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މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 

ވަނަ ޖަލްސާ 8ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ:

2014އޭޕްރީލް 27ތާރީޚް:

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ރިޕޯޓް/ބިލު:

މަދު ރަފީޤް ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރު:

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރު:

:އިޞްލާޙު 

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 37ބިލުގެ 

ސަލާމްކުރުމުގެ ގޮތުން އަތުގައި ހިފުމަށްފަހު، ދޫނުކޮށް އަތަށް ފިއްތުން ނުވަތަ ކޮށްޓުން.5

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ އަތަށް ފިތައި 5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 37މި އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ބިލުގެ ސަބަބު:
ޢަމަލުވެސް ވަކިން ކުރިއަށް ތުމުގެ ބަދަލުގައި އަތަށް ފިތުމާއި ކޮށްޓުމާ މި ދެކޮށްޓުމުގެ ޢަމަލަކީ އެއް ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި އޮ

މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމެވެ.އެ
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މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 

ވަނަ ޖަލްސާ 8ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ:

2014އޭޕްރީލް 27ތާރީޚް:

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ރިޕޯޓް/ބިލު:

މަދު ރަފީޤް ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރު:

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރު:

:އިޞްލާޙު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން:2ބިލުގެ 

(ރ) މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މީހަކާ ދެކޮޅަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ޢަމަލެއް މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ނޑަ ނޑުންނެވެ. ހިންގިކަމުގައި ކަ އަޅާނީ، މަދަނީ މިންގަ

ނޑަކަށް ސަބަބު: މި އިޞްލާޙު މި ހުށަހަޅަނީ، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކޮން މި  ކަމާމެދު ންގަ
ވެ. ސުވާލު އުފެދިދާނެތީއެ 
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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ވަނަ ޖަލްސާ  8ދައުރުގެ ފުރަަތމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޖަލްސާ:

 7102އޭޕްރީލް  72 ތާރީޚް:

 ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުން ހުއްުޓވުމުގެ ބިލު  ރިޕޯޓް/ބިލު:
 

  މަދު ރަފީޤް ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙަން ހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރު:

  ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރު:
 

 

 :އިޞްލާޙު 
 

 

 އިތުރުކުރުން: މާއްދާއެއް ގޮތަށް ފަހަތަށް އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާގެ  7ބިލުގެ 
 

 ފުރައްސާރަކުރުމާ ޖިންސީ

ބެހޭގޮތުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތު 

ކަށް ންމުކޮށް ފެންނާނެފަދަ ގޮތަޢާ

 ބެހެއްޓުން

 ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި،ފުރައްސާރަކުރުމަކީ  ޖިންސީ )ހ( .8

ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަދި ޖިންސީ  ކުރާއެފަދަ ޢަމަލުތައް 

އެ  ތައް،ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުއެތަނުގައި ފުރައްސާރަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި އެތަނަށް 

ވަޒީފާއަދާކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް 

 ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 

ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުން  ފުރައްސާރަކުރުމާ ޖިންސީ )ށ(  

ލު ސޫޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވީ އު ،ފޯމާއި ހެޅޭނެހުށަ ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ

 ހުންނާނެ ންމުކޮށް އެނގެންޢާއަދި އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް 

އިންތިޒާމެއް ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަންތަނުގައި ހަމަޖެހިފައި ފަދަ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.
 

ގެންގުޅޭ  ގައިވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުފުރައްސާރަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން  ޖިންސީ )ނ(  

 .ވާނެއެވެކިޔައިދޭންސާފުކޮށް  އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތައް،ސިޔާސަތު

 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަނުގެ މައްޗަށްވެސް ހިނގަންވާނެ ކަމަށް  07މި އިޞްލާޙު މި ހުށަހަޅަނީ، ބިލުގެ  ސަބަބު:

  ފެންނާތީއެވެ.
 

 

 


