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 (هللاއީވާ ޢަްބދ  ރައީސްނައިބ   މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ރިއަށް ެގންދެވ ން( )ކ  ޖަލްސާ ވަނަސްތިރީ އްތެ ދައ ރ ެގ  ދެވަނަވަނަ އަހަރ ެގ  2020

 ދ ވަސް( އްތައާދީ) 2020 ސެޕްޓެންަބރ  6

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن  آو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة    މަޖިލިސް   .له وصحبه ومن واالهعلى 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތިއްބެވީ    މި ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން  ޖަލްސާއަށް  ތިއްބެވީ    31ވަގ ތ   ސަލާމ ަގއި  މެންބަރ ން.    3އިއްޒަތްތެރި 

 ސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް.ވެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅެއްަގއި އެއް 

 

 ން. ކ ރ  ން ޢ ލާ އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 ން:ކެވ އް ދެކަހަސަތ ން ވާޔާރި

 . 2020/2/33/އޖ ؛ނަންބަރ އެޖެންޑާ 

 

 ން ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ  .  4

 

 ވ ން:ްއކެ ކަދެން ވާހަރިޔާސަތ 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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އަލްފާޟިލް    ،ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ މަޖިލީހ ެގ ކ ރީ ރަްއޔިތ ންެގ    ،ިއަގންނަވާނެ ޑައެނިގވަ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

ރ ކ ރަްއވާފަ. އަލްމަރ ޙޫމް ޙ ސައިން  ވަނަ ދ ވަހ  ދެމިއޮތ މ ެގ ޢާލަމަށް ދަތ   4ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ވަނީ މި މަހ ެގ  

ވެސް މެންބަރ ކަން  ހަމައަށް ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ    ވަނަ ައހަރާ  2019ވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން    2005ކީ  މ ޙައްމަދަ

ބޭ މ ޙައްމަދަކީ  ކ ރަްއވާފަިއވާ  ޙ ސައިން  އަލްމަރ ޙޫމް  އަދި  ސަރ ކާރަށާއިއާފ ޅެއް.  ޚިދ މަތ ަގިއ    ، ދައ ލަތަށާއި  ، ންމ  

ޚިދ މަތްޤަ އަހައ މަށް  އެތަްއ  ވެސް  ކ ރެްއވ މ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   ބޭފ ޅެއް.  ހޭދަކ ރެއްިވ    10ާއއެކ   ސެންބެހ ރ ތަކެއް 

އެ އަހަރ   މަޖިލީވަރަކަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  މަސަްއކަތްކ ރިން.ކ ަގއި  ިވއްޔާ  ސެންބެހ   ހ ަގއި  މީހަކ   ަމސައްކަތްކ ރި  ާއއެކީ 

ހަލަބޮލިވެެގން  ،ކަންކަން  ،ައކީސެންބެހ   ،ހެކިވާނެ ކިތަންމެ  ކޯޅ މާދެ   ،ދިޔަސްދެބަސްވ ން  ކިތަންމެ   ބަސްވ މާއި 

ދިޔަސް  ހަލަބޮލިވެެގން  ،ހަލަބޮލިވެެގން  ދ ވަހ އެންމެ  ރަދިޔަ  ވެސް  ހިތްހެޔޮކަން ހ ަގއި  ކެތްތެރިކަމާިއ،  މަތްތެރިކަމާިއ، 

ހ ސެންބެ ބޭފ ޅެއް.  ވެސްއިސްކ ރެއްވި  ކަމެއްަގއި  ހ ރިހާ  ފެނ ނ   ހަމަގައިމ   ،އަކީ  ައޅ ަގނޑަށް  ތާނަގއި   ެވސް 

ބައަސެންބެހ  ހ ރިހާ  ތެދ ހ ކީ  ވެސް  ބޭފ ޅެްއ.ސެއްަގއި  ވިދާޅ ވި  ަމސްރަޙ ގައި  ބަސް  ކަ  ސިޔާސީ  މެްއ  އެތައް 

ވޭތ ވެދިޔަ  އަޅ  ޮގތަކަށް  އެތައް  ޖެހ ނ އިރ   10ަގނޑ މެން  ނިންމަން  އޮންނާނީ   ،އަހަރ   ވިދާޅ ވެފައި  ހަމަ  ހ ސެންބެ 

އަދި  ތެދ  ބޭފ ޅެއްހ ސެންބެބަސް.  ފ ން  މަޢ ލޫމާތ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނާއަކީ  މި  އެ  ވަކިެވެގން    .    ، އ މަށްޤަދިޔައީ 

ތެރި ޚިދ މަތްތެރިއެއް. އަލްމަރ ޙޫްމ ޞްއިޚ ލާ  ްއވިދާއިރާތަކެއްަގއި މަސަްއކަތްކޮށްދެ  ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ވަރަށް ިގނަ

ނިޢ މަ ދާއިމީ  ސ ވަރ ޭގެގ  މ ޙައްމަދަށް  މިންވަރ ކޮށްދެއްވ ޙ ސައިން  ދަން  މަށްތް  ދ ޢާ  އަދި  އެދި  ސެންބެެގ ހ ނަވަން. 

ދ ޢާ ދަންނަވަންޢާއި ދެްއވ މަށް  ކެތްތެރިކެން  ހ ރިހާ މ ަގއަމިއްލަ ނަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ،ލާއަށް  މަޖިލީހ ެގ  ާއއި ރައްޔިތ ން 

 އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ރައްޔިތ ންެގ  ތަރެއްދަފ   ެގހ ސެންބެެގ ހަނދާނ ަގިއ ތަޢ ޒިޔާ  އި.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ނަމ ަގ

ވަގ ތ ަގއި  މަޖިލީހ  ރަސްމީ  ނިމެންދެން  ހަފ ތާ  މި  ހ ޅ ވާނަން.  ހ ޅ ވައާަގއި  ވެސް  އަދި  ލެއިންމ ންނަށް  ވިފައިވާނެ. 

އަޅ ަގނޑ މެން ހ ސެންބެ މެންބަރ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރީެގ  މަސައްކަތްކ ރެއްވި  މަޖިލީހ ަގއި  ރަްއޔިތ ންެގ  އާއެކީ 

ދަޞައްޚާ ފޮތ ގަ   ، ވަތ އަރ ވަން ޢ ކޮށް  މި  ލިޔ ްއވ މަށް.  ވަޑައިެގން  އެްއޗެއް  ެއޖެންޑާއި  އެބަމިއަދ   ދެ  ކ ރެވިފައި  އޮތް 

މިއަ ޖަލްސާ  ޖަލްސާއެއް.  ައޅ ަގނޑ މެން  މިއަ  ،ނިންމާފައިދ   ވަގ ތ   ދެން    ދ މި  ނިންމާފައި  ޖަލްސާ  ހެނދ ނ ެގ 

އެޖެންޑާ ޖަލްސާ  އަޅ ަގނޑ     2ވާނީ  ކޮށްފައި އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް،  ހެނދ ނ ެގ ޖަހާއިރ .  ހިތަށްއަރަނީ  މި 

ކ ރި ތަ  އި ލަޔާޖަލްސާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޖަލްސާ  މެންދ ރ ެގ  ކ ރިއަށް ނިމިއްޖެްއޔާ  ހިތަށްޖައްސަ  ންކޮޅެއް  މި  އަރަނީ.  ން 

 ނަން. ކ ރާއަޅ ަގނޑ މެން ނޮޓިފައި އިލަޔާކ ރިއަށް ޖައްސާނަމަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ކ ރި

 

 މަށް ވޯޓަށް އެހ ން މަށް ހ ރި ކަންކަ ވޯޓަށް އެހ  .  5
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކަން. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ ެގ މަސައްކަތް މި ފަށަނީ ވެސް ވޯޓ ން. ރި ކަންމަށް ހ ވޯޓަށް އެހ  -5؛ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

އެބަ   50ޖ މްލަ   ިއދާރީވޯޓ   ޖައްސަ  އޮތް.  ރަނަގބީލ   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ލަވާމޭޒ ން  އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި  ދެްއވ ން 

ކ ރިން ؛މެންބަރ ން ވަޑައިަގން  ، ވޯޓ ެގ  ަގޑީަގއި  މި  ދެން  ހީވަނީ  މި ާވ  ނަ އަޅ ަގނޑަށް  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި 

އަލް ވަޑަިއަގންނަވަންދެން.  މެންބަރ ން  ިއްއޒަތްތެރި  ިގނަ  ތަންކޮޅެއް  މަޑ ކޮށްލީ  އަޅ ަގނޑ   މަރ ޙޫމް  ހަމަވީހެން. 

ފާހަަގކ ރެްއވ މަށް   ސ ކޫތެއް  ހަނދާނ ަގއި  މ ޙައްމަދ ެގ  ތެދ ވެވަޑަިއެގން  ޓަކައި  ޙ ސައިން  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި 

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (( ޝ ކ ރިއްޔާ. ންކަމ ެގ ސ ކޫތ ެގ ަވގ ތ ކޮޅ ހިމޭހަމައެދެން. ) ދެއްވ ން

ޯވޓ ެގ ތެރެއިން   51ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން. ފ ރަތަމަ ވޯޓ .  ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ   -5.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ     -{ 5.1} 

ެގނައ މ ެގ ބިލ   ށް އިޞްލާޙ (އަ ރވިސްެގ ާގނޫނ ދިވެހި ސިވިލް ސަ)  2007/5ރަތަމަ ވޯޓ . ާގނޫނ  ނަންބަރ   މިއަދ ެގ ފ 

ނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށ ން  ވަ  93ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ަގވާއިދ ެގ    ން ދިރާސާކޮށްމިނިވަން މ އަްއސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީ

ބިލ ެގ   އިޞްލާޙ .  މާއްދާއަ  3ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  އިތ ރ   ށްވަނަ  )ނ(   4-18  ،ކ ރާާގނޫނަށް  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 އިޞްލާޙ .    ހ ށަހަޅ ްއވާ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމްއިްއޒަތްތެރި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ  ލާޙ ކ ރ މަށް އިޞް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޒައިނާ އާދަމްއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮ

ވަނަ މާއްދާެގ    4-18ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނަށް އިތ ރ ކ ރ މަށް    ށްބިލ ެގ ތިންވަނަ މާއްދާއަ  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޝ ކ ރިއްޔާ  

އަންނަނި އަށް  ެގނައ ން.  )ނ(  އިޞްލާޙ   ޮގތަށް  ޮގތ ެގ    -)ނ(  -4-18ވި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ށ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި 

ތާރީޚ ން ފެށިެގން ކޮންމެ އަހަރެއްެގ    ހަވާލ ވާ  ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ކަމާ  ، ލީ ހިސާބ  ހ ށަހެޅ މ ެގ އިތ ރަށްމާ  ،ންމަތީ

ނި  އަހަރެއް  އެ  ހިސާބ   ޖެނެރަލަ  90މޭތާ  މާލީ  އޮޑިޓަރ  ތެރޭަގއި  ހ ށަހަދ ވަހ ެގ  ެގންދަންށް  ިމ  ޅަމ ން  ވާނެއެވެ. 

ބޭނ މަށްޓަކައި މާނަކޮށްފައި  މާއްދާެގ  މެންބަރ ކަމާ  ،ވަނީ  އެ  އަހަރ ކަމަށް  ކޮމިޝަންެގ  މީހަކ   ތާރީޚ ން   އެ   ހަވާލ ވާ 

 ދ ވަސް ހަމަވާ ތާރީޚެވެ.  ފެށިެގން އެއް އަހަރ 

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

 .އިބްރާހީމް ނާޒިލްމެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ؛ ތާއީދ ކ ރަްއވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ 

 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިބްރާހީމް ނާޒިލްދާއިރާެގ މެންބަރ   ހިތަދޫ ދެކ ނ 
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 ދ ކ ރަން. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އިޞްލާޙަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 އިބްރާހީމް ނާޒިލްދާއިރާެގ މެންބަރ   ދެކ ނ ތަދޫ ހި : ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 54    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 49    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 މަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ 

    49     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 25      އަދަދ :  ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 49 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ވިށް ވޯޓ ދެއް ފެންނަ ކަމަ. 54 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ތިއްބެވި  ހާޒިރ ވެ

އި ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ަގ  ނެތް.  މެންބަރަކ ދެްއވި  ކަމަށް ވޯޓ   ނ ވާދޭން ބޭނ ންވޯޓ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް  

 ފާސްވެއްޖެ.  . 25 ؛ އަދަދ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ. 49؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ން:ހަކަދެްއކެވ ރިޔާސަތ ން ވާ
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ނަންބަރ    ާގނޫނ )  5/ 2007ާގނޫނ   ސަރިވސްެގ  ސިވިލް  އިޞްލާޙ  (އަދިވެހި  ބިލ ށް  މިނިވަން   ،ެގނައ މ ެގ 

ައއްޑޫ  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށ ން    93ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ަގވާއިދ ެގ  މިޓީމ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮ

ާގނޫނަށް   ،ވަނަ މާއްދާއަށްބިލ ެގ ތިން ހަޅ އްާވ އިޞްލާޙ .  ހ ށަ  ދަމްޒައިނާ އާެމންބަރ  ރޮއިްއޒަތްތެރި  މީދޫ ދާއިރާެގ  

 ކ ރ މަށް.  ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙ  5-18އިތ ރ ކ ރާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް އަްއޑޫ

ވަނަ މާއްދާ    5-18ރ މަށް  ތ ރ ކ ާގނޫނަށް އި  ބ ނެވިދިޔަ  ށްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލ ެގ ތިންވަނަ ާމއްދާއަ 

ިއޞްލާޙ އަންނަނި ޮގތަށް  ވިޔަވި  ފ ށ އަރާ  މަޞްލަޙަތ   އަދާނ ކ ރ މާއި،  އިތ ރ ަވޒީފާ  ނ ކ ރ ން.  ކ ރ ން.    -5-18ފާރި 

އަދާކޮށްެގން  -)ހ( ވަޒީފާއެއް  އިތ ރ   ލިބޭ  އާމްދަނީ  މެންބަރަކ   ނ ވަކޮމިޝަންެގ  އާމްދަނީެއއް  ނ ވަތަ  ތަ  ނ ވާނެެއވެ. 

ކޮމިޝަންެގ މެންބަރަކ  ވިޔަފާރިެއއް ހިންގ މ ަގއި    -ނ ވާނެެއވެ. )ށ( ފަދަ އެހެން މަޤާމެއް ފ ރައިެގންފައިދާއެއް ލިބޭ

ޮގތ ންޢަ މަސައްކަތެއްަގިއ  ބައިވެރިެވެގން  މަލީ  ފަންނީ  ހޯދ މަށް  އާމްދަނީއެއް  ނ ވަތަ  ނ ވާނެެއވެ. 

ލިބޭޝާމިލ ވެެގން އާމްދަނީއެއް  ނ ަވތަ  އެނ ވާނެެއވެ.  އެހެން  ފަދަ  ކޮށްެގން  މަސައްކަތެއް  އަދި އްެވސް  ނ ވާނެެއވެ. 

ަގނެ ބިން  މ ދަލާިއ  ހިފަިއެގން  ،ދައ ލަތ ެގ  ކ ްއޔަށް  ފަރާތަކާ   ނ ވާނެއެެވ.ނ ވަތަ  ެއްއވެސް  އެހެން  ދައ ލަތާިއ    އަދި 

މ  ކ ރެވޭ  ކޮމިޝަންޢާދެމެދ   ވިޔަސް  ޮގތ ން  ނ ސީދާ  ނ ަވތަ  ވިޔަސް  ޮގތ ން  ސީދާ  މެންބަރަކ މަލާތެއްަގިއ  ެއ    ،ެގ 

 ،މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް  -ނ ާވނެއެވެ. )ނ(މެންބަރެއްެގ މާލީ އެއްެވސް މަޞްލަޙަތެއް ބާއްަވއިެގން

ޮގތ ން އެފަދަ   ހޯލްޑަރެްއ ކަމ ަގިއ ނ ވާކ ންފ ންޏެއްެގ ސިްގނިފިކަންޓް ޝެއަރ  ހިރާއްޖޭަގއި ހިއްސާިވއްކާ ޕަބްލިކ ދިވެ

ހި މިލްކ  ކ ންފ ންޏެއްެގ  ބޭނ ކ ރ ްއސާ  މާއްދާެގ  މި  ިވޔަފާރި  މަށްމަކީ  ިމ  ޓަކައި  ނ ބެލެވޭނެއެވެ.  ކަމ ަގެއއް  ކ ރ ން 

ބޭނ މަށްޓަކައި ޕަބްލިކ ދިވެހިރާއްޖޭ  މާއްދާެގ  ިވއްކާ  ހިއްސާ  ޝެއަރ  ަގއި  ސިްގނިފިކަންޓް    ހޯލްޑަރެއް ކ ންފ ންޏެއްެގ 

  5% މާލ ެގ ކ ންފ ންޏެްއެގ ހިއްސާެގ ރައ ސ ލް ލިކ  ސާިވއްކާ ޕަބްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ހިއް ،ަވނީ  ކަމ ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި އެ

ނ ސީ  އެއަށްވ ރެ ނ ވަތަ  ޮގތ ން  ސީދާ  މައްޗަށް  ހިއްސާެގ  އަދަދެްއެގ  ހ ރި ިގނަ  މަޤާމެއްަގއި  ބާރ ފޯރ ވޭ  ޮގތ ން  ދާ 

އްވެސް ކޮމިޝަނެްއަގއި  ކޮިމޝަންެގ މެންބަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތ ން މެނ ވީ ދައ ލަތ ެގ އެހެން އެ  -ހިއްސާދާރަކަށެވެ. )ރ(

ނެްއަގިއ ނޫންވެސް ތަކައ ންސިލެއްަގއި ނ ަވތަ މަޖިލީހެއްަގއި ނ ވަތަ ކޮމިޓީއެްއަގއި ނ ވަތަ ބޯޑެްއަގއި ނ ވަތަ އެނ ވަތަ  

އ ޖޫރައަކާ  ނ ވަތަ  ިވޔަސް  ބައިވެރިެވެގން  އ ޖޫރައަކަށް  ނަމަެވސް  )ބ( ނ ލައި  މެންބަރަކ     -ނ ވާނެެއވެ.  ކޮމިޝަންެގ 

މަސައްކަތްޓެޓަންކޮންސަލް ފަރާތަކަށް  އެްއވެސް  ހައިސިްއޔަތ ން  )ޅ(ކޮށްދީެގންްއެގ  ކޮމިޝަނ ން    -ނ ވާނެއެވެ. 

މަސްއޫލިްއޔަތާ މެންބަރަކ   އަރާފ ށޫ  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ކޮމިޝަންެގ  މެންބަރަކަށް  ޖަމާޢަތެއްެގ  ަމދަނީ  ބާވަތ ެގ  ފާނެ 

 މެންބަރެއްެގ ނަމ ަގއި އޮތް ޯގއްޗެއް ނ ވަތަ  މިޝަންެގކަިއ ކޮމި މާއްދާެގ )ށ(ެގ ބޭނ މަށްޓަ  -ނ ވާނެެއވެ. )ކ(ވެެގން
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  މ ކޮށް ހ ރި އަަގށްވ ރެ ންްއެގ ައގ  އާެގެއއް ނ ވަތަ މ ދަލެއް ބާޒާރ ަގއި އެފަދަ ޯގްއޗެއް ނ ވަތަ ެގެއއް ނ ވަތަ މ ދަލެ

މ ކޮށް ކ ްއޔަށްދީ އ ޅޭ  ންއާޒާރ ަގއި  ބޮޑ  ނޫން އަަގކަށް ިވއްކާލ ާމއި، އެފަދަ ޯގއްޗެއް ނ ވަތަ ެގއެއް ނ ވަތަ މ ދަލެއް ބާ

ޔަފާރިއާިއ  ބޮޑ  ނޫން އަެގއްަގއި ކ ްއޔަށް ދީެގން އާމްދަނީ ހޯދ ން މި މާއްދާެގ )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވި  އަަގށްވ ރެ

  12ާގ  ފ ރަތަމަ ހިނ  ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ކަމ ން ވަކިވ މަށް ފަހ   -މަސައްކަތ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިެގނެއް ނ ެވއެވެ. )އ(

ައދާކ ރި މަޞްލަޙަތާދ މަސް ހައިސިއްޔަތ ން އޭނާ  މެންބަރެއްެގ  ފާއިތ ަވންދެން ކޮމިޝަންެގ  މ އްދަތ   އަރާ  ފ ށޫ  ވަހ ެގ 

 ނ ވާނެއެެވ. ކަތެްއ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރަކ  ކޮށްެގންވަޒީފާއެއް ނ ވަތަ މަސައް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ޝިފާޢ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އިްއޒަތްތެރި ރާެގ  ދޫ ދާއިއިހަވަން ؛ތާއީދ ކ ރަްއވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝިފާޢ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  

މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މީދޫ  އައްޑޫ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  އާދަމް  ހ ށަހެޅ އްިވ  އެ    ރޮޒައިނާ 

 ކ ރަން. ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މި އިޞްލާޙަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް އަްއޑޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ންވަހައި ދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :ތާއީ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 55    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ން ބޭނ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭ

    53     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 25      ދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފެންނަ ކަމަށް 55ެގ އަދަދ :  މެންބަރ ން  ތިއްބެވި  ހާޒިރ ވެ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ވޯޓ ދެއްވި.  ނ ފެންނަ ކަމަށް . 53 ؛ 

އި ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ަގ  ނެތް.  މެންބަރަކ ްއވި  ދެކަމަށް ވޯޓ   ނ ވާދޭން ބޭނ ންވޯޓ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް  

 ފާސްވެއްޖެ.  . 27 ؛ވާ އަދަދ ފާސްވ މަށް ބޭނ ން. 53؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

ނަންބަރ    ާގނޫނ )  2007/5ާގނޫނ   ސަރިވސްެގ  ސިވިލް  ިއޞްލާޙ (އަދިވެހި  މިނިވަން ށް  ބިލ   ެގނައ މ ެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ ދަށ ން ބިލ ެގ    93ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ަގާވއިދ ެގ  ޓީމ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮމި

މާއ3ް އިތ ރ ވަނަ  ާގނޫނަށް  އިތ ރ ކ ރ މަށް  13-18ކ ރާ  ދާއަށް  އަކ ރެއް  މާއްދާއަށް  ދާއިރާެގ   ވަނަ  މީދޫ  އައްޑޫ 

 ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ .  މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމްއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމްއަ

ވަނަ މާއްދާެގ    13-18ޔަ ާގނޫނަށް އިތ ރ  ކ ރާ  ވަނަ ާމއްދާއަށް ބ ނެވިދި  3ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލ ެގ  

ޔާ ލިޔެ ތައްޔާރ ކ ރަންވާނީ  ޔައ ިމއް  -13-18ވި ައކ ރ  އިތ ރ ކޮށް އަކ ރ ތައް ތަރ ތީބ ކ ރ ން.  )ށ(ެގ ޮގތ ަގއި އަންނަނި 

އ ނިއި ވާހަކައަށް  ދައްކާ  ނ ެގނެސްމެންބަރ ން  ދެއް   ،ތ ރެއް  އެ  ާވހަކައެއް  ދައްކާ  މެންބަރަކ   ޮގތަށް  ކޮިމޝަންެގ  ވި 

 ންނެވެ. ޮގތް ސާފ ކޮށް އެނޭގނެ ޮގތ ެގ މަތީ ދިޔަ ަގއިއަދި ޖަލްސާަގއި ކަން ހިނ ،ޔައ މިްއޔާއިން ފެންނާނެ

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

މެންބަރ ން ޮގތަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ިއއްޒަތްތެރި  ިއޞްލާޙަށް  ތާއީދ ކ ރައްާވ  އެދެން.  ވޯޓ ދެއްވ ން  ކަށް 

 .އިލްޔާސް ލަބީބްމެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ  ( )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ  ބަރަކ .މެން
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 ކަދެްއކެވ ން: ވާހަ އިލްޔާސް ލަބީބްހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 ިއޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން.އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި 

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް   ވި މެންބަރ :ހ ށަހެޅ އް

 އިލްޔާސް ލަބީބްދާއިރާެގ މެންބަރ  ހ ޅ ދޫ   މެންބަރ : ްއވިދ ކ ރެތާއީ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 54    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 52    : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ދ :  ދަވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަ

    52     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 27      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

ވޯޓ ދެއްވ54ިެގ އަދަދ :  މެންބަރ ން  ތިއްބެވި  ހާޒިރ ވެ ފެންނަ ކަމަށް  މެންބަރ ންެގ އަދަދ .  ކަމަށް   ނ ފެންނަ. 52 ؛ 

ޮގތަކަށް   ވަކި  ނެތް.  މެންބަރަކ   ބޭނ ންވޯޓ ވޯޓ ދެްއވި  ދެްއވި    ނ ވާދޭން  ވޯޓ   އި  ވޯޓ ގަ   ނެތް.  މެންބަރަކ ކަމަށް 

 ފާސްެވއްޖެ.  . 27 ؛ވާ އަދަދ ފާސްވ މަށް ބޭނ ން. 52؛ ބަރ ންެގ އަދަދ  ބައިވެރިވި މެން
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރާތ ން މެންބަރ   ހ ޅަނގ ހެންޭވރ   ،  ސަރ ކާރ ެގ  ލަޠީފް  ދާއިރާެގ  ނަންބަރ  ،  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޙަސަން  ާގނޫނ  

މ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީ  ،ނައ މ ެގ ބިލ  ެގށް އިޞްލާޙ (އަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ ާގނޫނ )  2007/5 ން މިނިވަން 

ނިންމި   ފާސްކ ރެއްވ މާޮގދިރާސާކޮށް  އިޞްލާޙ ތަކާއެކ   ެގންނެވި  މަޖިލީހ ން  މެންބަރ ން  ތަށް  އިއްޒަތްތެރި   ،މެދ  

 ދެއްވ ން އެދެން. ޮގތަކަށް ޯވޓ   ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޙަސަން ލަޠީފް  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ   ބަރ :ހ ށަހެޅ އްވި މެން

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 54    ެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ން

 52    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަ

    52     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 27       އަދަދ :  ބޭނ ންވާފާސްވ މަށް

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 52 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވިފެ. 54؛ ެގ އަދަދ މެންބަރ ން  ތިއްބެވި  ހާޒިރ ވެ

އި ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ަގ  ނެތް.  މެންބަރަކ ދެްއވި  މަށް ވޯޓ ކަ  ނ ވާދޭން ބޭނ ންވޯޓ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް  

 ފާސްވެއްޖެ.  . 27 ؛ވާ އަދަދ ފާސްވ މަށް ބޭނ ން. 52؛ ންބަރ ންެގ އަދަދ މެ
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 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

ނަންބަރ    ާގނޫނ -އެންޓި)  2008/13ާގނޫނ   ކޮމިޝަންެގ  އިޞްލާޙ (އަކޮރަޕްޝަން  މިނިވަން ށް  ބިލ   ެގނައ މ ެގ 

  4(ެގ ދަށ ން ބިލ ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ  93ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ަގާވއިދ ެގ  އްސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީމ އަ

މާއްދާއަށް ިއތ ރ ކ ރާ  ާގނޫނަ  ވަނަ  އިްއޒަތްތެރި   3-17ށް  ދާއިރާެގ  މީދޫ  އަްއޑޫ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  )ނ(  މާއްދާެގ 

 ޙ . މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް

ބިލ ެގ   ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މާއްދާއަ   4ޝ ކ ރިއްޔާ  އިތ ރ ކ ރާބ ނެ  ށްވަނަ  ާގނޫނަށް  މާްއދާ    17-3  ،ވިދިޔަ  ވަނަ 

މާލީ   ،ންއިވާ ޮގތ ެގ މަތީިމ މާއްދާެގ )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަ  -)ނ(  -3-17ވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  )ނ( އަންނަނި

ސާބ  އެ  ހަވާލ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން ކޮންމެ އަހަރެއްެގ މާލީ ހި  ކަމާހިސާބ  ހ ށަހެޅ މ ެގ އިތ ރަށް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ 

ނިމޭތާ   ޖެނެރަ  90އަހަރެއް  ޮއޑިޓަރ  ތެރޭަގއި  ބޭނ މަށްލަދ ވަހ ެގ  މާއްދާެގ  މި  ެގންދަންވާނެއެވެ.  ހ ށަހަޅަމ ން   ށް 

އަ އެ  ހަރ ކަމަށްޓަކައި،  މެންބަރ ކަމާ  ،ވަނީ  މާނަކޮށްފައި  ކޮމިޝަންެގ  މީހަކ   ފެށިެގން  ހަ  އެ  ތާރީޚ ން   1ވާލ ވާ 

 ދ ވަސް ހަމަވާ ތާރީޚަށެެވ. އަހަރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .އިބްރާހީމް ނާޒިލްމެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ތާއީދ ކ ރެްއވ މަށް، 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިބްރާހީމް ނާޒިލްންބަރ   ދާއިރާެގ މެހިތަދޫ ދެކ ނ 

 ކ ރަން. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   ދެްއވ ން އެދެން.ިއޞްލާޙަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ  ، އެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 އިބްރާހީމް ނާޒިލްދާއިރާެގ މެންބަރ   ހިތަދޫ ދެކ ނ   މެންބަރ : ްއވިދ ކ ރެތާއީ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 55    ދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަ

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ 

 00 ޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯ

    53     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 27      ންވާ އަދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ވޯޓ ފެންނަ ކަ.  55 ؛ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ނ ފެންނަ ކަމަށް . 53 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ މަށް 

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި    ބަރަކ  ނެތް.ވޯޓ ދެްއވި މެންދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   ކ  ނެތް.ދެްއވި މެންބަރަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 27 ؛ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 53 ؛ދ ެގ އަދަމެންބަރ ން

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ނަންބަރ    ާގނޫނ -އެންޓި)  13/ 2008ާގނޫނ   ކޮމިޝަންެގ  އި(އަކޮރަޕްޝަން  ބިލ ޙ ލާ ޞްށް  މިނިވަން   ،ެގނައ މ ެގ 

  4ެގ  ށ ން ބިލ ެގ ދަވަނަ މާއްދާެގ )ށ(  93ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ަގާވއިދ ެގ  ޓީތަކ ެގ ކޮމިމ އައްސަސާ

ލާޙ ކ ރ މަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޞްމާއްދާ އި   ވަނަ  4-17ރ ކ ރާ  ވަނަ މާއްދާއިން ާގނޫނަށް އިތ  

 ލާޙ .ޞްރޮޒައިނާ އާދަމް ހ ށަހަޅ ްއވާ އި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމްއް އަ

ބިލ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މާއްދާއަ   4ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިތ ރ ކ ރާ    ބ ނެވިދިޔަ  ށްވަނަ  މާއްދާ    4-17ާގނޫނަށް  ވަނަ 

  -)ހ(  -4-17ނ ކ ރ ން  ރިލަޙަތ  ފ ށ އަރާ ިވޔަފާޞްފާ އަދާނ ކ ރ މާއި މަލާޙ ކ ރ ން. އިތ ރ  ަވޒީޞްޮގތަށް އި  އަންނަނިވި
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އިދާެއއް އެއް ނ ވަތަ ފައެވެ. ނ ވަތަ އާމްދަނީނ ވާނެ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރަކ  އާމްދަނީ ލިބޭ އިތ ރ  ވަޒީފާއެއް ައދާކޮށްެގން

ޮގތ ން   ގ މ ަގއި ޢަމަލީކ  ވިޔަފާރިެއއް ހިންކޮިމޝަންެގ މެންބަރަ  -ނ ވާނެެއވެ. )ށ(ލިބޭފަދަ އެހެން މަޤާމެއް ފ ރައިެގން

ޝާމިލްވެެގންވެރިެވެގންބައި މަސައްކަތެއްަގއި  ފަންނީ  ހޯދ މަށް  އާމްދަނީއެއް  ނ ަވތަ  ނ ވަތަ  ނ ވާނެެއވެ.  ނ ވާނެެއވެ. 

އެ ލިބޭފަދަ  ކޮށްެގންއާމްދަނީއެއް  މަސަްއކަތެއް  އެްއވެސް  ބިންހެން  މ ދަލާއި  ދައ ލަތ ެގ  އަދި  ނ ވަތަ  ނ ވާނެއެެވ.  ަގނެ 

  ދެމެދ  ކ ރެވޭ މ ޢާމަލާތެއްަގއި ސީދާ ޮގތ ން  ެވސް ފަރާތަކާއ ލަތާއި އެހެން ެއއް ނ ވާނެެއވެ. އަދި ދަކ އްޔަށް ހިފައިެގން

ނ ސީދާ އަދި  މެންބަރަ  ޮގތ ން   ވިޔަސް  ކޮމިޝަންެގ  މަ  އެ  ،ކ ވިޔަސް  އެްއވެސް  މާލީ  ލަޙަތެްއ  ޞްމެންބަރެްއެގ 

)ނ(ބާއްަވއިެގން އޮތްމި    -ނ ވާނެެއވެ.  އެހެން  )ށ(  ޕަބްލިކ ސާއްހިއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގ  ،ނަމަވެސް  މާއްދާެގ  ވިްއކާ    

  ކ ރ މަކީމިލްކ    ސާއްހި އެފަދަ ކ ންފ ންޏެއްެގ    ންޮގތ   ހޯލްޑަރެއް ކަމ ަގިއ ނ ވާންޓް ޝެއަރކ ންފ ންޏެއްެގ ސިްގނިފިކަ

  ސާ އްހިމާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    މި  ވެ.ކަމ ަގއި ނ ބެލެޭވނެއެ  މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ިވޔަފާރިކ ރ ން  މި

  ސާއްހިދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ،ަވނީ  އެ  ހޯލްޑަރެއް ކަމ ަގއި ބ ނެފައިޝެއަރސިްގނިފިކަންޓް  ކ ންފ ންޏެއްެގ    ްއކާ ޕަބްލިކ ވި

 ސީދާ   ެގ މަްއޗަށްސާއް ހިއަށް ވ ރެ ިގނަ އަދަދެއްެގ    5%ެގ ރައ ސ ލްމާލ ެގ  ސާއްހިކ ންފ ންޏެއްެގ    ވިްއކާ ޕަބްލިކ 

ނ ސީދާ ނ ވަތަ  ފޯރ   ޮގތ ން  ބާރ   މަޤާމެްއަގއި ޮގތ ން  )ރ(ސާއްހިހ ރި    ވޭ  މެންބަރެްއެގ    -ދާރަކަށެވެ.  ކޮމިޝަންެގ 

ކޮިމޝަނެއްގަ ސިއިހަ ެއއްެވސް  އެހެން  ދައ ލަތ ެގ  މެނ ވީ  ކައ އްޔަތ ން  ނ ވަތަ  މަޖިލީހެއްަގއި އި  ނ ވަތަ  ންސިލެއްަގއި 

ނ ލަިއ    ިވޔަސް ނ ވަތަ އ ޖޫރައަކާ  ށްނ ވަތަ އެނޫންވެސް ތަނެއްަގއި އ ޖޫރައަކަޓީއެްއަގއި ނ ވަތ ބޯޑެްއަގއި  ނ ވަތަ ކޮމި

ބަިއވެރިެވެގން )ބ( ނަމަވެސް  ކޮންސަލްޓެންޓެްއެގ    -ނ ވާނެއެވެ.  ެމންބަރަކ   އެްއވެސް ްއޔަތ ސިއިހަކޮމިޝަންެގ    ން 

ފާނެ ބާވަތެްއެގ  އިފ ށ އަރަ  ލިއްޔަތާ އޫކޮމިޝަނ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސް  -ނ ވާނެެއވެ. )ޅ(ތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދީެގން ފަރާ

ޖަމާ  )ކ(ޢަމަދަނީ  ވެެގންނ ވާނެެއވެ.  މެންބަރަކ   ކޮމިޝަންެގ  މެންބަރަކަށް  ބޭނ މަށް   މި   -ތެއްެގ  ެގ  )ށ(   މާއްދާެގ 

މެންބަކައި  ޓަ ޯގއްޗެއް  ރެްއެގ ނަމ ގައިކޮމިޝަންެގ  ބާޒާރ ަގއި އެފަދަ  މ ދަލެއް  ެގއެއް ނ ވަތަ  ޯގއްޗެއް ނ ވަތަ  އޮތް   

އެފަދަ ޯގްއޗެްއ    ،ނޫން އަަގކަށް ިވއްކާލ މާއި   ހ ރި އަަގށްވ ރެ ބޮޑ   ންމ ކޮށްތަ ެގެއއް ނ ވަތަ މ ދަލެއްެގ އަގ  އާނ ވަ

ދީެގން   ނޫން އަެގްއަގއި ކ ްއޔަށް  ަގށްވ ރެ ބޮޑ އަ  ޔަށްދީ އ ޅޭބާޒާރ ަގއި އާންމ ކޮށް ކ އް  ނ ވަތަ ެގެއއް ނ ވަތަ މ ދަލެއް 

  -. )އ(އޭނ ވެނިެގންމަސަްއކަތ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެ  ޔާންކޮށްފަިއވާ ިވޔަފާރިއާއިމާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަ  އާމްދަނީ ހޯދ ން މި

ހިނާގ   ފ ރަތަމަ  ވަކިވ މަށްފަހ   މެންބަރ ކަމ ން  ފާ  12ކޮމިޝަންެގ  މ އްދަތ   ކޮމަސްދ ވަހ ެގ  މިޝަންެގ  އިތ ވަންދެން 

މަސިއިހަމެންބަރެއްެގ   އަދާކ ރި  އޭނާ  ނ   ލަޙަތާޞްްއޔަތ ން  ވަޒީފާެއއް  ކޮމިޝަންެގފ ށ އަރާ  މަސައްކަތެއް    ވަތަ 

 . މެންބަރަކ  ކޮށްެގންނ ވާނެއެވެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން



2002 ސެްޕޓެންބަރ  6                                          ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

13 

 

 ެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.ތާއީދ ކ ރެްއވ މަށް ކެލާ ދާއިރާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއިރާ ކެލާ

ވާހަކަ    ލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާޞްރާ އިލަޙަތ  ފ ށ އަޞްހެޅ އްވި މަ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަ  އަްއޑޫ

 ދަންނަވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.    ިއަގންނަވާލާޙަށް ފެނިވަޑަޞް އި ،ތްތެރި މެންބަރ ންއިްއޒަ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް  އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

  ެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކެލާ ދާއިރާ  މެންބަރ : ތާއީދ ކ ރެްއވި

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 55    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 54    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ން

 00 ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ 

    54     ދަދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަ

 28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ވޯޓ 55 ؛ދ މެންބަރ ންެގ އަދަ  ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި ނ ފެންނަ ކަމަށް . 54 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . ފެންނަ ކަމަށް 

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި    ބަރަކ  ނެތް.ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންކަށް ވޯޓ ވަކި ޮގތަ  ކ  ނެތް.ދެްއވި މެންބަރަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 28 ؛ދަދ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ. 54 ؛ދ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ނަންބަރ    ކޮމިޝަންެގ-އެންޓި)  13/2008ާގނޫނ   ާގނޫނ ކޮރަޕްޝަން  އި(އަ  ބިލ ެގނަޙ ލާ ޞްށް   މިނިވަން   ،އ މ ެގ 

ެގ ލ ވަނަ މާްއދާެގ )ނ( ެގ ދަށ ން ބި  93ަގާވއިދ ެގ    ،ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށްޓީމ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮމި

މާއްދާއަ  5 އިތ ރ ކ ރަ  ށްވަނަ  އިތ ރ މާއްދާ  ވަނަ  1-20  ންާގނޫނަށް  އަކ ރެއް  ދާއިރާެގއަށް  މީދޫ  އައްޑޫ   ކ ރ މަށް 

 ލާޙ . ޞްހ ށަހަޅ އްވާ އިބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް

ިއއްޒަތް ބިލ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރަީއސް.  ާމއްދާއަ  5ެގ  ތެރި  އިތ ރ ކ ރާ    ށްވަނަ  )ށ(   1-20ާގނޫނަށް  މާއްދާެގ  ެގ  ވަނަ 

ައކ ރ    ޮގތ ަގއި ތަރ ތީބ އަކ ރ   ،އިތ ރ ކޮށް  އަންނަނިވި  ތައް   1-20ކ ރ ން.  ތައް  ލިޔެ  ޔާރ ކ ރަންވަނީ ޔައ ިމްއޔާ 

  ށް ކަޮގތަ  ދެްއކި  ވާހަކައެއް އެ  ބަރަކ  ދައްކާކޮމިޝަންެގ މެން  ،އަށް އ ނިއިތ ރެއް ނ ެގނެސް ވާހަކަ  މެންބަރ ން ދައްކާ

 ންނެވެ. މަތީ ޮގތ ެގ  ޮގތް ސާފ ކޮށް އެނޭގނެ އަދި ބައްދަލ ވ މ ަގއި ކަންހިނަގިއދިޔަ ،ޔައ މިްއޔާއިން ފެންނާނެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 އިތަމް.ޚަމަދ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްދާއިރާެގ އި ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިތަމްޚަމަދ  މެންބަރ  އަޙްދާއިރާެގ  ދެކ ނ  ންޮގޅީމައްޗަ

   ޝ ކ ރިއްޔާ. ޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. ލާޞް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި އި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.    ލާޙަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާޞް އި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ދަމް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

   ޙްމަދ  ޚައިތަމްއަެގ މެންބަރ  ދާއިރާ  މައްޗަންޮގޅީ ދެކ ނ   މެންބަރ : ތާއީދ ކ ރެްއވި

 

 87    :މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 55    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 54    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަ

 00 ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ވަކި  

    54     ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ 

 28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވޯޓ . ފެންނަ  55 ؛ބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ހާޒިރ ވެ ތިއް ނ ފެންނަ ކަމަށް . 54 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް 

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި    ބަރަކ  ނެތް.ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންތަކަށް ވޯޓ  ޮގވަކި  ކ  ނެތް.ދެްއވި މެންބަރަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 28 ؛ އަދަދ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ. 54 ؛ދ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ފަރާތ ންސަރ ކާރ  ރި  ،ެގ  ޢަލީ  ެމންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނަންބަރ   ،ށަހަޅ އްވާފައިވާ ހ   ޟާމިލަންދޫ   ާގނޫނ  

ާގނޫނ -އެންޓި)   2008/13 ކޮމިޝަންެގ  އިއަ( ކޮރަޕްޝަން  ބިލ ޙ ލާޞްށް  މ އައްސަސާ  ، ެގނައ މ ެގ  ތަކ ެގ މިނިވަން 

ެގންޓީކޮމި މަޖިލީހ ން  ޮގތަށް  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ފާސްކ ރެއްވ މާޙ ތަކާލާޞްއި  ނެވިން  އިްއޒަތްތެރި    ެއކ   މެދ  

 ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ިއަގންނަވާ ވަޑަފެނި ،މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ރިޟާޢަލީ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ންދޫމިލަ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ދ :އަދަމަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ 

 55    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 54    ރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެން

    54     ރ ންެގ އަދަދ : ންބަވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެ

 28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވޯޓ 55 ؛ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ނ ފެންނަ ކަމަށް . 54 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . ފެންނަ ކަމަށް 

މެންބަވޯޓ  އަދެްއވި  ވޯޓ   .ސ މެއް؛ ދަދ ރ ންެގ  ޮގތަކަށް  މެންވަކި  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ބޭނ ންނ ވާ  ނެތް. ދޭން    ބަރަކ  

 .ސްވެްއޖެފާ. 28 ؛ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 54 ؛ދ ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ނަ ާގނޫނ )  2008/8ންބަރ   ާގނޫނ   ކޮމިޝަންެގ  އިއަ(އިލެކްޝަންސް  ބިލާޙ  ޞްށް   މިނިވަން  ،ލ ެގނައ މ ެގ 

ެގ ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ބިލ   93ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ަގާވއިދ ެގ    ން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޓީމ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮމި

ާމއްދާއަ  4 އިތ ރ ކ ރަން    ށްވަނަ  )ނ(  3-17ާގނޫނަށް  މާއްދާެގ  ދާއިރާެގ  ޞްއި   ވަނަ  މީދޫ  އައްޑޫ  ލާޙ ކ ރ މަށް 

 ލާޙ . ޞްޅ އްވާ އިދަމް ހ ށަހައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރ  ރޮޒައިނާ އާދަމްއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ
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މާއްދާއަ  4ބިލ ެގ   އިތ ރ ކ ރާބ ނެ  ށް ވަނަ  ާގނޫނަށް  އަންނަނި  3-17  ،ވިދިޔަ  )ނ(  މާއްދާ  ޮގވަނަ  ތަށް ވި 

މަތީ  -)ނ(  -3-17އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   ޮގތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ށ(ަގއި  މާއްދާެގ  ހ ށަހެޅ މ ެގ   ،ންމި  ހިސާބ   މާލީ 

 90ސާބ  އެ އަހަރެއް ނިމޭތާ  ހަވާލ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން ކޮންމެ އަހަރެްއެގ މާލީ ހި  ކަމާ މެންބަރ އިތ ރަށް ކޮމިޝަންގެ 

ޖެނެރަ ޮއޑިޓަރ  ތެރޭަގިއ  ބޭނ މަށްށްލަދ ވަހ ެގ  މާއްދާެގ  މި  ެގންދަންވާނެެއވެ.  ހ ށަހަޅަމ ން  އަހަރ     ކަމަށް   ޓަކައި، 

އެ މެންބަރ   ،ވަނީ  މާނަކޮށްފައި  ކޮމިޝަންެގ  މީހަކ   ފެށިެގން  ހަ  ކަމާއެ  ތާރީޚ ން  ހަމަވާ އަހަރ   1ވާލ ވާ  ދ ވަސް 

 ތާރީޚަށެވެ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 .ރ  އިލްޔާސް ލަބީބްއްޒަތްތެރި މެންބަ އި ދާއިރާެގތާއީދ ކ ރަްއވަން، ހ ޅ ދޫ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ލްޔާސް ލަބީބް މެންބަރ  އިދާއިރާެގ  ހ ޅ ދޫ

 ލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން.ޞްހ ށަހެޅ އްވި އި އެ ތްތެރި މެންބަރ  އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.    ޙަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާލާޞް އި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޒައިނާ އާދަމް ރާެގ މެންބަރ  ރޮއަްއޑޫ މީދޫ ދާއި  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ލްޔާސް ލަބީބްއިެގ މެންބަރ  ދާއިރާހ ޅ ދޫ   މެންބަރ : ތާއީދ ކ ރެްއވި

 

 87    ދ :އަދަމަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ 

 55    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 54    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    : ން މެންބަރ ންެގ އަދަދ ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދި
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 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    54     ރ ންެގ އަދަދ : ންބަވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެ

 28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވޯޓ 55 ؛އްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ވެ ތިހާޒިރ  ނ ފެންނަ ކަމަށް . 54 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . ފެންނަ ކަމަށް 

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި    ބަރަކ  ނެތް.ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   .ރަކ  ނެތްދެްއވި މެންބަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 28 ؛ދަދ ބޭނ ންވާ އަ ފާސްވ މަށް. 54 ؛ދ މެންބަރ ންެގ އަދަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ނަންބަރ    ާގނޫނ )  2008/8ާގނޫނ   ކޮމިޝަންެގ  އިއަ(އިލެކްޝަންސް  ބިޙ  ލާޞްށް   މިނިވަން  ،ލ ެގނައ މ ެގ 

ެގ  ން ބިލ ެގ ދަށ (ނވަނަ މާއްދާެގ )  93ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ަގާވއިދ ެގ    ން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޓީމ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮމި

ާމއްދާއ5ަ ައއްޑޫ މީދޫ    އް އިތ ރ ކ ރ މަށްެގ ޮގތ ަގއި ައކ ރެ( ށވަނަ މާއްދާެގ )  1-20ާގނޫނަށް ިއތ ރ ކ ރަން    ށްވަނަ 

 ލާޙ . ޞްޅ ްއވާ އިދަމް ހ ށަހަްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދާއިރާެގ އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް

އިތ ރ ކ ރާ  ބ ނެވިދިޔަ    ށްވަނަ މާއްދާއަ  4ެގ  ލ ބި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  އަންނަ   ވަނަ މާއްދާ  4-17ާގނޫނަށް  ނިވި 

ކޮިމޝަންެގ މެންބަރަކ  އާމްދަނީ   -(ހ)  -4-17ރިނ ކ ރ ން.  ށ އަރާ ވިޔަފާމާއި މަޞްލަޙަތ  ފ އިތ ރ  ަވޒީފާ އަދާނ ކ ރ 

އަދާކޮށްެގން ވަޒީފާއެއް  އިތ ރ   ާއމްދަނީއެނ ވާނެ ލިބޭ  ނ ވަތަ  ފަެވ.  ނ ވަތަ  މަޤާމެއް  އެއް  އެހެން  ލިބޭފަދަ  އިދާއެްއ 

ނ ވާނެެއވެ.  ޮގތ ން ބައިވެރިެވެގން  ގ މ ަގއި ޢަމަލީހިން  ކ  ވިޔަފާރިއެއް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރަ  -ނ ވާނެއެެވ. )ށ(ފ ރައިެގން

ހެން  ތަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭފަދަ އެެވ. ނ ވަނ ވާނެއެނ ވަތަ އާމްދަނީެއއް ހޯދ މަށް ފަންނީ މަސައްކަތެްއަގއި ޝާމިލްވެެގން

ނ ވާނެެއވެ.  ށް ހިފައިެގންަގނެ ނ ވަތަ ކ އްޔަނ ވާނެއެެވ. އަދި ދައ ލަތ ެގ މ ދަލާއި ބިންއެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ކޮށްެގން

 ޮގތ ން   ދާނ ސީ  ނ ވަތަިވޔަސް    ދެމެދ  ކ ރެވޭ މ ޢާމަލާތެއްަގިއ ސީދާ ޮގތ ން  އަދި ދައ ލަތާއި އެހެން ެއއްެވސް ފަރާތަކާ

މެންބަރަ ކޮމިޝަންެގ  މަ  އެ  ،ކ ވިޔަސް  އެއްވެސް  މާލީ  ބާްއވަިއެގންޞްމެންބަރެއްެގ  )ނ(ލަޙަތެއް  މި   -ނ ވާނެެއވެ. 

އެ )ށ(  އޮތްމާއްދާެގ  ޕަބްލިކ ސާއްހިދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ،ނަމަވެސް  ހެން  ިވއްކާ  ސިްގނިފިކެންޓް      ކ ންފ ންޏެއްެގ 
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ނ ވާޝެއަރ ކަމ ަގއި  ކ ންފ ންޏެއްެގ    ންޮގތ   ހޯލްޑަރެްއ  ބޭނ މަށްޓަކަިއ    މި  ކ ރ މަކީމިލްކ    ސާއްހިއެފަދަ  މާއްދާެގ 

ނ ބެލެވޭނެއެ   ވިޔަފާރިކ ރ ން ބޭނ މަ  މި  ވެ.ކަމ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ާމއްދާެގ  ޕަބްލިކ  ސާއްހިށްޓަކައި  ވިްއކާ     

 ވިްއކާ ޕަބްލިކ    ސާއްހިޖޭަގއި  ހިރާއްދިވެ  ،ވަނީ  އެ  ހޯލްޑަރެއް ކަމ ަގއި ބ ނެފައިޝެއަރ  ފިކަންޓް ސިްގނި  ކ ންފ ންޏެއްެގ

ިގނަ އަދަދެއްެގ    5%ެގ ރައ ސ ލްމާލ ެގ  ސާއް ހިކ ންފ ންޏެއްެގ   ވ ރެ  ަމއްޗަށްސާ އްހި އަށް  ތ ން ނ ވަތަ ޮގ  ސީދާ  ެގ 

މަޤާމެއްގައި  ނ ސީދާ ފޯރ ވޭ  ބާރ   )ރ(ސާއްހިހ ރި    ޮގތ ން  މެންބަރެއްެގ    -ދާރަކަށެވެ.  އްޔަތ ން ސި އިހަކޮމިޝަންެގ 

ދަ އެއް މެނ ވީ  އެހެން  ކައ އ ލަތ ެގ  ނ ވަތަ  ކޮމިޝަނެްއަގއި  ނ ވަތަ  ވެސް  މަޖިލީހެއްަގއި  ނ ވަތަ  ންސިލެްއަގއި 

ބޯޑެްއަގއި  ކޮމި ނ ވަތ  އ ޖޫރަައކަށްނ ވަޓީއެްއަގއި  ތަނެއްަގއި  އެނޫންވެސް  އ ޖޫރައަކާ  ތަ  ނ ވަތަ  ނ ލަިއ    ވިޔަސް 

ބަިއވެރިެވެގން )ބ( ނަމަވެސް  ެމންބަ  -ނ ވާނެއެވެ.  ކޮންސަލްޓެންޓެކޮމިޝަންެގ  އެްއވެސް ސިއިހަްއެގ  ރަކ     ްއޔަތ ން 

ފާނެ ބާވަތެްއެގ  އިފ ށ އަރަ  އްޔަތާ ލިއޫކޮމިޝަނ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސް  -ނ ވާނެެއވެ. )ޅ(ތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދީެގން ފަރާ

ޖަމާ  )ކ(ޢަމަދަނީ  ވެެގންނ ވާނެެއވެ.  މެންބަރަކ   ކޮމިޝަންެގ  މެންބަރަކަށް  )ށ(  މި   -ތެއްެގ  ބޭނ މަށް   މާއްދާެގ   ެގ 

މެންބަރެްއެގ ނަމ ގައިކައި  ޓަ ޯގއްޗެއް  ކޮމިޝަންެގ  ބާޒާރ ަގއި އެފަދަ  މ ދަލެއް  ެގއެއް ނ ވަތަ  ޯގއްޗެއް ނ ވަތަ  އޮތް   

އެފަދަ ޯގްއޗެްއ    ،ނޫން އަަގކަށް ިވއްކާލ މާއި   ހ ރި އަަގށްވ ރެ ބޮޑ    ެގެއއް ނ ވަތަ މ ދަލެއްެގ އަގ  އާންމ ކޮށްތަނ ވަ

ދީެގން   ނޫން އަެގްއަގއި ކ ްއޔަށް  ަގށްވ ރެ ބޮޑ އަ  ބާޒާރ ަގއި އާންމ ކޮށް ކ އްޔަށްދީ އ ޅޭ   މ ދަލެއް ނ ވަތަ ެގެއއް ނ ވަތަ 

  -. )އ(އޭނ ވެޔާންކޮށްފަިއވާ ިވޔަފާރިއާއި މަސަްއކަތ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިެގންަގއި ބަމާއްދާެގ )ށ(    އާމްދަނީ ހޯދ ން މި

ފ ރަތަ ވަކިވ މަށްފަހ   މެންބަރ ކަމ ން  ހިނާގ  ކޮމިޝަންެގ  ފާއިތ ވަންދެން  12މަ  މ އްދަތ   މިޝަންެގ  ކޮ  މަސްދ ވަހ ެގ 

މަސިއިހަމެންބަރެއްެގ   އަދާކ ރި  އޭނާ  ވަޒީފާއެ   ލަޙަތާޞްްއޔަތ ން  ނ ފ ށ އަރާ  ކޮމިޝަންެގ  އް  މަސައްކަތެއް  ވަތަ 

 މެންބަރަކ  ކޮށްެގންނ ވާނެއެވެ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގާވއިދ  ދެންނެވ ނީ  އިޞްލާ  93ެގ  އަޅ ަގނޑަށް  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  )ނ(ެގ  މާއްދާެގ  ިއްއޒަތްތެރި   އެކަމަކ    .ޙޭވަނަ 

ހަތައެ    މެންބަރ  ބިލ ެގ  އިޞްލާޙ .  ރަނަގޅ   އިތ ރ ކ ރަހ ށަހެޅ އްވީ  ާގނޫނެއް  މާއްދާއަށް  ވަނަ  ވަނަ   4-17ން  ރ  

މެންބަރ     ަގވާއިދ ެގ  މާއްދާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މީދޫ  އައްޑޫ  ދަށ ން  އިޞްލާޙަށް   ހ ށަހެޅ އްވި)ށ(ެގ 

 މައްޗަންޮގޅީ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޚްމަދ  ޚައިތަމް. ތާއީދ ކ ރެްއވ މަށް 

 

 ކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: މައްޗަންޮގޅީ ދެ

   ޝ ކ ރިއްޔާ. ށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން.އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި ިއޞްލާޙަ
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 ކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  އިޞްލާޙަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

  އަޙްމަދ  ޚައިތަމްެގ މެންބަރ  ދާއިރާ މައްޗަންޮގޅީ ދެކ ނ    މެންބަރ : ތާއީދ ކ ރެްއވި

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 57    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ން

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    56     ދ : ދަވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަ

 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 56؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  .57؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ތިއްބެވި  ހާޒިރ ވެ

ޮގތަވޯޓ ދެްއވި   ވަކި  ނެތް.  ވޯޓ މެންބަރަކ   ވޯޓ ަގިއ   ވާނ ބޭނ ން  ދޭންކަށް  ނެތް.  މެންބަރަކ   ވޯޓ ދެްއިވ  ކަމަށް 

 ފާސްެވއްޖެ.  . 29؛ ދަދ އަ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ . 56 ؛ރި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބައިވެރިވެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނަންބަރ    ާގނޫ  ސްއިލެކްޝަން)  8/ 2008ާގނޫނ   އިޞްލާޙ  (އަނ ކޮމިޝަންެގ  މިނިވަން ެގނައ ށް  ބިލ ެގ  މ ެގ 

ެގ  ބިލ    ،ވަނަ މާްއދާެގ )ނ(ެގ ދަށ ން  93ަގވާއިދ ެގ    ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށްމ އައްސަސާތަކ ެގ  

އަްއޑޫ މީދޫ   ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(ެގ ޮގތ ަގއި ައކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ މަށް  1-20  އިތ ރ ކ ރަން  ސްވަނަ މާއްދާއަށް ާގނޫނެއް ފަ

 އިނާ އާދަމް ހ ށަހަޅ ްއވާ އިޞްލާޙ .  ތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒަދާއިރާެގ އިްއޒަ

 

 އިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮ

ާގނޫނަށް އިތ ރ ކ ރާ    ށްމާއްދާއަ ވަނަ    5ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލ ެގ    އްޔާ ޝ ކ ރި ާމއްދާެގ    1-20ބ ނެވިދިޔަ  ވަނަ 

އަ އަންނަނިިވ  ޮގތ ަގއި  ލިޔެ    -)ށ(  -1-21ތަރ ތީބ ކ ރ ން.  ތައް  ައކ ރ    ،އިތ ރ ކޮށް   ކ ރ )ށ(ެގ  ޔައ މިއްޔާ 

ކާ ވާހަކަެއއް އެ ކޮމިޝަންެގ ެމންބަރަކ  ދައް  ،ރ  ނ ެގނެސްތައްޔާރ ކ ރަންވާނީ މެންބަރ ން ދައްކާ ވާހަކައަށް އ ނިއިތ 

ފެންނާނެ ޔައ މިްއޔާއިން  ޮގތަކަށް  ހިނގަ   ،ދެއްކި  ކަން  ބައްދަލ ވ މ ަގއި  އެނޭގނެއިއަދި  ސާފ ކޮށް  ޮގތް    ޮގތ ގެ   ދިޔަ 

 ންނެވެ.މަތީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ޝިފާޢ .މަދ  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައް

 

 މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ   ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ދާއި މީދޫ  ައއްޑޫ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ރޮޒަޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  އާދަމަރާެގ  އަޅ ަގނޑ   އިނާ  ށް 

 ތާއީދ ކ ރަން.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތް  ޝައްކެއް ނެތް.  މެންބަރ ވެސް  މެ  ،ތެރި  އިއްޒަތްތެރި  ފެނިވަޑައިަގންނަާވ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިޞްލާޙަށް  ންބަރ ން 

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 އާދަމް  އިނާރޮޒަ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ެގ މެންބަރ  ދާއިރާ ވަންދޫ އިހަ  މެންބަރ : ތާއީދ ކ ރެްއވި

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 57    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 56    ށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަ

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 :  މަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަ

    56     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 29      ބޭނ ންވާ އަދަދ : ފާސްވ މަށް 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ ހާޒިރ ވެތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ  މެން. 57 ؛  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  އަދަދ ފެންނަ  ކަމަށް . 56 ؛ބަރ ންެގ  ނ ފެންނަ 

ވޯޓ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ނެތް.  މެންބަރަކ   މެންބަރަކ     ވާނ ބޭނ ންދޭން  ވޯޓ ދެްއވި  ވޯޓ ދެްއިވ  ވޯޓ ަގިއ ކަމަށް  ނެތް. 

 ފާސްެވއްޖެ. . 29؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 56؛ މެންބަރ ންެގ ައދަދ  ބައިވެރިވެރިވި

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

ާގނޫނ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމް  މައްޗަންޮގޅީ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

މިނިވަން މ އައްސަސާތަކ ެގ   ، ށް އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ ( އަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ )  8/ 2008ނަންބަރ  

ޮގތަ ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ފާސްކ ރެއްވ މާކޮމިޓީން  އިޞްލާޙ ތަކާެއކ   ެގންނެވި  މަޖިލީހ ން  އިްއޒަތްތެރި    ށް  މެދ  

 ދެން. ާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން އެފެނިވަޑަިއަގންނަ ،މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 ޚައިތަމް އަޙްމަދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ދެކ ނ މައްޗަންޮގޅީ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :ެގ ޖ މްމަޖިލީހ 

 57    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 56    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    56     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ެގ ނަތީޖާ: ވޯޓ 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

އަދަދ ތިއްބެވި  ހާޒިރ ވެ މެންބަރ ންެގ  ައދަދ    .57 ؛  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ކަމަށް 56ފެންނަ  ނ ފެންނަ   .

ވޯޓ ވޯ ޮގތަކަށް  ވަކި  ނެތް.  މެންބަރަކ   ބޭނ ންޓ ދެްއވި  ވޯޓ ަގިއ   ވާނ ދޭން  ނެތް.  މެންބަރަކ   ވޯޓ ދެްއިވ  ކަމަށް 

 ފާސްެވއްޖެ. . 29؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 56؛ ެގ ައދަދ މެންބަރ ން ބައިވެރިވެރިވި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ށް އިޞްލާޙ   (އަޮއޑިޓ  ާގނޫނަ)  4/ 2007ވޯޓ . ާގނޫނ  ނަންބަރ     40ތީ އެންމެ  ދެން ބާކީ އޮ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

ދަށ ން )ށ(ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ    93ެގ ރިޕޯޓަށް ގަވާއިދ ެގ  މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ   ،ެގނައ މ ެގ ބިލ 

އިތ ރ ކ ރާ    3  ބިލ ެގ ާގނޫނަށް  މާއްދާއަށް  އިޞްލާޙ ކ ރ   2-6ވަނަ  މާއްދާ  އިްއޒަތްތެރި  މަށް  ވަނަ  ދާއިރާެގ  ފޮނަދޫ 

 ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ .   މޫސާ ސިރާޖްމެންބަރ  

 

 ވ ން: ވާހަކަދެއްކެ  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ތިންވަނަ ށް އިޞްލާޙ  އަ( އޮޑިޓ  ާގނޫނ )  4/ 2007ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ބ  ާގނޫނަމާއްދާއަށް  ހ ށަހަ  2-6އިތ ރ ކ ރާ    ށް ނެވިދިޔަ  ޮގތަށް ިއޞްލާޙ   . އަރިމަތީ  ޅަންވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި 

އަދާނ ކ ރ  ؛ސ ރ ޚީ ވަޒީފާ  ނ ކ ރ ން.  ޞްމަމާއި  އިތ ރ   ވިޔަފާރި  ފ ށ އަރާ  ޖެނެރަލް   -ހ()  -2-6ލަޙަތ   އޮޑިޓަރ 
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. ނ ވަތަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭފަދަ އެހެން މެއް ފ ރައިެގންނ ވާނޭއާމްދަނީއެއް ލިބޭ އިތ ރ  ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށް ނ ވަތަ މަޤާ

ކޮށްެގންނ ވާނޭ މަސައްކަތެއް  ބާ   -)ށ(.  އެްއވެސް  އެްއވެސް  ޖެނެރަލް  ވިޔަފާރިެއއްޮއޑިޓަރ    .ނ ވާނޭކޮށްެގން  ވަތެްއެގ 

ކޮށްެގންނ ވާނޭ  ކަމެއް  ެއއްވެސް  އ ސޫލ ން  ވިޔަފާރީެގ  ަގއަދި  ބިން  މ ދަލާއި  ދައ ލަތ ެގ  އަދި  ކ ށްޔަށް    ނެ.  ނ ވަތަ 

އަދިހިފައިެގންނ ވާނޭ މ ޢާމަލާތެދައ ލަތާއި    .  ކ ރެވޭ  ދެމެދ   ފަރާތަކާ  ެއއްެވސް  ިވޔަސް  އެހެން  ޮގތ ން  ސީދާ  އްަގއި 

  -. )ނ(ލަޙަތެއް ބާއްަވިއެގންނ ވާނޭޞްނ ވަތަ ނ ސީދާ ޮގތ ން ވިޔަސް ނ ވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ މާލީ އެްއވެސް މަ

ޖެނެރަލްެގ   ެއހެން    މެނ ވީސިްއޔަތ ން  އިހައޮޑިޓަރ  ކައ ންސިލެްއަގ  އިކޮމިޝަނެއްގަ އެްއވެސް  ދައ ލަތ ެގ    އި ނ ވަތަ 

މަޖިލީހެއްގަ  ކޮމިޓީއެްއަގއިނ ވަތަ  ނ ވަތަ  ތަނެްއަގއި    އި  އެނޫންވެސް  ނ ަވތަ  ބޯޑެއްަގއި  ނ ވަތަ  ކޮމިޓީެއއްަގއި  ނ ވަތަ 

  މި މާްއދާެގ )ށ(ަގިއ އެހެން އޮތް  -. )ރ(ެގންނ ވާނޭރިވެބަިއވެ ނަމަެވސް  ނ ލާ    އ ޖޫރައަކަށް ިވޔަސް ނ ވަތަ އ ޖޫރައަކާ

ޕަބްލިކ   ސާއްހިދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ނަމަވެސް ިވއްކާ  ސި  ނ ވާ ނިފިކެންްގކ ންފ ންޏެއްެގ  ކަމ ަގއި  ޝެއަރހޯލްޑަރެއް    ޓ  

.  ވެނެއެ މ ަގއި ނ ބެލެވޭ މިލްކ ރ މަކީ މި މާއްދެާގ ބޭނ މަށް ޓަކައި ވިޔަފާރިކ ރ ން ކަސާޮގތ ން އެފަދަ ކ ންފ ންޏެއްެގ ހިއް

ޑަރެްއ  ންޓ  ޝެއަރހޯލްކ ންފ ންޏެއްެގ ސިްގނިފިކަިވއްކާ ޕަބްލިކ   ސާއް ހިދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް ޓަކައި  

  5% ރައ ސ ލްމާލ ެގ    ެގސާއް ހި ިވްއކާ ޕަބްލިކ  ކ ންފ ންޏެްއެގ  ސާ އްހިދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ، ވަނީ   ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ

ިގނަ  އަށްވ ރެ ސީދާސާއްހިއަދަދެްއެގ    މައްޗަށް  ނ ސީދާ  ެގ  ނ ވަތަ  މަ  ޮގތ ން  ބާރ ފޯރ ވޭ  ޤާމެއްަގއި ޮގތ ން 

)ބ(ސާއްހި ޖެނެރަލް  -ދާރަކަށޭ.  ފަރާތަކަށް ހަ ކޮންސަލްޓެންޓެއްެގ    ،ޮއޑިޓަރ  އެްއވެސް  އިސިްއޔަތ ން 

ފާނެ ބާވަތ ެގ މަދަނީ އިފ ށ އަރަ  ލިއްޔަތާ އޫސްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަދާކ ރަންޖެހޭ މަ  -ނ ވާނެެއވެ. )ޅ(މަސައްކަތްކޮށްދީެގން

 ބޭނ މަށް ޓަކައި ޮއޑިޓަރ  މި ާމއްދާެގ )ށ(ެގ  -ނ ވާނެއެވެ. )ކ(ނެރަލް ެވެގންޮއޑިޓަރ ޖެ  ށްޢިއްޔާެގ މެންބަރ ކަމަޖަމ 

ެގެއއް ނ ވަތަ މ ދަލެއް ބާޒާރ ަގއި އެފަދަ ޯގްއޗެއް ނ ވަތަ ެގއެ   ެގޖެނެރަލް ޯގްއޗެއް ނ ވަތަ  އް ނ ވަތަ  ނަމ ަގއި އޮތް 

އެފަދަ ޯގްއޗެއް ނ ވަތަ ެގެއއް ނ ވަތަ    ،އިލ މާއިމ ކޮށް ހ ރި އަަގށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން އަަގކަށް ވިއްކަ އާންައގ     ެގމ ދަލެއް

ބާޒާރ ަގއި  މ ދަ ކ އްޔަށްއާންލެއް  ކ ްއޔަށް  ދޭ  މ ކޮށް  އަެގްއަގއި  ބޮޑ ނޫން  ހޯދ ން    ައަގށްވ ރެ  އާމްދަނީ     މި ދީެގން  

ބަޔާ )ށ(ަގއި  ވިޔަފާރިމާއްދާެގ  ހިމެނިގެ   މަސައްކަތ ެގާއއި  ންކޮށްފައިވާ  )އ(ންނ ވާނޭތެރޭަގއި  އޮޑިޓަރ    -. 

ބާރަ ހިނާގ  ފ ރަތަމަ  ވަކިވ މަށްފަހ   ޖެނެރަލްެގ  މަސް  ޖެނެރަލްކަމ ން  އޮޑިޓަރ  ފާއިތ ަވންދެން  މ އްދަތ   ދ ވަހ ެގ 

.  ނ ވާނޭކޮށްެގންްއކަތެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ފ ށ އަރާ ވަޒީފާއެްއ ނ ވަތަ މަސަ  ލަޙަތާޞްއިސިއްޔަތ ން އޭނާ އަދާކ ރި މަހަ

 އްޔާ. ޝ ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ .  ތާއީދ ކ ރެްއވ މަށް ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއް 
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 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ  ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޙަށް ތާއީދ ކ ރަން. ބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާއަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިއް  މެންބަރ .  އިއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ބޮޑަށް  މެންބަރ ންވަރަށް  ދޭތެރޭަގއި    ،ޒަތްތެރި  އިޞްލާޙާ  މި 

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް  ހެޅ އްވި މެންބަރ :ށަހ 

  ޙ ސައިން ޒިޔާދ  ެގ މެންބަރ   ދާއިރާދޫ ވަިއކަރަ  މެންބަރ : ތާއީދ ކ ރެްއވި

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 58    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 55    ދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަ

 00    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް 

 00 އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ 

    55     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 
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އަދަދ މެންބަރ ން  ތިއްބެވި  ހާޒިރ ވެ ައދަދ    .58؛ ެގ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ނ ފެންނ55ަފެންނަ  ކަމަށް   . 

ބޭނ ން ވޯޓ ދޭން  ޮގތަކަށް  ވަކި  ނެތް.  މެންބަރަކ   ވޯޓ ަގިއ   ވާނ ވޯޓ ދެްއވި  ނެތް.  މެންބަރަކ   ވޯޓ ދެްއިވ  ކަމަށް 

 ފާސްެވއްޖެ. . 28؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 55؛ މެންބަރ ންެގ ައދަދ  ބައިވެރިވެރިވި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރާތ ންސަ ދާ  ،ރ ކާރ ެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާފޭދޫ  ނިހާދ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި    4/ 2007ާގނޫނ     ،އިރާެގ 

ާގނޫނ ) އިޞްލާޙ (އައޮޑިޓ   ބިލ   ށް  ކޮމިޓީން  ޔަތ އްމާލިެގނައ ެގ  ެގންނެވި   މަޖިލީހ ން  ޮގތަށް  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް 

 ޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. އިޞްލާޙ ތަކާެއކ  ފާސްކ ރެއްވ މާ މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފެނިވަ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ނިހާދ   މަދ މ ޙައްފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58    ރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ންެގ އަދަދ :  ންބަރ އްވި މެވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެ 

    58     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58 ؛ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 59؛ ންެގ އަދަދ މެންބަރ   ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި

ވޯޓ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ނެތް.  މެންބަރަކ   ބޭނ ންވޯޓ ދެްއވި  ވޯޓ ަގިއ   ވާނ ދޭން  ނެތް.  މެންބަރަކ   ވޯޓ ދެްއިވ  ކަމަށް 

 ފަހ ( )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފާސްެވއްޖެ. . 30؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 58؛ މެންބަރ ންެގ ައދަދ  އިވެރިވެރިވިބަ

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

ހިއ މަން ރައިޓްސް   ،ެގނައ މ ެގ ބިލ ށް އިޞްލާޙ  (އަހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ )  2006/6ާގނޫނ  ނަންބަރ   

  4ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށ ން ބިލ ެގ    93ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ަގވާއިދ ެގ  އެންޑ  ޖެންޑަރ  

 އިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާ)ނ(  ވަނަ މާއްދާެގ    3-13  އިތ ރ ކ ރާާގނޫނަށް  އަށް  ވަނަ މާއްދާ 

 ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ .   މްއިނާ އަދަމެންބަރ  ރޮޒަ

 

 އިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ރޮޒައަްއޑޫ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ާމއްދާެގ  ވަނަ    3-13ާގނޫނަށް އިތ ރ ކ ރާ  ވަނަ މާއްދާައށް ބ ނެވިދިޔަ    4  ބިލ ެގޝ ކ ރިއްޔާ 

މާލީ   ،މަތީން  ެގިމ މާއްދާެގ )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ   -)ނ(  -3-13)ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  

  ވާލ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން ކޮންމެ އަހަރެއްެގ މާލީ ހިސާބ  އެހަރ ކަމާ  ހިސާބ  ހ ށަހެޅ މ ެގ އިތ ރަށް ކޮމިޝަންެގ މެންބަ

ެގންދަންވާނޭދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ  90ނިމޭތާ  އަހަރެއް   . މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް ޓަކައި ށް ހ ށަހެޅަމ ން 

މާ  އަހަރ  އެކަމަށް  މެންބަރ ކަމާ    އެ  ،ވަނީ   ނަކޮށްފައި  ކޮިމޝަންެގ  ެއއްވާލ ވާހަމީހަކ   ފެށިެގން  ތާރީޚ ން     

 ދ ވަސް ހަމަވާ ތާރީޚަށެެވ. އަހަރ 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ން ވާހަރިޔާސަތ 

ރޮޒަ މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މީދޫ  އާދަމައަްއޑޫ  ިއއްޒަތްއިނާ  ދާއިރާެގ  ކިނބިދޫ  ތާއީދ ކ ރެއްވ މަށް    ރި ތެށް 

 މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒް.

 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

އަ ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅ އްިވ    އްޑޫޝ ކ ރިއްޔާ  އެ  އާދަމް  ރޮޒައިނާ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މީދޫ 

 އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން.
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 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ން،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ]ވ ންވޯޓ ދެއް [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޝިޒް ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :     ކިނބިދޫ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 59    ނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ންފެ

 00    ޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 00 ނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ން

    59     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އަދަދ މެންބަރ ން  އްބެވި ތި   ހާޒިރ ވެ ވޯޓ ދެއް . 60؛ ެގ  ކަމަށް  މެންބަރ   ވިފެންނަ  އަދަދ އިްއޒަތްތެރި   .59؛ ންެގ 

 ނެތް.   މެންބަރަކ   ވިވޯޓ ދެއްކަމަށް    ން ބޭނ ންނ ވާދޭނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި ެމންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ 

 . ފާސްެވއްޖެ. 30؛  އަދަދ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ. 59؛ ެގ  އަދަދ މެންބަރ ން ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

 ރައިޓްސް  ހިއ މަން،ެގނައ މ ެގ ބިލ   ށް އިޞްލާޙ  (އަރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ   ހިއ މަން)  2006/6ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ބިލ ެގ   ،ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށ ން  93އިދ ެގ  ސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ަގވާ އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާ



2002 ސެްޕޓެންބަރ  6                                          ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

29 

 

ާމއ4ް އިތ ރ ކ ރަން  ށްނަާގނޫ  ށްދާއަވަނަ  ިއއްޒަތްތެރި    13-4  ދާއިރާެގ  ަވއިކަރަދޫ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ާމއްދާ  ވަނަ 

 ލާޙ . މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިހާދ  ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞް

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވ  ޙަސަން ޒިޔާދ އިރާެގ މެންބަރ   ދާވަިއކަރަދޫ 

ރަީއސް.އި ޝ ކ ރިއްޔާ   ބ ނެ  4ބިލ ެގ    އްޒަތްތެރި  މާއްދާައށް  އިތ ރ ކ ރާ  ވަނަ  ާގނޫނ ެގ  ާމއްދާ   4-13ވިދިޔަ  ވަނަ 

އިތ ރ  ވަޒީފާެއއް އަދާކޮށް    ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރަކ  އާމްދަނީއެއް ލިބޭ  -)ހ(-4-13އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  

މަ އާމްދަނީޤާނ ވަތަ  ނ ވަތަ  ފ ރަިއެގންނ ވާނެެއވެ.  ަމސައްކަތެއް  އެއް މެއް  ެއްއވެސް  އެހެން  ވާނެއެެވ. ކޮށްެގންނ   ލިބޭ 

  ކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. އަދި ިވޔަފާރި އ ސޫލ ން އެްއވެސް   ބަރަކ  އެްއވެސް ބާވަތެއްެގ ވިޔަފާރިެއއްކޮމިޝަނ ެގ މެން  -)ށ(

  އި ލަތާއ  ހިފައިެގންނ ވާނެއެެވ. އަދި ދަށްލަތ ެގ މ ދަލާއި ބިން ަގނެ ނ ވަތަ ކ ށްޔައ ކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. ައދި ދަ  އްކަމެ

ފަ އެްއވެސް  މ ޢާމަލާތެ  ރާތަކާއެހެން  ކ ރެވޭ  ސީދާދެމެދ   ނ ސީދާޮގ  އްަގިއ  ނ ަވތަ  ިވޔަސް  ވިޔަސް   ތ ން  ޮގތ ން 

ެގ )ށ( މި މާއްދާ   -ލަޙަތެއް ބާްއަވއިެގންނ ވާނެއެވެ. )ނ(ޞް އެްއވެސް މަ ެގ މެންބަރަކ  އެ ެމންބަރެއްެގ މާލީކޮމިޝަނ 

އޮތް ޕަބްލިކ   ހިްއސާ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ، ނަަމވެސް  އެހެން    ރެއްޑަލްހޯޝެއަރސިްގނިފިކަންޓް  ކ ންފ ންޏެއް    ވިްއކާ 

ނ ވާ ިމލްކ   ކަމ ަގއި  ހިއްސާ  ކ ންފ ންޏެއްެގ  މިފަދަ  މާއްދާ  ކީކ ރ މަޮގތ ން  ޓަކަބޭނ މަ  ެގމި  ވިޔަފާރިކ ރ ން ށް  އި 

ބޭނ މަ މާއްދާެގ  މި  ނ ބެލެެވެއވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގަ ށްކަމ ަގއި  ޓަކައި  ޕަބްލިކ   އި  ިވއްކާ   ކ ންފ ންޏެއްެގ  ހިއްސާ 

ޝެއަރހޯލްޑަރެއް ބަ  ސިްގނިފިކަންޓް  އެކަމަށް  ޕަބްލިކ    ،ވަނީ  ޔާންކ ރެވިފަިއ  ހިއްސާިވއްކާ    ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

%   ހިްއސާގެ ފ ންޏެއްެގ  ކ ން ސީދާ  އަށްވ ރެ  5ރައ ސ ލްމާލ ެގ  ަމްއޗަށް  ހިއްސާެގ  އަދަދެްއެގ  ނ ވަތަ    ިގނަ  ޮގތ ން 

މަ  ނ ސީދާ ބާރ ފޯރ ވޭ  ހިއްޤާޮގތ ން  ހ ރި  )ރ(މެއްަގއި  ހަސިްއޔަތ ން މެންބަރެއްެގ  ްއެގ  ކޮމިޝަނެ  -ސާދާރަކަށެވެ. 

ދަ ކައ ންސިލެްއގަ އ މެނ ވީ  ނ ވަތަ  ކޮމިޝަނެްއަގއި  އެްއވެސް  އެހެން  ނ ވަތަ  ލަތ ެގ  މަޖިލީހެއްަގއި  ނ ވަތަ  އި 

ޖޫރައަކާ ނ ލައި އެްއަގއި ނ ވަތަ ބޯޑެްއަގއި ނ ވަތަ އެނޫން ެއއްެވސް ތަނެއްަގއި އ ޖޫރައަކަށް ވިޔަސް ނ ވަތަ އ ކޮމިޓީ

ބަިއވެރިެވެގންނ ާވނެ )ބ(ނަމަވެސް  އެްއވެސް ންޝަކޮމި  -އެވެ.  ހަސިއްޔަތ ން  ކޮންސަލްޓަންޓެންެގ  މެންބަރަކ   ެގ 

ފާނެ ބާވަތ ެގ  އިފ ށޫއަރަ   ކޮމިޝަނ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތާ  -ށް މަސައްކަތްކޮށްދީެގންނ ވާނެެއވެ. )ޅ( ފަރާތަކަ

ެގ ބޭނ މަށް ޓަކަިއ  މި މާްއދާެގ )ށ(   -ެވެގންނ ވާނެެއވެ. )ކ(ބަރަކަށް ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރަކ   މަދަނީ ޖަމާޢަތެއްެގ މެން

ޯގއްޗެއް ނ ވަތަ  އްޗެ ތް ގޯ ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރެއްެގ ނަމ ަގއި އޮ ެގއެއް ނ ވަތަ މ ދަލެއް ބާޒާރ ަގއި އެފަދަ  އް ނ ވަތަ 

ައަގށްވ ރެންެގެއއް ނ ވަތަ މ ދަލެްއެގ އަގ  އާ ޯގއްޗެއް   ،އިބޮޑ ނޫން އަެގްއަގއި ވިްއކާލ މާ  މ ކޮށް ހ ރި    ، އަދި އެފަދަ 

އާ ބާޒާރ ަގިއ  މ ދަލެއް  ނ ވަތަ  ކ ށްޔަށްންެގެއއް  ައަގށްވ ރެ   މ ކޮށް  ކ ްއޔަށްދީ  ދީއ ޅޭ  އަެގްއަގިއ  އާމްދަނީ   ،ބޮޑ ނޫން 

ގައި )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ހިމެނިެގ  ހޯދ ން  ތެރޭަގިއ  މަސައްކަތ ެގ  ވިޔަފާރިއާއި  )އ( ބަޔާންކޮށްފަިއވަ   -ންނ ވެެއވެ. 
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ހިނާގ  މެ  އްެގކޮމިޝަނެ ފ ރަތަމަ  ވަކިވ މަށްފަހ   މެންބަރ ކަމ ން  ފާއިތ ވަންދެން މަސް  12ންބަރެއް  މ އްދަތ   ދ ަވހ ެގ 

ހައިސިްއޔަ މެންބަރެއްެގ  މަކޮމިޝަނ ެގ  އަދާކ ރި  އޭނާ  މަސަްއކަތެްއ    ފ ށޫއަރާ  ލަޙަތާޞްތ ން  ނ ވަތަ  ވަޒީފާއެއް 

 ށްެގންނ ވާނެެއވެ. މެންބަރަކ  ކޮ އްެގކޮމިޝަނެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

 މޫދ . ޖީހާން މަޙްދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ހިންނަވަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މޫދ މަޙް ޖީހާންރ   މެންބަދާއިރާެގހިންނަވަރ  

)ޅ(، )ކ(  ެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(،    4ވަނަ މާއްދާެގ    13ެގ  6/ 2006. ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ 

 އަދި )އ( އަށް ަވއިކަރަދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރަން.

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

  ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. ށްފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަ ،ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޒިޔާދ    ބަރ :ހ ށަހެޅ އްވި މެން

 މޫދ . ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :     ހިންނަވަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޖީހާން މަޙް

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަ

    57     ދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަ
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 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

މަށް ނ ފެންނަ ކަ. 57؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 60؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި    ވިކަމަށް ވޯޓ ދެއް   ދޭން ބޭނ ންނ ވާޮގތަކަށް ވޯޓ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި  

   ފާސްވެއްޖެ.. 29؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 57؛ ރ ންެގ  އަދަދ މެންބަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަންބަރ    ާގނޫނ   ،ޒަތްތެރި މެންބަރ  ޖީހާން މަޙ މޫދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ދާއިރާެގ ިއއްހިންނަަވރ     ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

ޖެންޑަރ    ޑްރައިޓްސް އެން  ހިއ މަން  ،ެގނައ މ ެގ ބިލ  އިޞްލާޙ ށް(އަރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ   ހިއ މަން)  2006/6

ނިންމި ދިރާސާކޮށް  އިޞްލާޙ ތަކާ  ކޮމިޓީން  ެގންނެވި  މަޖިލީހ ން  ފާސްކ ރެއްވ މާޮގތަށް  އިްއޒަތްތެރި    ެއކ   މެދ  

  ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން. ށްކަފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ޮގތަ ،މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 : ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ

  މޫދ  ހިންނަވަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޖީހާން މަޙް  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ންބަރ ންެގ ައދަދ :ތިބި މެ ހާޒިރ ވެ

 56    މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    56     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 
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 ފާސް        : ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 56؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 60؛  އަދަދ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  މެންބަރަކ  ނެތް.    ވިކަމަށް ވޯޓ ދެއް   ން ބޭނ ންނ ވާދޭވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ 

 ސްވެއްޖެ.  ފާ. 29؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 56؛ އަދަދ  މެންބަރ ންެގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ، ދ ދީދީ ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަ  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން

 އްވ މާ ޮގތަށް ފާސްކ ރެ  އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  ،2020ނ ރައްކަލ ެގ ބިލ     މ  ޞިއްޙަތ ެގ ކ އްލިންއާ

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން މެދ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ދީފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދީ  ވި މެންބަރ :ޅ އްހ ށަހެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒި

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަ

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    57     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 57؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 60؛ ެގ އަދަދ ރ ންމެންބަހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި  

މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި    ވިކަމަށް ވޯޓ ދެއް   ދޭން ބޭނ ންނ ވާޓ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯ

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ފާސްވެއްޖެ. . 29؛ ދ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަ. 57؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޕްރީމް ކޯޓ ެގ  )ހ( ެގ ދަށ ން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސ   ވަނަ މާއްދާެގ  148ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

 އްޔަންކ ރެްއވ މާ ޢަ  ،2302 -ބަރ  ރސދަފ ތަރ  ނަން ،އަލްއ ސްތާޛ  ޢަލީ ރަޝީދ  ޙ ސައިން މަށްޤާފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަ

 މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ެގ ނަތީޖާ: ވޯޓ 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 61    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 55    ރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަ 

 01    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެން

    56     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 55؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 61؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

އި  މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގ  ވި ކަމަށް ވޯޓ ދެއް   ދޭން ބޭނ ންނ ވާޮގތަކަށް ވޯޓ ަވކި  . 1؛ ންެގ އަދަދ  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ 
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މެންބަރ  އަދަދ . 56؛ އަދަދ   ންެގބައިވެރިވި  ބޭނ ންާވ  އަލްއ ސްތާޛ     ފާސްެވއްޖެ.. 29؛ ފާސްވ މަށް  އެހެންކަމ ން، 

ޙ ސައި ރަޝީދ   ރސ  ،ންޢަލީ  ނަންބަރ   ފަނޑިޔާރ ކަމ ސ   ،2302  -ދަފ ތަރ   ކޯޓ ެގ  މަޕްރީމް  މަށް ޤާެގ 

 ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްވެއްޖެ. އްޔަންކ ރެއްވ މަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް ރަްއޔިތ ޢަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ޖ މްހޫރިއްޔާ  )ހ(  148ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ާމއްދާެގ  ދަވަނަ  ސ   ،ށ ންެގ  ކޯޓ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެގ  ޕްރީމް 

މަ އިބްރާހީމްޤާފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  މ ޙައްމަދ   ޑރ.  ހދ. ފިނި   ،މަށް  މެދ     ކ ރެްއވ މާޔަންއްޢަ  ކ ޅ ދ އްފ ށި  ފެންޖަންބ ޭގ 

 އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 64    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 63    ދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަ

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަ

    63     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ޔާރި

ކަމަށް ނ ފެންނަ  . 63 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ  .64 ؛ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ބަިއވެރިވި  ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި  ޓ ނ ވާ ކަމަށް ވޯނ ންދޭން ބޭދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ވޯޓ 

މ ޙައްމަދ  އިބްރާހީމް،   .ރޑ  ، ފާސްެވއްޖެ. އެހެންކަމ ން. 32 ؛ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 63 ؛ދ ބަރ ންެގ އަދަމެން
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ކ   ޖަންބ ޭގފިނިފެން ފަނޑިޔާރ   ،ޅ ދ އްފ ށިހދ.  ކޯޓ ެގ  މަޤާމަށް  ސ ޕްރީމް  ންެގ  ތ ރަްއޔިށް  ކ ރެވ މަްއޔަންޢަކަމ ެގ 

 . މަޖިލީހ ން ފާސްވެއްޖެ

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

ނަންބަރ   ާގނޫ އިޞްލާޙ  އީ)ޖިނާ  12/ 2016ނ   އަށް  ާގނޫނ (  އިޖ ރާއަތ ެގ  ބިލ   ކޮމިޓީން    ،ެގނައ މ ެގ  ޖ ޑިޝަރީ 

ާގނޫނ ެގ    ށް،ވަނަ މާއްދާއަ  66ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ދަށ ން ބިލ ެގ    93ަގާވއިދ ެގ    ،މި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ ދިރާސާކޮށް ނިން

ހ ށަހަޅ އްާވ    ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖްށް  އ ނިކ ރ މަކ ރާ )ފ(  ރ ތ އި  ށްވަނަ ާމއްދާއަ  60

 އިޞްލާޙ . 

 

 ދެއްކެވ ން: ވާހަކަ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

ނައ މ ެގ  ެގތ ެގ ާގނޫނ ( އަށް އިޞްލާޙ އަ)ޖިނާއީ އިޖ ރާ  12/ 2016ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   އްޒަތްތެރި  އި ޝ ކ ރިއްޔާ  

ކ ރާ އަކ ރ  ެގ ޮގތ ަގއި އިތ ރ  )ފ(  ވަނަ މާއްދާެގ  60ޞްލާޙ ކ ރާ، ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ  އަށް އި ވަނަ މާއްދާ  66  ބިލ ެގ

 ކ ރ ން. ކ ރ ތައް ތަރ ތީބ ކޮށް، އެ މާއްދާެގ އައ ނި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެދިވަޑަިއެގންފައި   ކ ރަންދ އީތާ ފޮނަވެސް  ދާއިރާެގ  ވަނީ  ތާ  ބަރ ންމެއިްއޒަތްތެރި  ދޫ  ސިރާޖް.    މަށް އްވ ކ ރެ ދ އީމޫސާ 

 ޖާބިރ .هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ބިރ  ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާهللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ކާށިދޫ 

އެދިެގންއަ ފ ރ ޞަތަކަށް  ތިކަހަލަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިފަهللا   ހ އްޓާ  ޅ ަގނޑ   މިންވަރ ފ ޅ ން  ވަތަޢާލާެގ  ދަ ސ ބ ޙާނަހޫ 

އި  ދާއިރާެގ  ފޮނަދޫ  ލިބ ނީމާ،  އިޞްލާފ ރ ޞަތެއް  މެންބަރ ެގ  ތާޙައްޒަތްތެރި  ސީރިއަސްކޮށް  އަޅ ަގނޑ    ދ ކ ރާ އީށް 

 ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.ން ރ ބަމެންްއޒަތްތެރި އިފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް މެންބަރ . އްޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ސާ ސިރާޖްމޫދާއިރާެގ މެންބަރ   ފޮނަދޫ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ދޫކާށި ްއވި މެންބަރ :ރެތާއީދ ކ 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 64    ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ 

 58    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަ

    58     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ންވާ އަދަދ : ށް ބޭނ ފާސްވ މަ

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތިއް މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބެހާޒިރ ވެ  މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ . 64 ؛ިވ  . ނ ފެންނަ ކަމަށް  58  'ދެްއވި 

ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ކަމަށް ވޯޓ   ދޭން ބޭނ ންނ ވާވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް  ވޯޓ 

 ފާސްވެއްޖެ.  . 30 ؛ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 58 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

ނަންބަރ    އިޖ ރާއީޖިނާ)  12/ 2016ާގނޫނ   ާގނޫނ އަ  އިޞްލާޙ  (އަތ ެގ  ބިލ ށް  ކޮމިޓީން    ،ެގނައ މ ެގ  ޖިޑިޝަރީ 

ނިން ގަވާއިދ ެގ    މިދިރާސާކޮށް  ރިޕޯޓަށް  ދަށ ން  93ޮގތ ެގ  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މާއްދާއިން    127ބިލ ެގ    ،ވަނަ  ވަނަ 

މާއްދާ  204ާގނޫނ ެގ   ހ ށައަ ވަނަ  )ހ(ެގށް  އިޞްލާޙ ެގ  ދާއިރާގެ 6)  ހަޅާ  ފޮނަދޫ  އ ނިކ ރ މަށް  ނަންބަރ   ވަނަ   )

 ލާޙ . ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް
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ނަންބަރ    ާގނޫނ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  އިޖ އީޖިނާ)  12/ 2016ޝ ކ ރިއްޔާ  އިޞްލާޙ   އަރާ  އަށް  ާގނޫނ (  ތ ެގ 

( ވަނަ 6)  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ  204ކ ރާ، ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ  އިޞްލާޙ   ންވަނަ މާއްދާއި  127ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ  

 ންބަރ ތައް ތަރ ތީބ ކ ރ ން. މާއްދާެގ ނަ އެ ،ށްނަންބަރ  އ ނިކޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ .އިނގ ރައި   ،ކ ރެްއވ މަށްދ އީތާ

 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

 ދ ކ ރަން.  އީއިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތާ އްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ ރާެގދާއި ފޮނަދޫ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ސާ ސިރާޖްމޫދާއިރާެގ މެންބަރ   ފޮނަދޫ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޙަސަން އަޙްމަދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   އިނގ ރައިދޫ ްއވި މެންބަރ :ތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 61    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    56     ެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ން

 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 
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 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 56 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 61 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ޮގތަކަށް ވޯޓ   ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކިވޯޓ 

 ފާސްވެއްޖެ.  . 29 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ މަފާސްވ . 56 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަންބަރ    އިޞްލާޙ    އީ)ޖިނާ  12/ 2016ާގނޫނ   އަށް  ާގނޫނ (  ބިލ ެގނައ އިޖ ރާއަތ ެގ  ކޮމިޓީން  ޖ   ،މ ެގ  ޑިޝަރީ 

ނިން ަގވާއިދ ެގ    މިދިރާސާކޮށް  ރިޕޯޓަށް  މާއްދާެގ    93ޮގތ ެގ  ދަށ ންވަނަ  ބިލ ެގ  )ށ(ެގ  ާމއްދާއިން    127،  ވަނަ 

ކ ރ މަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ( ވަނަ ނަންބަރ  އިޞްލާޙ 1)  ޙ ، )ހ(ގެ ށަހަޅާ އިޞްލާހ ވަނަ މާއްދާައށް    204ާގނޫނ ެގ  

 ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ .  ރ  މޫސާ ސިރާޖްއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖް

އަށް އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ  ތ ެގ ާގނޫނ (އަ އިޖ ރާއީ)ޖިނާ  12/ 2016ތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

އިޞްލާޙ   127ބިލ ެގ   ާމއްދާއަށް  ާގނޫނ ެގ  ބ ނެ  ،ެގނައ މަށްވަނަ  )ހ(  204ިވދިޔަ  މާއްދާެގ  )ވަނަ  ވަނަ  1ެގ   )

ޮގތަށް   އަންނަނިވި  މައީޖިނާ  -(1)  -)ހ(  -204ކ ރ ން.  އިޞްލާޙ ނަންބަރ   ނ ވަތަ   ބެލ މ ެގ  އްސަލަ 

ެގ ަވކި  އްއަމ ރ  ދޫކ ރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކ ަގިއ ެއ ކޯޓެ ކޯޓ    ލިބިެގންާވ ކޮންމެ ކޯޓަކ ންޞްތިޞާ ޚްކ ރ މ ެގ އިނާފ އ އިސްތި

ޑިޔާރަކަށް  އެ ކޯޓެއްެގ ކޮންމެ ފަނ  ،ންނ ވާ ޮގތ ެގ މަތީެވެގންޞަ ނޑިޔާރަކަށް ނ ވަތަ ވަކި ފަނޑިޔާރ ންތަކަކަށް ޚާއްފަ

 ލިބިެގންާވ ކޯޓެއްަގއި ވަކި  ޞް ތިޞާޚްމ ރ  ދޫކ ރ މ ެގ ބާރ  ލިބިދޭ އިންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސ ން. އަދި މިޮގތ ން އިއަކޯޓ 

އަމ ރ  ދޫކ ރަންވާނީ އެ ފަނޑިޔާރަކ  ނ ވަތަ  ޓ ނަމަ، ކޯ  ކެއް ބަލާ މައްސަލަެއއްފަނޑިޔާރަކ  ނ ވަތަ ަވކި ފަނޑިޔާރ ންތަ

 ކ ރިްއޔާ. އެ ފަނޑިޔާރ ންކަން. ޝ 

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

 ކާއިލް އަޙްމަދ  ނަސީމް.ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މީ  ،ކ ރެްއވ މަށްދ އީތާ
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 ކާއިލް އަޙްމަދ  ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވ ން: ންބަރ  މީަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ން. އީދ ކ ރަޅ ަގނޑ  ތާށް އަޙަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ އިޞްލާ

  

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ސާ ސިރާޖްމޫދާއިރާެގ މެންބަރ   ފޮނަދޫ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ކާއިލް އަޙްމަދ  ނަސީމްމެންބަރ  މީއިރާެގ ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާ ްއވި މެންބަރ :ތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 61    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 59     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭ

    59     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 59 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 61 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ވޯޓ 

 ފާސްވެއްޖެ.  . 30 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ. 59 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 
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 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

ނަންބަރ    އިޞްލާޙ    އީ)ޖިނާ  12/ 2016ާގނޫނ   އަށް  ާގނޫނ (  ބިލ އިޖ ރާއަތ ެގ  ކޮމިޓީން  ޖ   ،ެގނައ މ ެގ  ޑިޝަރީ 

ނިން މަޖިލީޮގތަ  މިދިރާސާކޮށް  މެދ ެގންނެހ ން  ށް  ފާސްކ ރެއްވ މާ  އިޞްލާޙ ތަކާއެކ   މެންބަރ ންއި  ވި   ،އްޒަތްތެރި 

 ން އެދެން. ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 61    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 59    ށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަ

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން 

    59     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 59 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ޓ ކަމަށް ވޯ  ފެންނަ. 61 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި    ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ވޯޓ 

 ފާސްވެއްޖެ.  . 30 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ. 59 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

ނޑައިލާފައި ދެން ވޯޓ . މެދ ކަ  25އޮތީ    ވޯޓ  ލެވިއްޖެ. ބާކީ  25ރ   ށް މިހާަގނޑ މެންނައަޅ ؛ ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންއި

 ަގއި.  11:30ށާނީ މަޖިލިސް ފަ
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 { ށްއަ 11:41އިން  10:31 :ޅ ކޮގ ތ  ސްވަހ }

 (هللاއީވާ ޢަްބދ  ރައީސްނައިބ   މަޖިލީހ ގެ ؛ވީނެންތ ގައި އިސަޔާ)ރި

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

  2008/2ާގނޫނ  ނަންބަރ   ވޯޓ .    25  ބާކީ.  ދެންއްވ ން އެދެކާޑ ކޮޅ ތައް ޗެކ ކޮށްލަ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންއި`.  

އާއި އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ ބިލ ެގނައ މ ޞްލާޙ އި ބެހޭ ާގނޫނ (އަށް    )ވަޒީފާއާ

ެގ  ވަނަ މާއްދާއިން ާގނޫނ   5، ބިލ ެގ  ދަށ ންހ(ެގ  )ވަނަ މާްއދާެގ    93ންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ަގވާއިދ ެގ  ސާކޮށް ނިދިރާ

ބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން މަށް ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންއ ނިކ ރ )ނ( އަދި )ރ(  ތ ރ ކ ރާ  އި  ދާއަށް މާއްވަނަ  21

 ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ލީ ޙ ސައިން ބަރ  ޢަމެންކެންދޫ ދާއިރާެގ 

  ވަނަ   5ބިލ ެގ  ހ ށަހަޅާލަނީ ދެންމެ އެ ވިދާޅ ވި ޮގތަށް ބިލ ެގ  ރަީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މި    އްޒަތްތެރި އި ޝ ކ ރިއްޔާ  

މާއްވަނަ  21ެގ  ާގނޫނ ބ ނެވިދިޔަ  މާއްދާއިން   ފަހަތަށްދާ   )ށ(ެގ  ހ ށަހަޅާފައިވާތ ރ ކ ރ އި  ެގ  )ރ(    މަށް  އަދި  )ނ( 

 ން. އ ނިކ ރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދ . ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީބަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންންދޫ ނިލަ؛ ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންއި  ވާތާއީދ ކ ރައް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީބަރ  މެންދާއިރާެގ ންދޫ ލަނި

 އީދ ކ ރަން. ށް ައޅ ަގނޑ  ތާ އިޞްލާޙަ  ޅ އްވިހ ށަހެއެ  ޙ ސައިން  ބަރ  ޢަލީދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންއާދެ! ކެންދޫ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ޙަށް އިޞްލާށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[



2002 ސެްޕޓެންބަރ  6                                          ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

42 

 

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ޢަލީ ޙ ސައިންރ  ދާއިރާެގ މެންބަ ދޫންކެ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ ްއވި މެންބަރ :ތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 55    ޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާ

 07     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 42    ންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެ

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    49     : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 25      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ   ވެހާޒިރ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ   ފެންނަ. 55 ؛ތިއްބެވި  އަދަދ ކަމަށް  މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް  . 7 ؛ދެްއވި  ނ ފެންނަ 

ތް. ވޯޓ ަގިއ  ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ވަ. 42 ؛ންެގ އަދަދ ދެްއވި މެންބަރ ވޯޓ 

 . ހެއްނ ވި ފާ. 30 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ވ މަފާސް. 49 ؛ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އާއި އިޤ ތިޞާދީ  ، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީބިލ  ެގ  ެގނައ މ ޞްލާޙ އި )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނ (އަށް    2/ 2008ާގނޫނ  ނަންބަރ   

، ބިލ ެގ ދަށ ންހ(ެގ  )ނަ މާްއދާެގ  ވަ  93ސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ަގވާއިދ ެގ  ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ދިރާ

ާގނޫނ    11 ާމއްދާއިން  ާމއްވަނަ  42ެގ  ވަނަ  އިްއޒަތްތެރި  އ ނިކ ރ )ނ(  ތ ރ ކ ރާ  އި  ދާއަށް  ދާއިރާެގ  ކެންދޫ  މަށް 

 ބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ . މެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން މެންކެންދޫ ދާއިރާެގ 
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 ން. އ ނިކ ރ )ނ(  ޙ ެގއިޞްލާ  ހ ށަހަޅާފައިވާ އަށްދާ މާއްވަނަ 42ެގ ާގނޫނ  ބ ނެވިދިޔަ މާއްދާއިން ވަނަ  11އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދ . ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީބަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންންދޫ ނިލަ ؛ކ ޒަތްތެރި މެންބަރައް އި  ވާތާއީދ ކ ރައް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ ބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީޢަ ބަރ  މެންދާއިރާެގ ންދޫ ނިލަ

 ކ ރަން. އީދ ށް ައޅ ަގނޑ  ތާ އިޞްލާޙަ  ޅ އްވިހ ށަހެއެ ބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންއާދެ! ކެންދޫ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ޢަލީ ޙ ސައިންދާއިރާެގ މެންބަރ   ދޫންކެ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ  ބަރ  މެންދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ ްއވި މެންބަރ :ތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 06     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 44    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 03 ށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަ

    50     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 25      : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ 

  ނ ވޭފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ   ހާޒިރ ވެ މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ   ފެންނަ. 60 ؛ތިއްބެވި  މެކަމަށް  އަދަދ ދެްއވި  ކަމަށް  . 6 ؛ންބަރ ންެގ  ނ ފެންނަ 

. 3؛ ންެގ އަދަދ ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ   ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށްވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ . 44 ؛ންެގ އަދަދ ދެްއވި މެންބަރ ވޯޓ 

 . ހެއްނ ވި ފާ. 26 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ. 50 ؛ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

ދަށ ން    93ަގާވއިދ ެގ   )ހ(ެގ  ާމއްދާެގ  ާގނޫނ    11ބިލ ެގ  ވަނަ  މާއްދާއިން  ާމއްވަނަ  52ެގ  ވަނަ  ޅާ  ހ ށަހަ  ދާއަށް 

 ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ .  މޫސާ ސިރާޖްބަރ  ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންފޮނަމަށް އ ނިކ ރ އިޞްލާޙ ެގ )ށ(  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މޫސާ ސިރާޖްބަރ  މެންދޫ ދާއިރާެގ ފޮނަ

ެގ  މ ެގ ބިލ އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ ބެހޭ ާގނޫނ ()ަވޒީފާއާ    2/ 2008  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނ  ނަންބަރ 

ާމއްދާއިން    12 މާއް ވަނަ  52ެގ  ާގނޫނ  ބ ނެވިދިޔަ  ވަނަ  ހިމަދާ  ޮގތ ަގއި  )ށ(ެގ  ެއ  ެގ  އ ނިކޮށް،  އަކ ރ   ނާފައިވާ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ތައް ތަރ ތީބ ކ ރ ން.ރ ެގ ދެން ހ ރި އަކ މާއްދާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދ .ވަޙީهللا ބްދ ޢަބަރ  ރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންދާއިދޫ ދިއް ؛ކ ްއޒަތްތެރި މެންބަރައި  ވާތާއީދ ކ ރައް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ވަޙީދ   هللا ޢަބްދ ބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ ދިއް

 ީއދ ކ ރަން.ތާށް އިޞްލާޙައެ   އަޅ ަގނޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ޙަށްލާއިޞް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ
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 ސާ ސިރާޖްމޫދާއިރާެގ މެންބަރ   ދޫފޮނަ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ދ  ވަޙީهللا ޢަބްދ ރ  މެންބަދާއިރާެގ  ދޫދިއް ްއވި މެންބަރ :ތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 59    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 57     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ށްފެންނަ ކަމަ

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއް

    57     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 57 ؛ދ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 59 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި    ނެތް.  ކ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަ. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ކ  ނެތްދެްއވި މެންބަރަވޯޓ 

 .  ސްވެއްޖެފާ. 29 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ. 57 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ެގ  ދާ ާމއްވަނަ  2-59  ށް އިތ ރ ކ ރާވަނަ މާއްދާއިން ާގނޫނަ  15ބިލ ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށ ން    93ަގާވއިދ ެގ  

 ހ ށަހަޅ އްވާ ިއޞްލާޙ .ޢަލީ ޙ ސައިން ބަރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން ދޫންކެމަށް އ ނިކ ރ  ()ޅ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  މެންދޫ ދާއިރާެގ ކެން

 ރ ން.އ ނިކ   (ޅެގ )ދާ މާއްވަނަ  2-59  ނަށް އިތ ރ ކ ރާާގނޫބ ނެވިދިޔަ މާއްދާއިން  ވަނަ 15ެގ ލ ބި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ . ބްދ ޢަބަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންނިލަންދޫ  މަށް،ްއވ ރެތާއީދ ކ 
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 ވ ން: ވާހަކަދެއްކެ  ޙްސިން ޙަމީދ ލްމ ޢަބްދ ބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ ނިލަން

 އީދ ކ ރަން. ތާ އަޅ ަގނޑ  ށް އިޞްލާޙަހ ށަހެޅ އްވި އެ ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ޢަލީ ޙ ސައިންދާއިރާެގ މެންބަރ   ދޫކެން  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ  ޢަބްދ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  ދޫނިލަން ްއވި މެންބަރ :ތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 04     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 44    ންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެ

 03 ދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަ

    48     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 25      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އަދަދ   ހާޒިރ ވެ މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ   ފެންނަ. 60 ؛ތިއްބެވި  އަދަދ ކަމަށް  މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް  ނ ފެން. 4 ؛ދެްއވި  ނަ 

 .3؛  އަދަދ ންެގދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ . 44؛ ންެގ އަދަދ ދެްއވި މެންބަރ ވޯޓ 

 . ހެއްނ ވި ފާ. 25 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ. 48 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އަށް އިތ ރ ކ ރާދާ މާއްވަނަ  28ެގ  ވަނަ މާއްދާއިން ާގނޫނ   22ބިލ ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށ ން    93ަގާވއިދ ެގ  

 ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާޙ . މޫސާ ސިރާޖްބަރ  ންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެފޮނަމަށް އ ނިކ ރ  (ރ)

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސާ ސިރާޖް މޫބަރ  މެންދޫ ދާއިރާެގ ފޮނަ

ެގ  އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ބެހޭ ާގނޫނ ()ަވޒީފާއާ    2/ 2008  ާގނޫނ  ނަންބަރ ސް.  ރައީ ތްތެރި  އިްއޒައްޔާ  ޝ ކ ރި

ާމއްދާއިން    22 ާގނޫނ ެގ  ވަނަ  މާއް  88ބ ނެވިދިޔަ  ޮގވަނަ  )ރ(ެގ  އ ނިކޮށް،  ދާެގ  އަކ ރ   އިތ ރ ކ ރާ    ގެ ލ ބިތ ަގއި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ  ން.ނަންބަރ ތައް ތަރ ތީބ ކ ރ 

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

 ޖާބިރ .هللا ބްދ ޢަބަރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންދޫ ކާށި މަށް،ްއވ ތާއީދ ކ ރެ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޖާބިރ هللا ޢަބްދ ބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ ކާށި

ފޮނަ ތާީއދ ކ ރަން،  ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ   މެންބަރ   އާދެ!  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ނިކ ރ މަށް  އަ ހ ށަހެޅ އްިވ  އެ  ދޫ  ކ ރ  

ދަންނަވާލައީދ ކ ރާތާޅ ަގނޑ   އަ ވާހަކަ  ވަ  ން.  ސަބަބ ން  ފައެކަމ ެގ  ބޮޑެތި  ކޮންފިއ ޒަނ އިރަށް  ން  ދާތައް، 

 އަރަިއަގނެވޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ.

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

 ްއވ ން އެދެން.  ވޯޓ ދެ  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން، ޝ ކ ރިއްޔާ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 މޫސާ ސިރާޖްދާއިރާެގ މެންބަރ   ދޫފޮނަ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ރ ޖާބިهللا ޢަބްދ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  ދޫކާށި ްއވި މެންބަރ :ތާއީދ ކ ރެ
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 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 62    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 60     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ 

    60     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 25      ދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 60 ؛ންބަރ ންެގ އަދަދ ދެްއވި މެކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 62 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ކ  ނެތް.  ްއވި މެންބަރަދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   ކ  ނެތް.ދެްއވި މެންބަރަވޯޓ 

 .  ސްވެއްޖެފާ. 31 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ. 60 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއާއި އިޤ ތިޞާދީ  އަށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  ބެހޭ ާގނޫނ ()ވަޒީފާއާ    2/ 2008  ާގނޫނ  ނަންބަރ 

ލ ެގ  ެގ )ށ(ެގ ދަށ ން، ބިވަނަ މާްއދާ  93  ެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް ަގވާއިދ ެގކޮމިޓީ

އިއްޒަތްތެރި  ޙ ކ ރ މަށް ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ  އްދާއަށް އިތ ރ ކ ރާ )ޅ( އިޞްލާވަނަ މާ  21ވަނަ މާއްދާއިން ާގނޫނ ެގ    5

 ޙ . ލާއިބްރާހީމް ނަސީމް ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްބަރ  މެން

 

 އްކެވ ން:ވާހަކަދެިއބްރާހީމް ނަސީމް ބަރ  މެންތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ 

ބިލ ެގ   ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ާގން  އްދާއި ވަނަ މާ  5ޝ ކ ރިއްޔާ  އަށް އިތ ރ ކ ރާ  ވަނަ މާއްދާ  21ނޫނ ެގ  ބ ނެވިދިޔަ 

   ޓަކައި މ ަވއްޒަފަކ  ަވޒީފާއިން ށްކ ރާ ސަބަބަމި މާއްދާެގ )ނ(ަގއި ބަޔާން  -ކ ރ ން. )ޅ(އަންނަނިވި ޮގތަށް އިތ ރ    (ޅ)

މ ވަްއޒަފަ  އެ  މ އްދަތަށް  ވަކިކ ރާއިރ ،  ޚިދ މަތްކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާަގއި  ފ ރިހަމަވެފައިނ ވާނަމަ،    1ކ    1އަހަރ  

ވާ ފައިސާ ދޭންވާނެއަ ަވޒީފާަގއިހަރ ދ ވަހ ެގ ނޯޓިސް ނ ވަތަ ނޯޓިސްއަށް  މ އްދަތ   ެއވެ. އަދި  ޚިދ މަތްކޮށްފައިވާ   1  
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ިއތ ރ ވާނަމަ،  އަހަރ  ވ ރެ  މ އްދަތަށް  ނ ވަތަ    3ެގ  ނޯޓިސް  ފައިސާ  މަސްދ   3މަސްދ ވަހ ެގ  ވާ  ނޯޓިހަށް  ވަހ ެގ 

 ދޭންވާނެއެެވ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ . ބްދ ޢަބަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންދޫ ނިލަން މަށް،ްއވ ތާއީދ ކ ރެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ ބްދ ޢަ ބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ ނިލަން

 ން.އީދ ކ ރަ ތާއަޅ ަގނޑ  ިއޞްލާޙަށް ހ ށަހެޅ އްވި އެ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ތ ލ ސްދޫ

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ެގ ނަތީޖާ: ޓ ވޯ

 ިއބްރާހީމް ނަސީމް ދާއިރާެގ މެންބަރ   ދޫތ ލ ސް  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 މ ޙްސިން ޙަމީދ  ލްޢަބްދ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  ދޫނިލަން ްއވި މެންބަރ :ތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 63    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 05     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 48    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 03 މެންބަރ ންެގ އަދަދ :   ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި

    53     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 27      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ވޭނ ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ   ހާޒިރ ވެ މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ   ފެންނަ. 63 ؛ތިއްބެވި  އަކަމަށް  މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް  . 5 ؛ދަދ ދެްއވި  ނ ފެންނަ 

. 3؛ ންެގ އަދަދ ންބަރ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ މެވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ  .48؛ ދ ންެގ އަދަދެްއވި މެންބަރ ވޯޓ 

 .އްނ ވި ހެފާ. 27 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ. 53 ؛ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

ވަނަ މާއްދާއަށް އިތ ރ ކ ރާ   21ވަނަ މާއްދާއިން ާގނޫނ ެގ    5ލ ެގ  ެގ )ށ(ެގ ދަށ ން، ބިވަނަ މާއްދާ   93  ަގާވއިދ ެގ

 ޙ . ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާ ޙްމަދ  ސަޢީދ އަބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ެމންދާއިރާެގ  ެގމަނަފ ށީޙ ކ ރ މަށް ލާ)ޅ( އިޞް

 

 އްކެވ ން:ހަކަދެވާޙްމަދ  ސަޢީދ  އަބަރ  މެންދާއިރާެގ  ެގމަނަފ ށީ

މާ  5ބިލ ެގ   ާގނޫނ ެގ  ން  އްދާއިވަނަ  ާމއްދާ  21ބ ނެވިދިޔަ  އިތ ރ ކ ރާ  ވަނަ  ޮގތަށް   (ޅ)އަށް  އަންނަނިވި 

ބަޔާންން.  ޞްލާޙ ކ ރ އި )ނ(ަގއި  މާއްދާެގ  ސަބަބ މި  ވަޒީފާއިންށްތަކަކ ރާ  މ ވަްއޒަފަކ   ޓަކައި  އެ   ވަކިކ ރާއިރ ،   

ދ ވަހ ެގ ނޯޓިސް ނ ވަތަ  ަމސް  1އަހަރ  ފ ރިހަމަވެފައިނ ވާނަމަ،    1ށްފައިާވ މ އްދަތަށް  ކ  ވަޒީފާަގއި ޚިދ މަތްކޮމ ވަްއޒަފަ

މ އްދަތަށްނޯޓިސް ދޭންެގ  ފައިސާ  މ އްދަތ   ަވޒީފާަގއިއެވެ.  ވާނެވާ  ޚިދ މަތްކޮށްފައިވާ  ދެމެދ ެގ  4އި  އަހަރާ  1   އަހަރާ 

މަދ ވެެގން  ވާނަމަ،  މ އްދަތަށް ވަކިކ ރ މަށް  ނ ވަތަ  މަސްދ ވަ  2  ވަޒީފާއިން  ނޯޓިސް  މ އްދަތަށްނޯޓިހ ެގ  ވާ   ސްެގ 

ކ ރ މަށް ރެ އިތ ރ ާވނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކި  ވ އަހަރ ދ ވަހަށް  4އަދާކޮށްފަިއވާ މ އްދަތ     އަދި ަވޒީފާފައިސާ ދޭންވާނެއެެވ.  

 އެވެ. ޝ ކ ރިއްޔާ. ސް ނ ވަތަ ނޯޓިސްެގ މ އްދަތަށް ވާ ފައިސާ ދޭންވާނެ މަސްދ ވަހ ެގ ނޯޓި 3މަދ ވެެގން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މް.ބްދ ލްޙަކީޣަނީ ޢަލްބްދ ޢަބަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންދޫ ންކ ރެ މަށް،ްއވ ތާއީދ ކ ރެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މްޢަބްދ ލްޙަކީ ޣަނީލްޢަބްދ ބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ ންކ ރެ

 ން.އީދ ކ ރަތާ އަޅ ަގނޑ   މަށްހ ށަހެޅ  ެގދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔާ. ެގމަނަފ ށީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ޓ ދެއްވ ން އެދެން. ވޯ ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ދ ޢީސަ ޙްމަދ އަދާއިރާެގ މެންބަރ   ެގމަނަފ ށީ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ކީމް  ޢަބްދ ލްޙަޣަނީލްޢަބްދ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  ދޫންކ ރެ ރ :ްއވި މެންބަތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 66    ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ 

 62     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ތަވަކި ޮގ

    62     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 62 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ .66 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  .  ކ  ނެތްން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަދޭވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ކ  ނެތް.  ދެްއވި މެންބަރަވޯޓ 

 . ޖެސްވެއްފާ. 32 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ. 62 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންޔާރި

ބިވަނަ މާއްދާ  93  ަގާވއިދ ެގ ދަށ ން،  )ށ(ެގ  ާގނޫނ ެގ    12ލ ެގ  ެގ  ހ ށަހަޅާ ދާއަށް  ވަނަ މާއް  52ވަނަ މާއްދާއިން 

އިޞްލާމ)  އިޞްލާޙ ެގ ހ ޅަނގ ޙ ކ ރ މަށް  (  މެންދާއިރާެގ    ހެންވޭރ   ލަޠީފް  ބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅ އްާވ ޙަސަން 

 ޙ . އިޞްލާ
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 އްކެވ ން: ވާހަކަދެފް ން ލަޠީޙަސަބަރ  މެންދާއިރާެގ   ހ ޅަނގ ރ ހެންވޭ

ޅާފައިާވ  ހ ށަހައަށް  ވަނަ މާއްދާ  52ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ  ން  އްދާއި ވަނަ މާ  13ބިލ ެގ  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި    ޝ ކ ރިއްޔާ

ދާެގ )ހ(ާއއި  މި މާއް   ބޭނ މަށް(ެގވމި މާއްދާެގ )   -)މ(  -52ން.  ޞްލާޙ ކ ރ އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިެގ )މ(  އިޞްލާޙ 

ކަން މޯލްޑިވްސް  އްޙަޢ ލޫމާތ ެގ ޞަ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ މަާވ ފަރާތްތައް ދެނެަގތ މ ަގިއ މި މާއްދާެގ )ޅ(ެގ  )ނ(އާ ޚިލާފ 

އޮތޯރިޓީ  ރެވެނިއ   އޮތޯއިންލެންޑް  ރިލޭޝަންސް  ލޭބަރ  މިޮގތ ން  ރިން  ކަށަވަރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  މޯލްޑިވްސް  ޓީއަށް 

ސް )އާމްދަނީން ޓެކް  25/ 2019 ކަށަވަރ ކޮށްދޭންޖެހޭނީ،  މި މަޢ ލޫމާތ ެގ ޞައްޙަކަންން   އޮތޯރިޓީ އ އިންލެންޑް ރެވެނި

 . ޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކ ެގެއވެން ޓެކްސް ބަޔާން ހ ށަހަނެގ މ ެގ ާގނޫނ (ެގ ދަށ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޙަސަން އަޙްމަދ . ބަރ  މެން ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރިދޫ އިނގ ރައި   މަށް،ްއވ ތާއީދ ކ ރެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ ޙަސަން އަޙްމަބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ އިނގ ރައި

 ން.އީދ ކ ރަތާއަޅ ަގނޑ   މަށްްއވ ހ ށަހެޅ ހެޅ އްވި ހ ށައެ  ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވ ން އެދެން. ވޯޓ ދެއް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،ރ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ފް ޙަސަން ލަޠީބަރ  މެންދާއިރާެގ  ޅަނގ ހެންވޭރ  ހ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޙަސަން އަޙްމަދ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  ދޫއިނގ ރައި ރ :ްއވި މެންބަތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 66    ރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަ



2002 ސެްޕޓެންބަރ  6                                          ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

53 

 

 62     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 00    : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަ

    62     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 32      މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : ފާސްވ 

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 62 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 66 ؛ެގ އަދަދ ތިއްބެވި މެންބަރ ން  ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  .  ކ  ނެތްވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަދޭން ބޭނ ންނ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ކ  ނެތް.  ދެްއވި މެންބަރަވޯޓ 

 . ޖެސްވެއްފާ. 32 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ. 62 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ

ާގނޫނ ެގ    14ލ ެގ  ބި މާއްދާއިން  މާއްދާައށް  59ވަނަ  އިޞްލާޙ ވަނަ  ރާެގ  ދާއި  ކެންދޫ؛ ންޙ ކ ރ ިއޞްލާ،  ހ ށަހަޅާ 

 ޙ . ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާ ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ވ ން: އްކެ ވާހަކަދެ  ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  މެންދާއިރާެގ ކެންދޫ 

މާ  14ބިލ ެގ   ާގނޫނ ެގ  ން  އްދާއިވަނަ  މާއްދާ  59ބ ނެވިދިޔަ  ިއޞްލާޙ ހ ށަހައަށް  ވަނަ  ޮގތަށް    ޅާފައިވާ  އަންނަނިވި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ވަޒީފާ އަދާކ ރާ މީހ ންނަށް    -59  ިމނ ން ދޭންޖެހޭ އ ޖޫރަ ކަނޑައެޅ ން.އެންމެ ކ ޑަ  ން.ޞްލާޙ ކ ރ އި

 ވެ. ޅަންވާނެއެ  ކަނޑައަނ ން ދޭންޖެހޭ އ ޖޫރަ މި ާގނޫަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީން މިނިސްޓަރ ތ ން އެންމެ ކ ޑަމިމ ސާރައިެގ ޮގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ . ބަރ   މެންދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރިދޫ ނިލަން ؛ންބަރަކ ްއވާ ިއްއޒަތްތެރި މެތާއީދ ކ ރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ ސިން ޙަމީޢަބްދ ލްމ ޙްބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ ނިލަން

 . ންއީދ ކ ރަތާއަޅ ަގނޑ    އިޞްލާޙަށްހ ށަހެޅ އްވި   ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،ރ ންޒަތްތެރި މެންބައިއް 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  މެންދާއިރާެގ  ކެންދޫ  މެންބަރ : ހ ށަހެޅ އްވި

 ބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ  ޢަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  ދޫނިލަން ރ :ްއވި މެންބަތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 66    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 07    :  ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް

 52    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 01 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަ

    59     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ   ހާޒިރ ވެ މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ   ފެންނަ. 66 ؛ތިއްބެވި  އަދަދ ކަމަށް  މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް  . 7 ؛ދެްއވި  ނ ފެންނަ 

ވޯޓ ަގއި . 1؛ ންދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ  .52؛ ރ ންެގ އަދަދ  ދެްއވި މެންބަވޯޓ 

 . ހެއްނ ވި ފާ. 30 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ. 59 ؛ވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ބައިވެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ
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ެގ  ވަނަ މާއްދާ   2-59ށް އިތ ރ ކ ރާ  ަވނަ މާއްދާއިން ާގނޫނަ  15ލ ެގ  ބިން،  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށ   93ަގާވއިދ ެގ  

 ޙ . ހ ށަހަޅ އްާވ އިޞްލާ ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  ރި މެންިއްއޒަތްތެދާއިރާެގ  ކެންދޫ  މަށްޙ ކ ރ އިޞްލާ )ށ(

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ  ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  މެންދާއިރާެގ ކެންދޫ 

މާ  15ބިލ ެގ   ާގނޫނަބ ނެވިދިން  އްދާއިވަނަ  އިތ ރ ކ ރާޔަ  މާއްދާ  2-59  ށް  )ށ(ވަނަ  ޮގތަށް    ެގ  އަންނަނިިވ 

މަސައް  -)ށ(  -2-59  ން.ޞްލާޙ ކ ރ އި ޮގދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މ ސާރައިެގ  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  އެންެމ  ތ ން  ކަތްކ ރާ 

ކަނޑައެޅ  އ ޖޫރަ  ދޭންޖެހޭ  އ ކ ޑަމިނ ން  ދޭންޖެހޭ  ކ ޑަމިނ ން  އެންމެ  ޓަކައި  އަދަމަށް  ޮގތ ން ޖޫރައިެގ  ގ ޅޭ   ދާ 

ސިނާމިނިސްޓަރަ ލަފާަގއި  ދޭ  އަދި  ލަފާދޭންވާނެއެވެ.  ކަނޑައެޅ މަށްޢަތްތަށް  ވޭޖ   މިނިމަމް  ވަކިވަކިން  ބޯޑަށް ކަށް   

 ވެ. ވާނެއެ ނަމަ، އެކަން ތަފްސީލ ކޮށް ބަޔާންކ ރަންފެންނަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ . ބަރ   މެންރިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެދޫ ނިލަންްއވ މަށް، ތާއީދ ކ ރެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ ނިލަން

ދެ ދާއިރާެގ  އާދެ!  ކެންދޫ  މެންބަރ ންމެ  އެ  ިއއްޒަތްތެރި  ޙ ސައިން  ައޅ ަގނޑ     އިޞްލާޙަށްހ ށަހެޅ ްއވި    ޢަލީ 

 . ންއީދ ކ ރަތާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،ރ ންޒަތްތެރި މެންބައިއް 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  މެންދާއިރާެގ  ކެންދޫ   މެންބަރ :ހ ށަހެޅ އްވި

 ބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ  ޢަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  ދޫނިލަން ރ :ްއވި މެންބަތާއީދ ކ ރެ
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 87    މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 67    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 08    :  ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް

 53    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަ

    61     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ   ހާޒިރ ވެ މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ   ފެންނަ. 67 ؛ތިއްބެވި  އަދަދ ކަމަށް  މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް  . 8 ؛ދެްއވި  ނ ފެންނަ 

ވޯޓ ަގިއ  ކ  ނެތް.  ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ  .53؛ ރ ންެގ އަދަދ ދެްއވި މެންބަވޯޓ 

 . ހެއްނ ވި ފާ. 31 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .61 ؛ވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ބައި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ

ެގ  ވަނަ މާއްދާ   1-74ށް އިތ ރ ކ ރާ  ަވނަ މާއްދާއިން ާގނޫނަ  20ލ ެގ  ބިށ ން،  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަ  93ަގާވއިދ ެގ  

 ޙ . ހ ށަހަޅ އްާވ އިޞްލާ ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  ތްތެރި މެންިއްއޒަދާއިރާެގ  ކެންދޫ މަށްޙ ކ ރ އިޞްލާ (ނ)

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ  ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  މެންދާއިރާެގ ކެންދޫ 

ނައިން މަސައްކަތްކ ރާ ތަންތަނ ަގިއ ރެ ިގފ ންނަށް ވ މ ވަްއޒަ  10އަދި    ތަކާއި،ސަފާރީ  ، ރިސޯޓ ތަކާއި  -)ނ(  -1-74

 ދިވެހީން ކަމ ަގިއ ވާންވާނެއެވެ. މީހ ންނަކީ  60ންެގ % މަސައްކަތްކ ރާ މީހ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ .  ބަރ  މެންދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރިދޫ ނިލަން ؛ްއވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ ތާއީދ ކ ރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ ނިލަން
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 . ންއީދ ކ ރަތާއަޅ ަގނޑ   އިޞްލާޙަށްހ ށަހެޅ އްވި   ޢަލީ ޙ ސައިން އެ ޒަތްތެރި މެންބަރ އިއް ކެންދޫ ދާއިރާެގ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. ނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށްފެ ،ރ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  މެންެގ ދާއިރާ ކެންދޫ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ  ޢަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  ދޫނިލަން ރ :ްއވި މެންބަތާއީދ ކ ރެ

 

 87    :މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 67    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 04     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 57    ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް 

 02 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަ

    61     ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

އަދަދ   ހާޒިރ ވެ މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ   ފެންނަ. 67 ؛ތިއްބެވި  އަދަދ ކަމަށް  މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް  . 4 ؛ދެްއވި  ނ ފެންނަ 

. 2؛ ންެގ އަދަދ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ  .57؛ ދ ރ ންެގ އަދަދެްއވި މެންބަވޯޓ 

 .ހެއްނ ވި ފާ. 31 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .61 ؛ އަދަދ ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ
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ާގނޫނަ  20ލ ެގ  ބި މާއްދާއިން  އިތ ރ ކ ރާ  ވަނަ  މާއްދާވަ  1-74ށް  )ނަ  ދާއިރާެގ    ކެންދޫ  މަށްޙ ކ ރ އިޞްލާ  (ރެގ 

 ޙ . ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާ ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ  ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  މެންދާއިރާެގ  ކެންދޫ

އަދި   އްދާެގ )ށ(ހ ެގ ތެރޭަގއި މި މާވަހަރ ދ އަ  2ންމެ ލަސްެވެގން  މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ އެ  -(ރ)  1-74

 އަށް ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއެވ. )ނ(

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ . ބަރ   މެންއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގދޫ ނިލަން މަށް،ްއވ ތާއީދ ކ ރެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ ނިލަން

 . ންއީދ ކ ރަތާއަޅ ަގނޑ   އިޞްލާޙަށްހ ށަހެޅ އްވި   ޢަލީ ޙ ސައިން އެ ތެރި މެންބަރ އިްއޒަތްކެންދޫ ދާއިރާެގ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،ރ ންތްތެރި މެންބައިްއޒަ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  މެންދާއިރާެގ  ކެންދޫ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ  ޢަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  ދޫނިލަން ރ :ްއވި މެންބަތާއީދ ކ ރެ

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މް

 67    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 05     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 55    ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ 
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 01 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަ

    60     އި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ގަ 

 30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ   ހާޒިރ ވެ މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ   ފެންނަ. 67 ؛ތިއްބެވި  އަދަދ ކަމަށް  މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް  . 5 ؛ދެްއވި  ނ ފެންނަ 

. 1؛ ންެގ އަދަދ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ  .55؛ ރ ންެގ އަދަދ ްއވި މެންބަދެވޯޓ 

 .ހެއްނ ވި ފާ. 31 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .60 ؛ދަދ ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ

)ނ(  93ަގާވއިދ ެގ   މާއްދާެގ  ދަށ ން،  ވަނަ  ާގނޫނ 1ލ ެގ  ބިެގ  މާއްދާއިން  މާއްދާ  13ެގ  ވަނަ  މާއި އިތ ރ ކ ރ   ވަނަ 

 ޙ . ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާ ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  މެން ިއއްޒަތްތެރިދާއިރާެގ  ކެންދޫ )މ(ެގ ކ ރިއަށް އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ މަށް

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ  ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  މެންދާއިރާެގ ކެންދޫ 

ާމއް  -13 ބަޔާންމި  ަގިއ  )ށ(  މަޢ ދާެގ  ެއއްބަ ކޮށްފަިއވާ  ވަޒީފާެގ  އެފަދަ  ހިމެނޭ  އަދާކ ރާ  ލޫމާތ   ވަޒީފާ  ސްވ މެއް 

 ެމއް ނ ވަތަ ލިޔ މެއް ބަދަލ ކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. ީވ، ެއފަދަ އެއްބަސްވ ފަރާތ ެގ ރ ހ މ ަގއި މެނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ . ބަރ   މެންއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގދޫ ނިލަން މަށް،ްއވ ތާއީދ ކ ރެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ ނިލަން

 . ންއީދ ކ ރަތާއަޅ ަގނޑ   އިޞްލާޙަށްހ ށަހެޅ އްވި   ޢަލީ ޙ ސައިން އެ ތެރި މެންބަރ އިްއޒަތްކެންދޫ ދާއިރާެގ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،ރ ންތްތެރި މެންބައިްއޒަ
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 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ޢަލީ ޙ ސައިންބަރ  މެންދާއިރާެގ  ކެންދޫ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ބްދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ  ޢަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  ދޫނިލަން ރ :ްއވި މެންބަތާއީދ ކ ރެ

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މް

 67    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 07     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 55    ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ 

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަ

    62     އި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ގަ 

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަދަދ   ހާޒިރ ވެ މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ   ފެންނަ. 67 ؛ތިއްބެވި  އަދަދ ކަމަށް  މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް  . 7 ؛ދެްއވި  ނ ފެންނަ 

ވޯޓ ަގިއ  ކ  ނެތް.  ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ  .55؛ ރ ންެގ އަދަދ ްއވި މެންބަދެވޯޓ 

 . ހެއްނ ވި ފާ. 32 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .62 ؛ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ

-34ެގ  ާގނޫނ ،  ިއތ ރ ކ ރަން  ެގ ފަހަތަށް މާއްދާއެއްވަނަ މާއްދ9ާލ ެގ  ބިން،  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ ދަށ   93ަގާވއިދ ެގ  

 ޙ . ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާ ޙ ސައިން ސާންޙިބަރ  ިއްއޒަތްތެރި މެންދާއިރާެގ  ދޫތ ޅާ ށްމައިތ ރ ކ ރ   ވަނަ މާއްދާ 1

 

 ްއކެވ ން:ވާހަކަދެ ޙ ސައިން ޙިސާންބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ ތ ޅާ
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ާމއްދ9ާލ ެގ  ބި ފަހަތަށް  ވަނަ  ޮގތަށް  އަންނަނިެގ  ބ ނެވިދިޔަ ނަ  ،ށް އިތ ރ ކޮ  މާްއދާއެއްވި  ތަރ ތީބ ކ ރަން.    ންބަރ  

 ؛އަރިމަތީ ސ ރ ޚީ  -ެގ )ހ(1-34ރަން.  އިތ ރ ކ   މާއްދާެއއް  ޮގތަށް  ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވިވަނަ މާއްދާ   34ެގ  ާގނޫނ 

ދިއ މ މަސައްކަތ   ދޫކޮށް  ތަން  މަސައްކަތްކ ރާ  ނިމ މ ން  ަގޑި  ޙައްޤ .  ެގ  އޭނާ   -)ހ(  1-34ެގ  މ ވައްޒަފަކ ، 

ދެްއ  ތަ އ ޅަނަގއި ނ ވަތަ ރަށ ަގިއ ނ ވަނާ މަސައްކަތްކ ރާ ސަިއޓ ނިމ މ ން އޭ  މަސައްކަތްކ ރ މަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ ަގޑި

މަޖ  އޭނާއަށް  ފަރާތ ން  ވަޒީފާދޭ  ހ ރ މަށް  ތަނެއްަގއި  އޭނާއަދި  އެެވ.  ެގންނ ވާނެބޫރ ކޮށްފަދަ   މ ވައްޒަފަކ ، 

ަގޑި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދިއ މާވަޒީނާ  އޭ  ،ނިމ މ ން  މަސައްކަތްކ ރ މަށް  ދޫކޮށް  ތަން  އަދާކ ރާ  ަވޒީފާއަށް  ފާ  އި، 

ގަޑިއަށް އައެތަނަ  ނ ކ ންނަންޖެހޭ  ވަށް  އައ މަށް  ވެރިފަރާތ ން  ނބ ރާ  ތަނ ެގ  ނ ަވތަ  ފަރާތ ން  ޒީފާދޭ 

ން، މ ވަްއޒަފަކ  އޭނާ ަވޒީފާ ައދާކ ރާ ތަން ދޫކޮށް ދިއ މަށް   ަގޑި ނިމ މ މަސައްކަތ   -)ށ(ނ ވާނެއެވެ.  ހ ރަސްއަޅަިއެގން

ދެްއ ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ ނަމަ، އެ އ ޅަނ  އްވާފ ރާދ   ަގޑިއަށް އެތަނަށް އަނބ ރާ އައ މަށްއަދި ވަޒީފާއަށް ނ ކ ންނަންޖެހޭ  

 ތ ން ދޭންވާނެއެވެ. އ ޅަނދަކަށް އެތަނަކަށް ކައިރިކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ަވޒީފާދޭ ފަރާތ ން ނ ވަތަ ތަނ ެގ ވެރިފަރާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މ ޙައްމަދ  ރާޢީ. ބަރ   މެންދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ދޫ މަކ ނ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަދ  ރާޢީއްމ ޙަބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ މަކ ނ 

 .ންއީދ ކ ރަތާ ިއޞްލާޙަށްަގނޑ  އެ އަޅ  އްޔާ. ޝ ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.   ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،ރ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަންބަރ . ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެޝ ކ ރިއް

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ޙ ސައިން ޙިސާންބަރ  މެންދާއިރާެގ  ދޫތ ޅާ  އްވި މެންބަރ :ހ ށަހެޅ 

 މަދ  ރާޢީމ ޙައްމެންބަރ  ދާއިރާެގ  ދޫމަކ ނ  ރ :ްއވި މެންބަތާއީދ ކ ރެ
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 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 66    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 61     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 01    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ރ ންެގ އަދަދ :  ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަ ވަކި ޮގތަ

    62     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 32      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

ނ ފެންނަ ކަމަށް  .61 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 66 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި  ކ  ނެތް.  ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއިވ މެންބަރަަވކި ޮގތަކަށް ވޯޓ  .1؛ ރ ންެގ އަދަދ  ދެްއވި މެންބަވޯޓ 

 . ސްެވއްޖެފާ. 32 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .62 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ބައިވެރިވި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ

ދަށ ން،  ވަ  93ަގާވއިދ ެގ   )ނ(ެގ  މާއްދާެގ  މާއްދ18ާލ ެގ  ބިނަ  މާއްދާ  62ެގ  ާގނޫނ އިން  ވަނަ  ހ ވަނަ  ހަޅާ ށައަށް 

ލަޠީފް  ބަރ   ިއއްޒަތްތެރި މެންދާއިރާެގ  ރ  ހ ޅަނގ   ހެންވޭ  އިޞްލާޙ ެގ )ޅ(ެގ ފަހަތަށް އަކ ރެއް އިތ ކ ރ މަށް ޙަސަން 

 ޙ . ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާ

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެޙަސަން ލަޠީފް  ބަރ މެންދާއިރާެގ  ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ 

ެގ  އިޞްލާޙ   ފައިވާހަޅާށައަށް ހ ވަނަ މާއްދާ  62ެގ  ާގނޫނ އިން  ވަނަ މާއްދ18ާލ ެގ  ބިީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ިއތ ކ ރ  އަކ ރެްއ  ފަހަތަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    -62ން.  )ޅ(ެގ  ނަމަވެސް،  އޮތް  އެހެން  )ޅ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި 

ނަމަ،މަސައްކަތްކ ރާ ބިދޭސީއެއް  ފަރާތަކީ  މިނިސްޓަރ     ދަށ ން  )ބ(ެގ  މާއްދާެގ  ާގނޫނަމި  މި  އަމ ރަށް  ކ ރާ  ށް  

ތާރީ ފަށާ  ފެޢަމަލ ކ ރަން  ިގނަވެެގން  ށިޚ ން  ފަރާތްަގއި ތެރޭ   ހަރ ދ ވަހ ގެ އަ  2ން  ގެ އެންމެ  ަވޒީފާދޭ  ތަކ ން   

 ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. ޝ ކ ރިްއޔާ. 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޝިފާޢ މ ޙައްމަދ  ބަރ   މެންދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ދ ކ ރެްއވ މަށް، އިހަވަންދޫތާއީ

 

 ވ ން: ވާހަކަދެއްކެ  ޢ ޝިފާމަދ  އްމ ޙަބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ ވަންއިހަ

ހ ޅަނގ   ހެންވޭ.  ސްރައީ   ިއއްޒަތްތެރި   އްޔާ ޝ ކ ރި މެންދާިއރާެގ  ރ   ލަޠީފ އ ސްތާޒ   ބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ެގ  ޙަސަން 

 .ންއީދ ކ ރަތާަގނޑ  އަޅ ހެޅ މަށް ހ ށަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،ރ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ]ޓ ދެްއވ ންވޯ[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ޙަސަން ލަޠީފް ބަރ  މެންދާއިރާެގ  ޅަނގ ހެންވޭރ  ހ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ  ދޫވަންއިހަ ރ :މެންބަ ްއވިތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 66    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 61     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަ

    61     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 31      ދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނ ފެންނަ ކަމަށް . 61 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ންނަފެ. 66 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ކ  ނެތް.  ވި މެންބަރަދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއް ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   .ކ  ނެތްރަދެްއވި މެންބަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 31 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .61 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ

ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ    އިތ ރ ކ ރަން  ވަނަ މާއްދާ  65ެގ  ާގނޫނ   ށް މާއްދާއެއް އިތ ރ ކ ރަން،ެގ ފަހަތަ ވަނަ ާމއްދ19ާލ ެގ  ބި

 ޙ .ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާމ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ބަރ  ޒަތްތެރި މެންއިއް 

 

 އްކެވ ން: ދެވާހަކަމ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ބަރ  މެންދާއިރާެގ ންދޫ އިހަވަ

ރަ  ިއއްޒަތްތެރި  ާމްއދ19ާލ ެގ  ބިއީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިތ ރ ކޮށް،  ވަނަ  މާއްދާއެއް  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ެގ 

ތަރ ތީބ ކ ރ  ާގނޫނ ެގބ ނެ   -20ން.  ނަންބަރ ތައް  މާއްދާ   65  ވިދިޔަ  ފަހަތަވަނަ  ޮގތަށްެގ  އަންނަނިވި  މާއްދާެއްއ    ށް 

ށް ރާއްޖެ ެގނެވޭނެ  އް ޤައ މަކ ން އެންމެ ިގނަ ބިދޭސީން ވަޒީފާ ައދާކ ރ މައެ؛ ޚީ ސ ރ އަރިމަތީ  -1-65ން.  އިތ ކ ރ 

ެއއް ޤައ މަކ ން އެންމެ ިގނައިން    މަށް ޓަކައި  ވަޒީފާ އަދާކ ރ ންދޭސީދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބި  -އަދަދ  ކަނޑައެޅ ން. )ހ(

ައދަދަކީ ެގނެވޭނެ  މީހ ންނެވެ.ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ލަްއކަ  އެއް  އަދާކ ރާހިރާއްޖޭަގއި  ދިވެ  -(ށ)  ،  ެގ  ންދޭސީބި  ވަޒީފާ 

ކ ރ މަށް  ން ވަޒީފާ އަދާބިދޭސީ  ބަޔާންކ ރާ އަދަދަށްވ ރެ ިއތ ރަށް އެްއވެސް ޤައ މަކ ން  (ަގއިހމާއްދާެގ )   މި  ތެރެއިން

ރާއްޖެ ނަންބަރ     ހ އްދަދެވި  ާގނޫނ   ާގނޫނ (  2/ 2008ެގނެސްފަިއވާނަމަ،  ބެހޭ  އިޞ6ްއަށް  )ަވޒީފާއާ  ލާހ   ވަނަ 

ޖޭަގއި ަވޒީފާ އަދާކ ރާ ަގއި ދިެވހިރާއްވަހ ެގ ތެރޭއަހަރ  ދ   3އ މ ެގ ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  ެގނަ

 . އްސަންވާނެެއވެ ބަޔާންކ ރާ އަދަދަށް ހަމަޖައިބިދޭސީންެގ އަދަދ ، މި މާއްދާަގ

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

 އަޙްމަދ  ޢީސާ.ބަރ   މެންެގ ިއްއޒަތްތެރިދާއިރާ ދޫ ކެނދިކ ޅ ދ ކ ރެްއވ މަށް، ތާއީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:އަޙްމަދ  ޢީސާ ބަރ  މެންދާއިރާެގ ދޫ ކެނދިކ ޅ 

 . ންއީދ ކ ރަތާަގނޑ  ައޅ ށް ޝިފާޢ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި އިޞްލާޙަބަރ  ިއއްޒަތްތެރި މެންދާއިރާެގ ންދޫ އިހަވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،ރ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ]ޓ ދެްއވ ންވޯ[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ޢ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާބަރ  މެންދާއިރާެގ ންދޫ އިހަވަ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 އަޙްމަދ  ޢީސާމެންބަރ  ދާއިރާެގ  ދޫކެނދިކ ޅ  ރ :ްއވި މެންބަތާއީދ ކ ރެ

 

 87    ދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަ

 64    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 02    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަ

    60     ބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެން

 31      ދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 64 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

މެންބަވޯޓ  އަރ ދެްއވި  ޯވޓ   .2؛ ދަދ ންެގ  ޮގތަކަށް  ވޯޓ ދެއްވަކި  ކަމަށް  ބޭނ ންނ ވާ  މެންބަރ ދޭން  އަދަދ ވި  ؛ ންެގ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 31 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .60 ؛ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރ ންެގ އަދަދ . ސ މެއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ

ާމއްދާ  20ލ ެގ  ބި އިތ ރ ކ ރާ  ވަނަ  ާގނޫނަށް  ފަހަ   1-74އިން  )ރ(ެގ  މާއްދާެގ   ށްމައިތ ރ ކ ރ އަކ ރެއް    ތަށްވަނަ 

 ޙ .ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާ ރަޝީދ މ ޙައްމަދ  ބަރ  ޒަތްތެރި މެންއިއް ދާއިރާެގ   މައްޗަންޮގޅީ އ ތ ރ 
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 ްއކެވ ން: ވާހަކަދެ  ރަޝީދ މ ޙައްމަދ  ބަރ  މެންދާއިރާެގ   މައްޗަންޮގޅީ އ ތ ރ 

މާއްދ19ާލ ެގ  ބި.  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިތ ރ ކ ރާ،  ވަނަ  ާގނޫނަށް  ބ ނެވިދިޔަ  މާއް  1-74އިން  ފަހަތަށް ަވނަ  )ރ(ެގ  ދާެގ 

އިތ ރ ކޮށް ތަރ ތީބ ކ ރ ން.  އަކ ރެއް  ނަންބަރ   )ށ  -74-1،  މާއްދާެގ  ބަޔާމި  )ނ(ަގއި  އަދި  ންކ ރެވިފައިާވ ( 

ޓީން ހަދާ ގަވާއިދ ަގިއ  ހާސިލ ވި މިންވަރ  ބަޔާންކޮށް އެއް އަހަރަށް ފަހ  ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރި  ނޑިތައްދަލަނޑ 

ތާރީޚެ އޮތޯބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އެ  މަޢ ލޫމާތ ތައް  އެ  ކ ރިން  ާމއްދާަގއި ރިޓީ ްއެގ  ކ ންފ ނިތަކ ން އަށް  ބަޔާންކ ރާ   

 އާންމ ކ ރަންޖެހޭނެއެވެ. ޝ ކ ރިްއޔާ. ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ވެ. އަދި އެ މަޢ ލޫމާތ ތައް ފޮނ ވަންވާނެއެ 

 

 ކެވ ން:ތ ން ވާހަކަދެއް ރިޔާސަ

 .އިތަމްޚައަޙްމަދ  ބަރ   މެންދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރިމަްއޗަންޮގޅީ ދެކ ނ  ދ ކ ރެްއވ މަށް، ތާއީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޚައިތަމްއަޙްމަދ  ބަރ  މެންދާއިރާެގ ދެކ ނ   މައްޗަންޮގޅީ

އ ތ ރ   ޝ ކ ރިއްޔާ މައްޗަންޮގޅީ  ރައީސް.  މެންދާިއރާެގ    އިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙަ  ބަރ އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅ އްވި  ށް  އެ 

 . ންއީދ ކ ރަތާަގނޑ  އަޅ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،ރ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ]ޓ ދެްއވ ންވޯ[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ރަޝީދ  މަދ  މ ޙައްބަރ  މެންދާއިރާެގ   މައްޗަންޮގޅީ އ ތ ރ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޚައިތަމްއަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މައްޗަންޮގޅީ ދެކ ނ   ރ :ްއވި މެންބަތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 61    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 55     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް
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 00    ންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެ

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަ

    55     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 28      ދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 55 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 61 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

މެންބަވޯޓ  އަރ ދެްއވި  ވޯޓ   .ސ މެއް؛ ދަދ ންެގ  ޮގތަކަށް  ވޯޓ ދެއް ވަކި  ކަމަށް  ބޭނ ންނ ވާ  މެންބަރަދޭން  ނެތްވި  .  ކ  

 .ސްވެްއޖެފާ. 28 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ސްވ މަފާ .55 ؛ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ

މާއްދާ  21ލ ެގ  ބި ފަވަނަ  އިތ ރ ކ ރ ަމށް،ެގ  މާއްދާއެއް  މާއްދާ  1-87ާގނޫނަށް    ހަތަށް  ފޮނަދޫ  އިތ ރ ކ ރ މަށް  ވަނަ   

 ޙ .ހ ށަހަޅ އްވާ ިއޞްލާ ސާ ސިރާޖްމޫބަރ  ޒަތްތެރި މެންއިއް ދާއިރާެގ  

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ ސާ ސިރާޖްމޫބަރ  މެންއިރާެގ ދާފޮނަދޫ 

ރަީއސް  ޝ ކ ރިއްޔާ މާްއދާ  21ލ ެގ  ބި.  ިއއްޒަތްތެރި  މާއްވަނަ  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  އިތ ެގ  ށް  ރ ކޮދާއެއް 

ތަރ ތީބ ކ ރ ން.   ާގނޫނ ެގ    -22ނަންބަރ   މާއްދާއެއް    87ބ ނެވިދިޔަ  ޮގތަށް  ައންނަނިވި  ފަހަތަށް  މާއްދާެގ  ވަނަ 

  -)ހ(  -1-87ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހ ށަހަޅާ މައްސަލަތައް ކޯޓ  މެދ ވެރިކޮށް ހ ށަހެޅ ން.  ؛ ތ ރ ކ ރ ން. އަރިމަތީ ސ ރ ޚީ އި

ކޯޓ  މެދ ވެރިކޮށް  ފެދ ނ  ރަށ  އ ފެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަްއސަލަތައް ެއ މައްސަލައެްއ އ  ރަށ ަގއި އެހެން ރަށްިއ  މާލެ ފިޔަވަ

ބެހޭ   )ށ(ހ ށަހެޓްރައިބިއ ނަލަށް  ވަޒީފާއާ  ބެހޭ    -ޅިދާނެއެވެ.  ވަޒީފާއާ  ހ ށަހެޅޭ  ކޯޓ ތަކަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ރަށްރަށ ެގ 

މެދ ވެރިކޮށް   ކޯޓ   ހ ށަހެޅ ނ   މައްސަލަ  ކ ރިއަށް  ައޑ އެހ ންތަމައްސަލަތައް،  ހ ށަހަޅާ އް  ިމޮގތ ން  ެގންދެިވދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ރަށ  ކޯޓ ތައް   -ންނެވެ. )ނ(ލ ޓްރައިބިއ ނަވަޒީފާއާ ބެހޭ  މައްސަލަތަކ ަގއި ވެސް ޮގތެްއ ނިންމާނީ  

 6ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެ އ ސޫލ  މި ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް  ަވޒީފާއާ ބެހޭ  މެދ ވެރިކޮށް  

 ންވާނެެއވެ.   އާންމ ކ ރައިން އެކ ލަވައިލަ ޓްރައިބިއ ނަލ ަވޒީފާާއ ބެހޭ މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި 
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 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ޔާސަރި

 .އިބްރާހީމް ނާޒިލްބަރ   މެން ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރިދެކ ނ  ހިތަދޫ ދ ކ ރެްއވ މަށް، ތާއީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިބްރާހީމް ނާޒިލްބަރ  މެންދާއިރާެގ  ކ ނ ހިތަދޫ ދެ

 .ންއީދ ކ ރަ ތާ ަގނޑ  އަޅ  މަށް ހ ށަހެޅ ެގޖ ސާ ސިރާމޫބަރ  އިްއޒަތްތެރި މެންދާއިރާެގ  ފޮނަދޫ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،ރ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ]ޓ ދެްއވ ންވޯ[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ސާ ސިރާޖްމޫބަރ  މެންދާއިރާެގ ފޮނަދޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ބްރާހީމް ނާޒިލްއިމެންބަރ  ެގ ދާއިރާދެކ ނ  ހިތަދޫ  ރ :ްއވި މެންބަތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 60    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަވަކި ޮގތަ

    58     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58 ؛ބަރ ންެގ އަދަދ ދެްއވި މެންކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 60 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  .  ކ  ނެތްވި މެންބަރަދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއް ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ކ  ނެތް.  ރަދެްއވި މެންބަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 30 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .58 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ

  ެގާގނޫނ   ހަތަށް މާއްދާެއއް އިތ ރ ކ ރ މަށް،ެގ ފަަވނަ މާއްދާ  22ލ ެގ  ބިވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ެގ ދަށ ން    93އިދ ެގ  ަގވާ 

ބަރ  ޒަތްތެރި މެންިއއްދާިއރާެގ    ގ ހެންވޭރ  ހ ޅަނ  ންއިތ ރ ކ ރަ  ވަނަ މާއްދާ  5-88،  4-88،  3-88،  2-88،  1-88

ލާހެއް. މީކީ ކ ޑަކ ޑަ ބިލެްއ  ަގނޑ ެގ އިޞް   5، މިއީ  ބަރ ރި މެންޒަތްތެިއއް  ޙ .ހ ށަހަޅ އްވާ އިޞްލާ  ޙަސަން ލަޠީފް

އިޞްލާޙެއް ހަމަ  މިއީ  ނޫން.  ވެސް  ވާހަކަެއއް  ކ ރ   މީކީ  ނޫން.  ހ ށަހަޅ އްވާ  ވެސް  ބިލަށް  ޒަތްތެރި އިއް ފައިވާ.  މި 

 ޙަސަން ލަޠީފް. ބަރ ޒަތްތެރި މެންއިއް ދާއިރާެގ   ގ ހެންވޭރ  ހ ޅަނ ،ބަރ މެން

 

 އްކެވ ން: ހަކަދެޙަސަން ލަޠީފް ވާބަރ  މެންދާއިރާެގ  ގ ހެންވޭރ  ހ ޅަނ

ވަނަ   22ލ ެގ  ބިން.  ތިިވދާޅ ވިހެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ށްަވގ ތ ކޮޅެއް ނަާގނެ މިކަމަ  .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ޝ ކ ރިއްޔާ 

ޮގތަށް މާއްމާއްދާ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  އިތ ެގ  ތަރ ތީބ ކ ރ ން.  ރ ކޮދާެއއް  ނަންބަރ   ާގނޫނ ެގ  ބ ނެ  -23ށް    88ވިދިޔަ 

މާއްދާ ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  މާއްދާެގ  އިތ ރ ކ ރ ން.  ތައް ވަނަ  ތަންފީޒ ކ ރ ން   -)ހ(  -1-88.  ހ ކ ން 

ފަރާތ ން ޓްރައިބިއ ނަ ރައްދ ވާ  ނިންމ ން  އެ  އެއްޮގތަށް  ނިންމ މާ  އެ  ނިންމ މަށްފަހ   މައްސަލަެއއް  ލ ން 

ެގ ނިންމ މާ ޓްރައިބިއ ނަލް   -)ށ(  ކަށަވަރ ކ ރަންޖެހޭނެެއވެ.  އްލަ އިސްނެގ މ ަގއި ެގ އަމި ޓްރައިބިއ ނަލްޢަމަލ ކޮށްފައިވޭތޯ  

ފަރާތަކ ން  ޮގތަށް  އެއް  ޢަމަލ ކޮށްފައިނ ވާ ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދ ާވ  ފަރާތ ން  ޓްރައިބިއ ނަލަށް އެ ނިންމ ން ރައްދ ވާ 

ެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވާ ކޯޓަކަށް ންފީޒ ކ ރ މ  އެ ނިންމ ން ތަ، އެ ނިންމ ން ތަންފީޒ ކ ރ މަށްޓަކައިއިފިނަމަގަ އަން

ނިންޓްރައިބިއ ނަލ  އެ  ކޯން  ެއޮގތ ން  އަދި  ފޮނ ވަންވާނެއެވެ.  ތަންފީޒ ކ ރ މ ެގ  މެްއ  ނިންމ ންތައް  ހ ށަހެޅޭ  ޓަށް 

ހ ށަހެޅޭ   ކޯޓަށް  އެ  ހ ކ ންއެހެނިމަސައްކަތް  ަމއްސަލަހެން  ތަންފީޒ ކ ރ މ ެގ  ކޯޓެއް   އެ  އ ސޫލަކ ން  އެްއ  ަގިއ  ތަކާ 

)ނ( ކ ރިއަށް ން  ޓްރައިބިއ ނަލ   -ކ ރިއަށްެގންދަންވާނެެއވެ.  ކޯޓ ން  ކ ރ މ ެގ  ޒ ތަންފީ  ހ ކ ންެގންދާ  ފޮނ ވައިެގން 

މަްއސަލައިެގ   އެ  ޮގތ  ޚަމައްސަލަެއއްަގއި،  ޓްރައިބިއ ނަލްސްމެްއެގ   މި  -)ރ(  ވާނެެއވެ.ނ ޖާމިނ ކ ރ ވަިއެގން  ަގއި 

ަގިއ ބަޔާންކޮށްމާއްދާެގ ލަކީ ޓްރައިބިއ ނަލ ން ނިންމާ ނިންމ މެއް ރައްދ ވާ ފަރާތަކ ން،  ސޫފައިވާ އ  )ހ( އަދި )ށ( 

ތަންފީންކ ހ  އެޒ   އަމިއްލައަށް  އެދި  އޮ  ކޮށްދިނ މަށް  ހ ށަހެޅ މަށް  ކޯޓަށް  ހ ރަހެއްމަްއސަލައެއް  އެއްވެސް    ތް  ކަމަށް 

މާނަފަރާތަކ  އަޑ އެހ ންތައްޓްރައިބިއ ނަ   -2-88  ނ ވާނެއެވެ.ކޮށްެގންން  ހ ޅ ވައިލ ން.  ލްެގ    -)ހ(  އާންމ ކޮށް 



2002 ސެްޕޓެންބަރ  6                                          ސާލްޖަނަ ވަ  33 ގެރ  އ  ދަ ނަވަ ދެ  ގެރ  ހައަ ނަވަ 0220  

 

70 

 

އަޑ އެހ ންތައް    ކ ރެ   ސަބަބ ތަކ ން  ތިރީަގިއވާ  -)ށ(  .ހ ޅ ވާލަިއެގންނެވެ   ންމ ކޮށްއާ  ންވާނީހިންާގ  ޓްރައިބިއ ނަލްެގ 

 ބައެއް  އަޑ އެހ މ ން  ނ ވަތަ  ަގއިއެކ    އަޑ އެހ މެއް  ،ންމަތީ  ެގޮގތ   ޚިލާފ ނ ވާނެ  ލ ތަކާސޫއ    ދީމިޤްރާޠީ  ސަބަބަކަށްޓަކައި

  -(1)   .ލިބިެގންވެެއވެ  ބަލާ މެންބަރ ންނަށް  ެއ މައްސަލަެއއް  އިޚްތިޔާރ   ކ ރިއަށްެގންދިޔ މ ެގ  ނ ލައިއިހ ޅ ވަ   ންމ ކޮށްއާ

އ މ ޖް އަޚްލާޤީ  ހިފެހެސޫ ތަމަޢ ެގ  މ ޖްލ ތައް  ނ ވަތަ  އަމަން އްޓ މަށް  ނ ވަތަ  އިމ ކ ރ ންގާ މާންކަން  އަތަމަޢ ަގއި   

ހ ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަެއްއަގިއ ކ ޑަކ ދިންެގ މަޞްލަޙަތ     -(2)  .ނ ދިނ ންބ ރޫއެރިޔަދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތަށް  

ލިބިފައިހި ައނިޔާ  ސަބަބ ން  ކ ށެްއެގ  ކ ރި  މީހަކ   ނ ވަތަ  ރައްކާތެރިކ ރ ންމާޔަތްކ ރ ން،  ަމޞްލަޙަތ   ފަރާތެްއެގ   .ވާ 

ހ ާގއެހެން    -(3) ބޭްއވ މަށް  އިޅ ވަނޫނަކ ން  ައޑ އެހ ެމއް  ސަބަބެއް  ލައިެގން  މި   -)ނ(  މެދ ވެރިވ ން.މަނާކޮށްފައިވާ 

ސަބަބ ތަކ ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ށ(  ޓްރައިބިއ ނަލ ން  މާއްދާެގ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ސަބަބަކަށްޓަކައި   ކ ރެ 

އަމ   ޓްރައިބިއ ނަލ ން  ،ނަމަ  ކަނޑައަޅާފައިނ ވާ ހ ރިހާ  އިއްވަންވާނީ  ންކ ހ ރ ތަކާއި  ނެރޭ  ންމ ކޮށް  އާތައް 

ތައް  ންކ ހ ލަިއެގން ބޭއްޭވ ައޑ އެހ ންތަކ ން ނެރޭ  އަމ ރ ތަކާއި ކ ރާ  އިލެވިފަިއވާ މަޖިލީހެއްަގއެވެ. އަދި ހ ޅ ވަ އިހ ޅ ވަ

ހ ންނަންވާ ފެންނަން  ފަރާތްތަކަށް  ހާޒިރ ކ ރ ން.  ޓް  -3-88  ނެއެވެ.ބޭނ ންވާ  މީހ ން    ޓްރައިބިއ ނަލަށްރައިބިއ ނަލަށް 

މި    ހާޒިރ ކ ރަން  ންގ ޅިެގ  މައްސަލަައކާ  ހ ށަހެޅިފައިވާ މީހ ން  ެއއްޮގތްވާ  ާގބޭނ ންވާ  ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށ ން  ނޫނ ެގ 

  ، ކ ރ މާއި  ސ ވާލެއް  ބޭނ ންވާ  ނަލ ންޓްރައިބިއ   މީހ ންނާ  ހާޒިރ ކ ރާ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް  ، ހާޒިރ ކ ރ މާއި   ންމަތީ  ޮގތ ެގ

ޓްރައިބިއ ނަލ ެގ .  ބާރެކެވެ  ލިބިެގންވާ  އިބިއ ނަލަށްޓްރަ  ގ މަކީއެން  ހ ށަހެޅ މަށް  ޔ މެއްލި  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ނަލަށްބިއ ޓްރައި

ނެތި    މަޤްބޫލ   ،މީހަކ   އެންޭގ  ހާޒިރ ވ މަށް  ޓްރައިބިއ ނަލަށް  ދަށ ން  އަމ ރެްއެގ   ށް ޓްރައިބިއ ނަލައ ޒ ރެއް 

  ންވާނެެއވެ. ރާހަދާ ަގވާިއދ ަގއި ބަޔާންކ   ދަށ ން  ނޫނ ގެ ާގ  މި   ޮގތް  ޢަމަލ ކ ރާނެޓްރައިބިއ ނަލ ން    ، ނަމަ  ހާޒިރ ނ ވެއްޖެ

ީވޑިޯއޑި  -88-4 އަދި  )ހ(އޯ  ހިންގ ން.  އަޑ އެހ ން  މެދ ވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ހ ށަހެޅޭ    -އޯ  ޓްރައިބިއ ނަލަށް 

ކ ރި އަޑ އެހ ންތަްއ  ފަރާެގންދާއަށް މައްސަލަތަކ ެގ  ހ ށަހަޅާ  މައްސަލަ  ފަރާތާންވާނީ  ރައްދ ވާ  މަްއސަލަ  އެ ތާއި،  ިއ، 

ކަމަށް ޓްރައިބިއ ނަލ ން ކަނޑަައޅާ    ، ައދި އެނޫނަސް ޓްރައިބިއ ނަލަށް ހާޒިރ ވާންޖެހޭ މީހ ން ފަރާތްތަކ ެގ ވަކީލ ންނާއި

  ާމއްދާގެ   މި  -)ށ(   މަޖިލީހެއްަގއި ތިބެެގންނެވެ.މީހ ންނާއި، މައްސަލަ ބަލާ ެމންބަރ ންނާ އެއް ހާޒިރެްއަގއި އަދި ެއއް

ޚާއްޞަ    ޓްރައިބިއ ނަލ ން  ،ވީނަަމވެސް  އިލ ކަމ ަގސޫއ   ންމ އާ  ލަކީސޫއ   ފަިއވާބަޔާންކޮށް  ގައި(  ހ) ކަނޑައަޅާ 

އި،  ހ ންތައް ހިންާގ މާލަމާައޑ އެ  ޓްރައިބިއ ނަލ ެގން،  މަތީ  އިންޞާފ ެގ ހަމަތައް ނ ެގއްލޭނެ ޮގތ ގެ ލަތްތަކ ަގިއ، ޢަދ ލ ހާ

ވީޑިއޯ އަދި  އޯޑިއޯ  މާލަންތައް،  ތިބޭ  ފަރާތްތައް  އެހެނިހެން  ހިމެނޭ  ކޮންފަރެންމައްސަލަިއަގއި  މެދ ވެރިކޮށް    ސިންގ 

މިޮގތ ން، ތިރީަގިއ    ލިބިެގންވެެއވެ.  ޓްރައިބިއ ނަލަށްކ ރިއަށް ެގންދިއ މ ެގ އިޚްތިޔާރ     އް ލައިެގން އަޑ އެހ ންތައިގ ޅ ވަ

ޤާނޫނ އަސާސީން    -(1)   .ކަނޑަެއޅިދާނެެއވެ  ޓްރައިބިއ ނަލަށްކަމަށް    ލަތްތަކެއް ހާލަތްތަކަކީ ޚާއްޞަ  ހާކޮށްފަިއވާ  ބަޔާން

ނ ރައްކަލ ެގ  ާގނ ވަތަ   ކ އްލި  އިޢ ލާންކޮށްފައިވާ  ލިބިެގން  ބާރ   ކާރިސާެގ  ހާނޫނަކ ން  ނ ވަތަ  ލަތެްއެގ  ހާލަތެއް 
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ހާޒިރ  އަޑ އެހ މަށް  މައްސަލަިއެގ  ނެތ ންސަބަބ ން  ރަްއކާތެރިކަމެއް  ރަށްތަކާިއ    -(2).  ވ މ ަގިއ  ޮގތ ން  ޖޯގ ރަފީ 

ދަތ ރ  ސަބަބ ން  ޮގތ ެގ  އެތ ރިފަިއވާ  ޮގތ ންނާއި  ކ ރ މަށްފަތ ރ ސަރަޙައްދ ތައް  ނ ވަތަ   ، މޫސ މީ  ޮގތ ންނާއި  ޚަރަދ ެގ 

އެ ސަބަބ ން  ބ ރައެްއެގ  މާލީ  އ ފ ލަންޖެހޭ  ފަރާތެއް  ހިމެނޭ  ހ ރަސްތަކާއި  ަވގ   މައްސަލަިއަގއި  އޮތް  ތަކ  

މެދ ވެ ލަސްވ ން  ނިންމ މަށް  މައްސަލައެއް  ހ ށަހެޅިފަިއާވ  އަދި  ރިޢާޔަތްކ ރ މާއެކ ،  ރިވެ،  ޮގންޖެހ ންތަކަށް 

  މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންެވެގންާވ ޮގތ ެގ  -)ނ(  .ލަތެއް އޮތ ންހާފާނެ  އިއިމ ކ ރ މަށް ބ ރޫއަރަާގއިންޞާފ   ޢަދ ލ 

އަދި  މަތީ އޯޑިއޯ  މެދ ވެރިކޮށް  ން،  ކޮންފަރެންސިންގ  ކ ރިއަށްެގންދިއ މާ  ެގޓްރައިބިއ ނަލްވީޑިއޯ  ބެހޭ   އަޑ އެހ ންތައް 

މި   ޢަމަލ ާގަގާވއިދ ،  ފެށިެގން  ނޫނަށް  ތާރީޚ ން  ފަށާ  ތެރޭަގއި    އެއްކ ރަން   ޓްރައިބިއ ނަލ ންމަސްދ ވަހ ެގ 

އަދިއިއެކ ލަވަ ކަން  އެ  ލަންވާނެެއވެ.  އަންނަނިވި  ހިމަނަންވާނެއެވެަގވާއިދ ަގއި  ވީޑިއޯ    -(1)   .ކަން  އަދި  ޯއޑިއޯ 

މެދ ވެރިކޮށް   އެންމެހަ  އަޑ އެހ މ ެގކޮންފަރެންސިންގ  ބައިވެރިވާ  ތައްޔާރީތައްމަޖިލީހ ަގއި  ވާންޖެހޭ  ފަރާތްތަކ ން    . އި 

ގ ޅަެގ  ޓްރައިބިއ ނަލް   -(2) މެދ ވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ  އަދި  އޯޑިއޯ    އަޑ އެހ މ ެގެގން  ލެވި އިމާލަމ ަގިއ، 

ފަރާތްތަކ ން   އެންެމހައި  ބައިވެރިވާ  އ އަޑ އެހ މ މަޖިލީހ ަގއި  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  މަޖިލީހ ަގއި  އޯޑިއޯ    -(3)  .ލ ތައްސޫެގ 

ތަކެއްޗާއި   ހޯދަންޖެހޭ  ހެދ މަށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ  ަވސީލަތްތައްގާ އަދި    މާލެއިން  -(4).  އިމ ކ ރަންޖެހޭ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ މަޝްވަރާއާެއކ ،    ،ނަމަ  ފަރާތެްއ ހިމެނޭ މައްސަލަެއއްބޭރ ަގިއވާ  

މަށް ކޯޓ ތަކ ން  ެގ ބޭނ ން ހިފ ޯއޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ނިޒާމ ށްފައިވާ  މ ކޮއި ގާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ ތަކ ަގއި  

ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް    -( 6).  ެގ މިންަގނޑ ތައްމިޝަން ސްޕީޑާއި ބޭންޑްވިތ ޓްރާންސް  -(5)  .ލ ސޫއ   އެހީތެރިކަން ހޯދާނެ

  ައޑ އެހ ން  ،ނަމަ  ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލަެއއްރާއްޖެއިން ބޭރ ަގިއވާ    -(7).  މައްސަލަތަކާ ގ ޅިެގން ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތް

ފަރަގ   ދެމެދ ަގިއވާ  ަވގ ތާ  ޤައ މެްއެގ  ހ ރި  ފަރާތެްއ  ެއ  ަވގ ތާިއ  ޮގތް  ، ބޮޑ ވާނަމަ  ބާއްާވ    -(8)   .ޢަމަލ ކ ރާނެ 

ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ   ޮގތްހާތަރ ޖަމާނަކ   ޢަމަލ ކ ރާނެ  ކޮންފަރެންސިން  -(9)   އަދި؛ ލަތ ަގއި  ވީޑިއޯ  އަދި  ގ  ޯއޑިއޯ 

ެގންދިއ މާ  ައޑ އެހ ންމެދ ވެރިކޮށް   އ   ކ ރިައށް  އެންމެހައި  މިނޫންެވސް  ވީޑިއޯ    -)ރ(  .ލ ތައްސޫގ ޅޭ  އަދި  އޯޑިއޯ 

ކ ރިއަށްެގންދާ  ކޮ މެދ ވެރިކޮށް  ރެކޯޑިންގ   ައޑ އެހ ންތަކ ެގންފަރެންސިންގ  ނިމޭ   މަޖިލިސްތަކ ެގ  މައްސަލައެްއ  އެ 

ޓްރައިބިއ ނަލްެގ އާންމ    -5-88-  .ންވާނެެއވެއްދަތަށް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާދ ވަހ ެގ މ އަހަރ    ދިހަތާރީޚ ން ފެށިެގން  

ންވާނެެއވެ.  ންމ  މަޖިލީހެއް އޮންނާއާގޮތަށް ޓްރައިބިއ ނަލްެގ    ލްެގ ެއންމެހައި މެންބަރ ން ހިމެނޭޓްރައިބިއ ނަމަޖިލިސް.  

ރައާ ޓްރައިބިއ ނަލްެގ  ބަލަހައްޓަންވާނީ  ރިޔާސަތ   މަޖިލީހ ެގ  ޓްރައިބިއ  އީސެ ންމ   މަޖިލީހ ެގ އާެގ  ނަލްވެ.  ންމ  

އެ ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރީަގިއ  ފެންވަރ    -)ހ(  .ވަނީެއވެ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ޚިދ މަތ ެގ  ދޭ  ޓްރައިބިއ ނަލ ން 

ކަންކަމާ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ  ނިންމ ން  ޓަކަިއ  ޮގތެްއ  މަޝްަވރާކޮށް،  ވަނަ   10ޤާނޫނ ެގ    މި  -)ށ(  .މެދ  

ދަ ހެދ ން.ށ ން  ބާބ ެގ  ގަވާއިދ ތައް  ހަދަންހެޖޭ  ހިންާގ  -)ނ(  ޓްރައިބިއ ނަލ ން  މަސައްކަތް  ތާިއ،  ޮގ  ޓްރައިބިއ ނަލްެގ 
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އ  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ބެލ މ ަގއި  މައްސަލަތައް  ޓްރައިބިއ ނަލްލ ސޫޓްރައިބިއ ނަލް  ތަބާވާންޖެހޭ    ެގތަކާއި،  މެންބަރ ން 

ޓްރައިބިއ ނަލްެގ   މިންަގނޑ ތަކާިއ،  ަގާވއިދ އާސ ލޫކީ  މަޖިލީހ ެގ  ބަޖެޓ   -)ރ(   .ހެދ ން  ންމ     ޓްރައިބިއ ނަލްެގ 

ބަޖެޓ ގައި ކ ރިން  ކަންކަމާތައްޔާރ ކ ރ މ ެގ  ބޭނ ންވާ  ހިމަނަން  ނިންމ ން    ޮގތެއް  ޓްރައިބިއ ނަލްެގ    -)ބ(  .މެދ  

ވާލ ކ ރެވޭ ކަމެްއ  ހަވަތަ  ނޫނަކ ން ކަނޑައެޅޭ ނ ާގ  -)ޅ(  .މ ވަްއޒަފ ން ތަމްރީނ ކ ރަން ބޭނ ން ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅ ން

ވާ ކަންކަމ ެގ އިތ ރ ން ކ ރަންޖެހޭ ކޯޓ ެގ ދާޚިލީ  މަތީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  -)ކ(   .ކ ރ މ ެގ އިންތިޒާމ ތައް ހަމަޖެއްސ ން

އެ މައްސަލަތަްއ    ،އިމ ކޮށް ާގތަރެއް ޓްރައިބިއ ނަލްަގއި  ބަލަމ ންދާ މައްސަލަތަކ ެގ މަރ ކަޒީ ދަފ   -)އ(  .ކަންކަން ކ ރ ން

ލިބެމ އެ ޮގތެްއަގިއ  މަރ ކަޒީ  ފަސޭހަތައް  އިދާރީ  ބޭނ ންވާ  ހިންގ މަށް  ހަލ ވިމިނ ަގއި  ހެދ ން  ންދާނެކަށީެގންވާ    .ޮގތް 

 .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

 ޙިސާން ޙ ސައިން.ބަރ   މެންދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި ޅާދޫތ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ން ޙ ސައިންޙިސާބަރ  މެންދާއިރާެގ ތ ޅާދޫ 

 .ންއީދ ކ ރަތާޙަސަން ލަޠީފް ހ ށަހެޅ އްވި ިއޞްލާޙަށް ބަރ  ިއއްޒަތްތެރި މެންއާދެ! 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށްއިޞްލާޙަށް  ،ރ ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ]ޓ ދެްއވ ންވޯ[

 

 : ޓ ެގ ނަތީޖާވޯ

 ޙަސަން ލަޠީފް ބަރ  މެންދާއިރާެގ  ނގ ޅަހެންވޭރ  ހ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޙިސާން ޙ ސައިންމެންބަރ  ދާއިރާެގ ދޫ ތ ޅާ ރ :ްއވި މެންބަތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 57    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :
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 55    ރ ންެގ އަދަދ :  ވޯޓ ދިން މެންބަ ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަ

    55     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 28      ދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 55 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 57 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ިއވެރިވި  ވޯޓ ަގއި ބަ.  ކ  ނެތްވި މެންބަރަދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއް ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ކ  ނެތް.  ރަދެްއވި މެންބަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 28 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .55 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާެގ   ހ ޅ ދޫ  ފަރާތ ން،  މެންބަސަރ ކާރ ެގ  ލަބީ  ރ އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ އިލްޔާސް  ނަންބަރ   ބް  ާގނޫނ    ،

އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ކޮއިންޓް    ޢީ ކޮމިޓީއާއިނައ މ ެގ ބިލ ، އިޖްތިމާެގލާޙ އިޞް  )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނ (އަށް  2008/2

ގެންނެކޮމިޓީ މަޖިލީހ ން  ޮގތަށް  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  މެންބަރ ންނަށް ވި  ން  ފާސްކ ރ މަށް   އިޞްލާޙ ތަކާެއކ  

 ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން.  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް

 

 ]ޓ ދެްއވ ންވޯ[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 އިލްޔާސް ލަބީބްބަރ  މެންދާއިރާެގ  ޅ ދޫހ   ހެޅ އްވި މެންބަރ :ހ ށަ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 57    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 55     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް
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 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ޮގތަވަކި  

    55     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 28      ދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 55 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 57 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  .  ކ  ނެތްވި މެންބަރަދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއް ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ކ  ނެތް.  ރަދެްއވި މެންބަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 28 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .55 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޤާނޫ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  )  115ނ އަސާސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާއްދާެގ  ބަ ވަނަ  ބޭރ   ޔާންކޮށްފައިދ(ަގއި  މަތީން،  ޮގތ ެގ  ވާ 

އަލްފާޟިލް    ދިވެހިރާއްޖެއިން   އ މ ތަކަށްޤަ ޓަކައި،  ކަނޑައެޅ މަށް  ޖެހޭވައި، ސަފީރ ން  ހ.  ޝަހީބް،  އިބްރާހީމް 

ސަފީދި  ށްންަގޕޫރަސި ކަނޑައަޅ އްވާ  އިއްޒަތްތެރި    ރ ކަަމށްވެހިރާއްޖެއިން  މެދ    ،މެންބަރ ންޢައްޔަންކ ރެްއވ މާ 

 ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން.  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް

 

 ]ޓ ދެްއވ ންވޯ[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 61    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަ
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    58     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ދ : ދަފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 61 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  .  ކ  ނެތްވި މެންބަރަދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއް ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ކ  ނެތް.  ރަދެްއވި މެންބަވޯޓ 

އަދަދ  އަދަދ ފާސްވ މަ .58 ؛މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންާވ  ހ.  އަލްފާޟިލް  އެހެންކަމ ން،  . 30 ؛ށް  އިބްރާހީމް ޝަހީބް، 

ކަނޑަައޅ ްއވާ ސަފީ  ށްންަގޕޫރަޖެހޭވައި، ސި ކަމަށްޢައްޔަންކ ރެްއވ މަ  ރ ކަމަށްދިވެހިރާއްޖެއިން  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ   ށް 

 . ސްވެއްޖެފާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފިރ  ޙ ސައިން  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ،  ޝާ މަޑަވެލީ  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  5/ 2020ން 

ާގނޫނ   ދާއިރާތައް   ޚާއްޞަ  ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ  ހިންގ ން  އ ސޫލ ން  އ2020ިލާމަރ ކަޒީ  ބިލ (އަށް  ، ޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ 

ޮގ ނިންމެވި  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މެދ ލާމަރ ކަޒީ  ފާސްކ ރެއްވ މާ  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ    ،މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި    ތަށް 

 ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.   ޮގތަކަށް

 

 ]ޓ ދެްއވ ންވޯ[

 

 ނަތީޖާ:  ޓ ެގވޯ

 މަޑަވެލީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ : 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 62    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 57     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 
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 00 ރ ންެގ އަދަދ :  ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަ ވަކި ޮގތަ

    57     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 29      ދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 57 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 62 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  .  ކ  ނެތްވި މެންބަރަދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއް ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ކ  ނެތް.  ރަދެްއވި މެންބަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 29 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .57 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަސްވެ ކަބޮޑ ކަންނެލީ  ކަނޑައަޅައިދިނ މާއި،  ހަމައަގ   ޙައްޤ ތައް  ރީންނަށް  އަސާސީ  ެއންމެހައި  މަސްވެރިންެގ  ންނެލި 

ޕެޓިޝަން   ޕެޓިޝަން،  ހ ށަހަޅާ  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ނިންމިރައްކާތެރިކޮށްދިނ މާ  ދިރާސާކޮށް  ޮގކޮމިޓީން  ރިޕޯޓ ތ     ެގ 

 ވޯޓ ދެްއވ ން ެއދެން.  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ،މެންބަރ ންއިއްޒަތްތެރި  ފާސްކ ރެްއވ މާ މެދ 

 

 ]ޓ ދެްއވ ންވޯ[

 

 ނަތީޖާ:  ޓ ެގވޯ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 62    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ރ ންެގ އަދަދ :  ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަ ވަކި ޮގތަ

    58     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ
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  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 62 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  .  ކ  ނެތްވި މެންބަރަދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއް ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ކ  ނެތް.  ރަދެްއވި މެންބަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 30 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .58 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރާތ ން،   ދެކ ނ ސަރ ކާރ ެގ  މެންބަދާއިރާެގ    ފ ވަްއމ ލަކ   މ މްތާޒްމ   ރ އިްއޒަތްތެރި  ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޙައްމަދ  

އަނކޮމިޓީ ިއެގ  ތަރިކަ  ތަރައްޤީާއއި  ޤައ މީބިލ ،  ެގ  ތަޢ ލީމ  ފޮނ ވ މަށް،އަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ަވންދޫ  އިހަ  ބ ރާ 

ޠީފް  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަ  ރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަދާއިރާެގ  ތ ރ   ޢ  ހ ށަހަޅ އްވަިއ، ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ  ޝިފާ ޙައްމަދ   މ   ރ މެންބަ

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.   ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް، މެންބަރ ން، އިްއޒަތްތެރި މާ މެދ ްއވި ހ ށަހެޅ ދ ކ ރެތާއީ

 

 ]ޓ ދެްއވ ންވޯ[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 ޢ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާބަރ  މެންދާއިރާެގ  ދޫންއިހަވަ  ހެޅ އްވި މެންބަރ :ހ ށަ

 ޠީފްޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަ ރ ެމންބަދާއިރާެގ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ އ  ްއވި މެންބަރ :ތާއީދ ކ ރެ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 62    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 59     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ޮގތަވަކި  

    59     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ
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  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 59 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 62 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  .  ކ  ނެތްވި މެންބަރަދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއް ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ކ  ނެތް.  ރަދެްއވި މެންބަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 30 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .59 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ން ހިއ މަިއާވ ޮގތ ެގ މަތީން،  ވަނަ މާއްދާަގ  5ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ (ެގ  )ހިއ މަ  2006/6ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ކޮމިޝަންެގ   ޢަބްދ އްރައްޒާރައިޓްސް  ޝަފާޢަތ   އާމިނަތ   އަލްފާޟިލާ  ފޭދޫ މެންބަރ ކަމަށް  ސ.  ޑޯރެންސީވިލާ،  ޤް، 

 ޯވޓ ދެްއވ ން އެދެން. ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް، މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި  މެދ ޢައްޔަންކ ރެއްވ މާ 

 

 ]ޓ ދެްއވ ންވޯ[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 62    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 58     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ޮގތަވަކި  

    58     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 62 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  .  ކ  ނެތްވި މެންބަރަދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއް ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ކ  ނެތް.  ރަދެްއވި މެންބަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 30 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .58 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ން ހިއ މަިއާވ ޮގތ ެގ މަތީން،  ވަނަ މާއްދާަގ  5ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ (ެގ  )ހިއ މަ  2006/6ާގނޫނ  ނަންބަރ   

އިއްޒަތްތެރި    މެދ ޢައްޔަންކ ރެްއވ މާ  މ އ މިނާ ވަޙީދ ، މ. ޖިއެނާ  މެންބަރ ކަމަށް އަލްފާޟިލާ  ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ  

 ވޯޓ ދެްއވ ން ެއދެން.  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ނަށްމެންބަރ ން

 

 ]ޓ ދެްއވ ންވޯ[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 62    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 61     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ޮގތަވަކި  

    61     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 31      ދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 61 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 62 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  .  ކ  ނެތްވި މެންބަރަދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއް ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ކ  ނެތް.  ރަދެްއވި މެންބަވޯޓ 

 . ސްވެއްޖެފާ. 31 ؛ށް ބޭނ ންވާ އަދަދ ފާސްވ މަ .61 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ން ހިއ މަިއާވ ޮގތ ެގ މަތީން،  ވަނަ މާއްދާަގ  5ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނ (ެގ  )ހިއ މަ  2006/6ާގނޫނ  ނަންބަރ   

ކޮމިޝަންެގ   ޢަބްދ މެންބަރ ކަމަށް  ރައިޓްސް  އަދ ހަމް  އަޙްމަދ   ާމވެޔޮެގهللا، ޑރ.    މެދ ޢަްއޔަންކ ރެްއވ މާ    މއ. 

 ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެން.   ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ނަށްމެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި 

 

 ]ޓ ދެްއވ ންވޯ[

 

 ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 62    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 59     ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ޮގތަވަކި  

    59     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 30      ދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަ

  ފާސް       ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 59 ؛ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ކަމަށް ވޯޓ   ފެންނަ. 62 ؛ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  .  ކ  ނެތްވި މެންބަރަދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއް ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ކ  ނެތް.  ރަދެްއވި މެންބަވޯޓ 

އަދަދ  އަދަދ ފާސްވ މަ .59 ؛މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  ރައިޓްސް ހިއ މައެހެންކަމ ން،    .ސްެވއްޖެފާ. 30 ؛ށް  ން 

ޢަބްދ މެންބަރ ކަމަށް  ކޮމިޝަންެގ   އަދ ހަމް  އަޙްމަދ   ޢަބްދ އްރައްޒާهللا، ޑރ.  ޝަފާޢަތ   އާމިނަތ   ޤް، އަލްފާޟިލާ 

 ޢައްޔަންކ ރެއްވ މަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްވެއްޖެ. މ އ މިނާ ވަޙީދ އަލްފާޟިލާ 
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 ނިންމ ން 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރ . ޖަހާއި 2އެއް އޮންނާނީ މެންދ ރ  ދެން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާ

 

 . ނިމ ނީ ލިސްަމޖި .ينالمعال رب   هلل مدوالح

____________ 




