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  ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
  

  ޖަލްސާ ވަނަ 15ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2011  :ޖަލްސާ

  )ދުވަސް ބުދަ( 2011އޭޕްރީލް  6  :ތާރީޚު

  1432 ޖުމާދަލްއޫލާ 2  

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ   :ތަން

   ގައި 9:01ހެނދުނު   :ފެށި ގަޑި

  ގައި 11:04ން  10:30  :އިންޓަވަލް

  ގައި 13:05ން  12:26  :ހުސްވަގުތުކޮޅު

 ގައ13:44ި  މެންދުރު  :ނިމުނު ގަޑި

  މިނެޓް 30އި ރާގަޑިއި 3  :ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތުޖަލްސާގައި 

، މެންބަރުން 48މެންބަރުން، އިންޓަވަލް ފަހުން  54އިންޓަވަލް ކުރިން   :ހާޒިރީ

  .މެންބަރުން 70ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު  :ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ

  އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް   

  

 

މަޖިލީހުގެ  ދެން

  ،ލްސާއެއް އޮންނާނީޖަ

ވާ  2011 އޭޕްރީލް 11

  ދުވަހު ހޯމަ
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  އިން 2011/1/15/އޖ: އެޖެންޑާ ނަންބަރު

  :ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން

  އިޢުލާނުކުރުހުގެ އެޖެންޑާ ދުވަ  )3(

  އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  )4(

  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގްޮތ  4.1

  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  )6(

ވަނަ މާއްދާގެ  209ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   6.1
ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާއާއި ހަވާލާދެއްވައި، ޤާނޫނު 210އާއި ) ހ(

ގައިވާ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  2ގެ ) އޮޑިޓް ޤާނޫނު( 2007/4
ކުރުމަށްޓަކައި ގޮތުގެމަތިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްކަމަށް ޢައްޔަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ނަންފުޅު، 
ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  171ރައްޔިރުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކުރުމާއި، މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި  ދަށުން
ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ 

  މައްސަލަ

) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  91މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ   6.2
ރިހަށް ގެ ދަށުން ތަސްދީޤް ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަ

ފޮނުވުނު އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު 
  އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

  ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  )10(

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު   10.1
އަށް ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( 2009/8ނަންބަރު 

  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުންް

  ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  )12(

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  12.1
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ( 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ) ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
    ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުންް
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ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް  12.2
  ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ންންއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުހުގެ ހުގެ ދުވަދުވަ  ))33((

  )2011/1/15/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން   3.1
  

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް    4.1

 ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 9:30 .1

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 9:30 .2

 ޢާންމު ކޮމިޓީގައި  9:30 .3

 ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 11:15 .4

 ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 11:15 .5

 ތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިނިވަން މުއައްސަސާ 11:15 .6

 ސަލާމަތުގެ ކިޮމޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގައި ޤައުމީ  12:30 .7

 ކޮމިޓީގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ގައި  12:30 .8

   ކޮމިޓީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ގައި  14:30 .9

 ގައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ 14:45 .10

  

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

ވަނަ  210އާއި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  209ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   6.1
) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  2ގެ ) އޮޑިޓް ޤާނޫނު( 2007/4މާއްދާއާއި ހަވާލާދެއްވައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްކަމަށް ޢައްޔަން
ވަނަ  171ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ނަންފުޅު، ރައްޔިރުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

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

  

  ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގ
 . އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
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  ،ިއެއަށްފަހު، މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް، މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވައ
  . އެކަން އިޢުލާންކުރެއްވި

  
ގެ ދަށުން ތަސްދީޤް ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  91މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ   6.2

ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް 
  ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

  

  ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގ
 . އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

 

  ީގަޑިއިރު 1މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ކަނޑައެޅުއްވ 
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުވިލުފުށި  .1

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް .2

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް .3

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .4

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .5

 މައުސޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .6

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .7

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .8

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ .9

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު .10

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .11

 ޙަމީދުهللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު .12

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .13

 

  ުގަޑިއިރު ހަމަވުމުން ރިޔާސަތުން މި ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވީ 1މައްސަލައަށް ކަނޑައެޅުނ . 
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  ެބަހުސްގެ ވަގުތުގައި މި ބިލު މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމަށް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގ
ވަނީ  މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް ހުށަހަޅުއްވައި، 

 .ތާއީދުކުރައްވާފައި
 

  ުކަމަށް ގައި ވޯޓަށް އައްސަވާނެ 13:30މި މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމަވަން މިއަދ
  . ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި

  

  ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްނުނިމިހުރި މަސައްކަތް )10(
  

   2009/8ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  10.1
  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު(

  

  ްވަނަ ދުވަސް 2ކުރިއަށް ގެންދަވާ މިއަދަކީ މި ބިލުގެ ބަހުސ 
 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .1

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .2

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .3

 هللاޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  .4

 ޙީދުތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަ .5

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .6

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމުަދ ނަޝީދު .7

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ .8

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .9

 ބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެން .10

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .11

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ .12

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .13
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 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު .14

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .15

 ޙީމްޢަބްދުއްރަهللا ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު  .16

  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު .17
  

  ،ުބިލު ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ
ފުރުސަތު ތު އެވަގުހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބޭނުންފުޅުނަމަ، 

ވޯޓަށް އެހުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،އެހެންނަމަވެސް. އެރުވުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި
 . ރު ވިދާޅުވިބޭނުންވާކަމަށް، އެ މެންބަފުރުސަތު  އެވަގުތު ޖެހިފައިވާތީ، ވޯޓަށްފަހު، 

 

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

 2010/7ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު     12.1
އަށް އިޞްލާޙު ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

  ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުންް

  ެވަނަ ޖަލްސާގައި ނިމިފައި 14މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ވަނީ މިދައުރުގ . 
 

 ،ްވޯޓަށް  މި ބިލު މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ އެހެންކަމުނ
 އެއްސެވި؛

 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 71  :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 69 :މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި
  -  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  -   :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި
  މެންބަރުން 69 :ޢަދުަދމެންބަރުންގެބައިވެރިވިވޯޓުގައި

  މެންބަރުން 35  :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
 ފާސްވި*
 

  ެސަލާމަތުގެޤައުމީ މި ބިލު ފާސްވުމުން، ރިޔާސަތުން ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގ 
 .ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމައި، އެކަން އިޢުލާންކުރެއްވި
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 ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް    12.2
  އެއްސެވުން

  

 ުމަޖިލީހުންގައިވާ،  6.2ވޯޓަށް އެއްސެވީ،  ,ނިމުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދ 
 ތަސްދީޤް ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 91 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފާސްކުރައްވައި
 ވެރިކަންކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އިދާރީ ފޮނުވުނު އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރެއްވުމަށް

މައްސަލައަށް  ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ވިސްނުމަށް އަލުން ބިލު ކަނޑައެޅުމުގެ ރަށް
ބަހުސް މަރުޙަލާގައި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް ހުށަހަޅުއްވައި ކެލާ 

 މަޢުޞޫމް ތާއީދުކުރެއްވީ، هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
 

ގެ ދަށުން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  91މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ  ،ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނުދީޤުޞްތަ

ލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، އެ ބިލު އޮތް ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބި
 ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމަށް

 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 71 :ޢަދުަދހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ

  މެންބަރުން 39 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބަރްުނ 29  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބުަރ 01  :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި
  މެންބަރުން 68  :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

  މެންބަރުން 39 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
  ފާސްވި* 

  

  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްއިތުރު އެހެން މަސައްކަތް )13(
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   )ކުރިއަށް ގެންދެވުން( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުު) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު(

 

  ިމި ބިލު ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމިފައިވާތީ، ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވ
 . މެންބަރަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު އެރުވި

 

  ީބަހުސް ނިމުނީކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވިއަދި އެއަށްފަހު، މިބިލުގެ އިބްތިދާއ.  
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  ްމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުނ
 .ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ

 

  


