލެތްދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

ެގ 27ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  27ތާއީދުކުރަްއާވފައިވާ އިޞްލާޙު.  އަޙްމަދު މުބީން

 5095ޖޭަގއި ހިންގަމުންދާ އެއްވެސް ާމލީ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް، ޒޯނުަގއި ވަޒީފާ އަާދުކރާ ބިދޭސީއަކު ދިވެހިރާއް)ޅ(. 

ނަމަ، އެ ގޮތުން ފޮނުާވ  އިން ބޭރަށް ފޮނުވާ އޭނާގެ މުސާރަ ނުވަތަ މުާސރައިގެ އެްއވެސް ބަެއއް ދިެވހި ރާއްޖެ

 އެވެ. އިންސައްަތިއގެ ރެމިޓެންސް ޓެކުހެއް ދައުަލތަށް ނޭގޭނެ 3 އިން ފައިސާ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 5100  ދެއްވުން އެދެން.އިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ފެނިވަޑަ  ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 5105 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީ       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:



191 

 

 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 5110 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 5115 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރު 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 5120 ؛. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދ31ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 20އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި 22

ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ(  27 ،އެހެންކަމުން .22. ޖުމްލަ؛ 39. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ބަރުންގެ އަދަދު؛ މެން

 ނުވި. ހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްހުށަ އަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ

 

 5125 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މީ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ ފަހު ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒުއުތުރު ދާއިރާގެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(. މާފަންނު 22

 ށް ދަންނަވަން.އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 5130ދާއިރާގެ  މާފަންނު ހުޅަނގު، ހުށަހަޅުއްވައި  ފަހުމީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

)ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  ވަނަ މާއްާދގެ 22ތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ އިޞްލާހު.  ތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ފަލާޙްޢިއްޒަތް

ނާޔަތްތަކުގެ ބޭރުން ހިމެނޭ ޒޯނަކަށް މި ާމއްދާގެ )ހ(ެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި ލިބިދޭ އި ގެ )ށ(. 22ކުރަން. އިޞްލާޙު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިޔާދަތީ ާބރާއި މިނިވަންކަމާިއ އިސްތިްޤލާލު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ، އެންމެހައި ކަންކަުމގެ މަްއޗަށް 

 ެއވެ. ންގަންވާނެއެންމެހައި ޤާޫނނުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޞާޞް ހިއާއި ާރއްޖޭގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީ

 5135 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ނިވަަޑއިގަންނަ މެދު ފެވި ިއޞްލާޙާ ިއއްވެ  އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 5140 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފަހުމީ ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 5145 01    ގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން

 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 5150   22     މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 5155 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ . ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުނ01ްދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 20އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި 12

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް  22އެހެންކަމުން  .22. ޖުމްލަ؛ 30ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސްވުމަށް 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 5160 ނުވި. ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްފަހުމީ  އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ  ޒަްތތެރިވަނަ މާއްާދގެ )ށ(. ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް 01

 ދެްއވުމަށް އަމީންޢާްއމަށް ދަންނަވަން.އިްއވަަވއި

 5165 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ، ޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހަޅުއްވައިވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

)ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  ވަނަ މާއްާދގެ 01ދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. މެންބަރު މުޙައްމަ

 ދާރާައކުން ހެދުމަށް ހަވާލުވެފަިއވާއިޓަކައި، ދައުލަުތގެ ަވކި  ރުމަށްކުޛުނޫނު ތަންފީޤާ މިގެ )ށ(. 01އިޞްލާޙުކުރަން. 

 5170   އިާދރާއަކުންނެވެ. އެ ަމތިން ހަދައި ހިންގާނީ ފާގެއިދެއް މަޖިލީހުގެ ލަގަވާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެއެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ 

 

 5175 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް ނާޡި ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 5180 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 5185 11 ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަ

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 5190 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު 19. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 20އަދަދު؛ 

ދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓ11ު

 5195ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  01އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ނުވި. ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ާފހެއް މް ނާޡި އަށް ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ. ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އިްއަވއިދެްއވުމަށް  02

 5200 އައްމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ހުށަހަޅުއްަވއި މަހިބަދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ގެ ރާފުނަދޫ ދާއި

ވަނަ މާއްާދަގއި އެ ވާ ރަދީފުަގއި ހިމެނޭ  02ޠާރިޤް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛ ބުނެވިިދޔަ ބިލުގެ 

 5205ކަމަްށ  ޓަރުމިނިސް"މިނިސްޓަރު".  .02ޢާއްމު ރަދީފު؛  ން؛ގޮތަްށ އިޞްލާުޙކުރު ގެ މާނަ އަންނަނިވި"މިނިސްޓަރު"

ކުރުމުެގ ޛު ާޔސަތުތައް އެކަށަައޅައި ތަންފީލަތުގެ ސިއުގުޭޅ ދަ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނާ ،ވަނީ އެ ބުނެފައި

ލަތުގައި ސްޕެޝަލް ހާއެފަދަ ވަޒީރަކު ނެތް  ،ވާލުކުރާ ަވޒީރަށެވެ. ނުވަތަހަލިއްޔަތު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަސްއޫ

ކުރުމުެގ މަސްއޫިލްއޔަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޛުޔާސަތުތަްއ ެއކަށައަަޅިއ ތަންފީގުޅޭ ަދއުލަުތގެ ސި  އިކޮނޮމިކް ޒޯނާ

 ވެ.ވާލުކުރެވިގެްނވާ ެއންމެ އިސް މަސްއޫލުވެިރޔާއަށެ ހަފަރާތުން 

 5210 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވުން ވޯޓުދެއް [

 5215 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް.ގެ ރާފުނަދޫ ދާއި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް.      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 5220 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަ

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 5225   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        މްލަ:ޖު

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 5230 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ނުފެންނ71ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 20އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި 12

ވަނަ މާއްދާ އަށް  02އެހެންކަުމން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 5235 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ.  ފޮނަދޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ާމއްދާގެ އެހެން ބަޔަކަށް ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި  02 ދެން ވެސް އޮތީ

 އިޞްލާޙެއް.

 5240 

 ެކވުން:މޭޒުން ވާހަކަެދއް އިދާރީ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްަވއި މަހިބަދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ގެ ރާފުނަދޫ ދާއި

 ،ނަމަ ފާސްވެއްޖެ ވަނަ ނަންބަރުަގއި ެއ ާވ ިއޞްލާޙު 2ޠާރިޤް ތާއީދުކުރަްއވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު. މި އިޞްލާުޙގެ 
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ގެ މާަނވެްސ ރަދީފުަގއި ހިމެނޭ "މިނިސްޓްރީ" ވާ އެ ވަނަ މާއްާދގައި 02އެ ބިލުެގ  ،އެކަމުެގ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން

 5245ކޮންމެ ނަމަކުން  ،ވަނީ އެ "ިމނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނަ މާއްދާ.  02ން. ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރު އަންނަނިވި

ޔާސަތުތަްއ އެކަަށއަަޅއި ެގ ސިުގޅޭ ދައުލަތު  ސްޕެޝަލް އިކޮޮނމިކް ޒޯނާ ،ވީަނމަވެސް ކަމުަގއިބުކުރެވުނުޠަމުޚާ

އަެށވެ. އެފަދަ ވުޒާާރެއއް ވާލުކުރާ ވަޒީރު ނިސްބަތްވާ ުވޒާރާހަ ކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއަޔތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޛުތަންފީ

ކުރުމުގެ ޛުޔާސަތުަތއް ެއކަށައަަޅއި ތަންފީގުޅޭ ދައުލަތުގެ ސި ލަތުގައި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނާހާނެތް 

 ވެ.ވާލުކުެރވިގެްނވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށެ ހަ ތު މަސްއޫލިއްޔަ

 5250 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަދަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 5255 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް.ގެ ރާފުނަދޫ ދާއި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް.      ްއވި މެންބަރު:ތާއީދުކުރެ

 

 5260 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި

 5265   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 5270 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 19. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 20އަދަދު؛ 

މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި  . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވ11ި

ވަނަ މާއްދާ އަށް  02އެހެންކަުމން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 5275 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ހުށަހަޅުްއވާ އިޞްލާޙު هللا އަށް ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލް ބާރީ ޢަބްދު 2ގެ )ހ(ގެ 1ޖަދުވަލު 

 އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާްއމަށް ދަންނަވަން.

 5280 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ހުށަހަޅުއްަވއި، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ هللا ޢަބްދު  ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ 

އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  2ގެ )ހ(ގެ 1މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. ޖަދުވަލު 

 ްނވުން. ފުވެގެމާ އަހަރަށް 3ިއން ނަގާ ޓެކްސް ދެްއކުން ފުރަތަމަ  . ވިޔަފާރި ފައިދ2ާ)ހ(ގެ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، ދެންމެ ނެގުނު  )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އެ އިްއެވވި އިޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

އިރާެގ ކުރެންދޫ ދާ 2ގެ )ހ(ގެ 1)ވަގުތުޮކޅަކަްށފަހު( އާދެ، ޖަދުވަލު  ވޯޓް ކެންސަލްކުެރވުނު ވާހަަކ ދަންނަވަން.

ސިސްޓަމުން  ؛ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ވޯޓަށް ދަންނަވަންނުޖެހޭ އިޞްލާޙެއް هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި 

 5290 ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ .4ގެ )ށ(ގެ 1ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ދެން އޮތީ ޖަދުވަލު  ވެސް އެ ރިޖެކްޓުކުރީ. އެހެންވީމާ، އެ

ށް ެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަިއޞްލާޙު. އެ އިޞްލާޙު އިްއވައި ހުށަހަޅުއްވާ ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

ށަހެޅުއްިވ އަށް ހު ަވނަ މާއްދާ 21އޮތީ. އެއީ ބިުލގެ  ވެސް ޯވޓަށް ނޭހޭ ގޮތަށް މި ދަންނަވަން. އާދެ، އެ އިޞްާލޙު

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ...ނޭހޭ. ދެން އޮތީއެ އިޞްލާަޙށް ވެސް ވޯޓަކަށް ، އިޞްލާޙު ފާސްނުވުމާ ގުިޅެގން. އެހެންވީމާ

 އިސްމާޢީލް  ފައްޔާޟް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމު .ގެ )ރ(ގެ ސުރުޚ1ީއާދެ، ދެން އޮތީ ޖަދުވަލު 

 5295 އިްއވާަލދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ
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ޒަތްތެރި މެންބަރު މުލަކު ާދއިރާގެ ިޢއް ހުށަހަޅުއްވަިއ، އިސްމާީޢލް ފައްޔާޟް މެންބަރުތެރި ޢިްއޒަތް ދާއިާރގެ ގަމު

އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް.  ގެ )ރ(ގެ ސުރުޚ1ީ. ޖަދުވަުލ ރު ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙުއިބްރާހީމް ނަޞީ

 5300ބަލައި، ދިވެިހ  އްއިތުރުން ޑިވެލޮޕަރު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެނާޔަތްަތކުގެ އިމަތީަގއިާވ ތާވަލުަގއިވާ  .ގެ )ރ(1ޖަދުވަލު 

ނޑައަޅާ މާއްދީ ނުވަތަ ޢުމްރާނީ ވަ ލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސީސަރުކާރުން އިސްކަންދީގެން ރާއްޖޭަގއި ބިނާކުރުމަށް ކަ

ނަޑއަޅާ ތަެނއްަގއި ބިނާުކރުން ޝަރުސީވަ ްއގެ މުޤާބިލުަގއި، ލަތެސީކޮށް، ެއ ބިނާކުާރ ވަތުލަތެއް ިދވެހި ސަރުކާރުްނ ކަ

ާނޔަތްތަުކެގ އިށްފަިއވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮ ނާޔަތްއިވިޔަފާރީެގ ދާއިރާަތކަށް ދެވޭނެ ޖަދުވަލުގެ )ނ( ަގއި ބަާޔންވެގެްނވާ  މި

ނާޔަތްތަކެއް ދިނުމުގެ އިނާޔަތެއް، ުނަވތަ އިނާޔަތްތަުކެގ ތެރެއިން އިއިތުރު  ތިރީަގއި ބަޔާންކޮްށފައިެއވާ، ންއިތުރު

 5305 ެއވެ. ރު ބޯޑަށް ލިބިގެްނވެއިޚްތިޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެ

 

 5310 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީމުލަކު   :ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު

 5315 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 5320 11 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން

   27     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 27        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 22. ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01ހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީ

. ވަކި 11. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 21ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ  ވޯޓުަގއި ރަކު ނެތް.ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަ

 5330ގަމު އަށް  ގެ )ރ(ގެ ސުރުޚ1ީޖަދުވަލު އެހެންކަމުން،  .27. ޖުމްލަ؛ 39. ފާސްވުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 27އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުިވ.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ޢިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ދެކުނު ހެންވޭރު . ެގ )ރ(1)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޖަދުވަލު  . ހެންވޭުރ...ގެ )ރ(1ޖަދުވަލު 

 5335 ދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަްށ ދަންނަވަން.ޞްލާޙު ިއއްަވއިއި ހުށަހެޅުއްވި ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ،ހުށަހަޅުއްަވއި ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނުދެކު ހެންވޭރު

 ގެ )ރ(1ގުޅޭ ޖަދުވަލު  ވަނަ މާއްާދއާ 23ތާއީދުކުރައްވާފަިއާވ އިޞްލާޙު.  އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި 

 5340ނާޔަތްތަުކގެ އިތުރުްނ ތާވަުލގަިއވާ އިމަތީގައިވާ ( ރދާެގ )ވަނަ މާއް 23އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރަން. 

ކަމަްށ ނާޔަތް އި މި ޖަދުވަލުގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ދާއިރާަތކަށް ދެވޭނެ ޕަރު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ބަލައިޑިވެލޮ

ނާޔަތެްއ އިތްތަކުގެ ތެރެއިން ވާ އިތުރު ޢިނާޔަ  ނާޔަތްަތކުެގ އިތުރަށް ތިރީގައި ަބޔާންޮކށްފައި އެބަޔާންކޮށްފަިއވާ އި

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ ނާޔަތްތަކެއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައީއިނުވަތަ  

މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ  -2އިން ަނގާ ެޓކްސް އިުތރު މުއްދަތަކަށް އިސްތިސްނާުވން.  ވިޔަފާރި ފައިދާ -1. ލިބިގެންވެ ެއވެ

 5345ތުރު މުއްދަތަކަށް ޓެކްސް އި ވިތްހޯލްޑިން -1ފުކުރުން. މާނަގާ ޓެކްސް އިތުުރ މުއްދަތަކަށް އިސްތިސްނާ  އަގުން

ން. އަދި ފުރަތަމަ ވު ގޮތް އަހަރަށް ކުްއޔަށް ލިބޭނެ 77ބިދޭސީ ކުންފުނިތަކަށް ބިން  -2ފުކުރުން. އިސްތިސްނާ މާ

 އަހަރަށް ުމއްދަތު އިތުުރކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތުން. 33އިތުުރ  އެކު ސޮިއކުރާ އެގްރީމެންޓެްއގެ ދަށުން އެގްރީމެންޓާ

ދިވެހި ހިއްސާދާރުން ހިމެނޭ  11ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްީރކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނިަތކުގެ ތެރެއިން % -1

ވެސް ޓެކުހެއް ބިން ގަތުމުަގއި އެއް  -7ކުންފުނިތަކަށާއި ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ބިން މިލްކުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން. 

ނަޑއަަޅއި، އިތުރު މުްއދަތަށް ދައްކަންނުޖެހުން.  -2ދައްކަންނުޖެހުން.   5350 -0މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ެޓްކސް ކަ
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ނަޑއެޅޭ ވަކި އުސޫލަކުން ޓެކްސް ކްެރޑިޓްދިނުން.  ނަޑއެޅޭ ވަކި އުސޫލަކުން ޓެކްސް ރިލީފްދިނުން.  -9ކަ  -11ކަ

 ުޓއަރިސްޓް ރިސޯޓްތަކުން ދަްއަކންޖެހޭ ބިމު ކުލި.  ޓުއަރިޒަމް ޤާނޫނުގެ ދަށުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5355 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 5360 ޢަބްދުލްކަރީމް. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަުހމީ.       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 5365 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   27     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 5370 27        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 5375. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 23. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 20އަދަދު؛ 

ތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގ13ޮ
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)ރ( އަްށ  1އެހެންކަމުްނ، ޖަދުވަލު  .27. ޖުމްލަ؛ 39. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 27މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ޢަބްދުލްކަރީމް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 5380 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  21ބިލުގެ 

ބަރު ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެޭހކަށެްއ އަށް އެ ިޢއްަޒތްތެރި މެން 1ގެ )ރ(ގެ 1ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން ޖަދުވަލު 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަްއ  03ނެތް. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ، މި ހިސާބުން 

 ނިމުމަކަށް އައީ. ދެން ވަރަށް މަދު އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރީ. ހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން.

 5385 

 ]އަށް  21329އިްނ  21:13ޅު: ހުސްވަގުުތކޮ[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5390ހުސްވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން ކަމަށް. ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިކް ޒޯުނެގ ބިލުގެ ވޯޓުނެގުމަށް ަޓަކިއ 

ގަބީލު ޖައްސަވައިެދއްވުމަށް އިދާރީ މޭުޒަގިއ ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިކް ޖަހަންޖެހޭ ރަނ

ނޑުމެން ފަށަންޖެހިފައި މި ވަނީ  ޒޯނުގެ ބިުލގެ ކަންަތއްތަްއ، އިޞްލާޙުތައް ކުރިއަށް ގެންިދއުމުަގއި މިހާރު އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ެގ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް.  03ގަާވއިދުެގ؛ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( އުިނކުރުން.  31އަރުވަން. މަފުޅުކޮށްކޮށްެލްއވުމަށް ހަނދުރި މެންބަރުން ާކޑުޮކޅުތައް ޗެކުޢިއްޒަތްތެ

 5395ށް އިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ިއްއވަ ދީޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

 ދަންނަވަން.

 

  މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ން ޝަހުދީ ހުށަހަޅުއްވައި، ބިލެހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައި

 5400 ނިކުރުްނ.ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އު 31ބިލުގެ  ތާއީދުކުރައްާވފައިވާ އިޞްލާޙު؛ އަޙްމަދު މުބީން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން.ދެއްވުން އެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ
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 5405 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަޙުދީ.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން.ބިލަތްދޫ ދާއި  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 5410 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 5415 11 މަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 iފާހެއްނުވ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 5420 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 

ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި 20

 5425ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ(  31އެހެންކަމުްނ،  .21. ޖުމްލަ؛ 30. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުން ފާހެއްނުވި.  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢި އުނިކުރުމަށް

 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 5430ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އުިނުކރުމަށް، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުން  10

 ށް ދަންނަވަން.މީންޢާއްމަ އިްއވާލަދެްއވުމަށް އަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްަވއި، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 5435ހުރި އެ މާއްދާގެ ދެން ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ުއނިކޮށް، 10ޠާރިޤް ތާއީދުކުރަްއވައިަފއިވާ އިޞްލާޙު. ބުނެވިދިޔަ މާއްާދެގ 

 އަކުރުތައް ތަރުތީުބކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.މެދު ފެ ވި ިއޞްލާޙާއެ ިއއްވެ 

 5440 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 5445 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    ރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަ

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 5450 17    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   23     ިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެ

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23        ޖުމްލަ:

 5455 ފާސް       ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގ01ެދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 12. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 

 5460. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 17

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  01އެހެންކަމުން،  .23. ޖުމްލަ؛ 32ނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސްވުމަށް ބ23ޭމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އުނިކުރުމަށް، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5465ހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުިނުކރުން. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތް 21

 ށް ދަންނަވަން.އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަ

 

 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

ންބަރު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވަިއ، މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 5470 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އުިނުކރުން. 21ކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. ބިލުގެ ތާއީދުއިބްރާހީމް ނަޞީރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 5475 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރު ައޙްމަދު ނާޝިދު.ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 5480 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 11    ބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން 

 5485 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 5490 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 

ދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓ11ު

 5495ވަނަ މާއްދާ  21އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޅުއްވި ހުށަހެޅުން ފާހެއްނުވި. އުނިކުރަން، ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހެ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5500ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުަރން، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ  2ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. )ށ( 29

 ދަންނަވަން.ށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙު އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަهللا ޢަބްދު

 

 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

ހުށަހަޅުްއވަިއ، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 

 5505 ނަވަ 2ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 29ޙު. ބިލުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ތާއީދުކުރައްަވއިފަިއވާ ިއޞްލާ

 ގޮތުން ބިލުގެ އެހެނިހެން މާއްދާތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް. ގުޅޭ ނަންބަރު އުނިކޮށް، ބަދަލުތަކާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 5510 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللا. ރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 5515 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 12    އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 5520 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 5525 ފާހެއްނުވި        ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރުންެގ އަދަދު؛  . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވ12ި. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 22އަދަދު؛ 

 5530. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 12

ގެ )ށ(ވަނަ މާއްާދގެ  29އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 37. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުން هللا ރުމަްށ، ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުވަނަ ނަންބަރު އުނިކު 2

 ފާހެއްނުވި. 

 

 5535 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްާވ هللا އުނިކުރުން. ކުރެންދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 2ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 29

 ށް ދަންނަވަން.މަށް ައމީންޢާއްމަދެްއވުިއއްަވއި އިޞްލާޙު
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 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 5540ންބަރު ހުށަހަޅުްއވަިއ، މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެهللا ރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަދުލްބާރީ ޢަބްދު ކު

 އުިނުކރުން. 2(ގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ށ 29ކުރެއްވި އިޞްލާޙު. ބިލުގެ އިބްރާހީމް ނަޞީރު ތާއީދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 5545 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللا. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 5550 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 5555 17    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 5560 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 11. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 22އަދަދު؛ 
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 5565ތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނ17ެ

ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 29އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 37. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުިވ. هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޢިްއޒަތްތެރި  އުނިކުރުމަށް ކުރެންދޫ ދާިއރާގެ 2

 ގުުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަ

 

 5570 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަލާޙް  މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ހުޅަނގު މާފަންނުއުިނކުރުން.  0ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ  29

 އިޞްލާޙު އިްއަވިއދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.ށަހެޅުއްވި ހު

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 5575ިޢއްޒަތްތެރި ެވލިދޫ ދާއިރާގެ ހުށަހަޅުއްވަިއ،  މެންބަރު މުޙައްަމދު ފަލާޙްޢިއްޒަތްތެރި ންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މާފަ

 އުނިކުރަން. 0ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ެގ  29ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. ިބލުގެ  ޔާމިންهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 5580 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 5585 .ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    ބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެން

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 17    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 5590 10    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   22     ވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބައި 

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 5595 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 22ދަދު؛ . ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ އ01ަދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ވަކި 10. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 17ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 5600ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓު

 އުިނކުރަން  0ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  29އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30ވާ އަދަދު؛ . ފާްސވުމަށް ބޭނުނ22ްއަދަދު؛ 

 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ ފާހެއްނުވި.  މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްޢިއްޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5605އިޞްލާޙު ށަހެޅުއްވި ހު މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމްަޒތްތެރި ޢިއްމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ައށް  22

އުވާެލއްުވމަށް އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙާިއ  2ެގ )ށ(ގެ 1ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން ޖަދުވަުލ 

 23އް ނެތް. އުާވލެއްވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެހޭކަށެ 1ގެ )ށ(ގެ 1ޖަދުވަލު 

ގެ )ނ(ގަިއވާ ާތވަލުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ވިޔަފާީރގެ ދާއިާރެގ ތެރެއިން އަންނަނިިވ ދާއިރާ 1ވަނަ މާއްދާާއ ގުޭޅ ޖަދުވަލު 

 ފަލާޙް  މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނުއުނިކުރުން. މި ސުރުޚީެގ ދަށުގައި 

 5610 އްަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަްށ ދަންނަވަން.ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު އި 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މުލަކު ހުށަހަޅުއްވައި، ފަލާޙް  މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ެގ 1ވަނަ މާްއދާއާ ގުޅޭ ޖަދުވަުލގެ  23ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު. ބިލުގެ  ނަޞީރު  އިބްރާހީމް މެންބަރު

 5615)ނ(ގަިއވާ ތާވަުލގެ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާެގ ތެރެއިން އަންނަނިވި ދާއިާރ އުނިކުރުން. ހޮޓެލް އެންޑް 

ނޑަެއޅިފަިއވާ އިނާޔަތްަތއް.  ޓުއަރިޒަމް އަދި ކޮމާޝަލް ރިައލްއިސްޓޭޓް، މި ބައި. އަދި މި ބައިން ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެ

 5620 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 5625 .ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 17    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 5630 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23        ޖުމްލަ:

 5635 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 22. ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01ދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަ

. ވަކި 12. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 17ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 5640ގެންެނވި މެންބަރުންގެ ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓު

ގެ 1ވަނަ މާއްދާއާ ުގޅޭ ޖަދުވަލުގެ  23އެހެންކަމުން،  .23. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23އަދަދު؛ 

)ނ(ގަިއވާ ާތވަލުެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ވިޔަފާރީެގ ދާއިާރެގ ތެރެއިން އަންނަިނވި ދާއިާރ އުނިކުރުން؛ މި ސުރުޚީެގ 

ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.  މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ޢިްއޒަތްތެރި ނގު ދާއިރާގެ މާފަންނު ހުޅަދަށުން 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 5645 



211 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާޙު ށަހެޅުއްވި ހު ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރުޢިއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ައށް  22

ުއވާލެްއވުަމށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް  1ގެ )ރ(ގެ 1ން ޖަދުވަުލ ފާސްނުވުމާ ގުޅިގެ

 މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ހުޅަނގު ާމފަންނުއުނިކުރުން.  1ގެ )ރ(ގެ 1އެހޭކަށެއް ނެތް. ޖަދުވަލުެގ 

 5650 ންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީ ފަލާޙް

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މުލަކު ހުށަހަޅުއްވައި  ފަލާޙް މުޙަްއމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު މާފަންނު

 1ގެ )ރ( 1ވަލު ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅޭ ޖަދު 23ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ބިލުގެ  ނަޞީރު އިބްރާހީމް މެންބަރު

 5655 އުނިކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެ

 

 5660 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު  ވި މެންބަރު:ތާއީދުކުރެއް 

 5665 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 10    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 5670 11 ކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަ

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 23        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 5675 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 27. ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 01ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ 

. ވަކި 10. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 11ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ނެތް. ދެއްވި މެންބަރަކު ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓު

 5680އުިނކުރުމަށް  1ގެ )ރ(ގެ 1ޖަދުވަުލ  އެހެންކަމުން، .23. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްވުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 23އަދަދު؛ 

 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ ފާހެއްނުވި. މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްޢިއްޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އިޞްލާޙު ށަހެޅުއްވި ހު ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރުޢިއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ައށް  22

 5685 ނަޢީމް  އަނާރާ މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫލެްއވުމަށް ުއަވއި 7ގެ ގެ )ރ(1ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން ޖަދުވަލު 

 ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ފަންނުމާ އުިނކުރުން. 7ގެ ގެ )ރ(1އިޞްލާޙަށް ވޯަޓށް އެހޭކަށެްއ ނެތް. ޖަދުވަުލ  ހުށަހެޅުއްވި

 ެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. އިޞްާލޙު އިްއވައި ހުށަހެޅުއްވި ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 5690 ިޢއްޒަތްތެރި ެވލިދޫ ދާއިރާގެ ހުށަހަޅުއްވަިއ، މެންބަރު މުޙައްަމދު ފަލާޙްޢިއްޒަތްތެރި އިރާގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާ

 7 ގެގެ )ރ(1ވަނަ މާއްދާއާ ުގޅޭ ޖަދުވަލު  23ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ބިލުގެ  ޔާމިން هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 އުނިކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5695  ދެއްވުން އެދެން.ޓު ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯލާޙާ މެދު ފެއެ ިއއްެވވި ިއޞް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 5700  އްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ޔާމިންهللا ެމންބަރު ޢަބްދު ިޢއްޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖި

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 5705 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 5710 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެުވން:   

ަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ . ާހޒިރުެވވ01ަދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 5715. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 11. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި 19

 7ގެ )ރ(ގެ 1އެހެންކަމުން، ޖަދުވަލު  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 22ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. އްމަދު ފަލާޙް ހުށަހެޅުއްވި އުނިކުރަން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

 

 5720 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙް ހުށަހެޅުއްވި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާ .އުިނކުރުން 11 ގެ )ރ(ގ1ެޖަދުވަލު 

 ޢާއްމަށް ދަންނަވަން.ޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަށް ައމީންއިޞްލާ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ
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 5725ިޢއްޒަތްތެރި ެވލިދޫ ދާއިރާގެ ، ހުށަހަޅުއްވައި ޙް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ފަލާ

 11ގެ ގެ )ރ(1ުގޭޅ ޖަދުވަލު  ވަނަ މާއްދާއާ  23ބިލުގެ ތާީއދުކުރައްަވއިފަިއވާ އިޞްލާޙު.  ޔާމިންهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 އުނިކުރުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5730 .ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 5735 ޙް.މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު

 5740 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      އަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ

 5745 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެުވން:   

. ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 5750. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 11ރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބ27ައަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި 12
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 11ގެ )ރ(ގެ 1 ޖަދުވަލު، އެހެންކަމުން .22. ޖުމްލަ؛ 32. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 މަދު ފަލާޙް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްުނވި. މެންބަރު މުޙައްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އުނިކުރުމަށް

 

 5755 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަހައި ނިމުނީ.  އިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށްގެ ދަުށން ހުށަހެޅިފަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 03ގަވާއިދުގެ ހިސާބުން  މި

ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފަިއވާ ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( 03ގަާވިއދުގެ ދަންނަވާލަނީ  ދެން ޯވޓަށް މި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، ޭއެގ ފަހަތަށް )ށ(ެގ ގޮތުަގއި ާމއްދާގެ )ހ( އެ ،އަކީ ވަނަ މާްއދާ 21އިޞްލާޙުތައް. 

ލާޙު ިއޞްމެންބަރު ޙުސައިން ަޝހުދީ ހުށަހެޅުއްވި  ޢިްއޒަތްތެރި  ދޫ ދާއިރާގެއަކުެރއް އިތުުރކުރުން. ހަނިމާ

 5760 ޢާއްމަށް ދަންނަވަން.އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީން

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި މަތިވެރި ާދއިރާގެ ހުށަހަޅުއްވައި، މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ޢިއްޒަތްތެރި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ 

ގެ ގޮުތގަިއ މާއްދާގެ )ހ( އަކީ އެ ވަނަ މާއްދާ 21ތާއީދުކުރައްަވއިފަިއވާ އިޞްލާޙު.  ޙުސައިން މުޙައްމަދު

 5765މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(.  21ގެ ގޮުތަގއި އަކުެރއް އިތުރުކުރުން. ހަމަޖައްސައި، ޭއގެ ފަހަތަށް )ށ(

ނަޑއަޅަްނާވނީ އެ ޒޯެނއްެގ ބޮޑުމިން،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ޒޯންަތކަށް، ބޯޑުން ުނވަތަ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ނޑަެއޅޭނީ ރަްއޔިތުންގެ  ވުރެ ޮބޑު ސަރަހައްދެއް އަށް )ޭދއް( އަކަމޭުލގެ އޭިރއާ 2ބޮޑުެވގެން  ޒޯެންއގެ ގޮުތަގއި ކަ

 ވެ.މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެކަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެންނެ

 

 5770  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 5775 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 01    ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީ

 5780 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 5785 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެުވން:   

 5790ިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ . ާހޒިރުެވވަޑަ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި 29

 އަކީ އެ  ވަނަ ާމއްދާ 21 ،އެހެންކަމުން .22. ޖުމްލަ؛ 30. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 22ގެ އަދަދު؛ މެންބަރުން

ނިމާދޫ ދާއިރާގެ ހަގެ ގޮުތގައި ައކުރެއް އިުތރުކުރުމަށް ހަމަޖައްސައި، ޭއގެ ފަހަތަށް )ށ( މާއްދާގެ )ހ( ގެ ގޮތުަގއި

 5795 އިޞްާލޙު ފާހެއްނުވި.  ހުށަހެޅުއްވިމެންބަރު ޙުސައިްނ ޝަހުދީ ޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވި  ނަ މާއްދާ އަށް އަކުެރްއ އިތުރުކުރުން.ވަ 21

 ޢާއްމަށް ދަންނަވަން.ލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަށް ައމީންއިޞް

 5800 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ހިތަދޫ 

ވަނަ  21ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުެރްއ އިތުރުކުރުން.  21ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު؛  މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް

ލިިބގަތުމުެގ  ފައިސާ ހޯދައި ތަނަވަސްކަން ހުރުން، ުނވަތަ އެ  ޒޯން ތަރައްީޤކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ .)ފ( ގެމާއްދާ

 5805 ޤާބިލުކަން ހުރުން. އަދި ބީ.އެމް.އެލް މެދުވެރިކޮށް ފައިާސގެ މުޢާމަލާތްކުރުން 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުޓދެއްވުން އެދެން.މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 5810 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަބްދުލްކަރީމް  މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 5815 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 17    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 5820 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަ

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 5825 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 17ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއް 27ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 11މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 5830 21ންކަމުން، އެހެ .21. ޖުްމލަ؛ 37. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަނަ މާއްދާ އަށް ައކުރެއް ިއތުރުކުރުމަށް، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވި 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5835ލް އިސްމާޢީރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ޮގތުގައި ައކުރެއް އިތުުރކުރުން. ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(ގެ 22 

 މަށް ދަންނަވަން.ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު އިްއަވިއދެއްވުމަށް އަމީންޢާއް

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެލިދޫ ާދއިރާގެ ޢި ، ތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްަވއިގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތް

 5840ވަނަ  22ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ(ގެ ގޮުތގައި އަކުެރއް އިތުރުކުރުމަށް.  22ދުކުރަްއާވފައިވާ ިއޞްލާޙު. ން ތާއީޔާމިهللا ޢަބްދު

 ހުންނަންވާ  ކިަބއިަގއި ިޑވެލޮަޕރުގެ ޓަަކއި ބޭނުމަށް ގެ(ރ) އަދި( ނ) ،(ށ) ،(ހ) ާމއްދާގެ މިމާއްދާގެ )ބ(. 

ނޑު ބަލާނޭ ޤާބިލުކަން ނަޑއަަޅއި އިގަވާއިުދގަ ހަދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،މިންގަ  .އެވެ އޮންނާންވާނެ ބަޔާްނކޮށްފައި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5845 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 5850 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢިލް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  އީދުކުރެްއވި މެންބަރު:ތާ

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 5855 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަ

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 5860 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯ

 5865. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 19. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 

ދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓ11ު

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ެގ  22އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ ލް ހުތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީގޮތުަގއި އަކުެރއް އިތުރުކުރުަމށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

 ފާހެއްނުވި.

 5870 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލް ތެރި މެްނބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީވަނަ މާއްދާގެ )ކ(ގެ ގޮުތގައި އަކުެރއް އިތުރުކުރުން. ަގމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް 31

 މަށް ދަންނަވަން.ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އިްއަވިއދެއްވުމަށް އަމީންޢާއް

 

 5875 އިްއެވވުން:މޭޒުން  އިދާރީ

ޒަތްތެރި މެންބަރު މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއް ، ރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވައިގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

 31ަވނަ މާއްދާގެ )ކ(ގެ ގޮތުަގއި އަކުެރއް އިތުރުކުރުމަށް.  31ރު ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. އިބްރާހީމް ނަޞީ

 ބޭުރގެ  ދިވެހިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސަބަބުން، ގެއިންވެސްޓްމަންޓު ހުށަހަޅާ  ންހިންގަވަނަ މާއްދާގެ )ކ(. 

 އިންވެސްޓްމަންޓާ  ހުށަހަޅާ ިވޔަފާރިތަކާއި  ނުލިބޭ ނާޔަތްތައްއި ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ގެންދާހިންގަމުން ފަރާތްތަކުން

 5880 އަަސރު. ކުރާނޭ ތަކަށްސްޓްމަންޓުއިްނވެ  ހުއްދަދެވިފަިއވާ ކުރިން ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި އެއްފަދަ،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 5885 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢިލް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު މު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 5890 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 5895 11 ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 5900 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި  . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް.12

 5905ވަނަ މާއްާދގެ )ކ(ެގ  31އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ެތރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިްސމާޢީގޮތުަގއި އަކުެރއް އިތުރުކުރުަމށް، ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

 އްނުވި. ފާހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5910( ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން. އަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ) 21

 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަަވން.މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 

 ން އިްއެވވުން:މޭޒު އިދާރީ
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ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ، ހުށަހަޅުއްވައި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

 5915( ވަނަ ަނންބަރުގެ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް 2ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 21ން ތާއީުދކުރަްއާވފައިވާ އިޞްލާޙު. ޔާމިهللا ޢަބްދު

 ިވޔަފާރިެއއް އެއްވެސް ފަދަ ލާފުވާޚި އަސާސްތަކާ އިސްލާމްދީނުގެ -1 (ގެނަ މާއްދާގެ )ހވަ 21އިތުރުކުރުން. 

 .ކުރުން ޒޯނުަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5920ކަށްފަހު( އަލުން ވޯޓަށް ދެްއވުން އެދެން. )ަވުގތުކޮޅަނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަްށ ވޯޓުމެދު ފެ އެ އިްއެވވި އިޞްލާޙާ

! ޓެކްނިކަލް މައްސަަލ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ. ދެންމެ، ޯވޓް ކެންސަލްކޮށްފިންލާނަދަންނަވައި

ނުޑ އަލުން ދަންނަަވއިލާަނން. އަށް ފަހު ޙަ  ނަންބަުރގެ ވަނަ( 2) ގެ(ހ) މާއްާދގެ ވަނަ 21އްލުެވގެން، އަުޅގަ

 އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ާއދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ްއޒަތްތެރިޢި ދާއިރާގެ  މީދޫ އަްއޑޫ. އިތުރުކުުރން ނަންބަރެއް ފަހަތަށް

 .ދަންނަވަން މަށްއަމީންޢާއް ެދއްވުމަށްއިްއވައި

 5925 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢި، ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވައިއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

( ވަނަ ަނންބަރުގެ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް 2ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 21ން ތާއީުދކުރަްއާވފައިވާ އިޞްލާޙު. ޔާމިهللا ޢަބްދު

 ޒޯުނގައި  ވިޔަފާިރއެއް އެްއވެސް ފަދަ ލާފުވާޚި އަސާސްތަކާ އިސްލާމްދީނުގެ .1 -ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 21ރުކުރުން. އިތު

 5930 .ކުރުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ ިއޞްލާޙާ އެ ިއއްެވވި

 

 5935 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 5940 
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 01    ބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެން

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 5945 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބައި 

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 5950 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެނ01ްދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 11

 5955ވަނަ މާއްާދގެ )ކ(ެގ  31އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 30ވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ21ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ 2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ) 21ފުކުރައްވާ! އެހެންކަުމން، އަކުެރއް އިތުރުކުރުަމށް... މާ ގޮތުަގއި

ބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލުޙ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 ފާހެއްނުވި.

 

 5960 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 21 

 މަށް ދަންނަަވން.އަމީންޢާއް ވުމަށްދެއް ަވއިމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ިއއް

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 5965މުލަކު ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ، ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވައިއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަ

ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ( ވަނަ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 21ރު ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު. އިބްރާހީމް ނަޞީ
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 ޒޯނުަގއި  ވިޔަފާިރއެއް ެއްއވެސް ފަދަ ލާފުވާ ޚި ައސާސްތަކާ އިސްލާމްދީނުގެ  -1ެގ )ހ(. 21ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން. 

 .ކުރުން

 

 5970 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 5975 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 5980 21    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަ

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 5985 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23        މްލަ:ޖު

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5990. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 22އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގ21ެތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 11މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 21. އެހެންކަމުން، 23. ޖުމްލަ؛ 32. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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( ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުމަށް އައްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 2ނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ )ވަ

 5995 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަލާ ގުިޅގެން ތިރިއަށް އަންނަ ާމއްދާތަްއ މި ބަ ުތގަިއ އަންނަނިވި ާމއްދާ ހިމަނައި،ވަނަ ާމއްދާގެ ގޮ 11

ހުށަހެޅުްއވި ލް ތެރި މެންބަރު ފަްއާޔޟް އިސްމާޢީމި ސުރުީޚގެ ދަށުަގއި ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތް ؛ތަރުތީބުކުރުމަށް

 6000 މަށް ދަންނަވަން.އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަށް ައމީންޢާއް

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ންބަރު މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ، މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވައި ތެރިގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

ތުަގއި އަންަނނިވި މާއްދާ ހިމަނައި، ިމ ަވނަ މާއްދާގެ ގޮ 11ރު ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. އިބްރާހީމް ނަޞީ

 6005މާލީ  ޑް ބެެލހެއްޓުމާ އޮޑިޓްކުރުާމއިރެކޯ؛ އަށް އަންނަ މާއްދާތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް ތިރި ބަދަލާ ގުޅިގެން ޭއގެ 

 ީފގެ  ނުވަތަ ،ައގު ނަގާ ބޯަޑށް ގުިޅގެން މަސައްކަތްތަކާ ޒޯނުގެ  މުންތަކާއިނިން ނިންމާ ބޯޑުން  .ގެ )ހ(11ބަޔާނާގުޭޅ؛ 

 ންތަުކގެލިޔެިކޔު އެ  ،ލިެޔކިުޔންތައް އެންމެހައި ގުޅޭ މަަސއްކަްތތަކާ އެންމެހައި ކުރާ ބޯޑުން  މިނޫނަސް ހިސާބުތަކާއި

 ޤާނޫނުގެ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ -)ށ( .އެވެ  ބަލަހައްޓަންވާނެ ބޯޑުން މުއްދަތަށް އަހަރުދުވަހުގެ 11 ފެށިގެން ތާރީޚުން

 ކޮންމެ  ހިންގުން މާލީ އިހިސާުބތަކާ އިަތކާެއކައުންޓު ބޯޑުގެ މަތިން، ގޮތެްއގެ ކަނޑަައޅާ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ދަށުން

 6010 ކޮންމެ  ބޯޑުގެ -)ނ( .އެވެ ހުށަހަޅަންވާނެ މަޖިލީހަށް ރަްއޔިތުންގެ  ރިޕޯޓު އޮޑިޓް ްށ،ކޮއޮޑިޓު ެއއްފަހަރު އަހަރަކު

 ހިސާބުތަކާއި ފައިސާގެ މުދަލާއި  މިލްކިއްޔާުތގަިއވާ މެންބަރެއްގެ އެ ފަހަރު އެއް އަހަރަކު ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ،

 ހުށަހަޅަންވާނެ  ޖެނެރަލަށް ޮއޑިޓަރ ބަޔާެނއް ރާތައްޔާރުކު ހާމަކޮށް ދަރަނި އަރަންޏާއި މަޞްލަޙަތުތަކާއި ވިޔަފާީރގެ

 .އެވެ

 

 6015 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 6020 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢިލް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 6025 22    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 6030 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 6035. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 01ލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި . ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން 11މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 11. އެހެންކަމުން، 21. ޖުމްލަ؛ 37. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މާއްދާަތއް  މި ބަދަލާ ގުިޅގެން އޭެގ ތިރިއަށް އަންނަ ތުަގއި ައންނަނިވި މާއްދާ ހިމަނައި،ވަނަ މާއްާދގެ ގޮ

 6040ލް ހުށަހެޅުްއވި ތެރި މެންބަރު ފަްއާޔޟް އިސްމާޢީމި ސުރުީޚގެ ދަށުަގއި ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތް ؛ތަރުތީބުކުރުމަށް

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ޞްލާޙު ގެނައުމަށްފަހުވަނަ ނަންބަރުަގއި ަބޔާންުކރާ އި 2އަށް މި އިޞްލާުޙގެ  ވަނަ މާއްދާ 10ބުނެވެދިޔަ ބިުލގެ 

 6045އަށް އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ދެ އަކުރު އިުތރުކޮށް؛ ެއއީ، އެ މާއްާދގެ އެންމެފަހު ދެ އަކުރުކަމުގަިއ  އެ މާއްދާ

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ ހަމަޖެއްސުން. މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައި ފުނަދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ަސލީމް 

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. އިްއވައިެދއްވުމަށް
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 މޭޒުން އިްއެވވުން: ދާރީއި

 6050މެންބަރު އަޙްމަދު  ިޢްއޒަތްތެރި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ، ހުށަހަޅުއްަވއިފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ  2ޙުގެ އަށް މި އިޞްލާ ވަނަ މާއްދާ 10ބުނެވެދިޔަ ބިލުގެ  ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު. ޠާރިޤް

ެއއީ، އެ  އިތުރުކޮްށ،އަށް އަްނނަނިވި ގޮުތގެ މަތިން ދެ ައކުރު  އެ މާއްދާ ،ބަޔާންކުރާ އިޞްލާޙު ގެނައުަމށްފަހު

 ދަށުން  ބޯޑުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި .ެގ )ރ(10މާއްދާގެ އެންމެފަހު ދެ އަކުރުކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން. 

 ކޮމިީޓގައި  އެ. އެވެ  ަލންވާނެއެކުަލވައި ޯބޑުން ކޮމިޓީއެއް ޓެކްނިކަލް ލަފާދޭނެ  ފަންނީ ބޯޑަށް  އަދި ،މަސައްކަތްކުރާނެ

 6055 އޮފް  މިނިސްޓްރީ -(1) .މެންބަރުންނެވެ 12 ކުރާޢައްޔަން ޢަދަދަށް އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުން އަންނަނިވި ހިމަނާނީ،

 އޮފް  މިނިސްޓްރީ -(3. )ެއކަކު ޓޫިރޒަމުން އޮފް ޓްރީމިނިސް -(2. )ެއކަކު އެގްިރކަލްޗަރުން އެްނޑް ފިޝަރީޒް

 -(1. )އެކަކު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން އެންޑް ހައުސިން އޮފް މިނިސްޓްރީ -(2. )ެއކަކު ިޑވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް

 މޯލްޑިްވސް  -(2. )އެަކކު އޮފީހުން ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ -(7. )ެއކަކު ޓްރެޜަރީން ޑްެއން ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 މޯލްޑިވްސް -(9. )އެކަކު ސަރވިްސއިން  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް  -(0. )އެކަކު އޮތޯރިީޓން ރެވެނިއު އިންލަންޑް

 6060 ަޤއުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ -(11. )އެަކކު އޮތޯރިޓީން ޑިވެލޮްޕމަންޓް ކެޓްމާ ކެޕިޓަލް -(11. )އެަކކު އޮތޯރިޓީން މަނިޓަރީ

 އެންޑް  އިމިގްޭރޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް -(13. )އެކަކު  ޚިދުމަތުން ފުލުހުންގެ ވެހިދި -(12. )އެކަކު ބާރުން ދިފާޢީ

 ޓޫރިޒަމް އޮފް ެއސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް -(11. )ެއކަކު ސެކްޓަރުން ޕްރައިވެޓް -(12. )އެަކކު އެމިގްރޭޝަނުން

 -(12. )އެަކކު އިްނޑަސްޓްރީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ެއސޯސިޭއޝަން މޯލްޑިވްސް -(17. )ެއކަކު އިންޑަސްޓްރީން

 ބަޔާންކުރާ ގައި ( ރ) ާމއްދާގެ މި -(ބ. )އެަކކު އިންަޑސްޓްރީން އެްނޑް ސްކޮމާ އޮފް ޗެމްބަރ ނެޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

ނަޑއަޅާނީ ތައްނާޔަތްއި މާލީ އާއި އުޖޫރަ ލިބިދޭ މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ އެ  6065 ގޮތުގެ ހިންގާނެ ކޮމިޓީ އެ އަދި  ކަ

 .ބޯުޑންނެވެ ނަޑއަޅާނީކަ  އުސޫލުތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓ ދެއްވުން އެދެން. އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 6070 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 6075 ޠާރިޤް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 10    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 6080 17    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

  22        ޖުމްލަ:

 6085    ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 10. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 

 6090އި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގަ 17

ވަަނ  10. އެހެންކަމުން، ބުނެވިދިޔަ ބިލުެގ 22. ޖުމުލަ 30އަދަދު؛  . ާފސްވުމަށް ބޭނުންވ22ާމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންުކރާ އިޞްލާޙު ގެެނވުމަށްފަހު، އެ މާއްދާ އަށް އަންނަނިިވ  2މާއްދާ އަށް މި އިޞްލާުޙގެ 

އަކުރުކަމުަގއި ހަމަޖެއްސުން. މި ސުރުޚީގެ  2އަކުރު އިުތރުކޮށް، އެއީ އެ މާއްާދގެ ެއންމެ ފަހު  2 ގޮތުގެ މަތިން

 ޖެ.ްސވެއްދަށުގައި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާ

 6095 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި އަށް )ނ( އިތުރުކުރުން.  ވަނަ މާއްދާ 22

 ދެްއވުމަށް ައމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. ިއއްވއި އިޞްލާޙު

 

 6100 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ
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މެންބަރު  އްޒަތްތެރިވެލިދޫ ދާިއރާގެ ޢި ،ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވައި

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 22އަށް )ނ( އިތުރުކުރުްނ.  ވަނަ މާއްދާ 22ން ތާއީދުކުރަްއާވފައިވާ ިއޞްލާޙު. ޔާމިهللا ޢަބްދު

ލުެގ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ އުސޫ ވަނަ މާއްދާގެ 14މަލުކުރަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަށް ޢަ  މި މާއްދާގެ )ހ(

 މަތިންނެވެ.

 6105 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 6110 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ން.ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 6115 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

 6120   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 6125 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިުރވ01ެދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 21އަދަދު؛ 
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. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި 11

ވަނަ މާއްދާގެ ގޮުތގަިއ  22އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ރުންގެ އަދަދު؛ މެންބަ

 6130އަށް )ނ( އިތުުރކުރުމަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ވަނަ މާއްދާ 22އެހެންކަމުން  ؛މާއްދާއެއް 

  ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިބްރާހީމް  ޢިއްަޒތްތެރި ވަނަ މާއްދާގެ ގޮުތގަިއ މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ 22

 6135 އިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙު އިްއވަ ދީދީމުޙައްމަދު

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ްއޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢި ،ދީދީ ހުށަހަޅުއްވައި މަދުތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްހި

ވަނަ މާއްާދެގ ގޮުތގަިއ ތިރީަގއިާވ މާއްދާ  22ން ާތއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ބިލުގެ ޔާމިهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 6140ގެ 22. ނިހެން މާއްދާތަްއ ތަރުތީބުކުރުމާއި ަބއެްއ ކަްނތައްތައް މަނާކުރުންހިމަނައި އެ ބަދަލާ ގުިޅގެްނ ބިލުގެ އެހެ

ކުރާ ބާވަތުގެ ޒޯނުތަުކގެ ތެރެއިން ޯޒނެއްަގއި ކުރާ ވިޔަފާިރއެްއގެ ހުއްދަ ޤާނޫނުން  ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް މި -)ހ(

ނޑުަގއި ނުވަތަ ެއނޫން އިތުރުްނވެްސ ބެޓިން އަދި މީގެ، ށް ިވޔަސް ޕޯަކރ، ރޫލެޓް، ބްލެކްޖެކް ގޮތަކަ ނިވާފަތްގަ

ފަދަ  ކަމުގައި ހިމެނިދާނޭގޮތަކުން ނަމަވެސް ޖުވާކުުޅން ނޫން  ލޮޓަރީ އަދި މި އާއި އެހެނިހެން ކެސިނޯ ގޭމްސް

ކުރާ ޤާނޫނުން ހުއްދަ އި ހިންގުަމށް މިރާއްޖޭގަ  -ެއވެ. )ށ( އެްއވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް މި ޤާނޫނު ހުއްދައެްއ ނުކުރެ

 6145 ،ތަކުގެ ތެެރއިްނ ޒޯނެއްަގއި މަސަްއކަތްކުާރ އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނެއްގެ ބަޔަކު ޖަމާވެ ބާވަތުގެ ޒޯނު

އެފަދަ ތަނެއް ބިނާކުރުމާއި، ަވކިތަެނއް ޚާްއސަ ނުކުރިނަމަެވސް  ކުރުމާއިޞަ ޓަކަިއ ަވކިަތނެއް ޚާއް އަޅުކަންކުރުމަށް

ޒޯުނަގއި ައޅުކަންކުރުމަކީ  މްދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް އެއިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ީދނެއްގެ ަބޔަކު ޖަާމވެ، އިސްލާ 

 ވެ. ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫނެ މި

 

 6150 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 6155 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދީދީ.އްމަދުހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ން.ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 6160 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 29    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 6165 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 6170. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބ21ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި 29

ވަނަ މާއްދާގެ ގޮުތގަިއ  22އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދީދީ ހުށަހެޅުއްވި  އިޞްލާޙު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މާއްދާއެއް އިތުުރކުރުމަށް

 6175 ފާހެއްނުވި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިބްރާހީމް  ޢިއްަޒތްތެރި ވަނަ މާއްދާގެ ގޮުތގަިއ މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ 20

 އިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.ޞްލާޙު އިްއވަހުށަހެޅުއްވި އި  ދީދީމުޙައްމަދު

 6180 

 މޭޒުން ވާހަކަދެްއކެވުން: އިދާރީ
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މުލަކު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި  ،ދީދީ ހުށަހަޅުއްަވއިމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޢިްއޒަްތތެރި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ

ވަނަ މާއްާދގެ ގޮތުގައި  20ފަިއވާ އިޞްލާޙު. ތިރީގަިއވާ މާއްާދގެ ބިލުެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ތާއީދުކުރަްއވާ

ޢަދުލުގެ ނިޒާުމގެ ތެރޭަގއި  ޢީޖިނާ 20 ބަދަލާ ގުިޅގެްނ ބިލުގެ އެހެނިހެން މާއްދާތަްއ ތަރުތީބުކުރުމަށް. ހިމަނައި، އެ

 6185އްދުެގ ހަނެްއގެ ސަރަހެދޭ އެއްެވސް ޒޯޤާނޫނުގެ ދަށުން  ހިމެނޭ ޤާނޫނުތައް ނުވަތަ ޤާނޫނުތަކުގެ ބައެއް ވިޔަްސ، މި

 ެއވެ. ތެރޭގައި ހިންގުން އިސްތިސްާނއެއް ނުކުެރވޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 6190 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދީދީ.ބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދު ދާއިރާގެ މެންހިތަދޫ މެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 6195 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު.       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 6200 29    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 6205 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އަދަދު؛  . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގ21ެ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 

 6210. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި 29

ވަނަ މާއްދާގެ ގޮުތގަިއ  20އެހެންކަމުން،  .22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ހުށަހެޅުއްިވ  މާއްދާއެްއ އިތުރުކުރުމަށް ިހތަ

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 

 

 6215 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިބްރާހީމް  ޢިއްަޒތްތެރި ވަނަ މާއްދާގެ ގޮުތގަިއ މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ 01

 އިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.ޞްލާޙު އިްއވަހެޅުއްވި އި ދީދީ ހުށަމުޙައްމަދު

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 6220ޢިއްޒަތްތެރި  ދީދީ ހުށަހެޅުއްވަިއ މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޢިްއަޒތްތެރި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ

ދާ ވަނަ މާއްދާެގ ގޮތުަގއި އަންނަނިވި މާއް 01އިޞްލާޙު. ބިލުގެ  މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

 .އްޭޖގެ ޠަބީޢީ މުއްސަނދިކަންއެ ބަދަލާ ގުޭޅގޮތުން އޭެގ ފަހަތަށް ހުރި މާއްދާތަްއ ތަރުތީބުކުރުމަށް؛ ދިވެހިރާހިމަނައި، 

އްުދގެ ހަެރއިން ޒޯެނއްެގ ސަރަުކރާ ބާވަުތގެ ޒޯނުަތކުެގ ތެޤާނޫނުން ހުއްދަ ިއ ހިންގުމަށް މިރާއްޭޖގަ -ގެ )ހ(01

ދިރުންހުރި،  ަކނުޑގެ އަީޑގެ ބިމުަގއިވާ ގޭހާއި ތެލާއި މައުދަނާއި ހުރި ނަމަ ހުރި ގޮތުން އުފެދިފައި ދުރަތީގުތެރޭގައި 

 6225ިތ އާސާރީތަކެ އާއި ފައިސާ އާއި  ގަހަނާ ރިއްސާއި ރަނާއި އަދި އަގުހުރި ހުރިހާ އެއްޗަާކއި ޢީޠަބީ އަދި ދިރުމެއްނެތް

 ފަދަ އެްއެވސް އެްއޗެްއގެ މަްއޗަށް އެ  މާއްދާަގއި ބުނެފައިވާ މި ވެ. ޒޯނަކުން ފެންނަށެދިވެހި ދައުަލތަ މިލްކުވެގެްނވަނީ

ކުރުމުެގ ެއއްެވސް ކުވެރިކަުމގެ ުނވަތަ ތަޞައްރުފުވާލުކުެރވިފަިއވާ ިޑވެލޮޕަރުގެ ނުވަަތ އިްނވެސްޓަރުްނނަށް މިލްހަޒޯނު 

މާްއދާގެ )ހ( ަގއި ބުނެފައިާވ  ވަނީ މި ޒޯނުަގއި ިވޔަފާރިކުރުމަްށ ހުޅުވާލެވިަފއި -ވެ. )ށ(އެ ޙައްޤެއް ލިިބގެންނުވެ

 ނަމަ، އެ  ނުވަތަ ބިމުން ނަގާ މައުދަނަކުން ތަކެތި އުފައްދަިއގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ،ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށް

 6230ޔަލްޓީެއއް ަދއުލަތަށް ނަގާ ގޮތަށް މެުނވީ، ވިޔަފާރިތަކުން ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްަގއި ަކނަޑއަޅާ ރޯ 

ނާޑއި ވެހިރާއްޖޭގެދި -ެއވެ. )ނ( ދީގެންނުވާނެދަ ވިޔަފާރިެއއް ކުރުމަށް ހުއްދައެފަ އެހެނިހެން  މަހާއި ފަރުތަކުަގއިވާ ކަ

ނުގެ ނެގުމުގެ ުހއްދަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޒޯ ހިުފމާއި ޓަކައި، ބޭނުމާއި ދިރޭތަކެތި، ިވޔަފާރީގެ ބޭުނމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެފަދަ  އެވެ. އެހެންނަމަވެސް  ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ނުވަތަ ިއންވެސްޓަރުންނަށް ދީގެންނުާވނެ
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އަިދ ، ރޮސެސްކޮްށެގން ވިޔަފާރިކުރުމާރަްއޔިތުންގެ އަތުން އެފަދަ ަތކެތި ގަެނ، ޕް މަސައްކަތްކުރާ ިދވެހި

 6235 އެވެ. ނާޅަ އް ކުުރމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްއެުކއަރކަލްޗަރ ުނވަތަ މެރިަކލްޗަރ ފަދަ ވިޔަފާރިތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު ފެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ އެ

 

 6240 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދީދީ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު  މުލަކު ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 6245 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 6250 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   21     ދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަ

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 6255 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ؛ދުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 22ށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ފެންނަ ކަމ27ައަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި 13

 6260ވަނަ މާއްދާގެ ގޮުތގަިއ  01އެހެންކަމުން،  .21. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާ

 ފާހެއްނުވި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 6265ދު ހުށަހެޅުއްވި ކުރުމަށް. ކޮމަންޑޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިއިތުރު 3ގެ )ބ( އަށް 1ޖަދުވަލް 

 ދަންނަވަން.  ށްއިދިނުމަށް އަމީންޢާއްމައިޞްލާޙު ިއއްވަ 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ޒަތްތެރި މެންބަރު މުލަކު ާދއިރާގެ ޢިއް ، އިޝިދު ހުށަހަޅުއްވަރު އަޙްމަދު ނާކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަ

 6270އިތުރުކުރުން.  ގެ )ބ( އަށް އަންަނނިވި ޕޮއިންޓ1ު ރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. ޖަދުވަލުރު ތާއީދުކުޞީއިބްރާހީމް ނަ

ަގއި  1ގެ ގެ )ބ(ޖަދުވަލު . މ3ި -ޒޯނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް. )ބ( ؛ގުޅޭ  އާވަނަ މާއްދާ 23. 1ގެ 1ޖަދުވަލް 

 މަލުކުރުމަށްޢަ، އިްނ ސޮއިކޮށް  މަލުކުރާންވާނީ ދިވެހިާރއްޖެޢައެތެރެުކރުމާއި ބޭރުކުރުމުަގއި  ބުނެފައިވާ ފައިސާ 

 ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިންނެވެ. ކާކާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަހަދާތަޢާވާމީ މުލާޒިމްކުރެވިަފއިވާ ަބއިނަލްއަޤް 

 

 6275 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދު ފެމެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 6280 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރުޞީމެންބަރު އިބްރާހީމް ނަމުލަކު ދާއިރާގެ       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 6285 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   23     ދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަ

 6290 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 23        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 6295. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ؛. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދ21ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 

ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި . 12

 3ގެ )ބ( އަށް 1 ޖަދުވަލުއެހެންކަމުން،  .23. ޖުމްލަ؛ 32. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 23މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ޅުއްވި އިޞްލާޙު ފާހެއްުނވި.ކުރުމަށް ކޮމަންޑޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހެއިތުރު

 6300  ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ އަދި )ނ(، ގެ ދަށުން)ށ( ގެ ދަށުންނާއިވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 03ަގވާއިުދގެ  ،ހިސާބުން ދަންނަވާލަން އޮތީ އާދެ! މި

ތަކަށް ޓަށް އަަހންޖެހޭ ހުރިހާ އިޞްލާޙުވޯ  ،ދަށުން ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯނުގެ ބިލަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ އިޞްލާޙުތައް 

 6305އެުކ  ތަކާށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުޝަލް އިކޮނޮމިކް ބިލަސްޕެނިމުނީ. ދެން އޮތީ  މި އިވޯޓަށް އަހަ

ނޑު މިހާރު މިފާސްކުރުމަށް ދަންނަވަން މިކް ޒޯނުގެ ޯވޓަށް. ްސޕެޝަލް އިކޮނޮ ދަންނަވާލަނީ އެ ޖެހޭ ވޯޓު. އަުޅގަ

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ބިލު ފާސްކުރުމާ އެ  ،އެކު ޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާ ބިލަށް މަ

  ދެއްވުން އެދެން.ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 6310 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

      ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 6315 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

   21     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 6320 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 21         ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 6325ޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިުރވެވަ 01ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ؛. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދ71ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 27އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި 11

މިްކ ނޮސްޕެޝަްލ އިކޮއެހެންކަމުން،   .21. ޖުމްލަ؛ 30. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 21މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ޅަކަށްފަހު(ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮ އެ ،އެކު  ޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާޒޯނުގެ ބިލަށް މަ

 6330 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ތިމަރަފުށީ ،ލަނީ މިއަދުގެ އެންމެ ފަހު ވޯޓު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއާދެ، ދެން މި ދަންނަވާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ،ޠަފާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ެއކްސްޓްރެޑިޝަން ބިލުޞް މުޙައްމަދު މުމެންބަރު 

 ދެއްވުން އެދެން. ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

 6335 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޠަފާ ޞްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މު ތިމަރަފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 6340 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 6345 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަ

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 6350 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރަުކ ނެތް. ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެިވ  ނެތް. ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓު ޭދން ބޭނުންނުވާ

 6355ރުކާރުގެ ފަރާތުން އެހެންކަމުން، ސަ .22. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބިލު މަޖިލީހުން  ގެޠަފާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެކްްސޓްރެޑިޝަންޞް ޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުދާއިރާގެ ޢިއް ށީތިމަރަފު

ނަޑއަޅަްނ.ލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ޮފނުވިއްޖެބިލު ޤައުމީ ސަ ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. މި  ކަުމގައި ކަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 6360 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަން މިއަުދ  ދިޔައީ  ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފެނިގެން މި 10ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނަތީޖާ ނެރެދޭނެ  ،ޖިލީހަކީ ނަތީޖާ ނެރެދޭއެކޭ. މި މަ ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި މިސާލެކޭ. ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާ 

 6365 ،މަޖިލީހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެްއވަމުންނޭ ތިޔަ ގެންަދވަނީ. މިއީ ސީދާ އެމެިރކާގެ ފެންވަރުަގއޭ ތިޔަ ކަންތައް

ނޑަށް މިއަދުގެ މި މަަސއްކަްތ ސިފަކުރެވެނީ އިނގިރޭިސިވލާތުގެ ޕްރިމިއަރ ީލގުަގިއ މަސައްކަތް ކޮށްެދއްވީ. އަުޅގަ

ކުޅުނު ަވރަށް ފޯރިގަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް މެޗެްއގެ ގޮތުަގއި. މިއަދު  ،ެޓޑާިއ ިލވަޕޫލް ބައްދަުލވެމެންޗެސްޓަރ ޔުނައި

ކުރި ަމސައްކަުތގައި ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ދެއްވި ފުރިހަމަ ެއއްބާރުލެްއވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި
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ހާ މުވައްޒަފުން ުޓެގ އެހެން ހުރިއެރި ރެޓޭސެކް ،ދާރާެގ މުވަްއޒަފުންކަމުގައި މަޖިލީހުގެ އި ދަންނަވަން. އަދި މިޝުކުރު

ނުޑ ފާހަގަކޮށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުކަމަށް ެދއްިވ ެއއްބާރުލެްއވުން  ވެސް މި  6370ދަންނަަވން. ނިންމާލަމުން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާ ަދންވަންދެން ނަޑކަށް މި 9 ،ދަންނަވާލަން އަުޅގަ  11ރޭ  އިން ފެިށގެްނ ގާްތގަ

ނުކުރައްާވ ޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟުއެއްކޮށް ިޢއް އާ ކުެރވިފަިއވާތީސައްކަތްހަމަޔަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މަ ޖެހުމާ

ނޑު ގަސްދަމާ މަޖިލީހުގެ ޖަވަންޏާ މާ ކަމަށް ގައި. އާދެ،  11311ކުރަނީ ހެނދުނު ތުލްސާ ބޭްއވުމަށް ައޅުގަ

ހިސާބުން ދެން އަޅުަގނޑު  މި ، ހެްނވީމާނުކުރަްއވާ ކަމަށް ައޅުަގނޑު މި ބެލީ. އެއިޢުިތރާޟު ޒަތްތެރި މެންބަރުންޢިއް

 6375ވާ ުބރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2112ގަސްޓް އޮ  20އެއް އޮންނާނީ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ، އޮތީ ދަންނަވަން މި

 ގައި.  11311

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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