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 ސާޖަލް ވަނަ 3ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2014 ޖަލްސާ:

 ަވސް(ދު ހޯމަ) 2014 މާޗް 24 ތާރީޚު:

 1435 ޖުމާދަލްއޫލާ 23 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

9:33ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:
 ގައި  1

 އަށް  11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 11:00 ފެށި ގަޑި:

 އަށް  1:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 ަގއި  1:01 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  2:04ފަހު މެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް  30ގައިާރއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 19މެންބަރުން، ހުސްވަގުތުޮކޅު ފަހުން  24ހުސްވަގުުތކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން  26މެންބަރުން، ދެވަނަ ހުސްވަގުުތކޮޅު ފަހުން 

 

 ޝާހިދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

     ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

                                                 
 މިނެޓަށް ފަސްކުރެއްުވމަށްފަހު ެފށި ގަޑި  30ޖަލްސާ ފެށުމަށް ބޭނުްނވާ ޢަަދދަށް މެންަބރުން ަވޑަިއގެންަފއިުނވާތީ، ޖަްލާސ  -1

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 

ގެ ދެން މަޖިލީހު

 25އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

ވާ    2014މާޗް 

 އަންގާރަ ދުވަހު 
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން     

 

 ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 
 އެއަރޕޯޓް  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ރާއްޖޭންބޭރަށް  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 78/71 ނަންބަރު 

މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ، މުޅި މަޖިލީހުގެ  ބިލު  ގެގެނައުމު  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ  ޗާޖް  ސަރވިސް 
 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން 
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  2014/1/3/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ން ކުރު އެޖެންޑާ އިޢުލާން ހުގެ ދުވަ  (3)

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  3.2

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (6)

 ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް) 81/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  6.1

 މާއްދާގެ  ވަނަ  6 ޤާނޫނުގެ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  2 އަށް ( 1981

 ނަންބަރަށް  ވަނަ  6 މާއްދާގެ  އެ  ،ގޮތުގެމަތިން ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ  3

 ށް މަޤާމަ  ގަވަރުނަރުގެ އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ،ރިޢާޔަތްކޮށް
 ،ރޮޒޭރިއަމް.މއ ފޮނުއްވާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް 

 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ނަންފުޅު  އާދަމްގެ  ޢަޒީމާ  ޑޮކްޓަރ
 އެ  ،އިޢުލާނުކުރުމާއި މަޖިލީހުގައި  ދަށުން  ގެ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ  171

 ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ  ނިންމެވުމަށް  ގޮތެއް  ދިރާސާކުރައްވައި  ނަންފުޅު 
 މައްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް 

( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.2

 ސަފީރުން  ރާއްޖޭން  ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު  ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ 
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި  އޮފް  ރިޕަބްލިކް ސޯޝަލިސްޓް  ޑިމޮކްރެޓިކް  ،ކަ

ނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ސްރީލަންކާއަށް   ޒަފްނާ .ގ ،ސަފީރުކަމަށް ކަ
 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ،ނަންފުޅު ޒަރީރުގެ ޒާހިޔާ  އަލްފާޟިލާ 
 މަޖިލީހުގައި  ދަށުން  ގެ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ  171 ގަވާއިދުގެ 

 ނިންމެވުމަށް  ގޮތެއް  ދިރާސާކުރައްވައި  ނަންފުޅު  އެ  ،އިޢުލާނުކުރުމާއި
 މައްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ 

( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.3

 ސަފީރުން  ރާއްޖޭން  ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު  ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ 
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ޔޫނިއަނަށް  ޔޫރަޕިއަން  ބެލްޖިއަމްއަށާއި  ،ކަ

ނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން   އަލްފާޟިލް  ފިޔާތޮށިގެ .ގ ،ސަފީރުކަމަށް ކަ
 171 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ،ނަންފުޅު ޞާބިރުގެ  ންޙަސަ 

 އެ  ،އިޢުލާނުކުރުމާއި މަޖިލީހުގައި  ދަށުން  ގެ ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 
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 ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ  ނިންމެވުމަށް  ގޮތެއް  ދިރާސާކުރައްވައި  ނަންފުޅު 
 މައްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް 

 ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  6.4

 ގައިވާ ( ރ) މާއްދާގެ  ވަނަ  62 ގެ ( ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން 

 ރައްޔިތުންގެ  ،ބޯޑަށް އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ގޮތުގެމަތިން 
 ހޮވުމަށްޓަކައި  މެންބަރަކު  ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  މަދަނީ  ޢައްޔަންކުރާ  މަޖިލީހުން 
 ކުރިމަތިލެއްވި  އިޖާބަދެއްވައި  އިޢުލާނަށް  ކުރި  އިދާރާއިން  މަޖިލީހުގެ 

 ވަނަ  171 ގަވާއިދުގެ  ޖިލީހުގެމަ  ރައްޔިތުންގެ  ނަންފުޅުތައް  ފަރާތްތަކުގެ 

 ނަންފުޅުތައް  އެ  ،އިޢުލާނުކުރުމާއި މަޖިލީހުގައި  ދަށުން  ގެ ( ށ) މާއްދާގެ 
 ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ  ނިންމެވުމަށް  ގޮތެއް  ދިރާސާކުރައްވައި 

 މައްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ 

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ފާސްކުރައްވައި  މަޖިލީހުން  6.5

 ދަށުން  ގެ ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  91 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޖިންސީ  ފޮނުވުނު  ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް  އަރިހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
 މައްސަލަ  ފޮނުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ވިސްނުމަށް  އަލުން  ބިލާމެދު  ކުށުގެ 

 ޤަރާރު  ބިލާއި  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހަށް  (7)

 ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  7.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2009/8 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު 

 ފުރަތަމަ  ބިލުގެ ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ 
 އިއްވުން  ކިޔުން 

 ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  7.2

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 7/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު 

 އަށް ( ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ 
 އިއްވުން  ކިޔުން  ފުރަތަމަ  ބިލުގެ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (9)

 ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  9.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 78/71 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު 

 އެއަރޕޯޓް  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ރާއްޖޭންބޭރަށް  އެއަރޕޯޓަކުން 
 ބިލު  އުމުގެގެނަ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ  ޗާޖް  ސަރވިސް 
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 ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު  ރިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށި  9.2

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ) 2009/11 ނަންބަރު 

 އަށް ( ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ނައިބުގެ 
 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (11)

 ގެ ( ޤާނޫނު  ގަވާއިދުތަކާބެހޭ  ޢާންމު ) 2008/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  11.1

 މުއްދަތު  ޢަމަލުކުރުމުގެ  ގަވާއިދުތަކަށް  ގައިވާ  2 އަދި  1 ޖަދުވަލު 

 މައްސަލަ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ގަވާއިދު  ގޮތުން  އިތުރުކުރުމާގުޅޭ 
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި 

ނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/13 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  11.2 ( ޤާނޫނު  ފަ

 މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  ،ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް 
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ކަންތައްތަކާބެހޭ 

 އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ) 94/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  11.3

 އިޖްތިމާޢީ  ،ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް 

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން 

 މަސައްކަތް  އެހެން  އިތުރު  (13)

 ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  9.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 78/71 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު 

 އެއަރޕޯޓް  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ރާއްޖޭންބޭރަށް  އެއަރޕޯޓަކުން 
 ބިލު  އުމުގެ ގެނަ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ  ޗާޖް  ސަރވިސް 

 )ކުރިއަށް ގެންދެވުން(

 ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު  ރިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށި  9.2

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ) 2009/11 ނަންބަރު 

 އަށް ( ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ނައިބުގެ 
 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 
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 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (12)

ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ  މާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން  12.1

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން 

 މަސައްކަތް  އެހެން  އިތުރު  (13)

 ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު  ރިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށި  9.2

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ) 2009/11 ނަންބަރު 

 އަށް ( ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ނައިބުގެ 
 )ކުރިއަށް ގެންދެވުން( ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 
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 ން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު ދުވަ  (3)

 (2014/1/3/އޖ )އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 
 ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  3.2

  ާ(ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  5)އަށް  2013/68ން  2013/64 ނަންބަރު  ޔައުމިއްޔ 

  ީވަނަ  23ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިގެން  19 ދައުރުގެތިންވަނަ ވަނަ އަހަުރގެ  2013 ،އެއ

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްަގިއ ަތއް ޔައުމިއްޔާ މި. ޖަލްސާގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް
ަގވާއިުދގަިއާވ  ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްެވސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާީތ،

 ތަެކއްކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ަޤބޫލުކުރާ ޔައުިމއްޔާ ،ތަަކކީމި ޔައުިމއްޔާ ،ގޮތުގެމަތިން
 ވި.ނިންމެ

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  (6)
 

ވަނަ އިޞްލާޙު  2( އަށް 1981)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު  81/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  6.1

ވަނަ  6ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ މާއްދާގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  6ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމަށް 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މއ.ރޮޒޭރިއަމް، ޑޮކްޓަރ ޢަޒީމާ އާދަމްގެ ނަންފުޅު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގައި  171ންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތު ރައްޔި 

ސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައް އެ ނަންފުޅު އިޢުލާނުކުރުމާއި، 
 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ 

 

  ެމައްސަަލއިަގއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ިސޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިެދއްީވ، އ
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަުދ މުޙަންމަދު 

 

  ްމިނިވަްނ މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންަތްއތަކާހޭ އެއަށްފަހު، އެ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށ
 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވި 

 

 ބޭރު  ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ ( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.2

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން  ރާއްޖޭން  ޤައުމުތަކަށް   އޮފް  ރިޕަބްލިކް  ސޯޝަލިސްޓް  ޑިމޮކްރެޓިކް  ،ކަ
ނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ސްރީލަންކާއަށް   ޒަރީރުގެ  ޒާހިޔާ  އަލްފާޟިލާ  ޒަފްނާ .ގ ،ސަފީރުކަމަށް ކަ

 މަޖިލީހުގައި  ދަށުން  ގެ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ  171 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ،ނަންފުޅު
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 ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ  ނިންމެވުމަށް  ގޮތެއް  ދިރާސާކުރައްވައި  ނަންފުޅު  އެ  ،އިޢުލާނުކުރުމާއި
 މައްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް 

 

 ެމައްސަަލއިަގއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ިސޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިެދއްީވ،  އ
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަުދ މުޙަންމަދު 

 

  ްކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވި  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެއެއަށްފަހު، އެ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށ 

 

 ބޭރު  ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ ( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  3.6

 ޔޫނިއަނަށް  ޔޫރަޕިއަން  ބެލްޖިއަމްއަށާއި ،ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން  ރާއްޖޭން  ޤައުމުތަކަށް 
ނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން   ،ނަންފުޅު ޞާބިރުގެ  ން ޙަސަ  އަލްފާޟިލް  ފިޔާތޮށިގެ .ގ ،ސަފީރުކަމަށް ކަ

 މަޖިލީހުގައި  ދަށުން  ގެ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ  171 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

 ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ  ނިންމެވުމަށް  ގޮތެއް  ދިރާސާކުރައްވައި  ނަންފުޅު  އެ  ،އިޢުލާނުކުރުމާއި
 މައްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް 

 

 ެމައްސަަލއިަގއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ިސޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިެދއްީވ،  އ
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަުދ މުޙަންމަދު 

 

  ިއެއަށްފަހު، އެ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވ 

 

 ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  4.6

 ،ބޯޑަށް އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ ( ރ) މާއްދާގެ  ވަނަ  62 ގެ ( ޤާނޫނު 

 މަޖިލީހުގެ  ހޮވުމަށްޓަކައި  މެންބަރަކު  ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  މަދަނީ  ޢައްޔަންކުރާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 

 ރައްޔިތުންގެ  ނަންފުޅުތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލެއްވި  އިޖާބަދެއްވައި  އިޢުލާނަށް  ކުރި  އިދާރާއިން 
 އެ  ،އިޢުލާނުކުރުމާއި މަޖިލީހުގައި  ދަށުން  ގެ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ  171 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ 

 ފޮނުވުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ  ށް ނިންމެވުމަ  ގޮތެއް  ދިރާސާކުރައްވައި  ނަންފުޅުތައް 
 މައްސަލަ 

 

 ،ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްިވ ނަންފުޅުތައް މަޖިލީހަށް އިޢުލާންކޮށްދެއްީވ
 އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 އެބޭފުޅުންނަކީ؛ 

ހޯޑެއްދޫ، އަލްފާޟިލް ޢިމާދު .ގދ/ ޖޭމުގަސްދޮށުގޭ ޖަމްޢިއްާޔގެ ފަރާތުން،'' ހުވަދޫ ެއއިޑް '' .1

 މުޙައްމަދު
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މާލެ، އަލްފާޟިލާ .ކ/ ގަހާ.ޖަމްޢިއްާޔގެ ފަރާތުން، މ'' މޯލްޑިވްސް އެންޖީއޯ ފެޑެޭރޝަން" .2

 ސަލްމާ ފިކުރީ

 

  ިއެއަށްފަހު، އެ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވ 

 

( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  91 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ފާސްކުރައްވައި މަޖިލީހުން  6.5

 ބިލާމެދު  ކުށުގެ ޖިންސީ  ފޮނުވުނު  ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް  އަރިހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދަށުން  ގެ
 މައްސަލަ  ފޮނުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ވިސްނުމަށް  އަލުން 

 

  ިސިޓީ މަޖިލީހުގައި އިްއވުމާމެދު މެންބަރުންެގ މި މައްސަލައިަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވ
 ރިޔާސަުތން މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވި. ޚިޔާލެއް ހޯއްެދވުމަށް

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު  .1

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  .2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .3

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  .4

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  .5

 ޙަމީދު هللا އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަމްދޫން ޢަބްދު .6

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .7

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު  .8

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން  .9  ކަ

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  .10

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ކުޅުދުއްފުށި .11

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .12

 

 ެމެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ މަޖިލީހުގެ  ފަހު، އެ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހުގައި އިްއވުމާމެދުއަށްއ
އްވާެނކަމަށް ށް އެޖެންޑާކުރަ އަކަނަ ޖަލްސާލީޑަރާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ދެން އޮން

 އިޢުލާންކުރެްއވި 
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 ޤަރާރު  ބިލާއި  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހަށް  (7)
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.1

 ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2009/8 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 އިއްވުން  ކިޔުން  ފުރަތަމަ  ބިލުގެ 
 

  ުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) 2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ބިލު

 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.2

 ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 އިއްވުން  ކިޔުން  ފުރަތަމަ  ބިލުގެ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު 
 

  ުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ) 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ގެަނުއމުގެ ބިލު އަށް އިޞްލާޙު( ޤާނޫނު

 

 ބަހުސް  އިބްތިދާއީ  (9)
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ރާއްޖޭންބޭރަށް  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 78/71 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ބިލު  އުމުގެ ގެނަ އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ  ޗާޖް  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް  އަތުން 
 

 ިވަނަ  2013ގަިއ ބޭްއވުނު  2013ޑިސެމްބަރު  24 ،ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއްއވާފަިއވަނީބިލުގެ  މ

 ވަނަ ޖަލްސާަގއި  19އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުުރގެ 

 

  ުމެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މާވަށު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި ީވ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްމި ބިލ
 ޖަމާލް އަބޫބަކުރު

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު  .1

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .2

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  .3

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .4
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 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .5

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .6

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .7

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ  .8

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  .9

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  .10

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު .11

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .12

 ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  .13

 

  ާަގޑިއިުރގެ ވަގުުތ ހަމަވުމުން، މި ބިލުގެ ަބހުސް  1އިބްތިދާއީ ބަހުސަށް ަކނަޑެއޅިފައިވ

ނޑުްއވާލެްއވި   މެދުކަ

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (11)
 

 ގައިވާ  2 އަދި  1 ޖަދުވަލު  ގެ( ޤާނޫނު  ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޢާންމު ) 2008/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  11.1

 ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ގަވާއިދު  ގޮތުން  އިތުރުކުރުމާގުޅޭ  މުއްދަތު  ޢަމަލުކުރުމުގެ  ގަވާއިދުތަކަށް 
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  މައްސަލަ 

 

  ،ީަގވާއިުދގެ ކޮމިޓގެ ނައިބު މުޤައްރިުރ، ފުަވްއމުލަކު މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ
 މަދު ރަފީޤް ޙަސަން އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަން

 

  ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ލިބިފައެއް ުނވ 

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .1

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .2

 

  ،ީވި. މި ިރޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއް އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިަވޑައިުނގަންނަވާތ 
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ނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/13 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  11.2  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ފަ

 ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ކަންތައްތަކާބެހޭ  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  ،ބިލު
 ރިޕޯޓް 

 

  ،މިނިވަން މުައއްަސސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްީވ
  މުޤައްރިރު، ދިއްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު 

 

  ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ލިބިފައެއް ުނވ 

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .1

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .2

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .3

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް .4

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  .5

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  .6

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ   .7

 

 ިއަދި އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިަވޑައިުނގަންނަވާތީ، މި ިރޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާެލއްވ .
ަގއިާވ ( ށ)ެގ ދަށުން، އެ މާއްދާގެ ވަނަ ނަންބަރު( 3)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  75 ާވއިދުގެގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ) 2010/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު، ގޮތުގެމަތިން  އަށް ( ޤާނޫނު ފަ

 ވި ިއްއވެ ވަނަ ކިޔުންިތންގެ ބިލު ގެަނއުމުގެ އިޞްލާޙު
 

 

( ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ) 94/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  11.3

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  އިޖްތިމާޢީ  ،ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް 
 

  ،ވެލިޫދ ދާިއރާގެ އިޖްތިމާޢީ ޮކމިޓީގެ މެންބަރު މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއީވ
 މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު 

 

  ްތާއީދު ލިބުނު  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި 1މި ރިޕޯޓަށ 
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  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .1

 

  ިއިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިަވޑައިުނގަންނަވާތީ، މި ިރޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާެލއްވި. އަދ
ަގއިާވ ( ށ)ެގ ދަށުން، އެ މާއްދާގެ ވަނަ ނަންބަރު( 3)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  75 ގަާވއިދުގެ

)ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން  94/6ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ގޮތުގެމަތިން
 ވި އިއްވެ  ވަނަ ކިޔުންންތިގެ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޙިމާޔަތް

 

 މަސައްކަތް  އެހެން  އިތުރު  (13)
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ރާއްޖޭންބޭރަށް  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 78/71 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ބިލު  ގެ ގެނައުމު  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ  ޗާޖް  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް  އަތުން 
 

  ުމި ބިލަށް ވާހަކަދައްަކވަން ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެްއވެސް މެންަބރަކ
ިއތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް ޖަލްާސގައި ވަަޑއިގެންނެތުމުންނާއި، އެަވގުތު 

އެދިަވޑައިުނގަންނާތީ، މި ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބިލު 
ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުވެސް ެއވަގުތު ޖަލްާސގައި ވަަޑިއގެންނެތުމުން، މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ 

 ބަހުސް ރިޔާސަތުން ނިންމަވާލެއްވި. 

 
 2009/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު  ރިޔާޒް  މެންބަރު  ރާގެ ދާއި  ވިލުފުށި  2.9

 ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ނައިބުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި )
 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު 

 

 ިވަނަ  2013ގަިއ ބޭްއވުނު  2013ޑިސެމްބަރު  25 ،ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއްއވާފަިއވަނީބިލުގެ  މ

 ވަނަ ޖަލްސާަގއި  20އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުުރގެ 

 

  ުވިލުފުށި ދާއިރާގެ ެމންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  ވީ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއް މި ބިލ 

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .1

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙަންމަދު  .2
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 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  .3

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  .4

 )ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ( ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު .5

 

  ިނޑުްއވާލެްއވ  ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށްޓަަކއި މި ބިލުެގ ބަހުސް މެދުކަ

 
 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (12)

ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  މާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން  12.1

 އެއްސެވުން 
 

  ަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ސ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ) 78/71ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރާއްޖޭންބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ 
 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ ގެ ބިލު އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމު( ޤާނޫނު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  61 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  60 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  60 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 ިމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވ . 

 

  އެ ކޮމިީޓގެ ަބއްދަލުވުން ާބްއވާނެ ތާރީޚެްއ ފަހުން އިޢުލާންކުރަްއވާނެކަމަށް ރިޔާސަތުްނ
 އެންެގވި. 

 
 ްދެންހުިރ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ  މާދުވަހުގެ މަަސއްކަތްތަުކގެ ެތރެއިން ވޯޓުްނ ނިނ

ކުރާ ކަންކަން ހުރި ބިލުތަކެެކވެ. ރަްއޔިތުން ެއ މަްއޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ބިލުތަކަކީ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Airport%20Service%20Charge%20Islaah%20Bill_Jamaal.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Airport%20Service%20Charge%20Islaah%20Bill_Jamaal.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Airport%20Service%20Charge%20Islaah%20Bill_Jamaal.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Airport%20Service%20Charge%20Islaah%20Bill_Jamaal.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Airport%20Service%20Charge%20Islaah%20Bill_Jamaal.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Airport%20Service%20Charge%20Islaah%20Bill_Jamaal.pdf
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ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަްށވުރެ ގިނަ މަޖިލީހުގެ  އެއްެސވޭނީއެ ބިލުތަކަށް ވޯޓަްށ އަދި 
ެއ ަވގުތު ހާޒިރުވެަވޑަިއގެްނ ތިއްބަާވ ޖަލްސާއެްއަގއި ކަމަށް ވެފަިއ،  މެންބަރުން

ބުން އެ ބިލުތަކަްށ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ނެތުުމގެ ސަބަ ޖަލްސާގައި އެ ޢަދަދަށް މެންބަރުން
 .ވޯޓަށް ެއއްެސވުން ރިޔާސަތުްނ ފަސްކުރެއްވި 

 

 މަސައްކަތް  އެހެން  އިތުރު  (13)
 

 2009/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު  ރިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށި  9.2

 ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ނައިބުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި )
 ()ކުރިއަށް ގެންދެވުން  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު 

 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

/ )ދެފުރުސަތެއްގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު )ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ(

 ވާހަކަދެްއކެވި(

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .6

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .7

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު  .8

 

  ިމި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މ
ވެސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުބިލުގެ ބަހުސް 

 އެަވގުތު ޖަލްސާަގއި ަވޑަިއގެްނނެތުމުން، މި ބިލުގެ އިބްތިދާީއ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. 
 

  ިއެޖެންޑާަގއި އިތުރު އެހެން މަސައްކަެތއް ނެތުމުން، ރިޔާަސތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

 

______________________ 


