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 ސާޖަލް ވަނަ 4ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2014 ޖަލްސާ:

 ަވސް(ދު ހޯމަ) 2014 މާޗް 31 ތާރީޚު:

 1435 ޖުމާދަލްއޫލާ 30 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:191ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

ނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: 10:05 ޖަލްސާ މެދުކަ
 ގައި  2

 ގައި  1:30މެންދުރު  ގަޑި:ފެށި 

 ގައި  2:00ފަހު މެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް  16ރާއި ގަިޑއި 1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން  50މެންބަރުން، ހުސްވަގުތުޮކޅު ފަހުން  26ހުސްވަގުުތކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

 ޝާހިދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

    

  

    

                                                 
 މިނެޓަށް ފަސްކުރެއްުވމަށްފަހު ެފށި ގަޑި  30ޖަލްސާ ފެށުމަށް ބޭނުްނވާ ޢަަދދަށް މެންަބރުން ަވޑަިއގެންަފއިުނވާތީ، ޖަްލާސ  -1
 އަށް ޖަލްސާ ފަސްުކރެްއވި  1:30ަމަސއްކަތެއް އެޖެްނޑާަގއި ނެތުުމން، ވޯޓަށް އެހުން ފިަޔވައި އެހެން  -2

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން 
 

ގައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް  2އަދި  1)ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު  2008/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނިންމެވިގޮތަށް  ގޮތުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ 

 ފާސްކުރެއްވުން 
>>> 

ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު ފަނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/13 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ފާސްކުރެއްވުން 

>>> 
 އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ) 94/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ފާސްކުރެއްވުން  ބިލު  ގެނައުމުގެ 
>>> 

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

 އަށް ( ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ނައިބުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި )
 ވުން އް މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނު  7މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެ،  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

>>> 
 ދަށުން  ގެ ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  91 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ފާސްކުރައްވައި  މަޖިލީހުން 

 ވިސްނުމަށް  އަލުން  ބިލާމެދު  ކުށުގެ  ޖިންސީ  ފޮނުވުނު  ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް  އަރިހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން  މައްސަލަ  ފޮނުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް 

>>> 
 ޤާނޫނު  ،ގަވާއިދު ދިނުމުގެ  ހުއްދަ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ކޮމިޓީން  ގަވާއިދު  ގޮތުން  ހިމެނުމާބެހޭ  ގައި  1 ޖަދުވަލު  ގެ ( ޤާނޫނު  ގަވާއިދުތަކާބެހޭ  ޢާންމު ) 2008/6 ނަންބަރު 
 ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުން  ދިރާސާކުރައްވައި 
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  2014/1/4/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ން ކުރު އިޢުލާން ހުގެ އެޖެންޑާ ދުވަ  (3)

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (6)

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ފާސްކުރައްވައި  މަޖިލީހުން  6.1

 ދަށުން  ގެ ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  91 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

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

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (11)

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  11.1

 ޢާންމު ) 2008/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ގަވާއިދު ދިނުމުގެ  ހުއްދަ 

 ގޮތުން  ހިމެނުމާބެހޭ  ގައި  1 ޖަދުވަލު  ގެ ( ޤާނޫނު  ގަވާއިދުތަކާބެހޭ 

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ގަވާއިދު 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (12)

 ގެ ( ޤާނޫނު  ގަވާއިދުތަކާބެހޭ  ޢާންމު ) 2008/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  12.1

 މުއްދަތު  ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކަށް  ގައިވާ  2 އަދި  1 ޖަދުވަލު 

 މައްސަލަ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ގަވާއިދު  ގޮތުން  އިތުރުކުރުމާގުޅޭ 
 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ރިޕޯޓަށް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި 

ނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/13 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  12.2 ( ޤާނޫނު  ފަ

 ވޯޓަށް  ފާސްކުރެއްވުމަށް  މަޖިލީހުން  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް 
 އެއްސެވުން 

 އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ) 94/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  12.3

 ހުށަހެޅުނު  ބިލަށް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް 
 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ހުށަހެޅުމަށް 
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 އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ) 94/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  12.4

 މަޖިލީހުން  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް 
 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ފާސްކުރެއްވުމަށް 

 ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު  ރިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށި  12.5

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ) 2009/11 ނަންބަރު 

 އަށް ( ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ނައިބުގެ 
 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ބަލައިގަތުމަށް  މަޖިލީހުން  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ  މާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން  12.6

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން 
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 ން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު ދުވަ  (3)

 (2014/1/4/އޖ )އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  (6)
 

( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  91 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ފާސްކުރައްވައި މަޖިލީހުން  6.1

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

 

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

 

  ްނަޑއެޅުްއވި  1މި މައްސަލަ ބަހުސްކުރެއްވުަމށ  ގަިޑއިރުގެ ވަގުތު ކަ

 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .1

 ޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާވަ .2

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .3

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .4

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .5

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  .6

 هللاންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެ .7

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .8

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ  .9

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު  .10

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  .11

 

  ިހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނުހުށަހެޅުން  1މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް މަުރހަލާގައ 

 

  ،ުމި މައްސަލައަށް ވާހަކަެދއްެކުވމަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ
 މައްސަލަިއގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި 
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 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (11)
 

 ،ގަވާއިދު ދިނުމުގެ  ހުއްދަ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  11.1

 ހިމެނުމާބެހޭ  ގައި  1 ޖަދުވަލު  ގެ ( ޤާނޫނު  ގަވާއިދުތަކާބެހޭ  ޢާންމު ) 2008/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ގަވާއިދު  ގޮތުން 
 

  ،ީނައިފަރު ދާއިރާގެ ަގާވއިދުގެ ކޮިމޓގެ މުޤައްރިރު، މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ
  މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 

  ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ލިބިފައެއް ުނވ 

  

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  .1

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .2

 

  ްވި. އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިަވޑައިުނގަންނަވާތީ، މި ިރޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއ 

 
 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (12)

 2 އަދި  1 ޖަދުވަލު  ގެ ( ޤާނޫނު  ގަވާއިދުތަކާބެހޭ  ޢާންމު ) 2008/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  12.1

 ކޮމިޓީން  ގަވާއިދު  ގޮތުން އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މުއްދަތު ޢަމަލުކުރުމުގެ  ގަވާއިދުތަކަށް  ގައިވާ
 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ރިޕޯޓަށް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  މައްސަލަ  ދިރާސާކުރައްވައި 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  46 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  46 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
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 ްޢާންމު ) 2008/6ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމުނ

ާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ ގަަގިއވާ  2އަދި  1ގެ ޖަދުވަލް ( ގަާވއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު

ވަނަ އަހަރު އަހަރުެގ އޭޕްރީލް މަހުެގ ނިޔަލަށް އިތުުރކުރެިވގެްނ  2014 މުއްދަތު

 ދިޔައިކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވ
 

ނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/13 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  12.2  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ފަ

 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ފާސްކުރެއްވުމަށް  މަޖިލީހުން  ބިލު  ގެނައުމުގެ 
 

 ނަތީޖާ ވޯޓު 

 މެންބަރުން  49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  34 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  12 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  34 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  18 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ީބިލުވަނަ  4ވަނަ އަހަުރ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2014މި ބިލަކ 

 

 ކުރުމުގެ ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ) 94/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  12.3

 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  ބިލަށް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު 
  ެ( ވަނަ ަނންބަރުެގ ފަހަތަށް ނަްނބަރެއް 6ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 4ޤާނޫނުގ

 އިތުރުކުރުމަށް
 

ގެނައުމާއި، އިސްލާމްދީން ފިޔަވާ އެހެން ދީންތަކުގެ ފޮތްތައް ދިވެހިރާއްޖެ  (7) )ނ(

އެފަދަ ފޮތްތައް އިޝްތިހާރުުކރުމާއި، ދިވެހިންނަށް ދެއްކުާމއި، އެފަދަ 

ފޮތްތަކުގެ މައުރަޟުތައް ބޭއްވުމާއި، ވިއްކުމާއި، ދިނުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ޢާންމުކޮށް ފެންނަޮގތަށް ގެންގުުޅން

  

  ުއިްބރާހީމް މުއްޠަލިބް އަދި މިގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ، ފަރެްސމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރ

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  32 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  07 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  08 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  39 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 ކުރުމުގެ ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ) 94/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  12.4

 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ފާސްކުރެއްވުމަށް  މަޖިލީހުން  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު 
 

 ުޙިމާޔަތް އެއްަބއިވަންތަކަން  ދީނީ ިދވެހިރައްޔިތުްނގެ) 94/6 ނަންބަރު ޤާނޫނ 

ނިންމެވިގޮތަށް  ޮކމިޓީން ބިލު ގެނައުމުގެ ިއޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ކުރުމުގެ
 މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙާއެކު، ފާްސކުރުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  33 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  10 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  33 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  17 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ީބިލުވަނަ  5ވަނަ އަހަުރ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2014މި ބިލަކ 

 

 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު  ރިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށި   12.5

 މުސާރައާއި  ނައިބުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ) 2009/11

 މަޖިލީހުން  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން 
 އެއްސެވުންްް  ވޯޓަށް  ބަލައިގަތުމަށް 
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  30 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  17 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ،ްބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު މިބިލު މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުނ
ޮކމިޓީއަކަށް ފޮނުއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމުން އެ ހުށަހެޅުމަށް ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ވަގުތީ 

 ވޯޓަށް ެއއްެސވި 

 

  ،ްވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް  7މި ބިލު މިގޮތުނ

މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއި، ފޮނަދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް 
 ވި ތާއީދުކުރެއް هللا ޢަބްދު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  47 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  23 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  17 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  40 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  21 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 



 10 

  ،ްކޮިމޓީގަިއ ތިއްަބވާނެ މެންބަރުން މެންބަރުންގެ ަވގުތީ  7މި ހުށަހެޅުން ފާސްވުމުނ

ނަޑއެުޅއްވުމަށް ރިޔާސަތުްނ ފުރުސަތު   އެރުވި ކަ

 

  ިމެންބަރުންނަކީ؛  7ތިއްެބވު ހުށަހެުޅނު އެ ކޮމިޓީަގއ 

 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު  .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .2

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު  .3

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު  .4

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .5

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  .6

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .7

 

  ީމިގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ، ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު އަދި ތާއީދުކުރެްއވ
 ހާމް އަޙްމަދުގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލް

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  48 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  29 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  17 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  46 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
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 ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  ގޮސްފައިވާ  ހިސާބަށް  ނިންމާ  ވޯޓުން  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ދުވަހުގެ  12.6

 އެއްސެވުން 
 

 6.1-  ް91 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ފާސްކުރައްވައި މަޖިލީހުނ 

 ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް  އަރިހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދަށުން  ގެ ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ 
 ފޮނުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ވިސްނުމަށް  ޖިންސީ ކުށުގެ ބިލާމެދު އަލުން  ފޮނުވުނު

ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް މައްސަލައިގެ ބަހުސް މަރުހަލާގައި 
 އެއްސެވުން؛

 

o  ުދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވި  އަލުން ޖިންސީ ކުށުގެ ބިލ
 . ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް 

 

  ިމިގޮތަށް ހުށަހެޅުއްީވ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަީޒޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު އަދ
 މާމިގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްތާއީދުކުރެްއވީ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  48 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  45 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  45 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  23 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ްއެ ހުށަހެޅުން ފާސްވުމުން، މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްުވމަށް އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށ
 ފޮނުވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި. 

 

 11.1-  ަދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދ

ގެ ( ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ) 2008/6ދިނުމުގެ ގަވާއިދު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ހިމެނުމާބެހޭ ގޮތުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި  1ޖަދުވަލު 

 ވުމާމެދު؛ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއް
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  40 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  04 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  40 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  21 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ިއެޖެންޑާަގއި އިތުރު އެހެން މަސައްކަެތއް ނެތުމުން، ރިޔާަސތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

______________________ 


