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 ޖަލްސާވަނަ  27ވަނަ އަހަުރގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/2/27/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ވަސް(ދު ހޯމަ) 2014 އޮަގސްޓް 25 ތާރީޚު:

 1435 ޝަްއވާލް 29 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:00ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

 އަށް 13:32ން  12:30އަިދ  އަށް 11:00 ން 10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

ނޑުްއވާލެްއވި ަގޑި:  އަށް  14:29ން  14:001 ޖަލްސާ މެދުކަ

 ގައި  14:30މެންދުރުފަހު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް  29ގަިޑއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 34 ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު: :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 81 ހާޒިރުވެވަޑައިގަތް ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   

 

                                                 
1
ތަކާ ގުޅޭ ސްޕެޝަލް އިކޮޮނމިކް ޒޯންގެ ބިލު، އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީން ިދރާސާުކރަްއަވިއ ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް މެްނބަުރން ުހށަހެޅުްއވި ިއޞްލާޙު - 

ނުޑްއވާލެްއވި މަަސއްކަތަށް އިުތރު ަވގުތު ބޭުނންވާތީ   ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ެމދުކަ

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 

 
 ސުވާލު  (1)

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ:  

  ުއެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ  އޮފް  މިނިސްޓަރ، ރިޔާޟް هللا ޢަބްދު  ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ

 ؛ސުވާލު އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމްއާ ކުރައްވާ 

o ހިރިލަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ . މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ، ތ
 ތަފްސީލު ދެއްވަފާަނންތޯ؟މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިަފއިވާ ގޮތުގެ 

  ިމެންބަރުން މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރެއްވި. އެ މެންބަރުންނަކީ؛ 14އިތުރު ސުވާލުކުރުމުގެ ވަގުތުގައ 

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .1

 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު  .2

 މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .3

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .4

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .5

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .6

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން  .7

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު  .8

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .9

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .11

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  .11

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު  .12

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު .13

 ރަޝީދު އަޙްމަދު ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .14

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (2)
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  ް9.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ:  

 2009/9ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އިޞްލާޙު އަށް ( ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު )

 ލު ގެނައުމުގެ ބި 

  ެދެވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2014ގައި ބޭއްވުނު،  2014ޖުލައި  16 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގ

 ޖަލްސާގައި ވަނަ  14ދައުރުގެ 

  ުވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވުމުގެ ވަގުތުގައި ބިލު ހުށަެހޅުއްވި މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްމި ބިލ
 ބިލު އަނބުރާ ގެންދެވިރިޔާޟް ރަޝީދު 

 

  މަސައްކަތް  ނުނިމިހުރި  (3)

  ް10.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ : 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޞިއްޙީ 
 ގެންދެވުން  ބަހުސްކުރިއަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށް 

  ިެމންބަރުން މި ބިަލށް ވާހަކަދެއްކެވި. އެ މެންބަރުންނަކީ؛ 7ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް )ދެވަނަ ފުރުޞަތު(

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް .1

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް  .2

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  .3

 هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .4

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .5

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން .6  ކަ

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .7

  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް )ދެވަނަ ފުރުޞަތު(

 

o ްކަެދއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ުހރިހާ މެންބަރުން ާވހަކަދައްކަވައި ގައި ވާހަމި ބިލުގެ ބަހުސ
  ނިމުމުން ބިލްގެ ަބހުސް ނިންމެިވ.

  ް10.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ : 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/7ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކުރިއަށް  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ( ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުއިދާރީ ދާއިރާތައް 

 ގެންދެވުން 
 

 ީއެންމެ މެންބަރެއް. އެއީ؛ މިބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ވާަހކަދެއްކެވ 

 
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް. 1

 

o  ިވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންަބރުން ފުރުސަތު ދޫކޮށްލެއްވުމުން، މި ބިލުގެ ބަހުސްގައ

 ބިލްގެ ބަހުސް ނިންމެވި.

 

 ( ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 4)

  ް11.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

ވަނަ މާއްދާ  111ވަނަ މާއްދާއާއި،  107ވަނަ މާއްދާއާއި،  77ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  40އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި އަދި 

 ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވުން އިޞްލާޙުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ޢާންމު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
 

 
 

 ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް .1

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .2

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .3

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .4

 

  ް11.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 
 

 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން 
 

 ިއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ދެއްވީ،ހުށަހަޅުއްވައި މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ
 ލް ޚަލީ هللا މެންބަރު ޢަބްދު
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  ްރިޕޯޓަށް މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިނ
މިމަސައްކަތް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅޭނެ އިޞްލާހުތަކާއި ހުށަނޭޅޭނެ އިޞްލާޙުތައް ވަކިކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާތީ 

 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. 

 

 އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  ( ވޯޓަށް 5)

  ް12.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

   ުޚިދުމަތުގެ  ޞިއްހީ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޝިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނައިފަރު  ފަރާތުން، ސަރުކާރ 
 ؛މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން ބިލު  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ފަންނީ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  79 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  77 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  77 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  39 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 ިމިބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވ 

 

  ް10.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

  ްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިނގިިލ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ކޮމިއުނިކޭޝަނ
 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުަމށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބިލު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 



 6 

 މެންބަރުން  79 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  74 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ުކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެމިބިލ 

 

 ް10.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

  ،ާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވ
 ؛މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުންބިލު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  78 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  77 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  77 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  39 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 ިމިބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވ   
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  ް10.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

  ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/7ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރ
މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ( އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

 ؛ވޯޓަށް އެއްސެވުން

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  79 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  68 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި * ފާހެއްނު

 

 

  ް11.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

  ެވަނަ މާއްދާ  111ވަނަ މާއްދާއާއި،  107ވަނަ މާއްދާއާއި،  77ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ
ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  40އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި އަދި 

 ؛ވޯޓަށް އެއްސެވުން ށްގެ ރިޕޯޓައިޞްލާޙުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ޢާންމު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  78 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  67 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  03 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  04 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  70 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި
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 މެންބަރުން  36 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވިިި * 

 

 .ިމި ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްވ 

 

  ްސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓަށ
މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާތީ ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ 

ނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު  ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވަން ހަމަޖެިހަފިއާވ  ޖަލްސާ އަލުން ފެއްޓެވިއިރު، މިއަދުގެމެދުކަ
 ވަގުތު ޖެހިފައިވާތީ، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި

______________________ 


