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 ޖަލްސާ ވަނަ 21ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ހޯމަ( 2013އޭޕްރީލް  22 ތާރީޚު:

 1434 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 12 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:06 ނުހެނދު ފެށި ގަޑި:

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:02 :ފެށި ގަޑި

 އަށް 13:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 13:02 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 14:30 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 20ގަޑިއިރާއި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 35 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 38ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 43ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން   ،މެންބަރުން

 

  ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013އޭޕްރީލް  23

 ދުވަހު އަންގާރަ
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 ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަންމިއަދުގެ 
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  އިން 2013/1/21އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ބައްދަލުވުންތައްކޮމިޓީތަކުގެ  4.1

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 9.2

 މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން( 2009/9 ނަންބަރު

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ

 ބިލު ގެނައުމުގެ

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 10.1

 ބަހުސް ގެބިލު ތަފާސްހިސާބުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

 ގެ) ޤާނޫނު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޢާންމު( 2008/6 ނަންބަރު ޤާނޫނު 11.1

 މުއްދަތު ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ގައިވާ 2 އަދި 1 ޖަދުވަލް

 ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ގަވާއިދު ގޮތުން ގުޅޭ އިތުރުކުރުމާ

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ
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 އެކްޓްސް އަންލޯފުލް އޮފް ސަޕްރެޝަން ދަ ފޮރ ކޮންވެންޝަން" 11.2

"  1988 ނެވިގޭޝަން މެރިޓައިމް އޮފް ސޭފްޓީ ދަ އެގެއިންސްޓް

 އެކްޓްސް އަންލޯފުލް އޮފް ސަޕްރެޝަން ދަ ފޮރ ޕްރޮޓޮކޯލް" ،އަދި

 އޮން ލޮކޭޓަޑް ޕްލެޓްފޯމްސް ފިކްސްޑް އޮފް ސޭފްޓީ ދަ އެގެއިންސްޓް

 ދިވެހިރާއްޖޭން ގައި" 1988 ޝެލްފް ޓަލްކޮންޓިނެން ދަ

 ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ  ،މައްސަލަ ބައިވެރިވުމުގެ

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 10.1

 ބަހުސް ގެބިލު ތަފާސްހިސާބުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/1/21އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

o  ުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 3(އަށް  2013/17ން  2013/15ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރ( 

o ީވަނަ  17ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިގެން  15ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2013 ،އެއ

މި ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި . ޖަލްސާއަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް

ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ 

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް  ،މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ ،ގޮތުގެމަތިން

 .ނިންމައިފިން

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 17  ްގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ  2013އޭޕްރީލް  18އަދި ، 2013އޭޕްރީލ

 ވަގުތުތައް އިޢުލާންކުރުންކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި 

 17  ްއާ  10:25ން ރޭގަނޑު  11:20ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2013އޭޕްރީލ

 .ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 6ދެމެދު 

o  ަމިނެޓް ކޮމިޓީގެ  05ގަޑިއިރާއި  5މިގޮތުން އެ ދުވަހު ޖުމްލ

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 18  ްން ރޭގަނޑު  2:35ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  2013އޭޕްރީލ

 .ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 2އާ ދެމެދު  11:00

o  ަގަޑިއިރު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި  5މިގޮތުން އެ ދުވަހު ޖުމްލ

 .ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތްބޭއްވުމަށް  ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ގައި އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީ 9:30 -1
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 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 09:30 -2

 ގައި އާންމު ކޮމިޓީ 09:30 -3

ހޮއްވެވި  ގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލް ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް 11:15 -4

 ކޮމިޓީ

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 11:15 -5

 ސަބް ކޮމިޓީ ޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެގައި އި 11:15 -6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ގައި  12:30 -7

 ކޮމިޓީ

 ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގައި ޤައުމީ  12:30 -8

 ގައި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ 12:30 -9

 ން މުއައްސަސާ ތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިނިވަ 14:00 -10

 ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީސަލާމަތުގެ ގައި ޤައުމީ  14:00 -11

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ ގައި ގައި 15:00 -12

 

 އިޢުލާންކުރެއްވުން ބަދަލުތައް އައި ޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ 4.3

 

 ީޝާހިދު އެ ޕާޓީން هللا ޕީ ގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު.އާރު.ޑ

) ނ(ގެ  1-29ޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާތީ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ .ޑީ.ވަކިވެވަޑައިގެން އެމް

އެހެންކަމުން، މަޖިލީހުގެ . ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައި

  އްވި.ގެ ދަށުން މިކަން އިޢުލާންކުރެ) ބ( 1-29ގަވާއިދުގެ 
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 ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

 ުދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ދަށުން، ވަނަ މާއްދާގެ  145ގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަމުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 

 ީދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ،މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

  ޒުބައިރު
 

  ިބަހުސްކުރަންފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެއްސެވުންމި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައ 

 

o  ެދުވާފަރު ދާއިރާގެ ދަށުން،  ވަނަ މާއްދާގެ 145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ؛ބަހުސްކުރުމާމެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 25 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 23 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 24 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 13 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު (ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު) .1

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .2

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .3

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .4

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .5

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް .6
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 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .7

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .8

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާމިލަންދޫ  .9

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .10

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް .11

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .12

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު .13

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  .14

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .15

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .16

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .17

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު .18

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .19

 ޢަލީ ޢާރިފްވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .20

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .21

 

 ްއެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  މި މައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަނ

 ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. 

 

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ބިލު ތަފާސްހިސާބުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 

  ެގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ  2013އޭޕްރީލް  9 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީމި ބިލުގ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 16ދައުރުގެ 

 

  ުމެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީމި ބިލ  
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 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .1

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް .2

  ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ .3

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު .4

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  .5

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .6

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .7

 

  ިމި ބިލުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މ

 ވިދާޅުވިމަށް ބިލު އަނބުރާ ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަ

 

  ްވަނީ މި ބިލު މިހާރު ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ 79ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ އެހެންކަމުނ

 ކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި އަނބުރާ ގެންދަވާފައި

 

 2009/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 2.9

) ޤާނޫނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން(

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް
 

  ެގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ  2013އޭޕްރީލް  9 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީމި ބިލުގ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 16ދައުރުގެ 

 

  ުވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީމި ބިލ  
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 ރިޒާ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ .2
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  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، މި ބިލުގެ  1ކަނޑައެޅިފައިވާ އިބްތިދާއީ ބަހުސަށ

 ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

 

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 10.1

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ބިލުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 

  ްވަނަ ދުވަސް 2ގެންދެވި މިއަދަކީ މި ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށ 
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .1

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .2

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .3

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .4

 

  ްހަޅާ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މި ބިލުގެ ބަހުސް ހުށަކޮމިޓީތަކުނ

 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި 

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ގައިވާ 2 އަދި 1 ޖަދުވަލް ގެ) ޤާނޫނު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޢާންމު( 2008/6 ނަންބަރު ޤާނޫނު 11.1

 ކޮމިޓީން ގަވާއިދު ގޮތުން ގުޅޭ އިތުރުކުރުމާ މުއްދަތު ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކަށް

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި
 

  ްގައި މެންބަރުންނަށް  2013އޭޕްރީލް  17މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށ

 ފޮނުވުނު

 

 ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ 

 
  ،ީގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ނައިފަރު މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
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  ްގަޑިއިރު ކަނޑައެޅިފައިވޭ 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

   

  މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .1

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .3

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .4

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު  .5

 ވާހަކަދެއްކެވި) ފަހަރު(ދެ  ރަޝާދު ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް .6

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .7

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .8

 

  ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތ

 ގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވިމި ރިޕޯޓްއެރުވުމަށްފަހު، 

 

 ްގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނީ ދެން އޮންނަ މަޖިލީހުގެ  މި ރިޕޯޓަށ

 ޖަލްސާއެއްގައި

 

 އޮފް ސޭފްޓީ ދަ އެގެއިންސްޓް އެކްޓްސް އަންލޯފުލް އޮފް ސަޕްރެޝަން ދަ ފޮރ ކޮންވެންޝަން" 11.2

 އަންލޯފުލް އޮފް ސަޕްރެޝަން ދަ ފޮރ ޕްރޮޓޮކޯލް" ،އަދި"  1988 ނެވިގޭޝަން މެރިޓައިމް

 ޓަލްކޮންޓިނެން ދަ އޮން ލޮކޭޓަޑް ޕްލެޓްފޯމްސް ފިކްސްޑް އޮފް ސޭފްޓީ ދަ އެގެއިންސްޓް އެކްޓްސް

 ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ  ،މައްސަލަ ބައިވެރިވުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭން ގައި" 1988 ޝެލްފް

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި
 

 ުގައި 2013އޭޕްރީލް  15މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައިވަނީ،  މި ރިޕޯޓ 

 

  ،ީޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު
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  ް1މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް ފުރުސަތު އެރުވީ، ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުނ 

 1މެންބަރު އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

 މެންބަރަށް. 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

   

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .1

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .2

 

 ެވުމުން، މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް އިތުރު އެހެން ޕާޓީއަކުން ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިނުގަންނ

 ނިންމާވާލެއްވި

 

  ެމި ރިޕޯޓަށް ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނީ ދެން އޮންނަ މަޖިލީހުގ

 ޖަލްސާއެއްގައި

 

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 10.1

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ބިލުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .1

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤްމަނަދޫ ދާއިރާގެ  .2

 މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .3

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .4

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .5

 

  ުބަހުސް މި ބިލުގެ  ރުސަތަށް އެދިވަޑައިނުގަންނެވުމުން،މެންބަރަކު ފުއިތުރ

 ނިންމަވާލެއްވި
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  ްބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މި އަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށ

ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު ވޯޓަށް ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ 

 އޮންނާނީ ދެން އޮންނަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައިއެހުން 

  

  ެރިޔާސަތުން ޖަލްސާ  އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ޖަލްސާގެމިއަދުގ

 ނިންމަވާލެއްވި. 

 

______________________ 


