
 1

  ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
  

  ޖަލްސާ ވަނަ 18ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2011  :ޖަލްސާ

  )ދުވަސް ބުދަ( 2011އޭޕްރީލް  13  :ތާރީޚު

  1432 ޖުމާދަލްއޫލާ 9  

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ   :ތަން

   ގައި 9:01ހެނދުނު   :ގަޑިފެށި 

  ގައި 11:07ން  10:31  :އިންޓަވަލް

  ގައި 13:08ން  12:29  :ހުސްވަގުތުކޮޅު

 ގައި 14:31ފަހު މެންދުރު  :ނިމުނު ގަޑި

  މިނެޓް 15އި ރާގަޑިއި 4  :ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތުޖަލްސާގައި 

، މެންބަރުން 49މެންބަރުން، އިންޓަވަލް ފަހުން  56އިންޓަވަލް ކުރިން   :ހާޒިރީ

  .މެންބަރުން 68ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު 

  އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް  :ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓީެވ

  

  

  

  

  

  

 

މަޖިލީހުގެ  ދެން

  ،ލްސާއެއް އޮންނާނީޖަ

ވާ  2011 އޭޕްރީލް 18

  ދުވަހުހޯމަ 
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  އިން 2011/1/18/އޖ: އެޖެންޑާ ނަންބަރު

  :ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން

  އިޢުލާނުކުރުހުގެ އެޖެންޑާ ދުވަ  )3(

  އިޢުލާންކުރުންއެޖެންޑާ   3.1

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  )4(

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ   4.1
ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ 
ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް 

އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި 
  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާނުކުރަން 128

  ސުވާލު  )5(      

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

  ސުވާލު

  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު  )7(

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް   7.1
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 2009/8ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ފައިވާ، ގަލުޮޅ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާ  7.2
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރަތަމަ  16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ދައުރު ހިނގާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 144ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެގަވާއިދުގެ  142ގަވާއިދުގެ 

ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރުގެ 
  ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން

  އިބްތިދާއީ ބަހުސް  )9(

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް   9.1
މަޢާފުދިނުމާއި ( 2010/2ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު
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  ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  )10(

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޖިނާއީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު   10.1
  އިޖްރާއަތުގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުން

  ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  )12(

ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމްދީން އިޖްބާރީ ދެ މާއްދާގެ ގޮތުގައި   12.1
ކަނޑައެޅުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު ދިރާސާކުރެއްވި 

  ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުންކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް 

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް   12.2
 ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

________________________________________________________________________________________________________________________________  
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  ންންއިޢުލާންކުރުއިޢުލާންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ ހުގެ އެޖެންޑާ ދުވަދުވަ  ))33((

  )2011/1/18/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން   3.1
  

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް  128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ   1.4
ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  128އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
  ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާނުކުރަން

  

  ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީ 
  

 ލުބި ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ .1
 

  2011އޯގަސްޓް  15: ސުންގަޑި

  ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު 
  

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ  .1
  ނަންފުޅު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ

. 

 2011އޭޕްރީލް  18: ސުންގަޑި

  ސުވާލުސުވާލު )5(

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

    

  ުސުވާލ  
o 26  ވިލުފުށި އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށްފަހު . ސުނާމީއަށްފަހު ތ 2004ޑިސެމްބަރ

އެރަށު ރައްޔިތުން އެ . ރައްޔިތުން މިހާރު ވަނީ ވިލުފުށްޓަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެވިލުފުށީ 

 .ރަށަށް ބަދަލުވިއިރު ބޮޑެތި ޢާއިލާތަކަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް ކުދި ގޯތިތަކެކެެވ

o  ާވިލުފުއްޓަކީ މަސްވެރި ރަށަކަށްވުމުން އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވ

ޖާގައެއްވެސް އެބައިމީހުންނަށް ލިބުނު  މަސައްކަތް ކުރެވޭވަރުގެ ހުސް

އަދި ސަރުކާރުން އެރަށުގެ މަސްވެރިންނާއި، . ގޯތިތެރޭގައި ނެތެވެ

މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެރަށުން ބިން ކުއްޔަށްދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވީ 
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ނަމަވެސް، އެފަރާތްތަކަށް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ބިން ދޫކޮށްފައި ނުވަނީ 

 ކީއްވެގެންތޯ؟

  

  ާބުޖަވ  
o ވިލުފުށީގައި ސުނާމީ ކާރިސާއަށްފަހު އެ ރަށް އާބާދުކުރެވުނުއިރު އެ ރަށުގައި ގޯތި .ތ

ދެވިފައިވާ ސައިޒާއި، އެ ސައިޒުގެ ސަބަބުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިިރިއުޅުމަށް 

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޖާގަ ނެތް ވާހަކަ އާއި، ކީއްވެތޯ އެ ރަށުން 

ސުވާލުގެ . ކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިންތައް ދޫކޮށްފައި ނެތީސިނާޢީ މަސައް

ޖަވާބުގައި ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ، ވިލިފުށި އާރާސްތުުކރުމަށް ސަރުކާރުން 

މީހުންގެ އާބާދީއެއް  5000ނިންމެވިއިރު ނިންމަވާފައި އޮތް ސިޔާސަތަކީ، ވިލުފުށްޓަކީ 

ވިލުފުށި އެ ރަށް އޭގެ އޮރިޖަނަލް ސައިޒަށްވުރެ . ރުމަށްކަަމށް ވިލުފުށި ތަރައްޤީކު

ގުނަ އިތުރަށް ބޮޑުކޮށްފައި ވާއިރު، ރަށުގެ ތި ވިދާޅުވިހެން ރަށުގެ  3ގާތްގަނޑަކަށް 

އަކަ ފޫޓުގެ ޖާގަ ހިމެނޭ  2000ރައްޔިތުންނަށް އާބާދުވުމަށް ގޯތި ދޫކޮށްފައި ވަނީ 

ބިމުގެ ބަޖެޓު ކަނޑައަޅައި، ބިމާ ބެހޭ ، އެއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން މެނޭޖުކޮށް. ގޮތަށް

ޤާނޫނާއި ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތް ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ރަށްތައް ތަރައްޤީކޮށް 

އަކަ ފޫޓަށްވުރެ  2000ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޢާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ގޯތި ދޭންވާނީ 

ރޭގައި އޭރުގެ ޕްރޮވިންސް ޖެނުއަރީ ަމހުގެ ތެ 2010ބޮޑުނުވާގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ވާނެ، 

އެހެންވީމާ، އެ ރަށުގައި ވެސް ގޯތި . އޮފީސް އަދި މިހާރުގެ ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް އަންގާފަ

އެއްސެވި . ދޫކުރެވިފައި ވާނީ މިދެންނެވި ސައިޒަށް އެއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތަށް

އެ ރަށުން  ސުވާލުގައި ކީއްވެގެންތޯއޭ އެ ރަށުގެ މަސްވެރިންނާއި މަސައްކަތްތެރިންނަށް

ވިލިފުށި އޮފީހުން، ވިލުފުށި . ބިން ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް އެކަން ދޫކޮށްފައި ނުވަނީ

 19ކައުންސިލުން އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތަކީ މިހާތަނަށް އައިއިރު އެ ރަށުގެ 

 5ރެއިން އަދި އޭގެތެ. ފަރާތަަކށް މަހުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިން ދޫކުރެވިފައިވާ ކަމަށް

މިދެންނެވި ކޮންމެ ބިމެއްގެ ބޮޑު . ފަރާތަކުން އެ ގޯތި ދޫ ވެސް ކޮށްލާފައި ވާ ކަމަށް

އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގައި . އަކަ ފޫޓް 2000މިނަކީ ވެސް 

އެކަން . އެއީ މުޅިން ޞައްޙަ ވާހަކަ އެއް ނޫން. ބިން ދޫކޮށްފައި ނުވަނީ ކީއްވެގެންތޯއޭ

ވިލުފުށީގައި އަދިވެސް . ލުފުށި އޮފީހުން އަޅުގަނޑަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި އެބައޮތްވި

ގައި ޑިޒާސްޓަރ  2009މާރޗް  3. އެބަހުރި ޖާގަ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް
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މެނޭޖްމެންޓު ސެންޓަރުން ވާނެ އިޢުލާނެއް ކޮށްފައި ވިލުފުށީގެ އެކިއެކި ސިނާޢީ 

ޔަފާރީގެ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްކަށް އެފަދަ ބިން މަސައްކަތްތަކަށް، ވި

އެއާ ގުޅިގެން އޭގެ . ހޯދުމަށް އެ ބޭފުޅުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅުއްވައި އެ ބިން ހޯއްދެވުމަށް

އެހެންވީމާ، އެއްސެވި . ބިމެއް ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވިފައި ވަނީ 19ފަހުން މިދެންނެވި 

އްގޮތަކަށްވެސް އެކަން ނުކޮށްއޮތީ ކީއްވެގެންތޯ، އެކަން ވަނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އެ

  . އެކަން ހިނގަމުން އެބަދޭ. ކޮށްފަ

  

 ް؛މިއަދުގެ ސުވާލާގުޅިގެން، އިތުރު ސުވާލުކުރެއްވި މެންބަރުނ 
 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު -1

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ -2

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުގެމަނަފުށި  -3

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު -4

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު -5

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު -6

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު -7

 މުޙަންމަދު ޤަސަމްތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  -8

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު -9
  
  ،ްސުވާލުގެ މިބައި ނިންމަވާލެއްވީއިތުރު ސުވާލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުނ . 

  

  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން )6(
  

ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ   154154ގެ ދަށުންނާއި، ގެ ދަށުންނާއި، ) ) ހހ((މާއްދާގެ މާއްދާގެ ވަނަ ވަނަ   153153ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ   6.1
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،   33ގެ ގެ ) ) ރރ((ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ   157157ގެ ދަށުންނާއި، އެ ގަވާއިދުގެ ގެ ދަށުންނާއި، އެ ގަވާއިދުގެ ) ) ހހ((

  ހުށަހަޅުއްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަހުށަހަޅުއްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަ
  

  ެމެންބަރު މުޙަންމަދު މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ތިމަރަފުށި ދާއިރާގ
 މުސްޠަފާ

 

  ،ްމި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ފެންނަތޯ ވޯޓަށް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ
 އެއްސެވި
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  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 45 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 21 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  ންމެންބަރު 21  :ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަކަމަށް 

  މެންބަރުން 02  :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި
  މެންބަރު 1  :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

  މެންބަރުން 22 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
  ފާސްވި* 

  

  ިމެންބަރުންގެ ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމަށް އަދި ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މި ވޯޓުގައ
  .މުން، ރިޔާސަތުން ދެއްވި ވޯޓާއެކު ފާސްވީރުވުޢަދަދު އެއްވަ

 

  ީއެއީ . މިނެޓުގެ ވަގުތު 30މި ބަހުސަށް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަނޑައެޅުއްވ
ސިޔާސީ  ،ރުންނާއިސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަމައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށާއި، 

 .ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކަށް
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 ތިމަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ .1

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .2

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .3

  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިްބފަރެސްމާތޮޑާ  .4

 

 ަމެންބަރުންނަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ށް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މި މައްސަލައ
އިތުރު ހުށަހެޅުމެއްވެސް މި މައްސަލައަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ، ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، 

 . ރިޔާސަތުން މިހިސާބުން މައްސަލަ ނިންމަވާލެއްވީ
  

  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލުމަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު )7(
  

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   7.1
އަށް އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( 2009/8

  ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުންކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ 
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  ުއަށް އިޞްލާހު ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( 2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރ
 ގެނައުމުގެ ބިލުު

 

ފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާ  7.2
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ދައުރު ހިނގާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  16ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  144ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެގަވާއިދުގެ  142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
ށް ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަމާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރުގެ 

  އިއްވުން
  

  ެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ދައުރު ހިނގާ  16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ
ވަނަ މާއްދާއަށް  142މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 144ރިޢާޔަތްކޮށް، އެގަވާއިދެުގ 
  

  އިބްތިދާއީ ބަހުސްއިބްތިދާއީ ބަހުސް )9(
  

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   9.1
  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( 2010/2

  

 ީއި އޮތް މަޖިލީހުގެ ގަ 2011އޭޕްރީލް  4 ،މިބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނ 
 ވަނަ ޖަލްސާގައި 13ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

 

  ،ީފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވައިދެއްވ
 މުއްޠަލިބް

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 3ބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ . 
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުހޯރަފުށި ދާއިރާގެ  .1

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .3

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ .4

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .5



 9

 މުޙަންމަދު ނަޝީދުކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .6

  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .7

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .8

 
  ާގަޑިއިރު ހަމަވުމުން، މިބިލުގެ ބަހުސް  1އިބްތިދާއީ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވ

  .ނިންމަވާލެއްވީ
 

  ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްނުނިމިހުރި މަސައްކަތް )10(
  

ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ބިލު ހުޅުހެންވޭރު   10.1
  ކުރިއަށްގެންދެވުން

  

  ާވަނަ ދުވަސް 2މިއަދަކީ، މި ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަވ 
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު  .1

 މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމްގައްދޫ ދާއިރާގެ  .2

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ .3

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު .4

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު .5

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .6

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .7

 

  ްމި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެން، އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށ
ފުުރސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް 

  . ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު އެރުވި
 

  ްއަދި އެއަށްފަހު، މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިމުނީކަމަށް ރިޔާސަތުނ
 . އިޢުލާންކުރެއްވި
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  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްއިތުރު އެހެން މަސައްކަތް )13(
  

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   9.1
 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލ) މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( 2010/2

  )ކުރިއަށް ގެންދެވުން(
  

  ިމެންބަރުންވާހަކަފުޅުދެއްކެވ 
 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .1

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު .2

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .3

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ .4

  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .5

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .6
 

  ެއެޖެންޑާގައި ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް މި ބިލުގެ ބަހުސް މިއަދުގ
 . އްވާލެއްވިމެދުކަނޑުރިޔާސަތުން 

  

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

ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމްދީން އިޖްބާރީ ދެ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ     12.1
  ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުންޤަރާރު ދިރާސާކުރެއްވި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް 

 ިވަނަ ޖަލްސާގައި 17މިފައިވަނީ، މިދައުރުގެ ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނި މ . 
 

 ާންނަށް އެރުވި ފުރުސަތުގައި ށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް މެންބަރުގައި މި ރިޕޯޓައެ ޖަލްސ
މި ރިޕޯޓް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވަނީ، 

މި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ ފަރެސްމާތޮޑާ އަދި . ފޮނުވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި
 ލިބްދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަ

 
 ،ްމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އެ ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވި އެހެންކަމުނ 

  
 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 63 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
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  މެންބަރުން 38 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބަރްުނ 23  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  ުރމެންބަ 1  :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި
  މެންބަރުން 61 :ޢަދުަދމެންބަރުންގެބައިވެރިވިވޯޓުގައި

  މެންބަރުން 31 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
 ސްވިާފ*
 

 ިޤީގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވީކަމަށް މި ރިޕޯޓު އަނބުރާ، ޤައުމީ ތަރައް ރިޕޯޓު ފާސްވުމުން، މ
   . ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި

  

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް     12.2
  އެއްސެވުން

  

 ުގައިވާ،  10.1ވޯޓަށް އެއްސެވީ، ފުރަތަމަ  ,ނިމުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދ
 ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ބިލުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ މެދު، މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ
 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 68 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 65 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  -   :މެންބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި

  މެންބަރު 1  :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
  މެންބަރުން 65 :ޢަދުަދމެންބަރުންގެބައިވެރިވިވޯޓުގައި

  މެންބަރުން 33  :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
 ފާސްވި*

  
 

  ިބިލު ފާސްވުމުން، ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް މ
 . ފޮނުވީކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި
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  ))ކުރިއަށް ގެންދެވުންކުރިއަށް ގެންދެވުން((  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްއިތުރު އެހެން މަސައްކަތް )13(
  

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   9.1
   އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( 2010/2

  

  ިމެންބަރުންވާހަކަފުޅުދެއްކެވ 
 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު .1

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .2

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމްމަޑަވެލި  .3

 )ނިމޭނުވާހަކަފުޅު ( މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް .4

 

 ްމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި 17 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މި ބިލަށ 

  
  ާކުރެއްވިކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް ރިިޔާސަތުން އިޢުލަންނިންމަވާލެއްވުމުގެ ކުރިން، ޖަލްސ . 

 

ކޮމިޓީގައި މާލިއްޔަތު  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،) ނ(ގެ  29-2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒުގެ ބަދަލުގައި، އެ ކޮމިޓީއަށް 

ޕީގެ ފަރާތުން ސިޓީ .އާރު.މަޢުޞޫމް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ޑީهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
 އިަދ ؛ ށްހަމަޖެއްސެވީ ކަމަ އެގޮތަށް ފޮނުއްވާފައިވާތީ، އެކަން

 

އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީގައި  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،) ނ(ގެ  29-2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  
މަޢުޞޫމްގެ ބަދަލުގައި، އެ ކޮމިޓީއަށް هللا ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޕީގެ ފަރާތުން ސިޓީ .އާރު.އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ޑީ
 ށްން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ ކަމަފޮނުއްވާފައިވާތީ، އެކަ

 

  ެޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީވަގުތު ހަމަވުމުން، ރިޖަލްސާގެ މިއަދުގ . 

 

  


