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 (هللاރައީސް އީވާ ޢަްބދ  މަޖިލީހ ގެ ނައިބ ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަވިހި  ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް(  ބ ދަ)  2021 ލައިޖ  7

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصح  هلآ  ىل عو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހާޒިރ ވެޖަލްސާވަގ ތ   މި   ތިއްބެވީަވޑަިއެގއަށް   ތްތެރި އިްއޒަ  3  އިމ ަގސަލާމެންބަރ ން.  އިއްޒަތްތެރި    23  ން 

 މެންބަރ ން.ރި ތެޒަތްއް އި ދެ ރަންޓީނ ަގއިކޮ ، އަދިންންބަރ މެ

 

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

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .2/20/ 2021/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން .  4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ދެވަނަ    ވަނަ އަހަރ ެގ  2021ޖަލްސާެގ ޔައ މިްއޔާ. ެއއީ  ދެ  އަށް    2/16/ 2021ން  އި  15/ 2021/2އ މިްއޔާ ނަންބަރ   ޔަ

ޖަލްސާ   15އ ރ ެގ  ދަ ޖަލްސާގެ ވަ  16  ދިއަ  ވަނަ  ޔައ މިއް .  ޔައ މިްއޔާ  ނަ  ަގިއ ސައިޓް ވެބް  ހ ެގލީމަޖި  އްޔާތަ މި 

ިއއްެއއްފަހ   ޝާއިޢ ކ ރ މަށް މެންބަރަކ ވެސް  މަޖިލީތ ންރަްއޔި  ،ނ ާވތީހ ށަހަޅ ްއވާފައި  އްޙެިއޞްލާ  ޒަތްތެރި  ހ ެގ ެގ 

  ށް ކަމައް  އްޔާތަކެއ މިރާ ޔަކ  ލ ބޫަގއ ިމއްޔާތަކަކީ ރިޔާސަތ ން  މި ޔަ  ،މަތީން  ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ޮގތ ެގ  218އިދ ެގ  ަގވާ 

 ން.ކ ރަންލާޢ އި

 

 ށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ  .  6

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ވަނަ    59ެގ  ( ނ ސޫލ ން ހިންގ މ ެގ ާގނޫދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ) 2010/7؛ ނ  ނަންބަރ ާގނޫ

)ހ( ޮގތ ެގމާއްދާެގ  ނަންބަރ ަގިއވާ  ދެވަނަ  ަގ  ، މަތީން  ެގ  މެންބަރ ލޯކަލް  ބޯޑ ެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ކަމަށް ވަރމަންޓް 

ކަނޑައަޅާ   މަޖިލީހ ން  ޢައްޔަންކ ރެމެ  3ރައްޔިތ ންެގ  ފޮނ އްވާންބަރ ން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޓަކައި  ފަިއވާ އްވ މަށް 

ދިރާސާކޮށް   މައްސަލަ ތެއް  ޮގނަންފ ޅ ތައް  އެ  ފޮނ ވ ން.  އާ ނިންމ މަށް  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ   ގ ޅޭ 

 . ންމ  އިއްވާލަދެްއވ ން އެދެންޢާން ސިޓީ އަމީ އޮތް  ފޮނ އްވާފައި

 

 : ވ ންން އިްއވެ ޒ މޭ ރީއިދާ

 ނ  ނަންބަރ  ާގނޫވެދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަންނަވަމެވެ.    ،ދަށްޝީ، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަރަީއސް  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ

އިދާރީ)  2010/7 އ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލާމަރ ކަޒީ  ާގނޫދާއިރާތައް  ހިންގ މ ެގ  )ހ(  59ެގ  (ނ ސޫލ ން  މާއްދާެގ  ެގ  ވަނަ 

ނަންބަރ ަގއި  ަގލޯކަ  ދެވަނަ  މެންބަރ ލް  ބޯޑ ެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ދާއިރާތަކ ން  އަންނަނިކަމަށް  ވަރމަންޓް  ރަްއޔިތ ންެގ  ިވ 

ކަނޑައަޅާ   ޢައްޔަންކ ރެ  3މަޖިލީހ ން  ޓަކައި ެމންބަރ ން  އިޖާބަދެއްިވ އާ  ްއވ މަށް  އެކަމަށް  އިޢ ލާންކ ރ މ ން  ންމ ކޮށް 

ބޭފ ޅ ންެގ މަޢ ލޫމާތ  މި ސިޓީއާއެކ  ފޮނ ވީެމވެ.    އި އެބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ބޭފ ޅ ންެގ ނަންފ ޅާ

ޖެންޑަރ އީކ ައލިޓީ ދާއިރާއިން ތަޖ ރިބާ ލިބިފައިވާ އަންހެން މެންބަރެއް.  ؛ލިލީޒް  މ.،  ރ  އަލްފާޟިލާ އަޒްހާ ޒަމީ  -1

އާފާއަލް  -2 ޢަލީމިނަޟިލާ  ނަންބަރ ،  ތ   ީއކ އަލިޓީ ، 2864؛ ދަފ ތަރ   ތަޖ ރި  ެގޖެންޑަރ  ލިބިފައިާވ  ދާއިރާއިން  ބާ 

މެންބަރެއްއަ ނިޢ މާ  -3.  ންހެން  ފާޠިމަތ   ޕަބްލިކް  ؛ޔާެގހިމާލި  ގ.  ،އަލްފާޟިލާ  ނ ވަތަ  ަގވަރނަސް 

ޒިން  ރައި  ހ.  ،އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތ  ޒީނާ ޢަލީ  -4ޖ ރިބާ ލިބިފައިވާ މެންބަރެއް.   ތައެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ ދާއިރާއިން

މަ މެންބަރެސަން،  ޖަމ ޢިއްޔާެއްއެގ  މަދަނީ ބިން،  ޝާޒީ  ،ޒާޝީ   އިޝަތ ޢާއަލްފާޟިލާ    -5އް.  ދަނީ  ބ.ކެންދޫ، 
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އި މެންބަރެއް.  އެދެމެވެަގ  ތިރާމ ހ ޖަމ ޢިއްޔާއެްއެގ  .  2021ޖ ލައި    6.  1442ޤައިދާ  ޛ ލް  26.  ބޫލ ކ ރެްއވ ން 

 އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް.  ،ކ މްޚާދިމް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   އްޖެ.ޒީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވިމި މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ލާމަރ ކަމ . ންޢާންއަމީ  ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކ  7

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބިލ  ތަފާސްހިސާބ ެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  މަސަްއކަތް.  ތަރަޤަ  ،ކޮމިޓީތަކ ެގ  ދިރާސާކޮށް އްޤީއ މީ  ކޮމިޓީން  ތަރިކަިއެގ  އާއި 

ިއއްޒަތްތެރި    ރާެގބާރަށ  ދާއި  ،އްވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެ ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ 

މެންބަރ هللا. އަޙްމަދ  ޢަބްދ   މެންބަރ  ބަ  ،އިްއޒަތްތެރި  މި ރިޕޯޓ ެގ  އަޅ ަގނޑ  އެބަ    ސަށްފަހ ހ މަޑ ކޮށްލަދެއްވަްއޗޭ. 

އަޅ ަގނޑ  އެބަ   މަޝްވަރާކޮށްލަން  ރ ންނާލީޑަ  ކ ެގރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ސިޔާސީ ޕާޓީތަ ؛ޖެހޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ

މިތާ ވަޑައިެގން    ލާނަންއިަގނޑ  ޖަލްސާ މެދ ކަނޑަނެޓ  ބޭނ ންވޭ. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓ  ހ ށަހެޅ މަށްފަހ  އަޅ މި  10

 މަޝްވަރާކޮށްލަން. ާއދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ .    ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ ލީޑަރ ންނާތިއްބެވި

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ هللاއަޙްމަދ  ޢަބްދ  މެންބަރ  ެގބާރަށ  ދާއިރާ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅިޝ ކ ރިއްޔާ  މަޖިލީހަށް  ބިލ   ބެހޭ  ތަފާސްހިސާބާ  ތަރަމީއ ޤަ  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އާއި  އްޤީ 

ފޮނ ވ މާ ކޮމިޓީއަށް  ކ ރިއަށްެގ  ތަރިކަ  މަސައްކަތް  ދިރާސާކ ރ މ ެގ  ބިލ   މި  ކޮމިޓީން  ިއްއޒަތްތެރި   ންދިޔަ.ގ ޅިެގން 

ދިރާސާކ ރ މ  ؛ރައީސް ބިލ   ފަރާމި  ހ ރިހާ  ގ ޅޭ  ކަމާ  ތެރޭަގިއ  މަސައްކަތ ެގ  މަޝްވަރާ ތްތަެގ  ޚިޔާލާއި  ، ކެްއެގ 

އި މަޝްަވރާ ވަރަށް ބޮޑަށް މި ބިލަށް  ޔާްއވާ ފަރާތްތަކ ެގ ލަފަކަތްކ ރަޓިކްސް ދާއިރާަގއި މަސައްޓިސްކޮށް ސްޓެޞަޚާއް

އެހޯދ ނ  ހަމަ  ހ ޅ އާ އާެއއްކޮށް  .  ޚިޔާލަށް  އާއިލަަވއިންމ   މަްއޗަށް  ،  ޚިޔާލ ތަކ ެގ  ހ ށަހެޅ ނ   ފަރާތ ން  ންމ ންެގ 

ެގންނަ ބިލަށް  އިރިޢާޔަތްކޮށް  ވަޞްންޖެހޭ  ެމންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ބަދަލ ތައް  ބިލަށް ލާޙ ތަކާިއ  މި  ނީ 

ތަފާސްހިސާ އަޅ ަގނޑ މެން  މިޮގތ ން  އިދާރާއަކީޤަ  ބެހޭ   ބާެގންނަވާފަ.  އިންޑިޕެ  އ މީ  މިނިވަން  ންޑެންޓް  މ ޅިން 

ޮއތް ޮގތ ަގިއ  މާއޮތ މ އައްސަސާއެްއެގ  ދައ ލަތ ެގ  ބ ރަން  އިއް ޔަލިްއޔަތަށް  ކޮމިޓީެގ  ކަމަށް  ެވެގންދާނެ  ޒަތްތެރި  ކަށް 

 ވެސް ހިނާގ  މިއީ މިހާރ   ، އޮތ ން އ ނިކޮށްތ ަގއި އޮތް މިނިވަން މ އައްސަސާއެްއެގ ޮގ  ،ވެ ތީބޫލ ކ ރެވޭަގމެންބަރ ންނަށް  
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ބިލ އ ސޫލ ން މި  ޮގތަށް  ޔ ނިޓެއްެގ  ހިނާގ  ތެރޭަގއި  މިނިސްޓްރީެގ  ނޫނީ  ޮގތ ަގއި  ބަެއއްެގ  މިނިސްޓްރީެގ    ގެ  

އިޞްއި މަސއްކަތ ަގއި  ބިލ ެގ  މި  ބަދަލ ކ ރެވިފަިއވޭ.  ތެރޭަގއި  ވަލާޙ ތަކ ެގ  މެންބަރ ން  ބޮޑ  ރަްއޒަތްތެރި  ށް 

ިގނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ    ހ ެގ އިދާރާެގ މ ަވއްޒަފ ން ވެސް ވަރަށްމަޖިލީ އަދި  ިއ،ވަވެރިކަމަކާިއ އެހީތެރިކަމެއް ދެއް ޝައ ޤ 

ގ ޅޭ ބިލާ  ކޮށްދެއްވި.  ޮގ  މި  މި    18ތ ން  ަވގ ތ   ިގނަ  ވަރަށް  ބޭްއވި،  މަސަްއކަތ ަގއި  ބިލ ެގ  މި  ބައްދަލ ވ ން 

ިއއްޒަތް ފާހަަގކޮށްމަސައްކަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ހޭދަކ ރައްވާފަިއވާކަން  މެންބަރ ން  ކޮމިޓީ ތެރި  ބިލ ެގ  މި  ލަން. 

ޝާއިޢ ކ  ވެބްސައިޓ ަގއި  މަޖިލީހ ެގ  ާމއްދާތަކަރެވިފައިރިޕޯޓ   ބިލ ެގ  ނ ދާނަން. ވ މާއެކ   އަޅ ަގނޑ   ކަށް 

ވަ މަޖިލީހަށް  މެންބަރ ން  މަސަްއކަތަށް  ބިލ ެގ  މި  ކޮމިޓީަގއި ތް  ޑަިއަގއެހެންނަމަވެސް،  އަދި  ޮގތާިއ 

ޮގތާއި  ބިލަ  ،ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވި  އިމި  ެގނެވިފައިވާ  ސާލާޙ ތަޞްށް  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ރިޕޯޓ ން  މި  ފ ވާން  އް 

ސަލާމަ  ،އޮންނާތީ ަވގ ތ   އެހެންވީތްކ ރ މ ެގ  ައޅ ަގނޑ   ހ ށަހަޅާނަން.  ރިޕޯޓ   މި  ނ ޮގސް  ބައިތަކަށް  އެ  ،  މާޮގތ ން 

ިމ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ކައި  ށް ޓަ ފާސްކ ރ މަކަށް މި ރިޕޯޓ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަ 

މަޖިލީހ ެގ އިދާރާެގ މ ަވއްޒަފ ން މި   ،ތްތެރި މެންބަރ ންނާއިމި ކޮމިޓީެގ އިއްޒަހަމަ  ޅަން. އަދި އެއްފަހަރ   ރިޕޯޓ  ހ ށަހަ

މަސައްކަތ ަގއިލ ބި ޝ ކ ރ ދަންނަވަމ ން   ެގ  ފަރާތްތަކަށް  ހ ރިހާ  އެ  ައޅ ަގނޑ   މަސައްކަތަށް  ބ ރަ  ކޮށްދެއްވި 

މަސައްކަތް  ،މަޖިލީހ ންްއޒަތްތެރި  އި މި  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑައިަގންނަާވ  މަސައްކަތް   ، މަޖިލީހަށް  ބިލ ެގ  މި 

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަށް ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ  މަޖިލީނިންމައިދެއްވ މަށް އަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓ  އިއްޒަތްތެރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބައިހ ޅ ވަ މި  މިހާރ   ޑ   އަޅ ަގނ ؛މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  .މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   ބިލ ެގ  މި   ސަށްހ ލަނީ 

ަމށް. އެއްވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އެދިވަޑައިނ ަގންނަވާ. ށް އެދިވަޑަިއެގންދެްއވ ފ ރ ޞަތައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން  

ލަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ސިޔާސީ ނޑާދ ކަމިނެޓަށް އެބަ މެ  10ން ައޅ ަގނޑ   ދެން އޮތް އެޖެންޑާ ައއިޓަމަށް ދިއ މ ެގ ކ ރި

 ން ދެ ؛ެގންދިއ މާ ދޭތެރޭ ޮގތެއް އެބަ އަޅ ަގނޑ   މި އެޖެންޑާ ކ ރިއަށް  .އެބަ މަޝްވަރާކ ރަންޖެހޭ  ޕާޓީެގ ލީޑަރ ންނާ

   މަންޖެހޭ.އެޖެންޑާ ައއިޓަމާ ދޭތެރޭ ޮގތެއް އެބަ ނިން ތްއޮ

 

 { އަށް  9:32އިން   9:14 :ޖަލްސާ މެދ ކަނޑ އްަވއިލެްއވ ން}

  (هللاމަޖިލީހ ގެ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަްބދ  ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ނަންބަރ     -{ 7.2}  ނަންބަރ   -7.2އެޖެންޑާ  ާގނޫނ ކ )  2013/6  ާގނޫނ   ވިޔަފާރީެގ  ފަންތެީގ  މެދ   އަދި    (އަށްދި 

ބިލ  ެގނައ މ އިސްލާޙ  ދިރާސާ  ،ެގ  ކޮމިޓީން  ނިންމިއިޤ ތިޞާދީ  ރިޕޯ  ކޮށް  މަޖިލީހަށް  .  ޓ ޮގތ ެގ  ރިޕޯޓ  

 ބަރ  ޢަލީ ރިޟާ. މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން އްވައިދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ހ ށަހަޅ 

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ ބަރ  ޢަލީ ރިޟާންމެމިލަންދޫ ދާއިރާެގ 

ިއއްޒަތްތެރި   ރައީސް. މ ޤައްރިރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  ނަންބަރ އާދެ!    ިއއްޒަތްތެރި  މެދ  ) 2013/6؛ ާގނޫނ   އަދި  ކ ދި 

ވިޔަފާރީ ާގނޫނ ފަންތީެގ  ފޮނ އްޞްއި  (ެގ  މަޖިލީހަށް  މި  މި    ވ މާލާޙ ކ ރ މަށް  ވަނީ  ކޮމިޓީއަށް  އިޤ ތިޞާދީ  އެކީަގއި 

އިޤ ތި  އިސްލާޙ  އަދި  ބެހޭފޮނ ވިފަ.  ބިލާ  މި  ކޮމިޓީަގއި  މަސައްކަތްތަކެއްޮގތ   ޞާދީ  ިގނަ  ވަރަށް  ިގނަ    ން  ވަރަށް 

އަޅ ަގނޑަށް   ކ ރެވިފަ.  ވަނީ  ވެއްޖެއްޔާަގވަގ ތ   ޮގތ ަގއި  އޮތް   ، ބޫލ ކ ރެވޭ  ފޮނ ވިއިރ ަގއި  ބިލ   މި  ރިޕޯޓ  އަދި  މި 

މިހާރ  މި  ވެނީ  ބޫލ ކ ރެަގއެކީަގއި އަޅ ަގނޑަށް    ވާ ިއސްލާޙ ތަކާން ެގނެވިފައި މިޓީކޮ ؛މިހާރ  މި ެގނެވިފައިވާ  ،އި ޮގތާ

  މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްދިނ މަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅ  ކަމެކޭ. ބިލ  ދިރާސާކ ރަމ ންދިޔައިރ ަގއި މި ބިލާ ގ ޅޭ އޮތް ބިލ   

ކޮށް ފައިނޭންސް ދާއިރާެގ  ޞަ އަދި ޚާއް   ،އެކީަގއި   ، ހ ރިހާ އިދާރާތަކާއެކީަގއި  ޮގތ ން ކަމާ ގ ޅޭ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަކާ

،  އެކީަގއި ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކޮމިޓީެގ ހ ރިހާ މެންބަރ ން ކ ރައްވާފަ. ވަރަށް ިގނަ ވަގ ތ    ފ ޅ ންނާވެސް ބޭ

 ށްޑ މެންނަނށްެގން މި މަސައްކަތް ވަނީ އަޅ ަގވަސީލަތްތަްއ ބޭނ ންކޮވަރަށް ިގނަ ޓައިމް ހޭދަކޮށްެގން އަދި ެއކިެއކި  

ވެރިންނަށް އެކީަގއި ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ވިޔަފާރި   މި ބިލ  ފާސްވެެގން ދިއ މާނީ  ކ ރެވެބޫލ ަގޅ ަގނޑަށް  ކ ރެވިފަ. އަ 

މައްސަ ިގނަ  ރަނަގޅ   ދިމާވެފައިވާ  އެކަށީެގންވާ  މައްސަލަތަކަކަށް  ިގނަ  ކަމަށް.  ޙަ ލަތަކަކަށް،  ލިބިެގންދާނެ  އްލެއް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ  މަޖިލީހަށް އަޅ ަގނޑ  ހ ށައެކީަގއި މި ރިޕޯޓ    އެހެންކަމާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބަ   .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ރިޕޯޓަށް  މެންބަރަކ  ހ މި  އިްއޒަތްތެރި  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  ސްކ ރެްއވ މަށް 

އެދެން ެއދިވަޑައިެގންދެްއވ ން  ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރަކ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  އިންނެިވއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  އެްއެވސް 

ެއ    ،ވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން  3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    87އެދިަވޑައިނ ަގންނަވާ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  

ޮގތ ެގ )ށ(ަގިއވާ  އިްއޒަތްތެރި   ،މަތީން  މާއްދާެގ  ދާއިރާެގ  މަތިވެރި  ފަރާތ ން  ޙަސަން    ސަރ ކާރ ެގ  ރ   ރީމެންބަރ  

ެގނައ މ ެގ  ލާޙ ޞްއިށް  (އަނ ޔަފާރީެގ ާގނޫ ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީެގ ވި)  6/ 2013  ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،އްވާފަިއވާހ ށަހަޅ 

  ިއްއވިްއޖެ. ންޔ ވަނަ ކި  3ބިލ ެގ 

ޒަ
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ނަންބަރ    -{ 7.3}  ނަާގނޫ  -7.3  އެޖެންޑާ  ޓެކްސްއާމްދަ)  25/ 2019  ންބަރ ނ   ާގނޫނ ނީން  ށް  (އަނެގ މ ެގ 

މ ެގނައ މ ެގ  ލާޙ ޞްއި މަޖިލީހ ެގބިލ   ރިޕޯޓ ޅި  މި  ރިޕޯޓ .  ޮގތ ެގ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މަ  ވެސް  ޖިލީހަށް   

ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެން  ،ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ   މި ބިލަށް އެއްވެސް  ބަރ  ޢަލީ ރިޟާ.  މިލަންދޫ 

 ނ ވޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ފައެއްލާޙެއް ސ ންަގޑި ޖެހ ނ ިއރ  ލިބިޞްއި

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ ބަރ  ޢަލީ ރިޟާމެންންދޫ ދާއިރާެގ މިލަ

ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ   ޓެ  ިއއްޒަތްތެރި  އާމްދަނީން  ކޮމިޓީެގ ކްސްއާދެ!  އަދި  ކޮމިޓީަގއި  މި  ވެސް  ބިލަކީ  ބެހޭ  ނެގ މާ 

 ... ވިފައިަގއި ވެސް ވަރަށް ިގނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރެ މަސައްކަތ ަގއި މަޖިލީހ ެގ، މ ޅި މަޖިލީހ ެގ މަސައްކަތ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އަޅ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   އެދެން.  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ،  ޖެހޭ.  އެބަ  ޗެކްކޮށްލަން  އެްއޗެއް   ަގނޑ  

މެންބަރަށް އްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ  އިޢ ލާންކ ރ މަށްފަހ  އި ؛މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ެގ ކ ޑަ   ޑ އަޅ ަގނ،  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ބިލ   ެގނައ މ ެގ  ލާޙ ޞްށް އި(އަ ނެގ މ ެގ ާގނޫނ ނީން ޓެކްސްއާމްދަ)  25/ 2019  ންބަރ ނ  ނަާގނޫ  ފ ރ ޞަތ  ދެވޭނީ.  

ރިޕޯޓ  ޮގތ ެގ  ނިންމި  ކ ޑަ    ދިރާސާކޮށް  މެންބަރ   ކޮމިޓީެގ  ހ ށަހަޅައިފިން.  މަޖިލީހަށް  ލާސާއެްއ  ޚ އަޅ ަގނޑ  

 ން.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިްއވާލަދެްއވ ން އެދެ

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ ބަރ  ޢަލީ ރިޟާމެންމިލަންދޫ ދާއިރާެގ 

ަމޖިލީހ ަގބިލ     މ ެގނެގ ކްސްއާދެ! އާމްދަނީން ޓެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝ ކ ރިއްޔާ  އާދެ!     މަސައްކަތް  އި ިގނަމ ޅި 

މ ޅި މަޖިލީހަށް އެ ބިލ    ލީހ ން މި ވަނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށްމަޖި  ،އަދި އެ ބިލ  މިހާރ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި  ، ކ ރެވި

އާ ހ ށަހެޅިފަ.  ޓެކްސްފާސްކޮށްދިނ މަށް  ގ ޅޭނެގ މ ެގ  މްދަނީން  ދައ ލަތ ގެ ޮގ  ބިލާ  މަޝްވަރާތަކ ަގއި  ކ ރެވ ނ     ތ ން 

ކޮންމެހެންމްއާ ދެކޭޮގތ ަގިއ   ؛ދަނީއަށް  އާމްދައ ައޅ ަގނޑ   ހޯދަލަތ ެގ  އެބަ  ޮގތްތައް  އިތ ރ ވާނެ  މި ދަނީ  ންޖެހޭ. 

ެއއީ  ވެސް  ޒަތްތެރި ހ ރިހާ މެންބަރ ންމަޖިލީހ ެގ އިއް   ، ދަނީއަށްމްތ ެގ އާލަދައ   ،އަބަދ  ެވސް ވިސްނަމ ންދާ ކަމެއް 

ދައ  ބޭނ ންވާނެ  ވެސް  އަބަދ   ވެސް  ރަްއޔިތ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިތ ރ   ދަނީމްއާލަތ ެގ  އަދި  ލިބޭނެ    ދަނީމްއާައށް 

އެހެން  ޮގތްތައް ހ ނޫނިވ ން.  ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތްތައް އްޔާ  ރާއްޖޭގެ  ؛ރި  ރަށްތަކ ަގއި  ޤަމި    ،މި  އ މ ެގ 

ންޖެހޭ ފޯރ ކޮށްދޭ  އި،ސީ ޚިދ މަތްތަކާސާއަމީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްތަކ ަގއި ކ ރަން ހ ރި މަސައްކަތްތަކާިއ އަދި ދޭންޖެހޭ  

ަގިއ  ެއކީ   ނަ ކަމެއް. އެހެންކަމާސާވެފައި އޮންއަށް ބަރޯދަނީމްއާެގ  ލަތ  މި ހ ރިހާ ކަންކަމަކީ މ ޅި ދައ   ، އެހީތެރިކަމާއި
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މަސައްކަތެއް  ހ ރިހާ  ކ ރާ  ައސާސީ    ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ ންވާ  ައޅ ަގނޑ މެން  އޮންނަނީ  މި  ބައި  ބޮޑ   ވަރަށް 

ތަރައްޤީ ބޭނ ންވާ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެޚިދ މަތްތައް،  ބޭނ ންވާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތައްތައް،  ވެސްނިހެން  އ މ   ޤަ   ، 

 އިތ ރ ކ ރެިވެގން. އެހެންވީމާ، މި މ ހިންމ  މަސައްކަތެއް  ދަނީ މްއާންނަނީ ދައ ލަތަށް ލިބެންޖެހޭ  ރިއަށް ެގންދެވެން އޮކ 

ދެކޭޮގ އަޅ ަގނޑ   އަދި  އޮތް.  ކޮށްދެއްވާފަިއ  މަޖިލީހ ން  ބިލާމި  މި  ެވއްޖެްއޔާ  ބިލ    ،އެކީަގއި   ތ ަގއި  މި 

ލިކީަގއި  އެ  ދިއ މާފާސްވެެގން ކ ރާ  އިތ ރ ވެެގންދާ  ދަނީމްއާބޭ  ދައ ލަތަށް  ރައްޔިތ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވ މަކީ  ޮގތް  ނެ 

ތަރައް އ އްމީދ އ އްމީދ ތަކަށް،  ކ ރާ  އ އްމީދ ތަކަށް ޤީއަށް  ކ ރާ  އެހީތެރިކަމަށް  ރަނަގޅ   ،ތަކަށް ،  މިއަދަށްވ ރެ    އަދި 

ހޯދ މަ މާދަމާ  ތަސަޙާލަތެއް  އ އްމީދ ތަކަށް  ކ ރާ  އެ  ލިބިެގންދާނެ  ށް  ދެކެނީ.  އަޅ ަގނޑ     ކަމަށްކަމެްއ  އްލީެއއް 

ބޭނ ން އަޅ ަގނޑ   ަމޖިލީހ ެގ  ،މިއާއެކީަގއި  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  މިއަދ   ވެސް  ބިލ   މި  މެންބަރ ން    ހަމަ  ހ ރިހާ 

ޮގތްތައް ހޯދައިދިނ ން. އެކަމަށް ޓަކައި ދެ  އެއްނީ އާމްދަތ ރ ދައ ލަތަށް އި  އި،ފާސްކޮށްދެއްވަ  ތަށް ްއވި ފ ރ ޞަލިބޭނެ 

   ތެރި ރައީސް. އިްއޒަތް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ސްކ ރެްއވ މަށް އެދިވަޑައިަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   ހ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ހ ()ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަ ވ ން އެދެން.އްދެ އިންނެިވއްޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިެގން

ފަހ   -{ 7.4}  އި  މިއަދ ެގ  ނަންބަރ .  ފަލަސްރާއީޒްއެޖެންޑާ  ބިންތަޠީލ ން  ކ ރަމ ންެގންދާ ނ ެގ  ވެރިެވަގތ މަށް  ކަށް 

އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފ  އަނިޔާތަްއ  ެގންދާ    ންނ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ދެމ ފަލަސްޠީ  ،ލ މާއެކ އި ލ މަށް ޮގވަމަސައްކަތް ހ އްޓާ

ޮގވަކ ށްވެރި ހ އްޓާލ މަށް  އަނިޔާތަްއ  އެ  ގ ޅ ން   ،ރ ރާަގހ ށަހަޅާފައިވާ    އިއިލަ ކޮށް  ކޮމިޓީޚާރިޖީ  ދިރާސާކޮށް  ތަކ ެގ  ން 

ރިޕޯޓ  މި  ރިޕޯޓ .  ޮގތ ެގ  ހ ށަހަޅ   ނިންމި  މައްޗަންގޮ މަޖިލީހަށް  މެންބަރ   ކޮމިޓީެގ  ދާއިރާެގ    ޅީއްވަިއދެއްވާނީ  ދެކ ނ  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމް. 

 

 : ދެއްކެވ ންވާހަކަ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމްދެކ ނ  ދާއިރާެގ  ޅީމައްޗަންގޮ 

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ފަލަރޭޒްއިޝ ކ ރިއްޔާ  މަސައްކަތް  ލ ން  ކ ރަމ ންދާ  ވެރިެވަގތ ަމށް  ބިންތަކަށް  ސްޠީނ ެގ 

ޮގވަހ  ކ ށްވެރިފަލަ   އިލައި،އްޓ ވ މަށް  އަނިޔާތައް  ޚިލާފ   އިންސާނިއްޔަތާ  ދެމ ންދާ  ރައްޔިތ ންނަށް  އެ  ސްޠީނ ެގ  ކޮށް 

ޮގވަ އަ ހ އްޓާލ މަށް  ފަލަސް  ،ިއލައިނިޔާތަްއ  ބައިނަލްއަ ޠީއަދި  ބަލައިަގތ މަށް  ކަމ ަގިއ  ދައ ލަތެްއ  ިމނިވަން  ވާީމ  ގ ނަކީ 

ގޮވަމ ޖ ތަމަޢަ މަޖިލީހ   އިލަިއ،ށް  މައްސަލަމި  މި  ދެކޭ  އާން  ވިލިނިގލީ  ދޭތެރޭ  އެދި  ހާމަކ ރ މަށް  ދާއިރާެގ    ޮގތް 

ން ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީންތަކ ެގ  ގ ޅ  ރާރ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޚާރިޖީ  ަގސަޢ ދ  ޙ ސައިން ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ  މެންބަރ   
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ރިޕޯޓ  ޮގތ ެގ  މި  2020ަގސްޓް  އޮ  25.  ނިންމި  ބޭްއިވ  ބައްދަލ ވ މ ަގިއ    42ެގ  އަހަރ    މިކޮމިޓީެގ    ަގއި  ވަނަ 

ޮގވަނ ެގ ބިންތަކަށް ވެރިެވަގތ މަށް ކ ރަމ ންދާ މަސައްޠީއިޒްރޭލ ން ފަލަސް ނ ެގ  ޠީފަލަސް  ،ކ ލ މާއެ އިކަތް ހ އްޓ ވ މަށް 

އިންސާނިއްޔަތާރައްޔި ދެމ ންދާ  ކ ށްއަޚިލާފ     ތ ންނަށް  އަނި   ،ވެރިކޮށްނިޔާތަްއ  ގޮވަޔާތައް  އެ    އިލައިހ އްޓާލ މަށް 

ަގރާމަޖިލީހަރައްޔިތ ންެގ   ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ފާހަަގކ ރެށް  ކަންތައްތައިޮގވަ ވިފަިއވާ،  ރ ަގއި  ކޮމިޓީެގ  ލާފަިއވާ  މެދ   ކާ 

  ، މާއިކީ ކޮބަިއކަެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަރ ކާދ  ސަރ މެ  . އަދި އެ ަގރާރާްއވިއެއްަގިއ މަޝްވަރާކ ރެބަރ ން ފ ޅާ ދާއިރާންމެ

ނ . ްއ ފޮނ ވ މަށް ނިންމ ސިޓީއެ  ށް ޒަވ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާ އޮޅ ންފިލ ޚިޔާލ  ތ ން  ޮގ   ގ ޅޭއެ ަގރާރާ

ރައީސް  ކަންތައް؛ އިްއޒަތްތެރި  ބަެއއް  ފާހަަގކ ރެވ ނ   ފަލަސް ؛މީަގިއ  ވެރިވެަގތ ބިެގ  ނ ޠީިއޒްރޭލ ން  މަށް  ންތަކަށް 

މަސައްކަތް ފަލަސް ލ މާއެ އިޮގވަމަށް  ހ އްޓ ވ   ކ ރަމ ންދާ  ޚިލާފ   ޠީކ   އިންސާނިއްޔަތާ  ދެމ ންދާ  ރައްޔިތ ންނަށް  ނ ެގ 

ކ ށްވެ ޮގވަ ރިކޮއަނިޔާތައް  ހ އްޓާލ މަށް  އަނިޔާތަްއ  ެއ  މަ   އިލައިށް  ަގރާރ ަގއި  ޮގތ ަގިއ ހ ށަހަޅާފަިއވާ  އިަގނޑ  

ނ ެގ ސަރަޙައްދީ އިމ ެގ  ޠީސްފަލަ   ފައިވާއިލާވަނަ އަހަރ  އެކ ލަވަ  1967ންތައްތަކޭ.  ކަ  އަންނަނިވި  ވަނީ  ފައިފާހަަގކ ރެވި

ފަލަތެ ގާއިޠީސްރޭަގއި  ދައ ލަތެއް  މިނިވަން  ދަ  ، މ ކޮށް ނ ެގ  ވެރިއ އެ  އިރ މަތީ  ލަތ ެގ  ކަމަށް  ޤ ރަށަކީ  ދ ސް 

ފަލަސްދިވެހިރާއް އިޒްރޭލ ން  ަގބޫލ ކ ރާކަން.  އަބަދ ވެސް  ބިންތަނ ެގ  ޠީޖެއިން  އެ  ފޭރިަގނެ،  ބިންތަްއ  ކަށް އިތ ރ  

ފަލަ އިޒްރޭލ ން  ޠީސްވެރިެވަގތ މަކީ  ދެ ވެ  ޙަ ސ ލްނާިއ  ާގދަ  ަވކި  މަސައްކަތަކ ރަން  އިމ އ ލަތެއް  އިތ ރ   ކ ރާ  އެޅޭ  ށް 

މިނިސްޓްރީއަށް  ފޮރިން    ،ަގކ ރެވ ނ  އެއް ކަންތަކަކީމެންނަށް ފާހަޑ ައޅ ަގނ މީަގއި  ؛ ސްހ ރަހެއްކަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

މިޑ އަޅ ަގނ  އެދ މ ސަރ ކާރ   އިމ ގަ ކަމެން  ކޮބައިތޯ  ޮގތަކީ  ދެކޭ  ޑީފ ދޭވަރަ   ،ންން  ިގނަ  ފ ދޭވަ  ،ޓެއިލްކޮށްކަށް  ރަކަށް 

ނޭ ޔ ނައިޓެޑް  ހ ށަހަޅ އްވާފައި  ބޭފ ޅ ން  އެ  އެބައޮތް  އެސެންބްލީަގއި  ޝަންކަރ ދާހ ަގއި  ޖެނެރަލް  ވޭތ ވެދިޔަ  މި  ެގ 

ކަން ތެރޭަގއި  ކ ރެްއވިއަހަރ ތަކ ެގ  ދެ  އިޮގތާ  ތައް  އެްއޗެއް.  ހ ށަމީަގ  ންހ ރިހާ  އޮއި  މި  މި    ، ންނަނީހެޅ މަކަށް 

ފާހަަގ ރިރެވިކ ަގރާރ ަގއި  ކަންތައްތަކަށް  ފަލަސްއި  ،ތްކޮށް ޔަޢާފަިއާވ  ބިޠީޒްރޭލ ން  ވެރިެވަގތ ނ ެގ   މަށްންތަކަށް 

  ށްވެރިކ ރ މަކީ ކ   އަނިޔާތައްދާ ލާއިންސާނީ  ޔިތ ންނަށް ދެމ ންނ ެގ ރައްޠީފަލަސް  ،ށާއިމަސައްކަތް ހ އްޓ ވ މަ  ރަމ ންދާކ 

، އަދި ިމ މަޖިލީހ ން މި މައްސަލަާއ އިލައިނަށް އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށް ގޮވަނ ެގ ރަްއޔިތ ންޠީފަލަސް

ޮގތް   ދެކޭ  މ ޖ ތަމަޢަގ  ބައިނަލްއަދޭތެރޭަގއި  ހާމަކ ރ މަށް ނިންމަވާމީ  މެދ  ރައްޔިތ އިށް  ަގރާރާ  މި  މަ،  ލީހ ން ޖިންެގ 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ން.ޅަހަހ ށަ ަގއި ތަޅ މަށްހ އްޔިތ ންެގ މަޖިލީޓަކައި ަގރާރ  ރަ ށްއް ނިންމ މަޮގތެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ން ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިިއަގންނަވާ  ޑަކ ރެްއވ މަށް އެދިވަ ޓީ ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކޮމި  މި  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

މި ިއނ ަގންނަވާ. އެހެންވީމާ،  ކ  އެދިވަޑަރި މެންބަރަޒަތްތެއެްއވެސް ިއއް   ން އެދެން.ދެއްވ   ިއެގންފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަ

އެޖެން ؛ރިޕޯޓ  މަސައްކ ރެވިފަޑާ މިއަދ ެގ  ނިމިއްިއވާ  ބަހ ސް  ރައްޔިތ ޖެކަތ ެގ  މަޖިލީހ .  ަގާވއިދ ެގ  ެގންެގ  ވަނަ    87 
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ަގއްދޫ    ،ރ ެގ ފަރާތ ންސަރ ކާ  ،ން)ށ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީދާެގ  އެ މާއް  ،ނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ންވަ  3މާއްދާެގ )ހ( ެގ  

މެ ިއއްޒަތްތެރި  އަދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ންބަރ   ޒާހިރ   މްދަނީން އާ)  25/ 2019ނަންބަރ   ާގނޫނ     ،ޙްމަދ  

އިޞްލާޙ (އަާގނޫނ ނެގ މ ެގ  ޓެކްސް ދިއް ރ ެގ  ސަރ ކާ  ،ބިލާއި  ެގނައ މ ެގށް  ިއއްޒަތްތެރި ފަރާތ ން،  ދާއިރާެގ    ަގރ  

އިކްރާ ހ ށަހަމެންބަރ   ޙަސަން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މް  ބިލ ެގ  ޅ އްވާފަިއވާ  ކިޔ   3ތަފާސްހިސާބ ެގ  ިއއްިވއްޖެ. ވަނަ  ން 

  ލާނަން.އިކަނޑަޖަހާއިރ . މި ވަގ ތަށް މެދ  11މި ކަނޑައަޅަނީ  ޑ އަޅ ަގނ އް ކަމަށް  އެ މިއަދ ެގ ޯވޓ  ަގޑި

 

 { އަށް 11:07އިން   9:43 :ޖަލްސާ މެދ ކަނޑ އްަވއިލެްއވ ން}

  (هللاސް އީވާ ޢަްބދ ރައީއިބ  ގެ ނަމަޖިލީހ   ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ހ ރި ކަން   ށް . ވޯޓަށް އެހ މަ 8

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

ތެރި މެންބަރ   ަމކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތް  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ؛ފ ރަތަމަ ވޯޓ  .  ޓ ވޯ  5  ވަނީ  މިއަދަށް ކަނޑައެޅިފައި

ނަންބަރ   ، ހ ށަހަޅ އްާވފައިވާޢީ  ރާ  މ ޙައްމަދ  އ ޅަނދ )   78/69  ާގނޫނ   ދ ްއވާ  ދ އްވ މާ  ކަނޑ ަގިއ  ބެހޭ  ތައް 

ނަވާ  ޑައިަގންންބަރ ންނަށް ފެނިވަ، މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ މެދ  އިއްޒަތްތެރި މެށް އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ (އަާގނޫނ 

  ވ ން އެދެން. ޓ  ދެއް ޮގތަކަށް ވޯ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ރާޢީމ ޙައްމަދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   މަކ ނ ދޫ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 39    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 38    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

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

    38     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

 20      ދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަ

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް  . 38؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ ައދަދ ޒަތްތެރި މެންބަރ ންިއއް   39  ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވީ

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

 ފާސްވެއްޖެ. . 20؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 38؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަވާން ރިޔާސަތ 

މި އޮ ވަނަ ވޯދެ ިމއަދ   ފަރާތ ން  ،ތީޓަކަށް  އިްއޒަތްތެރިދިއްަގރ     ،ސަރ ކާރ ެގ  މެންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން   ދާއިރާެގ 

ންމި ރައްޤީއާއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީން ނިޤައ މީ ތަފާސްހިސާބ ެގ ބިލ ެގ ދިރާސާކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ން ތިއްބަވަންޖެހޭ ިއެގށް އެހ މަށް ހާޒިރ ވެަވޑަމި ވޯޓަ  ،ޓ . އެހެންނަމަެވސްވޯޮގތަށް މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ މެދ  ނަާގ  

މެއިްއޒަތްތެރި  44 ތަޅ މ ގައި  ވަގ ތ   މި  މި  39  ބެވީތިއް   ންބަރ ން.  އެހެންވީމާ،  މެންބަރ ން.  ކަށް  ޔައިްއޒަތްތެރި 

ންބަރ    ިއއްޒަތްތެރި މެދާއިރާެގ ވެރިމަތި  ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ، ނަ ވޯޓަކަށް މި އޮތީވަ 3ޓަކަށް ދެންނެވޭކަށް ނެތް.  ވޯ

ެގ ާގނޫނަށް ވޯޓަށް އެހ ން. މިއަށް ވެސް ބޭނ ންވޭ  ޔަފާރީވި ދި މެދ  ފަންތީެގ  ދި އަރީރ  ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ ކ ޙަސަން  

އަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. މިއަދ  މި  39ިއެގން ތިއްބެވީ  ހާޒިރ ވެަވޑަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. އެހެންނަމަވެސް  44

ބަރ  މެންއްޒަތްތެރި  ގައްދޫ ދާއިރާެގ އި   ،ތ ންެގ ފަރާކާރ ސަރ   ،ވަނަ ވޯޓަކަށް މި އޮތީ  4  ޓަށް އެހޭކަށް ނެތް.ވޯވެސް  

ހ މަށް ވެސް  ށް ވޯޓަށް އެހ ން. މިއަށް ވޯޓަށް އެނެގ މ ެގ ާގނޫނައާމްދަނީން ޓެކްސް  ،ޅ އްވާފައިވާ އަޙްމަދ  ޒާހިރ  ހ ށަހަ

ބޭނ ންވޭ.  44 ތިއްބެވީ  ހާޒިރ ެވވަޑަ   ،ހެންނަމަވެސްއެ  ޯވޓ   އެހެންކަމ ންއިްއޒަތްތެ  39ިއެގން  މެންބަރ ން.    މި   ،ރި 

ނެތް. އެހޭކަށް  ވޯޓަށް  ެވސް  މިއަށް  ފަލަ ؛ވޯޓ ވަނަ    5  ވަގ ތ   ވެރިެވަގތ މަށް  ޠީސްިއޒްރޭލ ން  ބިންތަކަށް  ނ ެގ 

ޮގވަކ ރަމ ން ހ އްޓާލ މަށް  ެގންދާ އިންސާނި ނ ެގ ރައް ޠީފަލަސް  ، ާމއެކ ލ އިެގންދާ މަސައްކަތް  ދެމ ން  އްޔަތާ  ޔިތ ންނަށް 

ކ ށް  އަނިޔާތަްއ  އަނިޔާތަ ޚިލާފ   އެ  ހ ވެރިކޮށް  ޮގވައް  މެންބަރ    ިގލީވިލިނ   އިލައި،އްޓާލ މަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ 

ޓ  މަޖިލީހ ން  ެގ ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯތަކ ހަޅ އްާވފައިވާ ަގރާރ  ދިރާސާކޮށް ޚާރިޖީ ގ ޅ ންސަޢ ދ  ޙ ސައިން ހ ށަ

  ން. ވ ން އެދެދެއް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓ  ،ންބަރ ންއްޒަތްތެރި މެފާސްކ ރ މާ މެދ  އި

ޒަ



1202 ލައިޖ   7                                               ސާލްޖަ ވަނަ 20 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

11 

 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ސަޢ ދ  ޙ ސައިންދާއިރާެގ މެންބަރ   ވިލިނިގލީ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 47    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ރ ވެ ތިހާޒި

 44    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    44     : ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ވޯޓ 

  23      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތިއްބެވީ މެންބަރ ންިއއް  47  ހާޒިރ ވެ  ވޯޓ ދެއްވީޒަތްތެރި  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންބަރ ން.    44  .  ނ ފެންނަ  ިއއްޒަތްތެރި 

ޮގކަމަށް ވޯޓ ދެ ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގިއ  ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭތަކަށް ވޯޓ ދޭން ްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި 

   ފާސްވެއްޖެ. .23 ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ ައދަދ  .44 ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

އޮންނާނީ   ޖަލްސާއެއް  މަޖިލީހ ެގ  އަ  2021ޖ ލައި    8ދެން،  ަގޑިެއއް  ދ ވަހ .  ބ ރާސްފަތި  ފަހ ން  ވާ  ޅ ަގނޑ މެން 

 ލާނަން.އިނަވަދަން
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 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
 

____________ 




