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 ސާޖަލް ވަނަ 6ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2014 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު ހޯމަ) 2014 އޭޕްރީލް 14 ތާރީޚު:

 1435 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 14 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  10:021ހެނދުނު  ގަޑި:ފެށި 

 އަށް  11:00 ން  10:35 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ަގއި  11:05 ފެށި ގަޑި:

2 ޖަލްސާ މަޑުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:
 ގައި  12:01

1:26 ފެށި ގަޑި:
 ގައި  3

 ގައި  2:30 ފަހުމެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް  33ރާއި ގަިޑއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 29މެންބަރުން، ހުސްވަގުތުޮކޅު ފަހުން  23ހުސްވަގުުތކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން  46ދެވަނަ ހުސްވަގުުތކޮޅު ފަހުން ، މެންބަރުން

 ޝާހިދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ނާޒިމް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް އަޙްމަދު  

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   
                                                 

 ގަޑި ފެށިސްުކރެްއވުމަްށފަހު ފަޖަލްސާ  ފަހަރެްއގެ މަތިން 2 ޖަލްސާ ފެށުމަށް ބޭނުްނވާ ޢަަދދަށް މެންަބރުން ަވޑަިއގެންަފއިުނވާތީ، -1
 މުޅި ަމޖިލިސް އެުކަގއި ކޮމިޓީ ބަްއަދލުވުން ކުިރއަށް ގެްނދެުވމަށް  -2
 މުޅި ަމޖިލިސް އެުކަގއި ކޮމިޓީ ނިުމމުން، އަލުން ޖަލްސާ ކުިރއަށް ގެްނެދިވ ގަޑި  -3

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 

 ގެ ދެން މަޖިލީހު

 21އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2014އޭޕްރީލް 

 ހޯމަ ދުވަހު 
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން 
 

 އާދަމް  ޢަޒީމާ  ޑޮކްޓަރ ،ރޮޒޭރިއަމް. މއ ގަވަރުނަރުކަމަށް  އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް 
 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފާސްކުރެއްވުން 

>>> 
 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފާހެއްނުވި  ޙަމީދު  މައުމޫން  އަލްއުސްތާޛު  ،މީނާޒް. ހ ޖެނެރަލްކަމަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ

>>> 
 ޑިމޮކްރެޓިކް  ،މަތިން ގޮތުގެ  ގައިވާ ( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 އަލްފާޟިލާ  ޒަފްނާ . ގ ސަފީރުކަމަށް  ކަނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ސްރީލަންކާއަށް  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  ސޯޝަލިސްޓް 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފާސްކުރެއްވުން  ޒަރީރު  ޒާހިޔާ 
>>> 

ގެ މައްސަލަ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ބައިވެރިވުމު  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ގައި " 2006 ކޮންވެންޝަން  ލޭބަރ މެރިޓައިމް "
 ފާސްކުރެއްވުން  ކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާ 
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  2014/1/6/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ން ކުރު ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަ  (3)

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  3.2

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  (6)

 މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.1

 ރާއްޖެއިން  ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި ( ދ)
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން   އޮފް  ރިޕަބްލިކް  އިސްލާމިކް  ،ކަ

ނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޕާކިސްތާނަށް   ރާޅާހާ . ހ ،ސަފީރުކަމަށް ކަ
 ރައްޔިތުންގެ  ނަންފުޅު  ޖަލީލުގެ  ޢަލީ  މޫސާ ( ރޓ) ޖެނެރަލް  މޭޖަރ

 މަޖިލީހުގައި  ދަށުން  ގެ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ  171 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ 

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

 މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.2

 ރާއްޖެއިން  ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި ( ދ)
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ސަފީރުން   ޔޫނިއަނަށް  ޔޫރަޕިއަން  ބެލްޖިއަމަށާއި  ،ކަ

ނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  ސަފީރުކަމަށް  ކަ
 ޙަސަން  އަލްފާޟިލް  ފިޔާތޮށިގެ .ގ ،ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ފޮނުއްވި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ގެންދަވައި އަނބުރާ  ނަންފުޅު  ޞާބިރުގެ 
 އިއްވެވުން  މަޖިލީހަށް  ސިޓީފުޅު 

 ޤަރާރު  ބިލާއި  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  ޖިލީހަށް ރަ (7)

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މުއްޠަލިބު އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފަރެސްމާތޮޑާ 7.1

 މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ) 2010/8 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

( ޤާނޫނު  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހިތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް 
  އިއްވުން  ކިޔުން  ފުރަތަމަ  ގެ  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް 
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (11)

 ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  ގަވަރުނަރުކަމަށް  އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  11.1

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެވުމަށް  މަޝްވަރާ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
 މިނިވަން  ،ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ދިރާސާކުރައްވައި   ކޮމިޓީން  ކަންތައްތަކާބެހޭ   މުއައްސަސާތަކުގެ 
  ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި 

 ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  ބޭފުޅަކު  ޖެނެރަލްކަމަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 11.2

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެވުމަށް  މަޝްވަރާ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
 މިނިވަން  ،ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ދިރާސާކުރައްވައި   ކޮމިޓީން  ކަންތައްތަކާބެހޭ   މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި 

( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  11.3

 އޮފް  ރިޕަބްލިކް  ސޯޝަލިސްޓް  ޑިމޮކްރެޓިކް  ،މަތިން ގޮތުގެ  ގައިވާ 
ނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ސްރީލަންކާއަށް   ޒަފްނާ . ގ ސަފީރުކަމަށް  ކަ

 މަޖިލީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނަންފުޅު  ޒަރީރުގެ  ޒާހިޔާ  އަލްފާޟިލާ 
 ނަންފުޅު  އެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެދިވަޑައިގެން  މަޝްވަރާއަކަށް 
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  ސަލާމަތުގެ  ޤައުމީ  ދިރާސާކުރައްވައި 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން  ގައި " 2006 ކޮންވެންޝަން  ލޭބަރ މެރިޓައިމް " 11.4

 ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ ޤައުމީ  މައްސަލަ  ބައިވެރިވުމުގެ 
 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ) 2009/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  11.5

 ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ނައިބުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
 ވަގުތީ  މެންބަރުންގެ  7 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު 

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (12)

ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ  މާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން  12.1

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  (13)
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ) 2009/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  11.5

 ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ނައިބުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
 ވަގުތީ  މެންބަރުންގެ  7 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު 

 )ކުރިއަށް ގެންދެވި( ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން 
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 ން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު ދުވަ  (3)

 (2014/1/6/އޖ )އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  3.2

 

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  (6)
 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ދ) މާއްދާގެ ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.1

 ރިޕަބްލިކް އިސްލާމިކް  ،ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން  ރާއްޖެއިން  ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު ގޮތުގެމަތިން 
( ރޓ) ޖެނެރަލް  މޭޖަރ ރާޅާހާ . ހ ،ސަފީރުކަމަށް ކަނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޕާކިސްތާނަށް  އޮފް 
 ގެ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ 171 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ނަންފުޅު  ޖަލީލުގެ  ޢަލީ  މޫސާ 

 ނިންމެވުމަށް  ގޮތެއް  ދިރާސާކުރައްވައި  ނަންފުޅު އެ  ،އިޢުލާންކުރުމާއި މަޖިލީހުގައި  ދަށުން 
 މައްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ 

 

  ްއިއްވައިެދއްީވ، އެ މައްސަަލއިަގއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ިސޓީފުޅު މަޖިލީހަށ
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމުގެ ނައިބު އަލްއުސްާތާޛ ފާޠިމަތު ނިޔުޝާ

 

  ިއެއަށްފަހު، އެ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވ 

 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ދ) މާއްދާގެ ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.2

 ޔޫރަޕިއަން  ބެލްޖިއަމަށާއި  ،ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން  ރާއްޖެއިން  ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު  ގޮތުގެމަތިން 
ނޑައަޅުއްވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޔޫނިއަނަށް   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  ސަފީރުކަމަށް  ކަ

 ،ގެންދަވައި އަނބުރާ  ނަންފުޅު  ޞާބިރުގެ  ންޙަސަ  އަލްފާޟިލް  ފިޔާތޮށިގެ .ގ ،ފޮނުއްވާފައިވާ
 އިއްވެވުން  މަޖިލީހަށް  ސިޓީފުޅު  ފޮނުއްވި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 

  ،އެ މައްސަަލއިަގއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ިސޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިެދއްީވ
 ނިޔުޝާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމުގެ ނައިބު އަލްއުސްާތާޛ ފާޠިމަތު 
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 ޤަރާރު  ބިލާއި  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހަށް  (7)
 

 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މުއްޠަލިބު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފަރެސްމާތޮޑާ  7.1

 އެހިތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ) 2010/8

 އިއްވުން  ކިޔުން  ފުރަތަމަ  ގެ  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
 

  ުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުުރމާއި ) 2010/8ޤާނޫނު ނަންބަރ

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު( މާލީ އެހިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (11)
 

 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  ގަވަރުނަރުކަމަށް  އޮތޯރިޓީގެ މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  11.1

 ،ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެވުމަށް  މަޝްވަރާ 
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި   ކޮމިޓީން  ންތައްތަކާބެހޭ ކަ   މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން 

 

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

 

 ިމެންބަރަކަށް އަދި ވަިކ  1ޔާސީ ޕާޓީއަކުން މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުަމށް ކޮންމެ ސ

 މެންބަރަކަށް ފުރުސަތު އެރުވި  1ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިުނަގންނަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

  

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު )ޤައުމީ ޕާޓީ( .1

 އަޙްމަދު ޢާމިރު )އެމް.ޑީ.އޭ(ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު  .2

 )އެމް.ޑީ.ޕީ(هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް )ޕީ.ޕީ.އެމް( .4

 

  ިނަޑއެޅިފަިއާވގޮތަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލެްއވ  ކަ
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 މަޝްވަރާ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ބޭފުޅަކު  ޖެނެރަލްކަމަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 11.2

 މިނިވަން  ،ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެވުމަށް 
 ޕޯޓް ރި  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި   ކޮމިޓީން  ކަންތައްތަކާބެހޭ   މުއައްސަސާތަކުގެ 

 

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

 

  ްމެންބަރަކަށް އަދި ވަިކ  1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުަމށް ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުނ

 މެންބަރަކަށް ފުރުސަތު އެރުވި  1ނިސްބަތްެވވަަޑއިުނަގންނަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޕާޓީއަކަށް 

  

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ )އެމް.ީޑ.ޕީ( .1

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު )ޤައުމީ ޕާޓީ( .2

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު )އެމް.ޑީ.އޭ(ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  .3

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު )ޑީ.އާރު.ޕީ( .4

 

  ިނަޑއެޅިފަިއާވގޮތަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލެްއވ  ކަ

 

 ،މަތިން ގޮތުގެ  ގައިވާ ( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .311

ނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ސްރީލަންކާއަށް  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  ސޯޝަލިސްޓް  ޑިމޮކްރެޓިކް   ކަ
 މަޖިލީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނަންފުޅު  ޒަރީރުގެ  ޒާހިޔާ  އަލްފާޟިލާ  ޒަފްނާ . ގ ސަފީރުކަމަށް 

 ސަލާމަތުގެ  ޤައުމީ  ދިރާސާކުރައްވައި  ނަންފުޅު  އެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ  އެދިވަޑައިގެން  މަޝްވަރާއަކަށް 
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ކޮމިޓީން 

 

  ،ޤައުމީ ސަާލމަތުގެ ކޮމިޓީެގ މެންބަރު، މާވަށު މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއީވ
  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަީޒޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު 

 

  ެމެންބަރަކަށް އަދި ވަިކ  1ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުަމށް ކޮންމ

 މެންބަރަކަށް ފުރުސަތު އެރުވި  1މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  ވާޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިުނަގންނަ

  

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް )އެމް.ޑީ.ޕީ( .1
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 )ޕީ.ޕީ.އެމް(هللا ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު )އެމް.ޑީ.އޭ( .3

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙަންމަދު )ޑީ.އާރު.ޕީ( .4

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު )ޤައުމީ ޕާޓީ( .5

 

 ،ުނަޑއެޅިފަިއާވގޮތަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ  މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލެްއވި  ކަ

 

 ޤައުމީ  މައްސަލަ  ބައިވެރިވުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ގައި " 2006 ކޮންވެންޝަން  ލޭބަރ މެރިޓައިމް " .411

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ 
 

  ީމުޤައްރިރު، އިނގުަރއިދޫ ކޮމިޓީގެ  ތަރައްޤީގެމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްީވ، ޤައުމ
 ޙަމީދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 

  ްމެންބަރަކަށް އަދި ވަިކ  1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުަމށް ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުނ

 މެންބަރަކަށް ފުރުސަތު އެރުވި  1މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  ވާޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިުނަގންނަ

  

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 )ޑީ.އާރު.ޕީ( މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 

  ިނަޑއެޅިފަިއާވގޮތަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލެްއވ  ކަ

 

 މުސާރައާއި  ނައިބުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ) 2009/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  .511

 ވަގުތީ  މެންބަރުންގެ 7 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން 

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން 
 

  ،ީބިލު ދިރާސާކުެރއްވި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ، ިވލުފުށި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ
  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ަރޝީދު 

 

  ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވ 

 

  ނޑަެއޅުްއވި  1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަްށ  ގަިޑއިރު ކަ
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  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .1

 

  ިނޑުްއވާލެްއވ  މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ޖަލްސާ މެދުކަ

 
 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (12)
 

 ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  ގޮސްފައިވާ  ހިސާބަށް ނިންމާ  ވޯޓުން  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ދުވަހުގެ  12.1

 އެއްސެވުން 
 

 11.1-  ްޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  ގަވަރުނަރުކަމަށް އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސ 

 ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެވުމަށް  މަޝްވަރާ  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 
 ނަންފުޅަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް 

o ްމއ. ރޮޒޭިރއަމް، ޮޑކްޓަރ ޢަޒީާމ  ަގވަރުނަރުކަމަށް އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސ
 ؛އާދަމް ޢައްޔަންކުެރއްވުމާމެދު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  53 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  52 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  52 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 11.2- ރައްޔިތުންގެ  ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ބޭފުޅަކު  ޖެނެރަލްކަމަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯއްދެވުމަށް  މަޝްވަރާ  މަޖިލީހުގެ 
 ށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން ނަންފުޅަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

o ހ. މީނާޒް، އަްލއުސްާތޛު މައުމޫން ޙަމީދު  ޖެނެރަލްކަމަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ
 ޢައްޔަންކުެރއްވުމާމެދު؛
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  55 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  36 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  17 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  53 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  39 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވި * ފާ 
 

 11.3-  ެގައިވާ ( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން  ސްރީލަންކާއަށް  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  ސޯޝަލިސްޓް  ޑިމޮކްރެޓިކް  ،މަތިން ގޮތުގެ 
ނޑައަޅާ   ޒަރީރު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު؛ ޒާހިޔާ  އަލްފާޟިލާ  ޒަފްނާ . ގ ސަފީރުކަމަށް  ކަ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  49 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 11.4- " ްބައިވެރިވުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ގައި " 2006 ކޮންވެންޝަން  ލޭބަރ މެރިޓައިމ 

 ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  މައްސަލަ 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  54 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  54 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 
 މަސައްކަތް  އެހެން  އިތުރު  (13)
 

 މުސާރައާއި  ނައިބުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ) 2009/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  11.5

 ކޮމިޓީން  ވަގުތީ  މެންބަރުންގެ  7 ބިލު  އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ  އަށް ( ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން 

 )ކުރިއަށް ގެންދެވުން( ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި 
 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .2

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު .3

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .4

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .5

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .6

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .7

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ .8

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  .9

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .10

 

  ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުަމށް ފުރުސަތަށް އެދިވަޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތ
ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  75 ަގާވއިދުގެއެރުވުމަށްފަހު، ރިޕޯުޓގެ ބަުހސް ނިންމަވާލެްއވި. އަދި 

 ނަންބަރު  ޤާނޫނު، ަގިއާވ ގޮތުގެމަތިން( ށ)ެގ ދަށުން، އެ ާމއްދާގެ ވަނަ ނަންބަރު( 3)

 އެެހނިހެން  މުސާރައާއި ނައިުބގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާއި) 2009/11

 ވި ިއްއވެ ވަނަ ކިޔުންންތި  ގެބިލު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ އަށް( ޤާނޫނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ
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  ާނިންމަވާލެއްވި އެޖެންޑާަގއި އިތުރު އެހެން މަސައްކަެތއް ނެތުމުން، ރިޔާަސތުން މިއަދުގެ ޖަލްސ 

 

______________________ 


