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 ޖަލްސާވަނަ  20ވަަނ ދައުރުގެ ތިންވަނަ އަހަުރގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/3/20/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 (ވަސްދުހޯމަ ) ، 2014 ޑިސެންބަރު 1 ތާރީޚު:

 1436 ޞަފަރު 9 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި 09:00ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

  އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 އަށް  13:31ން  12:12 :ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު

 އަށް  14:02 :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 3:13 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 26 ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު: :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 71 ހާޒިރުެވވަަޑއިގަތް ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 މޫސާ މަނިކު ރައީސް ނައިބު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

  

 

 
   

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދެވި ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 

 

 ސުވާލު ( 5)
 

  ް5.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 ުކުރައްވާ ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރުއާ هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދ

 ސުވާލު؛

 ްކުރައްވަވާ  އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަތަކުގައި ދިވެހިން ބައިވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށް ތިޔަ މިނިސްޓްރީއިނ

  މަސައްކަތަކީ ކޮބައިތޯ؟

  ްއިތުރު ސުވާލުކުރެއްވި މެންބަރުނ 
 

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު  .2

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .3

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު .4

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު .5

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  .6

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .7

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު .8

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .9

 ންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެ .01

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .00

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .01

 

 ( އިބްތިދާއީ ބަހުސް 6)
 

  ް6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

 ެހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް  85ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  77މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގ

 ވިޮގތުގެ ރިޕޯޓުއިޞްލާޙުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ޢާންމު ކޮމިޓީން ިނންމެ

  ެއިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ ރިޕޯޓަށްއ 
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  ުކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ގެ މުޤައްރިރު، ޢާންމު ކޮމިޓީ ،ވީމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްއެ ރިޕޯޓ

 ޢާރިފް

  ެ؛މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި 15ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި  ރިޕޯޓުގެއ 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .1

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .2

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .3

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .4

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .5

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .6

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .7

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .8

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  .9

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .10

 ގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ ދާއިރާ .11

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .12

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ .13

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .14

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .15

 

  ް6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 ުޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ،ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލ 

 ެބިލަށް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ އ 

 ެގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގެ މުޤައްރިރު، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު އ
 ރިޟާ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 

  ި؛މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި 8އެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .1
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 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .2

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ .3

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .4

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .5

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .6

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .7

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .8

 

  ް6.3އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

  ުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙު ގަނައުމުގެ ބިލު، އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީން  2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރ(

 ރިޕޯޓުދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ 

 

 ެއިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ  2ބިލަށް  އ 

 

  ެދާއިރާގެ  ނިލަންދޫގެ ުމޤައްރިރު، ކޮމިޓީއިޤްތިޞާދީ  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓުއ
 ޚަލީލް هللا ޢަބްދުމެންބަރު 

 

  ި؛މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި 7އެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު .2

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .3

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .4

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .5

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް .6

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .7

 
 
 
 

  ާ6.4 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 
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  ުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫުނ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 91/9ނަްނބަރު ޤާނޫނ(، 
 ރިޕޯޓު ރައްވައި އިޞްލާޙުކުރެއްވިގޮތުގެއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކު

 

 ެބިލަށް އިޞްލާޙެއް ލި އiޭބިފައެްއ ނުވ 

 

 ުހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެ މުޤައްރިރު، ކޮމިޓީއިޖްތިމާޢީ  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހަށް އެ ރިޕޯޓ
 ޢަލީ މުޙައްމަދު

 

  ި؛ެމންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި 2ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 
 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .2

 އެހުން ހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ވޯޓަށް އެ ( 6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ެވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް  85ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  77މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގ
ވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ޢާންމު ކޮމިޓީން ނިންމެ

 އެއްސެވުން؛ނިންމެވިގޮަތށް ފާސްކުރުމާމެދު ވޯޓަށް  ކޮމިޓީން

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  52 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރު  15 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  67 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި * 
 

  ެގޮަތށް ފާސްވި ނިންމެވި ރިޕޯޓު ކޮމިޓީންއ 

 

  ެ6.2ޖެންޑާ އައިޓަމް އ 

 ުޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިްނމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުުު ،ށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލުކ 
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  58 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  10 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  58 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި * 
 

  ިއެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮަތށް ފާސްވ 

 
  ެ6.3ޖެންޑާ އައިޓަމް އ 

  ުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ( އަށް އިޞްލާޙު ގަނައުމުގެ ބިލު،  2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރ(
( ގެ ދަުށން / ނވަނަ މާއްދާގެ ) 83ޓުގެ ރިޕޯއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ 

މުޙައްމަދު  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ،ފަހަަތށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް( ނ) 10
 ހުށަހަޅުއްވައި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ތާއީދުުކރެއްވި އިޞްލާޙަށް ޥޯޓަށް އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  23 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  42 ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  65 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވި ފާ * 

 

  ުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ( އަށް އިޞްލާޙު ގަނައުމުގެ ބިލު،  2006/3ޤާނޫނު ނަްނބަރ(
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދުށން /  83ޓުގެ ރިޕޯއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ 

ހުށަހަޅުއްވައި މަކުނުދޫ )ބ( އިޞްލާޙްކުރެއްވުމަށް، މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު  5

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙަށް ޥޯޓަށް އެއްސެވުން؛



 7 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  23 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  42 މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރުން  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  65 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވި ފާ * 

 
  ުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގަނައުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީން  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރ(

 ޯޥޓަށް އެއްސެވުން؛ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރުމާމެދު 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  41 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  25 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  66 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި * 
 

 ިޮގތަށް ފާސްވިއެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވ 
 
 
 

  ާ6.4 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 
  ުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު( ައށް އިްޞލާޙު  91/9ނަްނބަރު ޤާނޫނ(

 ޥޯޓަށް އެއްސެވުން؛ނިންެމވިގޮތަށް ފާސްކުރުމާމެދު ކޮމިޓީން  ،ގެނައުމުގެ ބިލު
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  67 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  67 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި * 
 

 ިއެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިޮގތަށް ފާސްވ 
 

  ެރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި  ގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ޖަލްސާ މިއަދުގ. 
 

______________________ 


