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ޚުލާޞާ ޖަލްސާގެ  
  

  ޖަލްސާ ވަނަ 21ދައުރުގެ ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ 2011  :ޖަލްސާ

  )ދުވަސްހޯމަ(2011އޭޕްރީލް  25  :ތާރީޚު

  1432ޖުމާދަލްއޫލާ 21  

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ   :ތަން

  ގައ9:00ިހެނދުނު   :ފެށި ގަޑި

  ގައި 11:03ން 10:30  :އިންޓަވަލް

  ގައި 13:291ން 12:30  :ހުސްވަގުތުކޮޅު

 ގައި 14:30ފަހު މެންދުރު  :ނިމުނު ގަޑި

  މިނެޓް 56އި ގަޑިއިރާ 3  :ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތުޖަލްސާގައި 

، މެންބަރުން 52ަފހުން މެންބަރުން، އިންޓަވަލް 53އިންޓަވަލް ކުރިން   :ހާޒިރީ

  .މެންބަރުން 69ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު 

  ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   :ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްއަޙްމަދު ނާޒިމް  

    

  

  

                                                 
  ޖަލްސާފަސްކުރެއްވީ،މިނެޓަށްބެއްލެވުމަށްފަހު 5، ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ މަވާވަރަށްމެންބަރުންޖަލްސާއަށްޖަލްސާގެކޯރަމްހަ -1

 

މަޖިލީހުގެ  ދެން

  ،ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ

ވާ  2011އޭޕްރީލް  26

  ހުދުވަ އަންގާރަ
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 އިނ2011/1/21ް/އޖ: އެޖެންޑާ ނަންބަރު

  :ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން

  އިޢުލާނުކުރުދުވަހުގެ އެޖެންޑާ   )3(

  އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  3.2

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  )4(

  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  4.1

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

  ންވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާނުކުރަ 128

  ސުވާލު  )5(

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، މިނިސްޓަރ އޮފް   5.1
  ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަފީފާ ކުރައްވާ ސުވާލު

  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  )6(

ރެސިޑެންޓް - މިޞްރު ސަރުކާރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން  6.1
ފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ސަ

އޭޝަންލޮޖް އަލްފާޟިލް އާދަމް . މަޖިލީހުން މަޝްވަރާދެއްވާފައިވާ ހ
ޙަސަންގެ ބަދަލުގައި، އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޕާކިސްތާނުގައި 

އެމޭޒަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު . ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު މ
ނާޒް އާދަމް، ރިޕަބްލިކް އޮފް ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަވާ ޝެހެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމުގެ އިތުރަށް މިޞްރު ސަރުކާރަށް 
ރެސިޑެންސް ސަފީރުކަމަށް - ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން

  ހަމަޖެއްސެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

  އިބްތިދާއީ ބަހުސް  )9(

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު   9.1
އަށް ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
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  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  )11(

ރެއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކުގެ ގަވާއިދު ދިރާސާކު  11.1
  ގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުންނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްސުލޫކު ކޮމިޓީން 

ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ބިލު،  ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެދިވެހިރާއްޖެޭގ   11.2
  ނިމި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން

  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  )13(

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު   9.1
އަށް ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  )ކުރިއަށް ގެންދެވުން(އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

  ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  )12(

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލަ  12.1
  ވޯޓަށް އެއްސެވުން

ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށް ވޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ  12.2
  އެއްސެވުން

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް   12.3
  ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

________________________________________________________________ 
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  ންންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު  ))33((

  )2011/1/21/އޖ:އެޖެންޑާ ނަންބަރު(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން   3.1
  

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  3.2
  

o  ުޔައުމިއްޔާ )ޖަލްސާގެ 3(އަށް  2011/16ން  2011/14ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރ 
 

o 2011  ެ16ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއިން ފެށިގެން  14ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގ 
ޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި މި ޔައުމިއްޔާތައް މަ. ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއާ ހަމައަށް

ކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ ޝާއިޢު
ން މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއް ކަމަށް ގޮތުގެމަތި

  . ވިނިންމެ
  

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް    4.1

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ9:30ީ .1

 ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 9:30 .2

 ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީ 9:30 .3

 ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 11:15 .4

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 11:15 .5

 ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 11:15 .6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ގައި  11:15 .7

 ކޮމިޓީ

އިޒްކުރުމުގެ ބިލުދިރާސާކުރެއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓަގައި  12:30 .8

 ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

 ބައެއް ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އުވާލުމުގެ ބިލުގައި  12:30 .9

 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

 ގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 14:00 .10

ޤައުމީ ސިއްޙީ އިންޝުއަރެންސާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ގައި  14:00 .11

 ކޮމިޓީ



 5

 ގައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ 14:45 .12

 ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 16:00 .13

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

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  128އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
  ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާނުކުރަން

  
  ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސިއްޚީ ފަރުވާގެ އިންޝުއަރެންސާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި 

 ޤައުމީ ސިއްޚީ ފަރުވާގެ އިންޝުއަރެންސާބެހޭ ބިލު .1
 2011 އޭޕްރީލ28ް: ސުންގަޑި  

  
  ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީ 

ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރިހަމަ ) ސީ.ޓީ.އޯ.އައި(އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން  .1
 މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ 

  2011 އޭޕްރީލ30ް: ސުންގަޑި  
  

  ސުވާލުސުވާލު )5(

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް   5.1
  ޙަސަން ޢަފީފާ ކުރައްވާ ސުވާލު

    

  ުސުވާލ  

  ،ިމާލޭއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މީހުން މެރުމާއި، ވަޅިހެރުމާއި، މާރާމާރީއާއ

ވައްކަމާއި، ފޭރުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު، މިކަން ހުއްޓުވުމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ކިތައް މީހުން  2008ކުރައްވަނީ ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ؟ އަދި 

 މަރުވެފައިވޭތޯ؟މާރާމާރީގައި 
 

  ުޖަވާބ  
  ްމާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މާރާމާރީ އާއި ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެނ

ކުރާ ކުށްތައް އިތުރުވެ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ނުބައި އަސަރުތަކެއް 
ޙަތު ގާއިމުވެފައިވާ ކޮށްފައި ވާތީ، ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އަމަންއަމާންކަމާއި ސުލްޙަމަޞްލަ

. އަމާން މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރު ކުރެވެމުން ދޭ
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އަށް ޢަމަލުކުރަން ހަމެޖިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  2013އިން  2011މި ގޮތުން 
 ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޖެޓިކް ޕްލޭނުގައި ވައިލެންޓު ކްރައިމްސް، ވައިލެންޓު ކްރައިމްސް

އޭގެތެރޭގައި މި ބާވަތުގެ ކުށްތަކުން . އަށް ޚާއްޞަ ސަލާމުކަމެއް ދިެވފައި ވާނެ
މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކުރުން ސްޓްރެޖެޓިކް ޕެލޭނުގެ ހައި 

މާރާމާރި އާއި ނުރައްކާތެރި ކުށްތަކަކީ އެކި . ޕްރިއޯރިޓީސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި ވާނެ
އެކި މިންވަރަށް ހިންގަމުންދާ ޢަމަލުތަކަކަށް ވާތީ، ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދުވަސްވަރު 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެންނަނެްޖހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވި، 
ޚާއްޞަ ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަމަށް އިތުރު ވަސީލަތާއި، އާލާތާއި މީހުން 

ގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވާ ހާލަތްތަކުގައި ކެޕިޓަލް މި ގޮތުން މާލޭ. ފޯރުކޮށްދެވެމުން ދޭ
ޕޮލިސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް މީހުން އިތުރުކޮށް، މާލެތެރެ ބެލެހެއްޓުން އިތުރަށް 

މީގެ އިތުރުން ކަމާ ގުޭޅ ގޮތުން ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންތައް ރާވައި، . ވަރުގަދަކުރެވޭ
ޞަތު ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުށްކުރާ މީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކުރުމަށާއި ކުށްކުރުމުގެ ފުރު

ޕެޓްރޯލްކުރުން ވަރުގަދޮަކށް، ކުށް މަދުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް 
އަދި ކުށް މަދުކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ . ވެސް އެޅެމުންދޭ

ނީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި ކުށުގެ ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައި ވާ މީހުންނަށް ފަން
ލަފާދިނުމާއި، އެހީތެރިވުމާއި ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ ބިރު އުފެދިފައިވާ ޅައުމުރުގެ ކުދިން 

މި ދަުވސްވަރު . ރީހެބިލިޓޭޓުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގަމުންދޭ
ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގައި މާރާމަރީ އާއި ވައްކަމާއި ފޭރުން ފަދަ، ނުރައްކާތެރި ކުށްކުރުން 

ރުވެފައި ވާތީ، ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ސްޕެޝަލް އޮޕްރޭޝަންސާއި އަދި އިތު
ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒް ކްރައިމް ޑިޕާރޓްމަންޓާ ގުޅިގެން ދަނީ ޚާއްޞަ 

މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ގްރޫޕު ހަދައިގެން ޖިނާޢީ . އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގަމުން
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ހޯދައި، އެފަދަ ފަރާތްތައް ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ފަރާތްތައް

ގެނެސް، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެ މީހުން މުޖުތަމަޢުން 
އެކަހެރިކުރުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް، މުއްދަތު ހޯދުމާއި، އެފަދަ މީސްމީހުންގެ މައްޗަށް 

ޖީ އޮފީހަށް .ތެރެއިން ތަޙުޤީޤު ނިމި، ޕީހުށަހެޅިފައި ހުރި ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގެ 
ފޮނުވިފައިވާ މައްސަލަތައް ޕީޖީ އޮފީހާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 

އަދި ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ . ކޯޓަށް ފޮނުވަން އަވަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުން ދޭ
ވަސްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާ ބެހޭ ހުށަހެޅިފިައ ވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް އަ

އަދި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ . ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވޭ
 1ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން  24މީހުންގެ ތެރެއިން ގޭ ބަންދުކުރާ މީހުން ބަންދުގައި ތިބޭތޯ 

ތާ އެއްގޮތަށް ފަހަރު ޗެކްކުރުމާއި ޝަރުޠުކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލެވޭ މީހުން ޝަރު
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މީގެ އިތުރުން ވެސް މާލޭގެ އެކި ތަންތަނަށް ގްރޫޕް . ޢަމަލުކުރޭތޯ ޗެކްކުރުން ހިމެނޭ
ހަދައިގެން އެއްވެ ތިބޭ މީހުން އެ ސަރަހައްދުތަކުން ފޮނުވާލައި، ޢާއްމު މަޞްލަޙަތާއި 

ށް އަމާންއަމާންކަމަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމެުގ ދަށަ
ގެނެސް، ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް، ބަންދުކޮށް، އެ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރެވެމުން 

އަދި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓާއި ހޮޓާތަކުގައި ރޭގަނޑު ދަންވަރު އެއްވެ ތޭިބ . ދޭ
ގްރޫޕުތަކުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތިބޭ ފަރާތްތަށް 

ކާތެރިކޮށް އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވައި، އެ ޗެކްކުރުމާއި ނުރައް
މި ފަދަ މީސްމީހުންގެ ތެރެއިން ތޫނު . ފަރާތްތައް ވެސް ޗެކްކުރެވެމުން ވެސް ދޭ

ހަތިޔާރު ފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން ތިބޭ މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް އެ 
. ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭމީހުންގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ޕް

އެކި ކުށްކުށުގައި ޙުކުމް ތްަނފީޛުކުރަންޖެހޭ، ނަމަވެސް ތަންފީޛުނުކުރެވި މިހާރު މާލެ 
ތެރޭގައި އުޅެމުންދާ ކުށްވެރިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އެހީގައި ހޯދައި އެ 

ޖަލުގެ ޖާގިައގެ . ރެވެމުންމީހުން ޙުކުމަށް ރުޖޫޢަކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކު
ދަތިކަން ހުރި ގޮތުން، ޖަލުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޖަލު މަރާމާތުކުރުމުގެ 

ނޭކުރެންދޫގައި . އާދެ، މީގެ އިތުރުން ހދ. މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން
 ،މީހުންގެ ޖާގައިގެ ޖަލެއް ހެދުމަށްޓަކައި ޖަލުގެ ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށް 300

ޖަލުގައި ތިބި ހައި . މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިހާރު ވަނީ އިޢުލާންކުރެވިފަ
ސެކިއުރިޓީ މީހުން މެޑިކަލް ކަންތައްތަކުގައި މާލެ ގެންނައިރު، ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާ 

ޖަލުގައި ތިބޭ ކުށްވެރިން މެޑިކަލަށް . އެކީ މާލެ ގެންނަ ގޮތަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފަ
މާލެ ނުގެނެސް ސީދާ މާފުށިން އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ބޭސްފަރުވާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް 

މި ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް . ހެދޭތޯ ވެސް މި ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
ފެމެލީއާ ގުޅިގެން މާފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ފެންވަރުގެ ރަނގަޅޮުކށް، އެ ތަނުން 

ތު ޓެސްޓުކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމާއި އަދި ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ އެކްސްރޭނެގުމާއި ތަފާ
މީގެ . ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ ަމސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރެވެމުން

އިތުރުން މާފުށީ ޖަލުގެ ހެލްތު ސެންޓަރަށް ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓެއްގެ ވަޒީފާ އަށް މީހަކު 
  .އްކަތް ވެސް މިހާރު ދަނީ ކުރި އަށްހޯދައި އެ ޚިދުމަތް ޖަލުގައި ގާއިމުކުރުމުގެ މަސަ

  
 ް؛މިއަދުގެ ސުވާލާގުޅިގެން، އިތުރު ސުވާލުކުރެއްވި މެންބަރުނ 

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް -1

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު -2

 ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމްމެދު -3



 8

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ  -4

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު -5

 ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް -6

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް -7

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު -8

 އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު  -9

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް -10

 މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު -11

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން -12

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ -13
  
 ީއިތުރު ސުވާލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން، ސުވާލުގެ މިބައި ނިންމަވާލެއްވ . 

 

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

ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް - މިޞްރު ސަރުކާރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން  6.1
އޭޝަންލޮޖް އަލްފާޟިލް . ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މަޝްވަރާދެއްވާފައިވާ ހ

ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާދަމް ޙަސަންގެ ބަދަލުގައި، އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޕާކިސްތާނުގައި 
އެމޭޒަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް، ރިޕަބްލިކް އޮފް ޕާކިސްތާނުގައި . ސަފީރު މ

ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމުގެ އިތުރަށް މިޞްރު ސަރުކާރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ        
ންގެ ތުރައްޔިހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، ރެސިޑެންސް ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ހުށަ- ނޮން

ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކުރުމާއި، މި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  171މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ 

   މައްސަލަ
  

  ިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް މި މައްސަލައިގައ
 އިއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

 

  ްއެއަށްފަހު، މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށ
 . ވިފޮނުވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ޢިއުލާންކުރެއް
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  އިބްތިދާއީ ބަހުސްއިބްތިދާއީ ބަހުސް )9(
  

 99/2ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   9.1
  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު(

  

 ީއޮތް މަޖިލީހުގެއި ގަ 2011އޭޕްރީލް  11،މިބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނ 
 ވަނަ ޖަލްސާގައި 16ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

  
  ުމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދ

 މަޚްލޫފް
 

  ިގަޑިއިރުގެ ވަގުތު 3ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅުއްވީ،  ބިލަށްމ 
  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު  .1
 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2
 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .3
 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .4
 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ .5
 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް .6
 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު .7
 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .8
 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .9
 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު .10
 މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ .11
 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .12
 ޙަމީދުهللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު .13
 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ .14

 

  ާގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، މި ބިލުގެ ބަހުސް  1އިބްތިދާއީ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވ
 . މިހިސާބުން ނިންމަވާލެއްވީ

 
  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންް )11(
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ނިންމެވި ރެއްވުމަށްފަހު ސުލޫކު ކޮމިޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކުގެ ގަވާއިދު ދިރާސާކު  11.1
  ގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުންްރިޕޯޓްގޮތުގެ 

  

  ިވަނަ ދުވަސް 2މިއަދަކީ، މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވ 
 

 ްނެވި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދެވީ، އެންމެފަހުން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެނ
 . މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުން

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1
 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ .2
 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .3
 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .4
 

  ،ުވަނަ  75ގަވާއިދުގެ އިތުރު މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަދައިގެންފައިނެތުމާއެކ
ރައްޔިތުންގެ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ) ށ(ގެ ދަށުން، އެ މާއްދާގެ  3ގެ ) ހ(މާއްދާގެ 

ގެ ނަމުގައި ގަވާއިދެއް ފާސްކޮށްދެއްވުންއެދި " މަޖިލީހުގެ ސުލޫކުގެ ގަވާއިދު
ވަނަ ނަންބަރަށް ޙަވާލާދީ، ރައްޔިތުންގެ  2ގެ ) ހ(ނަ މާއްދާގެ ވަ 88ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ  144ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ގަވާއިދުގެ  142މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
މި ރިޕޯޓުގެ  ތިންވަނަ ކިޔުން ރިޔާސަތުން އިއްވައި، މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރުގެ

 . މަސައްކަތް ނިންމަވާލެއްވީ
 

ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ބިލު،  ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ   11.2
  ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން

  
 ަފުވައްމުލަކު ދެކުނު އްރިރު މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ކޮމިޓީގެ މުޤ

 މަސީޙު މުޙަންމަދުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
 

 ޭމި ރިޕޯޓުގައިވާ ބިލަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވ . 
 

  ،ީގަޑިއިރުގެ ވަގުތު 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅުއްވ 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
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 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު .1
 މަޢުޞޫމްهللا ޢަބްދުކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .2
 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .3
 

  ެއިތުރު މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިނެތުމުން، މި ރިޕޯޓުގ
 .މަސައްކަތް މިހިސާބުން ނިންމަވާލެއްވީ

 

  ްއަދި މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ފިޔަވައި އެހެނ
ގެ ަދށުން، އެހެނިހެން މަސައްކަތް  13މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 . ކުރިއަށް ގެންދެވި

 
  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް )13(
  

 99/2އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު   9.1
  )ކުރިއަށް ގެންދެވުން( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު(
  

 ިމިބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންތިއްބެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވ . 
 

  ިމެންބަރުންވާހަކަފުޅުދެއްކެވ 
 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .1
 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2
 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .3

  

  ެކުރިއަށް ގެންދެވީ، މިއަދު ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  ބަހުސްްމި ބިލުގ
 .  އެހުމަށްފަހު

  

  ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން )12(
  

  ށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލަ  12.1
  

  ެވަނަ ޖަލްސާގައި 20މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާފައިވަނީ، މިދައުރުގ . 
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  ްއެހެންކަމުން، އެދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށ
 . އެއްސެވުން ކުރިއަށް ގެންދެވި

 
  ެގެ ދަށުން، ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  83މިގޮތުން، ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވީ، ގަވާއިދުގ

ހުޅުމީދޫ ހުށަހަޅުއްވައި،  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙަށް؛

 

o  ެއަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  76ބިލުގ 
 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ހ(މި މާއްދާގެ 
ޑިއުޓީ ނެގުމުގައި ނުވަތަ އެމުދަލަކާބެހޭ ލިޔެކިޔުން
ނިންމުމުގައި ބޭރުފައިސާ ދިވެހިފައިސާއަށް ބަދަލުކުރާނީ
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް

ސްއިންކަސްޓަމް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފަޔާއެކު
  .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ވާގަވާއިދުގައި އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ

 

)ށ( 76. އިންޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް
 މުދަލުގެ ލިޔެކިޔުން

ނިންމުން

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 68 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 55  :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބަރްުނ 04  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  ންމެންބަރު 04  :ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށްވޯޓުދޭންބޭނުންނުވާކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ
  މެންބަރްުނ 59 :ވޯޓުގައިބައިވެރިވިމެންބަރުންގެޢަދަދު

  މެންބަރުން 30  :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
 ފާސްވި*
 

  ،ީކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ގެ ދަށުން، ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  83ދެވަނައަށް ވޯޓަށް އެއްސެވ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ، ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު

 ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙަށް؛

 

o  ްގެ ބަދަލުގައި އަންނަނިވިގޮތަށް މާއްދާއެއް ވަނަ މާއްދާ  89ބިލުގައި މިހާރުއޮތ
ވަނަ މާއްދާ ކަމުގައި  90ވަނަ މާއްދާއަކީ މިބިލުގެ  89އިތުރުކޮށް، މިހާރުއޮތް 

 .މާއްދާތައް ތަރުތީބުކުރުންހަމަޖައްސައި، އޭގެ ފަހަތުން ހުރި 
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ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެތެރެކުރާ މުދަލާއި، ޤާނޫނާއި
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރާ މުދަލާއި، ޤާނޫނަކުން
މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް،  ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަށް
އެނގިހުރެ، ރާއްޖެއަށް އެތެރެވިޔަ ދިނުމަކީ، އަންނަނިވި

 .ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެޙާލަތްތަކުގައި 

ބެލުމުގެ  )ހ(
ދަށުން 
ދޫކުރުން

89. ޚާއްޞަ 
  އޮޕަރޭޝަންތައް

 ހިންގުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެތެރެކުރާ މުދަލާއި،
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރާ މުދަލާއި،
ޤާނޫނަކުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް، އެތެރެކުރީ ކާކުގެ

  .ދެނެގަތުމަށްބޭނުމެއްގައިކަން 

1.    

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެތެރެކުރާ މުދަލާއި،
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރާ މުދަލާއި،
ޤާނޫނަކުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް، އެތެރެކުރީ

  .ކޮންބައެއް ގުޅިގެންކަން ދެނެގަތުމަށް

2.    

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެތެރެކުރާ މުދަލާއި،
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރާ މުދަލާއި،
ޤާނޫނަކުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް، އެތެރެކުރީ

  .ކޮންބައެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްކަން ދެނެގަތުމަށް

3.    

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެތެރެކުރި މުދަލާއި،
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރި މުދަލާއި،
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ޤާނޫނަކުން މަނާކޮށްފައިވާ
އެއްޗެއް، ބޭނުންކުރުމުގައި ނުވަތަ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި

  .ހިމެނެނީ ކޮންބައެއްކަން ދެނެގަތުމަށް

4.    

ވެހިރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެތެރެކުރާ މުދަލާއި، ޤާނޫނާއިިދ
ންގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރާ މުދަލާއި، ޤާނޫނަކު

މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް، ޓްރެފިކްކުރާ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ކުރެވޭ
މަސައްކަތުގައި، ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު، އެއީ ކާކުކަން
ނޭނގޭގޮތުގައި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެތެރެކުރާ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރާ ލައް ނުވަތަ،މުދަ
މަނާކޮށްފައިވާޤާނޫނަކުން ، ދަލަށް ނުވަތަމު

އެއްޗެއް،ޓްރެފިކްކުރާ ބަޔަކާ ގުޅި، އެމީހުންގެ އަތުން
މުދަލަށް ނުވަތަ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެތެރެކުރާ 
މުދަލަށް ނުވަތަޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރާ 

ޤާނޫނަކުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ ވިއްކުމަށް
  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ސިއްރު)ށ(
އޮޕަރޭޝަންތައް

ންހިންގު
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ގައިވާ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގޭނީ) ށ(އަދި ) ހ(މިމާއްދާގެ 
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
  .އޮފް ކަސްޓަމްސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ

     )ނ(

ން ޢަމަލުކުރުމަކީ، އެ ޢަމަލު ހިންގިތިގައިވާ ގޮތުގެމަ) ހ(މިމާއްދާގެ 
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިވާނެ

އަދި އެކަން ހިންގުވީ، އެއިން އޮފިސަރެއް. ކަމެއްނޫނެވެ
މެދުވެރިވެގެން އެހެން މީހަކު ލައްވާކަމުގައިވަނީނަމަ، އެމީހަކީވެސް،

  .ވާނެ މީހެއް ނޫނެވެމިޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރި

     )ރ(

ގެ ދަށުން، ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު ހިންގާ)ށ(މިމާއްދާގެ
މުޢާމަލާތަކާގުޅިގެން، އެއިން މީހެއްގެ މައްޗަށް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން

ނަމަވެސް، އެއީ، އެ. ކުށެއްކުރިކަމުގެ ދަޢުވާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
ންގިއޮފިސަރަކު، ވަކި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން، ހި

ޢަމަލެއްކަމުގައިވެފައި، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްގެ ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކަށް އެނގިފައިއޮތުމާއެކު، އެމީހުންގެ ރުހުމާއެކު ހިންގި

  .ޢަމަލެއްކަމުގައިވާނަމައެވެ

    )ބ(

 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 68  :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 63 :މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި
  މެންބަރު 01  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބުަރ 01  :ވަކިގޮތަކަށްވޯޓުދޭންބޭނުންނުވާކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެޢަދަދު
  މެންބަރުން 64  :ވޯޓުގައިބައިވެރިވިމެންބަރުންގެޢަދަދު

  މެންބަރްުނ 33 :ޢަދަދުފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ
  ފާސްވި* 
  

  ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ  12.2
 

  ިއިޞްލާޙާއެކު،  2އިޞްލާޙުވެސް ފާސްވުމުން، ދެން ވޯޓަށް އެއްސެވީ، މި  2މ
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސް ބިލު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛

 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 68 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 41 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
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  ްނމެންބުަރ 23  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  ްނމެންބުަރ 02  :ވަކިގޮތަކަށްވޯޓުދޭންބޭނުންނުވާކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެޢަދަދު

  މެންބަރްުނ 64 :ވޯޓުގައިބައިވެރިވިމެންބަރުންގެޢަދަދު
  މެންބަރުން 33 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

 ފާސްވި*
  

 ްއިޞްލާޙާއެކު،  2ބިލު މަޖިލީހުން ގެންނެވި  ގެއެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސ
 .ފާސްވީ

 

  ިވަނަ ބިލު 3މިބިލަކީ، މިއަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވ 

 
ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް   12.3

  އެއްސެވުން
  

  ،ްގައިވާ،  11.1ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވީ، މިއަދު ނިންމެވި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިނ
ރެއްވަުމށްފަހު ސުލޫކު ކޮމިޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކުގެ ގަވާއިދު ދިރާސާކު

 . ށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުންނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަ
 

  ެގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  83މިގޮތުން ރިޕޯޓުގައިވާ ޤަރާރަށް ގަވާއިދުގ
އި، ކުރެންދޫ އިޞްލާޙެއް ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަ 5

 މޫސާ ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙުތަކަށް؛ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 
 

  ިއިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން، އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ފާހެއް ނުވޭ 5މ . 
 

 ްކުރެއްވުމާމެދު   އެހެންކަމުން، ރިޔާސަތުން ސުލޫކު ކޮމިޓީން ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ފާސ
 ވޯޓަށް އެއްސެވި؛

 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 66  :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 26 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބަރުން 25  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  ްނމެންބުަރ 05  :ވަކިގޮތަކަށްވޯޓުދޭންބޭނުންނުވާކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެޢަދަދު
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  މެންބަރްުނ 51 :ވޯޓުގައިބައިވެރިވިމެންބަރުންގެޢަދަދު
  މެންބަރުން 52 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

 ހެއް ނުވިާފ*
 

  ްމިގޮތަށްވެސް ފާސްނުވުމުުން، ދެން ވޯޓަށް އެއްސެވީ، މި ގަވާއިދު އިތުރަށ
 ؛އަނބުރާ ސުލޫކު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 67  :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 37 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބަރްުނ 17  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  ންމެންބަރު 09  :ވަކިގޮތަކަށްވޯޓުދޭންބޭނުންނުވާކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެޢަދަދު
  މެންބަރްުނ 54 :ވޯޓުގައިބައިވެރިވިމެންބަރުންގެޢަދަދު

  މެންބަރުން 28  :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
 ފާސްވި*
 

  ،ްއަނބުރާ ސުލޫކު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކުގެ ގަވާއިދުމިގޮތަށް ފާސްވުމުނ
 . ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވީކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި

 

  ،ީޤައުމީ ބަހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައިވާ،  11.2އެޖެންޑާ ނަންބަރު ދެން ވޯޓަށް އެއްސެވ
 ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛  ކޮމިޓީން ފޮނުއްވިގޮތަށް ބިލު އިސްކަންދިނުމުގެ

 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 58  :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 51 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  -   :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރު 01  :މެންބަރުންގެޢަދަދުވަކިގޮތަކަށްވޯޓުދޭންބޭނުންނުވާކަމަށް ވޯޓުދެއްވި
  ްނމެންބުަރ 51 :ވޯޓުގައިބައިވެރިވިމެންބަރުންގެޢަދަދު

  މެންބަރުން 26  :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
 ފާސްވި*
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  ެމިބިލަކީ، މިއަހަރު ފާސްވުމުން،  ބިލު ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެދިވެހިރާއްޖޭގ
 ވަނަ ބިލު 4މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި 

  )ކުރިއަށް ގެންދެވުން( އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް )13(
  

 99/2ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   9.1
ކުރިއަށް (ގެ ބަހުސްއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު(

  )ގެންދެވުން
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ .1
 

  ެޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީރިޔާސަތުން ގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، ޖަލްސާމިއަދުގ . 
 

 


