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 ސާޖަލް ވަނަ 8ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2014 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު އާދީއްތަ ) 2014 އޭޕްރީލް 27 ތާރީޚު:

 1435 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 27 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:311ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 އަށް  11:00 ން  10:31 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ަގއި  11:00 ފެށި ގަޑި:

 އަށް  1:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ަގއި  1:00 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  2:24 ފަހުމެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 54ރާއި ގަިޑއި 3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 17މެންބަރުން، ހުސްވަގުތުޮކޅު ފަހުން  34ހުސްވަގުުތކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން  54ދެވަނަ ހުސްވަގުުތކޮޅު ފަހުން ، މެންބަރުން

 

 ޝާހިދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

  2014/1/8/އޖ ނަންބަރު:އެޖެންޑާ  
                                                 

 ގަޑި ސްކުރެްއވުަމށްފަހު ފެށިފަޖަްލާސ  ަވޑަިއގެންަފއިުނވާތީ،ޖަލްސާ ފެށުމަށް ބޭނުްނވާ ޢަަދދަށް މެންަބރުން  -1

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 

 ގެ ދެން މަޖިލީހު

 28އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2014އޭޕްރީލް 

 ދުވަހު ހޯމަ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ން ކުރު ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަ  (3)

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  (6)

 ވަނަ  1 ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  28 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  6.1

 ފޮނުއްވާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ގޮތުގެމަތިން ނަންބަރުގައިވާ 
  އިއްވުން  މަޖިލީހަށް  ސިޓީފުޅު 

( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.2

 ރާއްޖެއިން  ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު  ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން   އެމިރޭޓްސްއަށާއި  އެރަބް  ޔުނައިޓެޑް  ،ކަ
 ރެސިޑެންޓް -ނޮން  ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖެއިން  ކުވެއިތަށް  އޮފް  ސްޓޭޓް 

 ،ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަމަޖެއްސެވުމަށް  އެމްބެސެޑަރުކަމަށް 
 ރައްޔިތުންގެ  ،ނަންފުޅު ޙަމީދުގެ  هللاޢަބްދު  އަލްފާޟިލް  ކްރެސްޓްވުޑް .މ

 މަޖިލީހުގައި  ދަށުން  ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ  171 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ 

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

( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.3

 ރާއްޖެއިން  ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު  ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
 އޮފް  ރިޕަބްލިކް ޕީޕަލްސް  ،ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން 

 ރެސިޑެންޓް -ނޮން  ކަނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ބަންގްލަދޭޝަށް 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަމަޖެއްސެވުމަށް  ޝަނަރުކަމަށް ހައިކޮމި 

 ،ނަންފުޅު ޢާޞިމްގެ މުޙައްމަދު  ޑޮކްޓަރ ވައިޖެހޭގެއާގެ.ގ ،ފޮނުއްވާފައިވާ
 ދަށުން  ގެ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ  171 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

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

( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.4

 ރާއްޖެއިން  ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު  ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ސަފީރުން  ނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޗައިނާއަށް  ،ކަ  ކަ

 ،ނުއްވާފައިވާފޮ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަމަޖެއްސެވުމަށް  ސަފީރުކަމަށް 
 ،ނަންފުޅު ޙަމީދުގެ  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް  ޙަމީދީމަންޒިލް / ލިފުށި އަ .ރ
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 ދަށުން  ގެ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ  171 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

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

 ޤަރާރު  ބިލާއި  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  ޖިލީހަށް މަ (7)

 ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ 7.1

 ދައުލަތުގެ ) 2013/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އަބޫބަކުރު 

 ބިލުގެ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޒިންމާވުމުގެ  ޚަރަދަށް 
 އިއްވުން  ކިޔުން  ފުރަތަމަ 

 މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  7.2

 ދިވެހި ) 2007/5 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޙަސަން  ރަފީޤް 

 ފުރަތަމަ  ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
 އިއްވުން  ކިޔުން 

 ޒަމީރު  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކިނބިދޫ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ 7.3

 ޚަރަދަށް  ދައުލަތުގެ ) 2013/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ކިޔުން  ފުރަތަމަ  ބިލުގެ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޒިންމާވުމުގެ 
 އިއްވުން 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (11)

 ބޭފުޅަކު  މެންބަރުކަމަށް  ހުސްވެފައިވާ  ކޮމިޝަންގެ  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  11.1

 ހޯއްދެވުމަށް  މަޝްވަރާ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި 
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ކޮމިޓީން  ކަންތައްތަކާބެހޭ  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  ،ނަންފުޅު
  ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި 

 މާއްދާއެއް  ފަހަތަށް  މާއްދާގެ  ވަނަ  6 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  11.2

 ،ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު އިޞްލާޙު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އިތުރުކުރުމަށް 
 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ކޮމިޓީން  ޢާންމު 

 ހޮއްވެވި  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ބިލު  ހުއްޓުވުމުގެ  ފުރައްސާރަކުރުން  ޖިންސީ  11.3

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ބިލު  އެ  ކޮމިޓީން  ވަގުތީ 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ވިޔަފާރި '' ފޮނުއްވާފައިވާ  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  އިތުރަށް  11.4

 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ '' ބިލު 
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 އަމިއްލަ  ،ފޮނުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ވިސްނެވުމަށް  އަލުން  11.5

 ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ،ބިލު ވިޔަފާރީގެ ފަރުދުންގެ
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ވިސްނެވުމަށް  އަލުން  11.6

 އިޤްތިޞާދީ '' ބިލު ސިޔާސަތުގެ  މުސާރައިގެ  ދައުލަތުގެ '' ފޮނުއްވާފައިވާ
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން 

 ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝާދު  ނާޒިމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫ 11.7

 އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ބިމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2002/1 ނަންބަރު 

 ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  ބިލު  ގެނައުމުގެ 
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ 

 ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު  ރިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށި  11.8

 އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ބިމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2002/1 ނަންބަރު 

 ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  ބިލު  ގެނައުމުގެ 
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ 

 ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  އިޖްތިމާޢީ  ބިލު  ކުށުގެ  ޖިންސީ  11.9

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ 

( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  11.10

 ޕާކިސްތާނަށް  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  އިސްލާމިކް  ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ 
ނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޖެނެރަލް  މޭޖަރ ރާޅާހާ . ހ ސަފީރުކަމަށް  ކަ

 ލީހުގެ މަޖި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނަންފުޅު  ޖަލީލުގެ ޢަލީ  މޫސާ ( ރޓ)
 ނަންފުޅު  އެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެދިވަޑައިގެން  މަޝްވަރާއަކަށް 
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  ސަލާމަތުގެ  ޤައުމީ  ދިރާސާކުރައްވައި 

 ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  11.11

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 78/71 ނަންބަރު  ޤާނޫނު '' ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވަ އަބޫބަކުރު 

 އެއަރޕޯޓް  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ ބޭރަށް  ރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން 
'' ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ  ޗާޖް  ސަރވިސް 

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ  މުޅި 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (12)
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ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ  މާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން  12.1

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން 
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 ން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު ދުވަ  (3)

 (2014/1/8/އޖ )އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1
 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  (6)
 

 ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ  1 ގެ ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  28 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  6.1

 އިއްވުން  މަޖިލީހަށް  ސިޓީފުޅު  ފޮނުއްވާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ގޮތުގެމަތިން
 

  ުއެ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެްއވީ މަޖިލީހުގެ އަީމން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު ައޙްމަދ
 މުޙަންމަދު 

 

  ިއެއަށްފަހު، އެ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީއަށް ފޮނުއްވ 

 

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

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން  ރާއްޖެއިން  ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު  ،ގޮތުގެމަތިން  އެރަބް  ޔުނައިޓެޑް  ،ކަ
ނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ކުވެއިތަށް  އޮފް  ސްޓޭޓް  އެމިރޭޓްސްއަށާއި   ރެސިޑެންޓް -ނޮން  ކަ

 ކްރެސްޓްވުޑް .މ ،ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަމަޖެއްސެވުމަށް  އެމްބެސެޑަރުކަމަށް 
 މާއްދާގެ  ވަނަ  171 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ،ނަންފުޅު ޙަމީދުގެ  هللاޢަބްދު  އަލްފާޟިލް 

 ނިންމެވުމަށް  އް ގޮތެ އްވައި ދިރާސާކުރަ ނަންފުޅު  އެ  ،އިޢުލާންކުރުމާއި މަޖިލީހުގައި  ދަށުން  ގެ ( ށ)
 މައްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ 

 

  ުއެ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެްއވީ މަޖިލީހުގެ އަީމން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު ައޙްމަދ
 މުޙަންމަދު 

 

  ްކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ އެއަށްފަހު، އެ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށ 

 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ދ) މާއްދާގެ ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.3

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން  ރާއްޖެއިން  ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު  ،ގޮތުގެމަތިން  ރިޕަބްލިކް  ޕީޕަލްސް  ،ކަ
ނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ބަންގްލަދޭޝަށް އޮފް  ރުކަމަށް ޝަނަ ހައިކޮމި  ރެސިޑެންޓް -ނޮން  ކަ

 މުޙައްމަދު  ޑޮކްޓަރ ވައިޖެހޭގެއާގެ .ގ ،ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަމަޖެއްސެވުމަށް 
 ދަށުން  ގެ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ  171 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ،ނަންފުޅު ޢާޞިމްގެ 

 މައްސަލައާގުޅޭ  ނިންމެވުމަށް  ގޮތެއް  ދިރާސާކުރައްވައި ނަންފުޅު  އެ  ،އިޢުލާންކުރުމާއި މަޖިލީހުގައި 
 މައްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ 
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  ުއެ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެްއވީ މަޖިލީހުގެ އަީމން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު ައޙްމަދ
 މުޙަންމަދު 

 

  ިއެއަށްފަހު، އެ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވ 

 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ދ) މާއްދާގެ ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  4.6

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން  ރާއްޖެއިން  ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު  ،ގޮތުގެމަތިން  ޗައިނާއަށް  ،ކަ
ނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން   ،ނުއްވާފައިވާފޮ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަމަޖެއްސެވުމަށް  ސަފީރުކަމަށް  ކަ

 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ،ނަންފުޅު ޙަމީދުގެ  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް  ޙަމީދީމަންޒިލް / އަލިފުށި .ރ
 ދިރާސާކުރައްވައި  ނަންފުޅު  އެ  ،އިޢުލާންކުރުމާއި މަޖިލީހުގައި  ދަށުން  ގެ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ  171

 މައްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ  ނިންމެވުމަށް  ގޮތެއް 
 

  ުއެ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެްއވީ މަޖިލީހުގެ އަީމން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު ައޙްމަދ
 މުޙަންމަދު 

 

  ިއެއަށްފަހު، އެ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވ 

 

 ޤަރާރު  ބިލާއި  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހަށް  (7)
 

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  7.1

 ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު އަށް ( ޤާނޫނު  ޒިންމާވުމުގެ ޚަރަދަށް  ދައުލަތުގެ) 2013/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 އިއްވުން  ކިޔުން  ފުރަތަމަ  ބިލުގެ 
 

  ުއަށް ިއޞްލާޙު ( ޚަރަދަށް ޒިްނމާވުމުގެ ޤާނޫނުދައުލަތުެގ ) 2013/7ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ގެނައުުމގެ ބިލު

 

 ޙަސަން  ރަފީޤް  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  7.2

 އަށް ( ޤާނޫނު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި ) 2007/5 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 އިއްވުން  ކިޔުން  ފުރަތަމަ  ބިލުގެ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 
 

  ުއަށް އިޞްލާުޙ ގެަނއުމުގެ ( ދިވެހި ސިވިްލ ސަރިވސްެގ ޤާނޫނު) 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ބިލު
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 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޒަމީރު  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކިނބިދޫ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  7.3

 ފުރަތަމަ  ބިލުގެ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޒިންމާވުމުގެ  ޚަރަދަށް  ދައުލަތުގެ ) 2013/7

 އިއްވުން  ކިޔުން 
 

  ުއަށް ިއޞްލާޙު ( ދައުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިްނމާވުމުގެ ޤާނޫނު) 2013/7ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ގެނައުުމގެ ބިލު

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (11)
 

 ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  ބޭފުޅަކު  މެންބަރުކަމަށް  ހުސްވެފައިވާ  ކޮމިޝަންގެ  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް  11.1

 މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެވުމަށް  މަޝްވަރާ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
 ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ކަންތައްތަކާބެހޭ  މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން  ،ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ 

 

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

 

  ްމެންބަރަކަށް އަދި ވަކި ޕާީޓައކަށް  1ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ޮކންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކުނ

 މެންބަރަކަށް ފުރުސަތު އެރުވި  1ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން 

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 )ޕީ.ޕީ.އެމް(ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  .1

  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .2
 )އެމް.ޑީ.އޭ( މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  .3

 )ޖޭ.ޕީ( މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙަންމަދު  .4

 )އެމް.ޑީ.ޕީ(ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .5

 

  ިއެއަށްފަހު، މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުްސ ނިންމަވާލެއްވ 

 

 

 

 

 

 އިތުރުކުރުމަށް  މާއްދާއެއް  ފަހަތަށް  މާއްދާގެ  ވަނަ  6 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  11.2

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ކޮމިޓީން  ޢާންމު  ،ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު އިޞްލާޙު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 
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  ،ބާރަށު ދާިއރާގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ޢާންމު މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއީވ
 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް

 

  ްއިޞްލާުޙ ހުށަހެޅިފައިވޭ. އެހެންކަމުން، ެއ އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހެޅުްއިވ  5މި ރިޕޯޓަށ

މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުސަތު އެރުވި. އަދި ތާއީދުުކރައްާވ 
 މެންބަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު އެރުވި 

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .3

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .4

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .5

 މުޙަންމަދު ޝިފާޒް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު .6

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .7

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  .8

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .9

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .10

 

  މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ފުރުސަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނިވ
 ނިންމަވާލެއްވި 

 

 

 

 

 

 ބިލު  އެ  ކޮމިޓީން  ވަގުތީ  ހޮއްވެވި  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ބިލު  ހުއްޓުވުމުގެ  ފުރައްސާރަކުރުން  ޖިންސީ  11.3

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި 
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  ،ެއ ބިލު ދިރާސާުކރެއްވި ަވގުތީ ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރު، މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްީވ
 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 

 ްިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ. އެހެްނކަމުން، އެ އިޞްލާޙުތައް ހުަށހެޅުއްިވ  5 މި ރިޕޯޓުގަިއވާ ބިލަށ

މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުސަތު އެރުވި. އަދި ތާއީދުުކރައްާވ 
 މެންބަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު އެރުވި 

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު  .1

 

  ްފުރުސަތަށް އެދިަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރަށް ފުރުސަތު އެުރވުމަށްފަހު މި ރިޕޯޓުގެ ބަުހސ
ވަނަ ( 3)ގެ ( ހ)ވަަނ މާއްދާގެ  75 ގަވާއިުދގެ. އަދި އެހެންަކމުން، ނިންމަވާލެއްވި

 ފުރައްސާރަކުރުން ޖިންސީމަތިން، ގަިއވާ ގޮުތގެ ( ށ)ދާގެ ގެ ދަށުން، އެ މާއްނަންބަރު
 ވި ިއއްވެ  ތިންވަނަ ކިޔުން ގެބިލު  ހުއްޓުވުމުގެ

 

 އިޤްތިޞާދީ '' ބިލު  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ވިޔަފާރި '' ފޮނުއްވާފައިވާ  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  އިތުރަށް  11.4

 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން 
 

  ،ީއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު، މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ
 ޙަމީދު هللا އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 

  ްިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ. އެހެްނކަމުން، އެ އިޞްލާޙުތައް ހުަށހެޅުއްިވ  2މި ރިޕޯޓުގަިއވާ ބިލަށ

މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުސަތު އެރުވި. އަދި ތާއީދުުކރައްާވ 
 މެންބަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު އެރުވި 

 

 ަށް އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެްއެކވުމަށް އެްއވެްސ މެންބަރަކު ފުުރސަތ
ގެ ދަށުން، އެ ވަނަ ނަންބަރު ( 3)ެގ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  75 ގަާވއިދުގެ އެހެންކަމުން، 

 ތިންވަނަ ިކޔުން ގެބިލު ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ވިޔަފާރިމަތިން، ގަިއވާ ގޮތުގެ ( ށ)ދާގެ މާއް
 އިްއވެވި 

 ،ބިލު ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  ،ފޮނުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ވިސްނެވުމަށް  އަލުން  11.5

 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ 
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  ،ުމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރ
 ޙަމީދު هللا އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 

  ިށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ލިބިފައެއް ުނވޭ ރިޕޯޓަމ 

 

  .ޭމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެްއެކވުމަށް އެްއވެްސ މެންބަރަކު ފުުރސަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނުވ
ގެ ދަށުން، އެ ވަނަ ނަންބަރު ( 3)ެގ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  75 ގަާވއިދުގެ އެހެންކަމުން، 

 ތިްނވަނަ ިކޔުންބިުލގެ  ިވޔަފާރީގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ަމތިން، ަގިއވާ ގޮތުގެ( ށ)ދާގެ މާއް
 އިްއވެވި 

 

 ދައުލަތުގެ '' ފޮނުއްވާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ވިސްނެވުމަށް  އަލުން  11.6

 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ '' ބިލު  ސިޔާސަތުގެ  މުސާރައިގެ 
 

  ިރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު، މ
 ޙަމީދު هللا އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 

 ަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ލިބިފައެއް ުނވޭ މި ރިޕޯޓ 

 

 ެންފަެއއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެްއެކވުމަށް އެްއވެްސ މެންބަރަކު ފުުރސަތަށް އެދިަވޑަިއގ
ގެ ދަށުން، އެ ވަނަ ނަންބަރު ( 3)ެގ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  75 ގަާވއިދުގެ އެހެންކަމުން، 

 ންވަނަ ކިޔުން ތިގެ ބިލު  ސިޔާސަތުގެ މުސާަރއިގެ ދައުލަތުގެ، ަމތިންގަިއވާ ގޮތުގެ( ށ)ދާގެ މާއް
 އިްއވެވި 

 

 2002/1 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝާދު  ނާޒިމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫ  11.7

 ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ބިމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި 

 

  ،އިނގުަރއިދޫ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްީވ
 ޙަމީދުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 

 ަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ލިބިފައެއް ުނވޭ މި ރިޕޯޓ 

 

  .ޭމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެްއެކވުމަށް އެްއވެްސ މެންބަރަކު ފުުރސަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނުވ
ގެ ދަށުން، އެ ނަންބަރު ވަނަ ( 3)ެގ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  75 ގަާވއިދުގެ އެހެންކަމުން، 
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 ބިމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ) 2002/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،މަތިންގަިއވާ ގޮުތގެ ( ށ)ދާގެ މާއް

 އިްއވެވި  ންވަނަ ިކޔުންތިގެ ބިލު ގެަނުއމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު

 

 2002/1 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު  ރިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށި  11.8

 ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ބިމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި 

 

  ޫމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްީވ، ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، އިނގުަރއިދ
 ޙަމީދުهللا ޙަމްދޫން ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު 

 

 ަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ލިބިފައެއް ުނވޭ މި ރިޕޯޓ 

 

  .ޭމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެްއެކވުމަށް އެްއވެްސ މެންބަރަކު ފުުރސަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނުވ
ގެ ދަށުން، އެ ވަނަ ނަންބަރު ( 3)ެގ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  75 ގަާވއިދުގެ އެހެންކަމުން، 

 ބިމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ) 2002/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،މަތިންގަިއވާ ގޮުތގެ ( ށ)ދާގެ މާއް

 އިްއވެވި  ންވަނަ ިކޔުންތިގެ ބިލު ގެަނުއމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު

 

 ރިޕޯޓްްް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  އިޖްތިމާޢީ  ބިލު  ކުށުގެ  ޖިންސީ  11.9
 

  ،ީފުަވއްމުލަކު ެދކުނު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު، އިޖްތިމާޢީ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ
 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ލިބިފައެއް ުނވޭ މި ރިޕޯޓ 

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  .1

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ   .2

 

  ްފުރުސަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސ
 ގެ ދަށުން، އެ ވަނަ ނަންބަރު( 3)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  75 ގަާވއިދުގެ. ނިންމަވާލެއްވި

 ިއްއވެވި  ންވަނަ ކިޔުންތި ބިލުގެ  ކުށުގެ ޖިންސީ ،މަިތންަގިއވާ ގޮުތގެ( ށ)ދާގެ މާއް
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 ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ ( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  11.10

ނޑައަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޕާކިސްތާނަށް  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  އިސްލާމިކް   ރާޅާހާ . ހ ސަފީރުކަމަށް  ކަ
 ލީހުގެ މަޖި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނަންފުޅު  ޖަލީލުގެ  ޢަލީ  މޫސާ ( ރޓ) ޖެނެރަލް  މޭޖަރ

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

 

  ،ީމުޤަްއރިރު، ަނއިބު ކޮމިޓީގެ ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ
 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

  މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް .1

 

  ްފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ފުރުސަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންނަށ
 .ނިންމަވާލެއްވި

 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 11.11

 ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ބޭރަށް  ރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 78/71 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ''

 މުޅި '' ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ  ޗާޖް  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް  އަތުން 
 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ 

 

  ،މުޅި މަޖިލިސް އެުކގައި ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު، މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއީވ
 ޝާހިދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު

 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ   .1

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .2

 މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  .3

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .4

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .5

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .6

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .7

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .8
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 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .9

 

  ްފުރުސަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސ
ގެ ދަށުން، އެ ވަނަ ނަންބަރު( 3)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  75 ގަާވއިދުގެ. ނިންމަވާލެއްވި

 އެއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ) 78/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ަމތިންގޮތުގެ ަގިއވާ( ށ)ދާގެ މާއް

( ޤާނޫނު ނެގުމާބެހޭ ޗާޖް ސަރވިސް އެއަރޕޯޓް އަތުން ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖޭން
 އިްއެވވި  ވަނަ ިކޔުންތިންގެ ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް

 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (12)
 

 މުސާރައާއި  ނައިބުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ) 2009/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  12.1

 ވޯޓަށް  ފާސްކުރެއްވުމާމެދު  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން 
 އެއްސެވުން 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  54 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  35 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  15 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 

 

 

 

 ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  ގޮސްފައިވާ  ހިސާބަށް ނިންމާ  ވޯޓުން  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ދުވަހުގެ  12.2

 އެއްސެވުން 
 

 11.1-  ްބޭފުޅަުކ ޕޮލިސް އިންެޓގްިރޓީ ކޮމިޝަންެގ ހުސްވެފަިއވާ މެންބަރުކަމަށ

ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ 
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅު، މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ 
 ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓް

o  ްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރުކްޝާނާ އިބްރާހީމް، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ މ. ލިޔާގެ އަލ
 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  52 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  29 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  20 ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 11.2- ެމާއްދާެއއް ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ 6 ަގވާއިުދގެ މަޖިީލހުގެ ރައްޔިތުންގ 

 ކޮމިޓީން ޢާންމު ،ދިރާާސކުރެްއވުމަށްފަހު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިތުރުކުރުމަށް
 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ

o  ެއިޞްލާޙެއް މަޖިލީހުން  4އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން  5ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އ

ފާސްކުރެއްވި، އެހެންކަމުން، އެ އިޞްލާޙުތަކާއެކު އެ ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު 
 ވޯޓަށް އެއްސެވި؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  51 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  48 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
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 11.3-  ުދިާރސާކުރެްއވުމަށް ހޮްއވެިވ ވަުގތީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަުކރުން ހުއްޓުވުުމގެ ބިލ

 ކޮމިޓީން އެ ބިލު ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓް

o  ެއިޞްލާޙެއް މަޖިލީހުން  3އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން  5ބިލަށް ހުށަހެޅުނު އ

ފާސްކުރެއްވި، އެހެންކަމުން، އެ އިޞްލާޙުތަކާއެކު އެ ބިލު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު 
 ވޯޓަށް އެއްސެވި؛

 

 ޓު ނަތީޖާ ވޯ

 މެންބަރުން  51 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  44 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  46 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 11.4-  ާވިަޔފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ބިލު''އިތުރަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާަފއިވ ''

 ގޮުތގެ ރިޯޕޓްއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެވި 

o  ުމަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި، އެހެންކަމުން، އެ އިޞްލާޙުވެސް  2އެ ބިލަށް ހުށަހެޅުނ

 އިޞްލާޙުތަކާއެކު އެ ބިލު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި؛
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  51 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  47 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
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 11.5-  ެއަލުން ވިސްނެވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ، އަިމއްލަ ފަރުދުންގ

 ވިޔަފާީރގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

o ި؛އެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވ 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  45 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  40 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  40 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  21 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 11.6-  އަލުން ވިސްނެވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއާވ

ދިރާސާކުރައްަވިއ އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީން '' ދައުލަުތގެ މުސާރަިއގެ ިސޔާސަތުގެ ބިލު''
 ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

o އެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި؛ 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  44 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  39 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  39 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 11.7-  ،ާ2002/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ނާޒިމް ރަޝާދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވ 

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން އަށް ( ޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއް)
 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
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o  ުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި؛އެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވ 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  45 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  43 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 11.8-  ުވިލުފުށި ދާއިރާގެ ެމންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރ

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުީމ  (ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިބމާބެހޭ ޤާނޫނު) 2002/1

 ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް 

o އެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި؛ 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  44 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  43 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 11.9-  ްޖިންސީ ކުށުގެ ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓ 

o އެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި؛ 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  44 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން  35 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  35 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  18 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ސްވި * ފާ 
 

 11.10-  ެގަިއވާ ( ދ)ވަނަ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގ

ނަޑއަާޅ  ގޮތުގެމަތިން، ިއސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޕާކިސްތާނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަ
ޢަލީ ޖަލީލުގެ ނަންފުުޅ މޫސާ ( ރޓ)ރާޅާހާ މޭޖަރ ޖެނެރަލް . ސަފީރުކަމަށް ހ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަާރއަކަްށ އެިދވަަޑއިގެން ހުށަހަުޅއްވާަފއިވާތީ ެއ 
 ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްަވއި ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް 

o  ީނޑައަޅާ ސަފ ރުކަމަށް އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޕާކިސްތާނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަ
ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލު ( ރޓ)ރާޅާހާ މޭޖަރ ޖެނެރަލް . ހ

 މަޝްވަރާއެރުވުމާމެްެދު؛
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  46 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  45 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  45 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  23 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 11.11-  ެމެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިާރގ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓަކުން ާރއްޖޭން ) 78/71ޤާނޫނު ނަންބަރު ''ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަ، 

އަްށ ( ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ެއއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު
ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮތުެގ  މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން'' އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު

 ރިޕޯޓް
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o  ުކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް މުޅި މަޖިލިސް އެ ބިލ
 އެއްސެވި؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  43 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  32 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު: ނުފެންނަކަމަށް

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  33 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  17 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ިއިތުރު އެހެން މަސައްކަެތއް ނެތުމުން، ރިޔާަސތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި އެޖެންޑާަގއ 

 

______________________ 


