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 ޖަލްސާ ވަނަ 17ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ބުދަ( 2013އޭޕްރީލް  10 ތާރީޚު:

 1434 ޖުމާދަލްއޫލާ 29 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:03 ނުހެނދު ގަޑި:ފެށި 

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:01 :ފެށި ގަޑި

0F :ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި

1
 ގައި 12:08

 އަށް 13:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

1F ފެށި ގަޑި:

2
 ގައި 13:25

 ގައި 14:00 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 09ގަޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

                                                 
އަދި ދެން ޖަލްސާ ފައްޓަވާނީ ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ނިމުމުގެ ސަބަބުން، ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވީ. އެޖެންޑާގައި ހުރި މަސައްކަތްތައް  -1

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށްކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރި
 ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށްކަމަށް ޖަލްސާ ފެއްޓެވި ގަޑި -2

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013އޭޕްރީލް  15

 ދުވަހު ހޯމަ



 2 

 35 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 42ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 64ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން   ،މެންބަރުން

 

  ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައްޔިތުންގެ   

 

     

 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

 

 ފުރައްސާރަކުރުން ޖިންސީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

  ށް ފޮނުއްވުންކަކޮމިޓީމެންބަރުންގެ  11މަށްފަހު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތު ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ

<<< 
 ކޮއްކިރި.ގ މެންބަރުކަމުން ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް ،ވޯޓަކުން ނެންގެވި ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 މެންބަރުކަމުން ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް އޭނާ ،ވަކިކުރައްވާފައިވަނިކޮށް ޙަސަން ފަހުމީ މުޙަންމަދު
 މައްސަލަ އެ ،ކޮށްފައިވާތީ ޙުކުމް ކޯޓުން ސުޕްރީމް ހިރާއްޖޭގެދިވެ ،ޚިލާފަށްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ

 ވުންފާސްކުރެއް ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން
<<< 

 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ( 2013/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުޞޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ
ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށްފަހު  ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި

 ފޮނުއްވުން އަށްކޮމިޓީ
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  އިން 2013/1/17އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް 4.1

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލަޠީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ 7.1

) ޤާނޫނު ޕެންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2009/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ގޮތުން އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 7.2

 އަށް) ޤާނޫނު ބެހޭ ބިމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2002/1 ނަންބަރު

 އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.3

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 79/31 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް

 މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ

 އިއްވުން

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުޞޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ 10.1

 އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ( 2013/5 ނަންބަރު

 ބަހުސް ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން
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 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

 ސިވިލް ،ވޯޓަކުން ނެންގެވި ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 11.1

 ފަހުމީ މުޙަންމަދު ކޮއްކިރި.ގ މެންބަރުކަމުން ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް

 ސަރވިސް ސިވިލް އޭނާ ،ވަކިކުރައްވާފައިވަނިކޮށް ޙަސަން

 ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ މެންބަރުކަމުން ކޮމިޝަންގެ

 ،ކޮށްފައިވާތީ ޙުކުމް ކޯޓުން ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ޚިލާފަށްކަމަށް

 ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން މައްސަލަ އެ

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13( 

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުޞޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ 10.1

 އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ( 2013/5 ނަންބަރު

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 12.1

 ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ ފުރައްސާރަކުރުން ޖިންސީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.2

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/1/17އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 9  ްކުރުންހޭދަވި ވަގުތުތައް އިޢުލާން ގައިކޮމިޓީއެ  އާއިބޭއްވުނު ކޮމިޓީގައި  2013އޭޕްރީލ 

 9  ްއާ 10:30ން ރޭގަނޑު  9:35ދުވަހުގެ ހެނދުނު އަންގާރަ ވީ  2013އޭޕްރީލ 

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ އެއްގެކޮމިޓީ 7 ދެމެދު

o  ްކޮމިޓީގެ މިނެޓް  45އި ގަޑިއިރާ 4ޖުމްލަ އެ ދުވަހު މިގޮތުނ

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތްބޭއްވުމަށް  ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 9:30 -1

 ގައި އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީ 9:30 -2

  ކޮމިޓީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވިގައި  9:30 -3

 ގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ  11:15 -4

 ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ ގައި އިޖްތިމާޢީ 11:15 -5

 ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާ ތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ 11:15 -6

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 12:15 -7

 ގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 14:00 -8

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 14:00 -9

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 15:00 -10

 މީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ޤައު 16:00 -11

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 21:00 -12
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 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(
 

 2009/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލަޠީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ 7.1

 ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޕެންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ(

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ
 

  ުއަށް އިޞްލާޙު ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( 2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރ

  ގެނައުމުގެ ބިލު
 

 2002/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 7.2

 އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބެހޭ ބިމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ(

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން
 

  ުއިޞްލާޙު  އަށް) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު( 2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރ

  ގެނައުމުގެ ބިލު
 

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.3

 ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 79/31 ނަންބަރު

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ
 

  ުއިޞްލާޙު  އަށް) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރ

  ގެނައުމުގެ ބިލު
 

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(
 

 2013/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުޞޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ 10.1

 ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ(

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް
 

 ެވަނަ ދުވަސް 2ވި މިއަދަކީ މި ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދ 
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 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .1

  ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް  .2

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .3

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  .4

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  .5

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .6

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު .7

 ޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކު .8

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .9

 ވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަންފު .10

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .11

 ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .12

 

  ާގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، މި  1ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވ

 ބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް ،ވޯޓަކުން ނެންގެވި ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 11.1

 ސިވިލް އޭނާ ،ވަކިކުރައްވާފައިވަނިކޮށް ޙަސަން ފަހުމީ މުޙަންމަދު ކޮއްކިރި.ގ މެންބަރުކަމުން

 ،ޚިލާފަށްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ މެންބަރުކަމުން ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް

 މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން މައްސަލަ އެ ،ކޮށްފައިވާތީ ޙުކުމް ކޯޓުން ސުޕްރީމް ރާއްޖޭގެދިވެހި

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ
 

  ީގައި  2013މާޗް  24މި ރިޕޯޓް މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައިވަނ 

 

 ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ 
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 ަމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ އިދެއްވީ، މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވ

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، 

  ްގަޑިއިރު ކަނޑައެޅިފައިވޭ 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ތޮއް .1

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .2

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .3

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .4

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .5

 އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .6

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް .7

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .8

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ .9

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު .10

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .11

 

  ުފުރުސަތަށް ހަމަވެ، އިތުރު މެންބަރަކު ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވަގުތ

 އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ، މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ރިޔާސަތުން ނިންމަވާލެއްވި

 

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
 

 2013/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުޞޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ 1.10

 ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ(

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  .1

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .2
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 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

 

  ިބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރު މެންބަރަކު އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީއާއ

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެންބަރަކު އެވަގުތު ޖަލްސާގައި 

. އަދި ފަހުބަސް އިއްވުމަށް ބިލު ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި ގެބިލުވަޑައިގެންނެތުމުން، މި 

ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުވެސް އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން، މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ 

 ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. 

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ޖިންސީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ ފުރައްސާރަކުރުން
 

o ެހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގ، 

 ؛މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ ފުރައްސާރަކުރުން ޖިންސީ

 

 ާވޯޓު ނަތީޖ 

 މެންބަރުން 63 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 27 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 57 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
 

  ިއެ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާތީ، ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް ބިލު މ

 ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވި 

 

 ެޅުއްވީ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަދި އެގޮތަށް ހުށަހ

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
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 ީވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމާމެދު ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ ފުރައްސާރަކުރުން ޖިންސ 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 63 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން 49 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 6 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 1 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 55 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

  ،ްތީ ކޮމިޓީގައި ވަގުއެރުވީ، ފުރުސަތު ދެން މިގޮތަށް ފާސްވުމުނ

 ކަނޑައެޅުމަށްހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 

  ުމިގޮތުން، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދ

ދު ތާއީދުކުރެއްވީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަހުށަހަޅުއްވައި، 

 ފޮނުވުމަށްކޮމިޓީއަކަށް ންގެ ވަގުތީ މެންބަރު 11
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ންމެންބަރު 2 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ންމެންބަރު 2 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 52 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ
 

  ،ީމެންބަރުންގެ  11އެ ހުށަހެޅުން ފާސްވުމުން، ދެން ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު އެރުވ

 ތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށްމެންބަރުންގެ ނަންކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ 



 11 

 

  ްލިބުނުލިސްޓެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު  2މިގޮތުނ 

 

  ުތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަދި ހުށަހެޅުއްވީ، ފުރަތަމަ ލިސްޓ

ގައި . އެ ލިސްޓުތާއީދުކުރެއްވީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު

 ؛ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނަކީ
 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ  -1

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާފަންނު ދެކުނު -2

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  -3

 ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  -4

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  -5

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  -6

 ރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަ -7

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް -8

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ -9

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު -10

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް -11

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 63 ޢަދަދު:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 53 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ންމެންބަރު 5 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 1 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 58 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ
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 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް ،ވޯޓަކުން ނެންގެވި ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 12.2

 ސިވިލް އޭނާ ،ވަކިކުރައްވާފައިވަނިކޮށް ޙަސަން ފަހުމީ މުޙަންމަދު ކޮއްކިރި.ގ މެންބަރުކަމުން

 ،ޚިލާފަށްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ މެންބަރުކަމުން ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް

 މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން މައްސަލަ އެ ،ކޮށްފައިވާތީ ޙުކުމް ކޯޓުން ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ
 

o ެކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް ،ވޯޓަކުން ނެންގެވި ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގ 

 އޭނާ ،ވަކިކުރައްވާފައިވަނިކޮށް ޙަސަން ފަހުމީ މުޙަންމަދު ކޮއްކިރި.ގ މެންބަރުކަމުން

 ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ މެންބަރުކަމުން ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް

 މިނިވަން މައްސަލަ އެ ،ކޮށްފައިވާތީ ޙުކުމް ކޯޓުން ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ޚިލާފަށްކަމަށް

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ

 ފާސްކުރެއްވުމާމެދު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 42 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 16 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ންމެންބަރު 3 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 58 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 

 

o ާ2013/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުޞޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލ 

 ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ(

  ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 64 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން 54 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 8 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 54 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 

  ްމިގޮތަށް ފާސްވުމުން، މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށ

 ފޮނުއްވި

  

  ،ްރިޔާސަތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުނ

 ނިންމަވާލެއްވި. 

   
 

______________________ 


