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  ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
  

  ޖަލްސާ ވަނަ 16ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2011  :ޖަލްސާ

  )ދުވަސްހޯމަ ( 2011އޭޕްރީލް  11  :ތާރީޚު

  1432 ޖުމާދަލްއޫލާ 7  

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ   :ތަން

   ގައި 9:01ހެނދުނު   :ގަޑިފެށި 

  ގައި 11:05ން  10:30  :އިންޓަވަލް

  ގައި 13:30ން  12:29  :ހުސްވަގުތުކޮޅު

 ގައ13:51ި  މެންދުރު  :ނިމުނު ގަޑި

  މިނެޓް 14އި ރާގަޑިއި 3  :ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތުޖަލްސާގައި 

، މެންބަރުން 61މެންބަރުން، އިންޓަވަލް ފަހުން  64އިންޓަވަލް ކުރިން   :ހާޒިރީ

  .މެންބަރުން 76ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު  :ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ

  އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް   

  

 

މަޖިލީހުގެ  ދެން

  ،ލްސާއެއް އޮންނާނީޖަ

ވާ  2011 އޭޕްރީލް 12

  ދުވަހުއަންގާރަ 
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  އިން 2011/1/16/އޖ: އެޖެންޑާ ނަންބަރު

  :ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން

  އިޢުލާނުކުރުހުގެ އެޖެންޑާ ދުވަ  )3(

  އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  3.2

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  )4(

  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  4.1

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ   4.2
ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ 
ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް 
އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާނުކުރަން 128

ވަނަ  2011ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2011އޭޕްރީލް  4  4.3
ވަނަ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ ކިޔުން  13އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

އިއްވާފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރެާގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ( 91/9ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 4އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، ) ޤާނޫނު ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ
ގައި އެބިލު އިޞްލާޙު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި  2011އޭޕްރީލް 

އަނބުރާގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު 
އަދި އެ . ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވާތީ، އެކަން މަޖލީހަށް އިޢުލާންކުރަން

  ނބުރާގެންދެވީ ކަމުގައި ނިންމަންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ބިލު އަ

  ސުވާލު  )5(

 އޮފް މިނިސްޓަރ ރަޝީދު، ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި  5.1
 މުޙަންމަދު އަލްފާޟިލް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ހައުސިންގ
  ސުވާލު ކުރައްވާ އަސްލަމާ

  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  )7(

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،   7.1
އަށް ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ 
  ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން

މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ  7.2
ގޭންގު ކުށްތައް މަނާކުރުމާބެހޭ ( 2010/18ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ) ޤާނޫނު
  ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން

  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  )11(

ވަނަ މާއްދާގެ  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   11.1
ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި، ) ރ(

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ 
ނަންފުޅުތައް މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ދެ ބޭފުޅެއްގެ 

ޓީން ދިރާސާކޮށް ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމި
 ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕްޯޓ

) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( 2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  11.2
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން 

  ހެޅުއްވުންރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަ

  ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  )12(

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު  12.1
އަށް ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( 2009/8ނަންބަރު 

  އެއްސެވުންއިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް 

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް  12.2
  ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

________________________________________________________________________________________________________________________________  
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  ންންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަދުވަ  ))33((

  )2011/1/16/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން   3.1
  

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  3.2
  

o  ުޔައުމިއްޔާ) ޖަލްސާގެ 4(އަށް  2011/10ން  2011/7ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރ 
 

o 2011  ެ10ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއިން ފެށިގެން  7ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގ 
ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު މި . މައަށްވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއާ ހަ

ކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ 
ޮގތުގެމަތިން މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއް ކަމަށް 

  . ވިނިންމެ
  

  އެންގުންއެންގުންރިޔާސަތުން އަންގާ ރިޔާސަތުން އަންގާ  )4(

  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް    4.1

 ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 9:30 .1

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 9:30 .2

 ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީ 9:30 .3

ގައި ޣައިރު ދީންތަކުގެ އަޅުކަންކުރާ ތަންތަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުން  9:30 .4

 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީމަނާކުރުމުގެ ބިލު 

 ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 11:15 .5

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 11:15 .6

 ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 11:15 .7

  ނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާގައި  11:15 .8

 ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީގައި  12:30 .9

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ގައި  12:30 .10

 ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

 ލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ގައި ސަ 14:30 .11

 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސިއްޙީ އިންޝުއަރެންސާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ގައި  14:30 .12

 ގައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ  14:45 .13
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 ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ  16:00 .14

 ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 20:30 .15

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް  128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ   4.2
ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް 

ދާގައިވާ ވަނަ މާއް 128އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
  ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާނުކުރަން

  

  ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޝަންގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ 
  

 ލުޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޝަންގެ ބި
  2011އޭޕްރީލް  30: ސުންގަޑި

  ޤައުމީ ސިއްޙީ ފަރުވާގެ އިންޝުއަރެންސާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ 
  

 ލުޤައުމީ ސިއްޙީ ފަރުވާގެ އިންޝުއަރެންސާބެހޭ ބި
  2011އޭޕްރީލް  15: ސުންގަޑި

  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 
  

ޅޭ ގޮތުން، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމުން ފަޒީލް ނަޖީބު ވަކިކުރުމާގު
 ރްައޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

 2011އޭޕްރީލް  15: ސުންގަޑި

  
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2011ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2011އޭޕްރީލް  4  4.3

ވަނަ ޖަލްސާގައި ފަުރތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  13

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ( 91/9މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގައި އެބިލު އިޞްލާޙު 2011އޭޕްރީލް  4އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، ) ޤާނޫނު

ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އަނބުރާގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ސިޓީ 

އަދި އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ބިލު . ފޮނުއްވާފައިވާތީ، އެކަން މަޖލީހަށް އިޢުލާންކުރަން

 .ވައި، އެކަން އިޢުލާންކުރެއްވިނބުރާގެންދެވީ ކަމުގައި ނިންމައަ

  
  



 6

  ސުވާލުސުވާލު )5(

ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް     5.1
  ކުރައްވާ ސުވާލު އެންވަޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމާ

    

  ުސުވާލ  

މަޑިފުށީ ރައްޔިތުންގެ .ސުނާމީގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ގެއްލިފައިވާ، ތ 2004ޑިސެމްބަރ  26

ގެ  42ޢާއިލާއަކަށް އަޅައިދޭންޖެހޭ  42ތެރެއިން، މިހާތަނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ނުދެވިވާ، 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް، އަހަރު  2010އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، 

  ނުވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟ނިމިގެން މިއާދާހަމައަށް އައިއިރުވެސް އެމަސައްކަތް ފެށިފައި

 އަދި މިހާރު އެމަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ؟ 

 އަދި އެމަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚާއި، ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ؟ 

 

  ުޖަވާބ  

 ގޭގެ މައްސަލައިގައި  42މަޑިފުށީގައި ސަރުކާރުން އަޅުއްވަން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ  .ތ

ވަނަ  2010އައްސަވާފައި ހުރި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަން އޮތީ، ތެދެއް، 

. ގެ އެޅުމަށް ހިމަނާފައިވޭ 42މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް އެ ވިދާޅުވި  35އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 

 12ރު އަޅުގަނޑާ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ގައި ސުވާލުކުރެއްވި، އެކަން ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބަކާއި އޭރުު އެ  2010އޭޕީްރލް 

އަޅުގަނޑު ޖަވާބުގައި ދަންނަވާފައިވާނެ އެ . މަސައްކަތް ނުފެށި ވަނީ ކީއްވެތޯ

ޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ، ބަޖެ

އެ ގޮތުން އަބޫދާބީ ފަންޑުން . ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދާ ވާހަކަ

އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަްތތަކެއް ކުރަމުން ދިޔަ 

ގޮތުން އަބޫދާބީ ފަންޑުން އެ  ސަރުކާރުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ. ވާހަކަ

މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ، އެކަމުގެ 

އެއަށްފަހު ހަމަ . ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރަށް ދެއްވާފައި ވަނީ 2010އެޕްރޫވަލް ސެޕްޓެމްބަރު 

އެ . ތް ކުރުމަށްއެމަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ޓެންޑަަރށް ގޮވާލިން އެ މަސައްކަ

ބިޑުތައް . ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި 2010މަސައްކަތުގެ ބިޑުތައް ހުޅުވީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ  2011ހުޅުވާފައި ބިޑް އެިވލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް 
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. ކަތްކުރާ ގޮތްއެއީ އަބޫދާބީ ފަންޑު މަސައް. މަހު އަބޫދާބީ ފަންޑަށް އަނބުރާ ފޮނުވުނު

އަޅުގަނޑުމެން ބިޑެއް ހުޅުވާފައ،ި އެ ފަރާތުން ފަންޑު ކުރާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ވާނަމަ އެ 

އަބޫދާބީ . ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑް އިވެލުވޭޝަން ރިޕޯޓް އެ ފަރާތުގެ އެޕްރޫވަލަކަށް ދާންޖެހޭ

ނެތްކަން  ފަންޑުން ނޯ އޮބްޖެކްޝަން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟެއް

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފެބުރުއަރީ . ގައި 2011ފެބުރުއަރީ  8އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގީ 

މަހު، މިއަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހު އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އިސުރު 

އޭރު އެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ އެ . ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ އެކީގައި އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކުރިން

ން ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ވުމާ އެކު އޭނަ އޭރު ރަށުގައި އެހެ

. ދުވަސް 365ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަކީ . ވަނީ އެ ރަަށށް މޮބިލައިޒްކޮށްފައި

އެއީ ފުރަތަމަ އަޅަން . ކޮންޓްރެކްޓަރު މޮބިލައިޒްކޮށްފައި ވާތީ އޭނަ މަސައްކަތް ފެށި

ތަންތަނުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކެއް އަދި ވީރާނާވެފައި ހުރި  ހަމަޖެހިފައިވާ ގެތައް ހުރި

ހަމަ އެއާއެކީގައި . ކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ތަންތަން ޑިމޮލިޝްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، މަސައްކަތް ހިނގާއިރު، އިމާރާތްކުރެވޭއިރު މަސައްކަތް 

ކު ހޯދަންޖެހޭތީ، އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ސުޕަރވިޝަން ކޮންސަލްޓަންޓަ

ސުޕަވިޝަން ކޮންސަލްޓެންޓަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތަށް ފަހު ކޮންސަލްޓެންޓަކު 

ޢައްޔަންކޮށް، އަނެއްކާވެސް އެކަމަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުގެ ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ހޯދުމަށް 

 3މިހާރު . ގައި 2011މާރޗް  20ލިޔުމުން، ނޯ އޮބްޖެކްޝަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީ 

ގައި ކޮންސަލްޓެންޓާ އެކީގައި އެ ސުޕަރވިޝަލް ކޮންޓްރެކްޓުގައި  2011އެޕްރީލް 

އަޅުގަނޑު ކުރިން ދަންނަވާލިހެން ޑިމޮލިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް . ސޮއިކުރެވިފައި ވަނީ

 އެއާއެކީގައި ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މި. ކުރިއަށް މިހާރު ވްެސ އެބަދޭ

ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ސިވިލް . ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

ވާރކްސް އަދި ބިލްޑިން މަސައްކަތް ހިނގާއިރު ކޮންޓްރެކްޓުގެ ކުރީކޮޅު މުޅި ކޮންޓްރެކްޓު 

އެހެންވީމާ، ރޭޓް އޮފް ޕްރޮގްރެސް، . ހިނގާ ދަނީ އެސް ކާރވެއްގައި އިންނަހެން

ގަމުންދާ ރޭޓު މަސައްކަތެއްގެ ކުރީކޮޅުގައި ވަރަށް ފްލެޓުކޮށް ފެނިފައި މަސައްކަތް ހިނ

. މަސައްކަތުގެ މެދުތެރޭގައި އެ ކާރވް ވަރަށް ސްޓީޕް ކާރވެއްގެ ގޮތުގައި އިންނާނެ

އެހެންވީމާ، މަސައްކަތް ފެންނަ ފެނުމުގައި މަސައްކަތް ލަސްކަމަށް ފެނުނު ކަމުގައި 

އެހެންވީމާ، . ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ ވިޔަސް ޝެޑިޔުލްކުރެވިފައި އޮތް

އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލީ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބާއި އެ 
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ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް 

  .އްޔާރީތައްއަދި އެކަމަށްޓަކައި ވެވުނު ތަ. ގޮތް

  
 ް؛މިއަދުގެ ސުވާލާގުޅިގެން، އިތުރު ސުވާލުކުރެއްވި މެންބަރުނ 

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު -1

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ -2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު -3

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ -4

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ -5

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް -6

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ -7

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު -8

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު -9

 މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ  -10

 ލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމްފެ -11
  
  ،ްސުވާލުގެ މިބައި ނިންމަވާލެއްވީއިތުރު ސުވާލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުނ . 

 

  ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުންކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

   ެވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ   149149  ގެ ދަށުންނާއި އެ ގަވާއިދުގެގެ ދަށުންނާއި އެ ގަވާއިދުގެ) ) ނނ((ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ   145145މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ
  ގެ ދަށުން، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާ ކުއްލި މައްސަލަގެ ދަށުން، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާ ކުއްލި މައްސަލަ) ) ރރ((އަދި އަދި ) ) ށށ((، ، ))ހހ((

  
 ުމި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދ 

 

  ްފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ ވޯޓަށް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން، މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ
  .އެއްސެވި

  

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 49  :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 25 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
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  މެންބަރްުނ 20  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބަރުން 2  :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި

  މެންބަރުން 45 :ޢަދުަދމެންބަރުންގެބައިވެރިވިވޯޓުގައި
  މެންބަރުން 23 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

  ފާސްވި*
  

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 1ރިޔާސަތުން މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ. 
  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .1

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .2

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ .3

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .4

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .5

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމްފެލިދޫ  .6

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .7

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .8

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .9

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދިާއރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .10

 މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު .11

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .12

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .13

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .14

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ .15

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފުޫރ މޫސާކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ  .16

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .17
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 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު .18

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .19

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .20

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް ބާރަށު ދާއިރާގެ .21

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .22

 

 ަގަޑިއިރު ހަމަވިނަމަވެސް، މައްސަލައިގައި ގިނަ  1އެޅުއްވި މި މައްސަލައަށް ކަނޑ
 . އް ވާހަކަދައްކަވަން ފުރުސަތަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައިމެންބަރުންތަކެ

 

 ިހުށަހަޅުއްވައި، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  ،އަދ
މި ތާއީދުކުރެއްވީ،  ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

މައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު 
 .އަރުވައިނިމެންދެން، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް

 
 ިއެހެންކަމުން، ރިޔާސަތުން މި ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވ . 

 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 54 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 22 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބަރުން 29  :މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި

   -   :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި
  މެންބަރުން 51 :ޢަދުަދމެންބަރުންގެބައިވެރިވިވޯޓުގައި

  މެންބަރުން 26  :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
 ހެއް ނުވިާފ*
  

  ްމި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަސް ފާސްނުވުމުން، ރިޔާސަތުން ބަހުސ
   . ނިންމަވާލެއްވި
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  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލުމަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު )7(
  

 99/2ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   7.1
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ) ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ (

  ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން
  

  ުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރ
  ބިލު

  
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު   7.2

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ) ގޭންގު ކުށްތައް މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( 2010/18
  ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން

  

  ުއަށް އިޞްލާޙު ) މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގޭންގު ކުށްތައް ( 2010/18ޤާނޫނު ނަންބަރ
  ގެނައުމުގެ ބިލު

  

  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން )11(
  

ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   11.1
ފޮނުއްވާފައިވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ދެ ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅުތައް ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު 
  އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

  

  ެމުޤައްރިރު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ކޮމިޓީގ
 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 

  ްއެއީ، . މިނެޓުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 30މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ރިޔާސަތުނ
މެންބަރަކަށް އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް  1ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން 

 . މެންބަރަކަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށް 1ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 
 
 

 ަރުންވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބ 
 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .1

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް .2



 12

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ .3

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .4

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .5

 

  ިރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން ރިޔާސަތުން ކަނޑައެޅުއްވިގޮތުގެމަތިން، އެދިވަޑައިގެންނެވ

  . މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލެއްވީ
 

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( 2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު   2.11
  ބިލު، ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން

  

  ،ުފުވައްމުލަކު ދެކުނު މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރ
 މަސީޙު މުޙަންމަދުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ެއިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދުކުރެއްވުމަށް އެއަށްފަހު، އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށާއި، އ
 .މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވި

 
  ،ްޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނުހުށަހެ 2ގެ ދަށުން، ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  83މިގޮތުނ . 

 

  ްމިނެޓުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 30މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ރިޔާސަތުނ . 
 
 

  ިމެންބަރުންވާހަކަފުޅުދެއްކެވ 
 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ .1

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު .2

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .3

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .4

 މުޙަންމަދު ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .5

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .6

 

  ެގެ ދަށުން، އެ މާއްދާގެ  3ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  75ބަހުސް ނިމުމުން، ގަވާއިދުގ
 ޕެންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2009/8 ނަންބަރު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ) ށ(
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ގެ ތިންވަނަ ކިޔުން ރިޔާސަތުން އިއްވައި، މި ބިލުު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު
  .ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލެއްވީ

 

  ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުންވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން )12(
  

 2009/8ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު     12.1
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ) ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ (

  ވޯޓަށް އެއްސެވުން

  ެވަނަ ޖަލްސާގައި ނިމިފައި 15މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ވަނީ މިދައުރުގ . 
 

 ،ްވޯޓަށް  މި ބިލު މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ އެހެންކަމުނ
 އެއްސެވި؛

 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 76 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 29  :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބަރްުނ 41  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 05  :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި
  މެންބަރުން 70 :ޢަދުަދމެންބަރުންގެބައިވެރިވިވޯޓުގައި

  މެންބަރުން 36  :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
 ހެއް ނުވޭާފ*
 

 ްނިންމެވި މި މައްސަލާގައި މަޖިލީހުން  ،މިގޮތަށް މަޖިލީހުން ނިންމެވުމާގުޅިގެނ
ޕެންޝަން  އާއިމަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،ނިންމެވުމާ

ދެއްވީކަމަށާއި، ދޭތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލަށް މެންބަރުން ޖަވާބެއް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ
ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ތިން،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމައެހެންވީމަ، މި ޖަވާބާ

ރިޔާސަތުން ޔަޤީންކުރާކަން ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މުޢާމަލާތު ކުރަމުން ގެންދަވާނެ
  . ގެންނަވާފައިހާމަކޮށް، މިކަން ވަނީ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް 
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ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް     12.2
  އެއްސެވުން

  

 ުގައިވާ،  11.1ވޯޓަށް އެއްސެވީ، ފުރަތަމަ  ,ނިމުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދ
ގެ ދަށުން ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ 
ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ދެ ބޭފުޅެއްގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި 

 ށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ނަންފުޅަ
 

  ެގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަޒީރުންގެ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  129ޤާނޫނުއަސާސީގ
މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، އެޓަރނީ 

هللا ޑޯންޝައިން، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު.ޢައްޔަންކުރެއްވި، މއޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް 
 ؛މުޢިއްޒު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާމެދު

 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 76  :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 74 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބަރު 1  :މެންބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

  -   :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި
  މެންބަރުން 75 :ޢަދުަދމެންބަރުންގެބައިވެރިވިވޯޓުގައި

  މެންބަރުން 38 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
  ފާސްވި* 

  
 

  ެގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަޒީރުންގެ  )ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  129ޤާނޫނުއަސާސީގ
މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، 
. މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރޒްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި، ހ

ހިކިފިނިފެންމާގެ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން 
 ؛މާމެދުދެއްވު

 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 76  :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 62 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
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  މެންބަރްުނ 06  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  ްނމެންބުަރ 4  :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި

  މެންބަރުން 68 :ޢަދުަދމެންބަރުންގެބައިވެރިވިވޯޓުގައި
  މެންބަރުން 35 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

 ފާސްވި*
  

  

 ްގައިވާ،  11.2ވޯޓަށް އެއްސެވީ، ދެން  ,މިއަދު ނިމުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިނ
އަށް އިޞްލާޙު ) ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހުށަހެޅުމުން، މި  ގެނައުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް
 ރިޕޯޓުގައިވާ ބިލަށް މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛

 

  ،ްމަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ގެ ދަށުން،) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  83މިގޮތުނ
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ނާޒިމް ހުށަހަޅުއްވައި، 

  ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލުާޙ
 

  ެތިރީގައިވާގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) ކ(ވަނަ މާއްދާގެ  12ބިލުގ  
 

o  ެވަނަ  1އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ  ގައި އެހެން) ޅ(މި މާއްދާގ
) ބާރަ( 12އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ލަސްވެގެން، 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ވީގޮތުގެ ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަން

 .އުސޫލެއް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ
 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 76  :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 62 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބަރުން 05  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  ްނމެންބުަރ 04  :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި
  މެންބަރުން 67 :ޢަދުަދމެންބަރުންގެބައިވެރިވިވޯޓުގައި

  މެންބަރުން 34 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
 ފާސްވި*
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 83  ެމުޙަންމަދު ޝިފާޒްބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެ ދަށުން، ) ހ(ވަނަ މާއްދާގ 
ހުށަހަޅުއްވައި، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ތާއީދުކުރެއްވި 

  އިޞްލާޙު
 

  ެތިރީގައިވާގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) އ(ވަނަ މާއްދާގެ  12ބިލުގ  
 

oo   ެގައިވާ ) ކ(ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ ) ޅ(މި މާއްދާގ
ގޮތުގެމަތިން، މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ 
އުސޫލެއްގެ ދަށުން، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން 

ނޫނަށް ގެނެވޭ އެއްވަނަ އިޞްލާޙަށް ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ ކަންތައް، މިޤާ
އަހަރު ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

   .ތެރޭގައި ނިންމަންވާނެއެވެ
  

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 76  :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 64 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބަރުން 03  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  ްނމެންބުަރ 05  :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި
  މެންބަރުން 67  :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

  މެންބަރުން 34 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
 ފާސްވި*

 

  ިޤާނޫނު އިޞްލާޙު ފާސްވުމުން، ދެން ވޯޓަށް އެއްސެވީ، މި އިޞްލާޙުތަކާއެކު،  2މ
 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( 2009/8ނަންބަރު 

 ފާސްކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ

 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 76 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 70  :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބުަރ 01  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  ްނމެންބުަރ 02  :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި
  މެންބަރުން 71 :ޢަދުަދމެންބަރުންގެބައިވެރިވިވޯޓުގައި
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  މެންބަރުން 36 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
 ފާސްވި*
 

  ުއަށް އިޞްލާޙު ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( 2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރ
 . ފާސްވި ގެނައުމުގެ ބިލު

 

  ީވަނަ ބިލު 2ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2011މި ބިލަކ . 

 
 ީމިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ހުރި ކަންކަން ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ . 

 

  


