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 ޖަލްސާ ވަނަ 20ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ބުދަ( 2013އޭޕްރީލް  17 ތާރީޚު:

 1434 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 7 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:04 ނުހެނދު ގަޑި:ފެށި 

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:00 :ފެށި ގަޑި

 އަށް 13:00ން  12:33 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 13:02 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 14:30 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 27ގަޑިއިރާއި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 36 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 44ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 62ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން   ،މެންބަރުން

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013އޭޕްރީލް  22

 ހޯމަ ދުވަހު
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  ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދުވެލިދޫ   

 

     
 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

 

 މަޖިލީހަށް ވަޒީރުންގެ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ނަންފުޅު ބޭފުޅުންގެ 3 ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ

 އެ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯދުމަށްޓަކައި ރުހުން ގެމަޖިލީހު ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ
 ންވުދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާމިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއް މައްސަލަ

<<< 
 އޮފް އޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

 ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން މޯލްޑިވްސްގެ
<<<  

 ބިލު ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮމޭޝަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއްނުވި
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  އިން 2013/1/20އެޖެންޑާ 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

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.1

 3 ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ވަޒީރުންގެ ދަށުން ގެ) ހ(

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ނަންފުޅު ބޭފުޅުންގެ

 ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 129

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯދުމަށްޓަކައި ރުހުން ގެމަޖިލީހު

 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މައްސަލަ އެ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ

 ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 171

 ގޮތެއް ދިރާސާކުރައްވައި ނަންފުޅުތައް އެ އިޢުލާނުކުރުމާއި މަޖިލީހުގައި

 ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ އެ ނިންމެވުމަށް

 މައްސަލަ

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ވަޙީދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ 7.1

 އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ( 2013/5 ނަންބަރު

 ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ هللاޢަބްދު އީވާ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު 7.2

 އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ( 2013/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ
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 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޒާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ 7.3

 އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ( 2013/5 ނަންބަރު

 ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ބިލު ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮމޭޝަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 10.1

 މޯލްޑިވްސްގެ އޮފް އޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ބިލުގެ

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

(ކުރިއަށް  ބިލު ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮމޭޝަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ގެންދެވުން)

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.2

 ބިލު ތަފާސްހިސާބުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/1/20އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 16  ްގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި ވަގުތުތައް  2013އޭޕްރީލ

 އިޢުލާންކުރުން

 17 ް10:15ރޭގަނޑު ން  9:35ދުވަހުގެ ހެނދުނު  އަންގާރަވީ  2013 އޭޕްރީލ 

 .ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 8 ދެމެދުއާ 

o  ްކޮމިޓީގެ މިނެޓް  45އި ގަޑިއިރާ 4ޖުމްލަ އެ ދުވަހު މިގޮތުނ

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ގައި އާންމު ކޮމިޓީ 9:30 -1

 ގައި ގައުމީ ތަރައްގީގެ ކޮމިޓީ 11:15 -2

 ން މުއައްސަސާ ތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިނިވަ 11:15 -3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ގައި  12:30 -4

  ކޮމިޓީ

 ގައި ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 14:00 -5

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 14:00 -6

 ކޮމިޓިގައި އިމްތިޔާޒު  14:00 -7

 ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ސަބް ކޮމިޓީ ގައި 21:00 -8
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 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 ވަޒީރުންގެ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.1

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ނަންފުޅު ބޭފުޅުންގެ 3 ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

 ރުހުން ގެމަޖިލީހު ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މައްސަލަ އެ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯދުމަށްޓަކައި

 މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 171 ގަވާއިދުގެ

 ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ އެ ނިންމެވުމަށް ގޮތެއް ދިރާސާކުރައްވައި ނަންފުޅުތައް އެ އިޢުލާނުކުރުމާއި

 މައްސަލަ ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް
 

  ،ީމަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވ

 މުޙަންމަދު 

 

 ުދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ  ތައްމި ނަންފުޅ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވީ ކަމުގައި ނިންމެވި

 

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(
 

 2013/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ވަޙީދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ 7.1

 ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ(

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ
 

  ުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ( 2013/5ޤާނޫނު ނަންބަރ

  ގެނައުމުގެ ބިލުއަށް އިޞްލާޙު ) ޤާނޫނު
 

 2013/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ هللاޢަބްދު އީވާ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު 2.7

 ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ(

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ
 

  ުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ( 2013/5ޤާނޫނު ނަންބަރ

  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ޤާނޫނު
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 2013/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޒާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ 7.3

 ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ(

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ
 

  ުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ( 2013/5ޤާނޫނު ނަންބަރ

  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ޤާނޫނު
 

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(
 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  9.1

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބިލު
 

  ެގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ  2013އޭޕްރީލް  3 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީމި ބިލުގ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 14ދައުރުގެ 

 

  ުވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީމި ބިލ  
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .2

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .3

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް .4

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .5

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .6

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން .7

 ޒާރިމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  .8

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، މި ބިލުގެ  1ކަނޑައެޅިފައިވާ އިބްތިދާއީ ބަހުސަށ

 ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި
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 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 10.1

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ބިލުގެ މޯލްޑިވްސްގެ އޮފް އޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް
 

  ްވަނަ ދުވަސް 2ގެންދެވި މިއަދަކީ މި ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށ 
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .1

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް  .2

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ  .3

  މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .4

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .5

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު  .6

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .7

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .8

 

 ެރަކު ފުރުސަތަށް ހަމަވެ، އިތުރު މެންބަވަގުތު  ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގ

 ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި މިނުގަންނަވާތީ، އެދިވަޑައި

 

  ިބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފުރުސަތު އެރުވި ވިދާޅުވުމަށްފަހުބަސް  ބިލަށްއަދ   
 

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 (ކުރިއަށް ގެންދެވުން) ބިލު ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮމޭޝަން
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 މަޢުޞޫމް هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2
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 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .3

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .4

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ .5

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .6

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް  .7

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  .8

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .9

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .10

 (ދެވަނަ ފުރުސަތު)މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .11

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .12

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .13

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  .14

 

 ްސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް  ބައެއ

 އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ، މި ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

  
 ިފަހުބަސް  މި ބިލަށްތުމުން، ނެގެންބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައ

 ވިދާޅުވެފައެއްނުވޭ 

 
 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

o 10.1-  ،ާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ ފް މޯލްޑިވްސްގެ ބިލުކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 62 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/CAM%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/CAM%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/CAM%20Bill.pdf
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 މެންބަރުން 58 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 58 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 
 

  ީކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި ތަރައްޤީގެމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމ 
 

o 9.1-  ،ާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ ލުއިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބި

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 62 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 28 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 30 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ންމެންބަރު 03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 58 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވިފާ* 

 

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.2

 ބިލު ތަފާސްހިސާބުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 

  ެގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ  2013އޭޕްރީލް  3 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީމި ބިލުގ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 14ދައުރުގެ 

 
 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/IT%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/IT%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/IT%20Bill.pdf
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  ުވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީމި ބިލ  
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .1

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .2

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .3

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .4

 ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު (ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ)މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .5

 

  ެރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި. ވަގުތު ހަމަވުމުން،  ޖަލްސާގެމިއަދުގ 

   
 

______________________ 


