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 ޖަލްސާވަނަ  30ވަނަ އަހަުރގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/2/30/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ވަސް(ދު ބުާރސްފަތި) 2014 އޮަގސްޓް 28 ތާރީޚު:

 1435 ޛުލްޤައިދާ 2 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  11:01ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

 އަށް  13:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ގައި  13:46 މެންދުރު :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 15ގަިޑއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 30 ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު: :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 85 ހާޒިރުވެވަޑައިގަތް ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ބެލެހެއްޓެވީ:ރިޔާސަތު 

   

 

 

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 

 
 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ( ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 1)

  ް11.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

)ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން  2008/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  ުު ރިޕޯޓދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ 

 
 ިޤަުއމީ  ންތައްތަކާބެހޭކަ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ 

  ެމި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގައި އެއްވެސް މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ ރިޕޯުޓގ
 މަސައްކަތް ނިންމެވި.

 
 

  ް11.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

 
)ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުީމ  2007/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ރިޕޯޓުސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ 
 

 ިސަލާމަތު ޤައުމީ  ންތައްތަކާބެހޭކަ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ރިޟާ

  ިމެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި. އެމެންބަރުންނަކީ؛ 20މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގައ 

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  .1

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .3

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްާހމް އަޙްމަދު  .4

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .5

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .6

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު .7

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު .8

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .9
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 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .10

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .11

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .12

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .13

 ރިފާޢު  هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .14

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް .15

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .16

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ  .17

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .18

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .19

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު .20

  

 

  ް11.3އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

 
ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ، 2014ބައެއް ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލު 

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
 

 ިޤައުމީ ސަލާމަތު  ންތައްތަކާބެހޭކަ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ރިޟާ

  ިމެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި. އެމެންބަރުންނަކީ؛ 10މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގައ 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  .2

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .3

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .4

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .5

 هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .6

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .7
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 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  .8

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .9

 ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުހިތަދޫ ދެ .10

 

 

 ( ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 4)

  ް11.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

   ުފުލުހުންގެ ާޤނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިީޓން ނިްނމެވި ގޮތަށް ، 2008/5ޤާނޫނުނު ަނންބަރ
 ؛ވޯޓަށް އެއްސެވުންފާސްކުރުމާމެދު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  63 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  62 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  62 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 

  ް11.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

   ުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ިބލު ކޮމިޓީން ، 2007/1ޤާނޫނު ނަްނބަރ
 ؛އެއްސެވުންވޯޓަށް ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާމެދު 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  66 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން  65 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  65 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 
 

  ް11.3އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

   ،ުވޯޓަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާމެދު  2014ބައެއް ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލ
 ؛އެއްސެވުން

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  66 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  62 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  62 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 
 

 

 ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި  ގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ޖަލްސާ

______________________ 


