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 ޖަލްސާވަނަ  29ވަަނ ދައުރުގެ ތިންވަނަ އަހަުރގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/3/29/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 (ވަސްދު ުބރާސްފަތި) ، 2014 ޑިސެންބަރު 25 ތާރީޚު:

 1436 ރަބީޢުލްއައްވަލް 3 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި 9:02ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

 އަށް  13:30ން  10:22 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 އަށް  13:54 :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 44ގަިޑއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 26 ފެށުނުއިރު:ޖަލްސާ  :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 66 ހާޒިރުެވވަަޑއިގަތް ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  

 

 

 

  
    

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ( 5)

       5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

o  ްމާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތައ

ބެލެހެއްޓުމާއި، ާމލޭ ސިޓީގެ ޕާކުތަކާއި މައިދާންތައް ބެެލހެއްޓުމުެގ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިިނސްޓްރީތަކުގެ  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އެ

 އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

  ްއަްށ ފޮނުވަްނ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށ

 ވި ނިންމެ

 
 

 ުު ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލމަޖިލީހަށް  (6)

 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

o  ،ާ2009/9 ަނންބަރު  ޤާނޫނުހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވ 

 އަށް( ާޤޫނނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން)
 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންގެ ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

 6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

o ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލ
 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ 

 
 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން ( 7)
 7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
o ުބިލު ގެނަުއމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ބޭންކިންގއާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/24 ނަްނބަރު ޤާނޫނ ،

 ރިޕޯޓު ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިާރސާކުރައްވައި އަލުން ކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީ

 ެއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ނުލިބޭ ބިލަށް  އ 

  ުއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ  ،ވީމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުްއވައިދެއްއެ ރިޕޯޓ

 މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު 

 ެީތ، ރިޔާސަތުން ވަގުތުގައި އެއްވެސް މެންބަރެއް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ އެރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގ
 އިއްވެވިވަނަ ކިޔުން  3އެ ބިލުގެ 
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o ުޤައުމީ ، ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާޫނނު ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2002/1 ނަްނބަރު ޤާނޫނ

 ރިޕޯޓު ގޮތުގެ ނިންމެވި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ތަރައްޤީގެ

 ެއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ނުލިބޭ ބިލަށް  އ 

  ުދާއިރާގެ  ހޯރަފުށިމުޤައްރިރު، ނައިބު ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ  ،ވީމަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުްއވައިދެއްއެ ރިޕޯޓ

  މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްމެންބަރު 

 ؛ވިވާހަކަދެއްކެ މެންބަރުން 13އެރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު  .1

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  .2

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  ގެމަނަފުށި .3

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .4

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .5

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން  .6

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .7

 ޙިލްމީ هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ތިނަދޫ އުތުރު .8

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .9

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ .10

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .11

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .12

 އަޙްމަދު ރަޝީދުގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .13

 

  ިއެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަަކދައްކަވައި ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ
 ވަނަ ކިޔުން އިއްވެވި  3ރިޔާސަތުން އެ ބިލުެގ ނިމުމުން، 

 
 7.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

o ެރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ބިލު، ޤައުމީ  އެކްސްޓްރަޑިޝަންގ 

 ެއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ނުލިބޭ ބިލަށް  އ 

  ުޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ގުރައިޫދ ދާއިރާގެ  ،ވީމަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުއްވައިދެއްއެ ރިޕޯޓ
 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

  ިވި؛ވާހަކަދެއްކެއް މެންބަރެ އެންމެއެރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ޢުޘްމާން  ޖަީމލް އު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެމަނަފުށި .1
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  ްރިޔާސަތުން އެ އިތުރު މެންބަަރކު އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ، ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ވާހަކަދެއްކެވުމަށ

 ވަނަ ކިޔުން އިއްވެވި 3ބިލުގެ 

 
 

 7.4އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

o ުެގ ކޮމިޓީން ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާޫނނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުެގ ބިލު، ޤައުމީ ސަލާމަތ

 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

  ްއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ނުލިބޭ އެ ބިލަށ 

  ުޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ގުރައިޫދ ދާއިރާގެ  ،ވީމަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުއްވައިދެއްއެ ރިޕޯޓ
 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

  ،ީރިާޔސަތުން އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އެއްވެސް މެންބަރެއް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތ
 ވަނަ ކިޔުން އިއްވެވި 3ބިލުގެ 

 
 

 7.5އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

o   ެއިޞްލާޙު  ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  94ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

  ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ޢާންމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

  ްއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ނުލިބޭ އެ ބިލަށ 

  ުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ފުވައްމުލަކުޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު،  ،ވީމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްއެ ރިޕޯޓ
 ފަޒާދު  ޢަލީ މެންބަރު

  ،ީރިާޔސަތުން އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އެއްވެސް މެންބަރެއް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތ
 ވަނަ ކިޔުން އިއްވެވ 3ބިލުގެ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 8)

  ާ7.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ުބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ބޭންކިންގއާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/24 ނަންބަރު ޤާނޫނ ،

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް ށް ފާސްކުރުމާމެދު ނިންމެވިގޮތަ  ކޮމިޓީން

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

http://www.majlis.gov.mv/di/download/gaumee_salaamathabehey_committee-report/Jinaaee%20Massalathakugai%20Qanooni%20eheetherikan%20Badhalukurumuge%20Bill_Final.pdf
http://www.majlis.gov.mv/di/download/gaumee_salaamathabehey_committee-report/Jinaaee%20Massalathakugai%20Qanooni%20eheetherikan%20Badhalukurumuge%20Bill_Final.pdf
http://www.majlis.gov.mv/di/download/gaumee_salaamathabehey_committee-report/Jinaaee%20Massalathakugai%20Qanooni%20eheetherikan%20Badhalukurumuge%20Bill_Final.pdf
http://www.majlis.gov.mv/di/download/gaumee_salaamathabehey_committee-report/Jinaaee%20Massalathakugai%20Qanooni%20eheetherikan%20Badhalukurumuge%20Bill_Final.pdf
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 މެންބަރުން  57 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  59 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
  

 

 

  ާ7.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ުޤައުމީ ، ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2002/1 ނަންބަރު ޤާނޫނ

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް ށް ފާސްކުރުމާމެދު ނިންމެވިގޮތަ ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  58 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  03 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  61 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
  

 

 

  ާ7.3 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ެކޮމިޓީން ، ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ބިލު، ޤަުއމީ އެކްސްޓްރަޑިޝަންގ

 އެއްސެވުން؛ޯވޓަށް ށް ފާސްކުރުމާމެދު ނިންމެވިގޮތަ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 
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 މެންބަރުން  64 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން  58 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރު  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  60 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
  

 

 

  ާ7.4 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ްޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ިބލު، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީނ

ވޯޓަށް ށް ފާސްކުރުމާމެދު ނިންމެވިގޮތަކޮމިޓީން  ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  51 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  03 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރު  07 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  54 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 

  ާ7.5 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ެވަނަ މާއްދާގެ )ދ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިްޞލާޙު  94ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގ

 އެއްސެވުން؛ޯވޓަށް ށް ފާސްކުރުމާމެދު ނިންމެވިގޮތަދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން 
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  60 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރުން  02 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  62 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  32 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 * ފާސްވި 

 

 

 

 .ިމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
 
 

______________________ 


