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 ޖަލްސާ ވަނަ 23ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދުބުދަ ( 2013އޭޕްރީލް  24 ތާރީޚު:

 1434 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 14 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:31 ނުހެނދު ގަޑި: ފެށި

0F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

1
 ގައި 9:37

10:39 :މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ފެށި ގަޑި 1F

 ގައި 2

 އަށް 11:15ން  10:39 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:15 :ފެށި ގަޑި

12:19 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ފެށި ގަޑި: 2F

 ގައި 3

  ގައި 13:25 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 13:34 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

                                                 
 މުޅި މަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ފެއްޓެވުމަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި -1
އާހަމައަށް  11:15މުޅި މަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު ޖެހިފައިވާތީ،  -2

 މެންބަރުންނަށް ހުސްވަގުތުކޮޅު އެރުވި
ަލްސާ އެޖެންޑާގައި ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. ދެން ޖ -3

 ކުރިއަށް ގެންދެވީ، ވޯޓަށް އެހުމަށް

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013އޭޕްރީލް  29

 ހޯމަ ދުވަހު
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 މިނެޓް 19ގަޑިއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 19 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 53ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 64ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން   ،މެންބަރުން

 

  ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް   

   

     
 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/22ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން، މިނިވަން  މަޖިލީހުން  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 1ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 

 މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން
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  އިން 2013/1/24އެޖެންޑާ 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(

 1 ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 28 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 6.1

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ގޮތުގެމަތިން ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސިޓީފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ

 ތަންތަން ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ( 2013/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު 6.2

 މޮނިޓަރކޮށް އަދި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި

 ކޮށްފައިވާ ބަޔާން މާއްދާގައި ވަނަ 3 ގެ) ޤާނޫނު އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ

 މެންބަރުންގެ ގެ" ބޯޑު ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން"

 ލަފާގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ގެ ރައްޔިތުން ކަނޑައަޅާނީ އިނާޔަތްތައް

 މާއްދާގައި ވަނަ 8 މިޤާނޫނުގެ ށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަ

 ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން" ކަނޑައަޅާފައިވާތީ

 އިނާޔަތްތައް އެހެނިހެން މުސާރައާއި މެންބަރުންގެ ގެ" ބޯޑު

 ށަހެޅުއްވުންހު މައްސަލަ ކަނޑައެޅުމުގެ

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ 7.1

 އަށް) ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު( 2009/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ
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 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް )10(

 ނަޝީދު މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި 10.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/22 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ބަހުސް ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 1 އަށް) ޤާނޫނު ކޯޓުތަކުގެ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/1/23އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 23  ްގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި ވަގުތުތައް  2013އޭޕްރީލ

 އިޢުލާންކުރުން

 23  ްއާ  3:50މެންދުރު ން  9:35ދުވަހުގެ ހެނދުނު  އަންގާރަވީ  2013އޭޕްރީލ

 .ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 8 ދެމެދު

  ްކޮމިޓީގެ މިނެޓް  50އި ގަޑިއިރާ 5ޖުމްލަ އެ ދުވަހު މިގޮތުނ

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ގައި އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީ  9:30 -1

 ޓީގައި ގަވާއިދު ކޮމި 09:30 -2

 ގައި އާންމު ކޮމިޓީ 09:30 -3

 ން މުއައްސަސާ ތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިނިވަ 11:15 -4

 އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގައި  11:15 -5

 އުމީ ތަރައްގީގެ ކޮމިޓީގައި ގަ 11:15 -6

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

 ކޮމިޓީ

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 14:00 -8

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 14:00 -9

 ގައި އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީ 14:00 -10
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 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ 1 ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 28 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ އްޔިތުންގެރަ 6.1

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސިޓީފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ގޮތުގެމަތިން
 

  ިސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ، އަމީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވ

 ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

 

 ިފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މާލިއްޔަތު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ މ 

 
 ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ތަންތަން ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ( 2013/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު 2.6

 ބަޔާން މާއްދާގައި ވަނަ 3 ގެ) ޤާނޫނު އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މޮނިޓަރކޮށް އަދި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި

 އިނާޔަތްތައް މެންބަރުންގެ ގެ" ބޯޑު ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން" ކޮށްފައިވާ

 8 މިޤާނޫނުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ލަފާގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ގެ ރައްޔިތުން ކަނޑައަޅާނީ

 ގެ" ބޯޑު ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން" ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ދާގައިމާއް ވަނަ

 ށަހެޅުއްވުންހު މައްސަލަ ކަނޑައެޅުމުގެ އިނާޔަތްތައް އެހެނިހެން މުސާރައާއި މެންބަރުންގެ
 

  ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ، އަމީނ

 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދުޢާންމު 

 

 ިފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މާލިއްޔަތު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ މ 

 
 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(
 

 2009/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ 7.1

 އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު(

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން
 

 ުގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު( 2009/5 ނަންބަރު ޤާނޫނ 

 ބިލު
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 ވަނަ ބައްދަލުވުން) 2މުޅި މަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީ ( ކޮމިޓީ:

 ގައި 9:37 ފެށި ގަޑި:

3F :މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި

4
 ގައި 9:52

 ގައި 10:16 :މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ފެށި ގަޑި

 ގައި  10:39 ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 38 ޖުމްލަ ހޭދަވި ވަގުތު:

  ބިލު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން ނެގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރި . 1 އެޖެންޑާ:

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .2  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް ( 79/31ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

   .ބިލުއިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  އަށް) އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު
  

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން ބިލު ނެގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރި. 1
 

 ުފުރުސަތު  ނަށްމި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުއްވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރ

 އެރުވި

 

 ްވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .1

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ  .2

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .3

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .4

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .5

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .6

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .7

                                                 
ބިލުތައް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުއްވުމާމެދު މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމެވުމަށް މި ކޮމިޓީގެ މި ކޮމިޓީއަށް އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ  -4

 ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

 މުޅި މަޖިލިސް އެކުގައި ކޮމިޓީ



 8 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  .8

 

 ްހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު.  ހުށަހެޅުމެއ 

 

  ީބިލަތްދޫ އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްވީ، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް އަދި ތާއީދުކުރެއްވ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 

 ީބިލު ޓެކްސް ބިލު ދިރާސާކުރާ ކުޑަ  ނެގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރި ؛އެ ހުށަހެޅުމުގައި ވަނ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް

 

 ުނަންބަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި 2އެހެން ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމުން، އެޖެންޑާގެ  އިތުރ 

  

 79/31ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު . 2

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން ބިލއިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  އަށް) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު(
 

 ުފުރުސަތު  ނަށްމި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުއްވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރ

 އެރުވި

 

 ްވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .1

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .2

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .3

 

  ްހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު. ހުށަހެޅުމެއ 

 

  ީމަޑަވެލި އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްވީ، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް އަދި ތާއީދުކުރެއްވ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް

 

  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުމުގައި ވަނީ؛

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

 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އަލުން އެކުލަވާލުމަށް 11ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 
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  ެއެއަށްފަހު މި ބިލުތައް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމާމެދު މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީގ

 ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި މިމުޤައްރިރު، 

 

 ްމި މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ގޮތުގެމަތިން، ފެއްޓެވުމަށްފަހު، ، އަލުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުނ

އަކަށް ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ކޮމިޓީ 2މެންބަރުންގެ ވަގުތީ  11ބިލު  2

 ހުޅުވާލެއްވި. 

 

  ،ްބަރުންގެ ލިސްޓެއް މެން 11 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބިލު ނެގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރިމިގޮތުނ

ލިސްޓު ހުށަހެޅުއްވީ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް އަދި ތާއީދުކުރެއްވީ . މި ހުށަހެޅުއްވި

 ރިޔާޒް ރަޝީދުވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 

 އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނަކީ؛ 

 
 هللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .1

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  .2

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .3

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  .4

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ  .5

 މަޢުޞޫމް هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .6

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް  އަލިފުށި ދާއިރާގެ .7

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  .8

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު  .9

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .10

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .11

 

  ުރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރުއެއަށްފަހ

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

މެންބަރުންގެ ލިސްޓެއް ހުށަހެޅުއްވި. މި ލިސްޓު ހުށަހެޅުއްވީ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ  11 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް
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هللا މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް އަދި ތާއީދުކުރެއްވީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޢަބްދުއްރަޙީމް

 

 އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނަކީ؛ 

 

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް  .1

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު   .2

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .3

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .4

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  .5

 މަޢުޞޫމް هللا ރު ޢަބްދުކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަ .6

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  .7

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު  .8

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .9

 ޢަބްދުއްރަޙީމް  هللا . މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދ10ު

 . ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދ11ު
 

 ްވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .1

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .2

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .3

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .4

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .5

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .6

 

  ުކޮމިޓީ ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި؛ 2އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ، އިސްވެ ދެންނެވުނ 
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o  ުހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުށަހަޅުއްވައި، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރ

ބިލު  ނެގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރިހުށަހެޅުން؛  ވިތާއީދުކުރެއްރިޔާޒް ރަޝީދު 

 ބަރުންގެ ލިސްޓު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛މެން 11ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުނު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 36 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 32 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 33 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 17 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 

 

o  ،ިމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުށަހަޅުއްވައ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ހުށަހެޅުން؛  ވިތާއީދުކުރެއްޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 79/31ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު(

 މެންބަރުންގެ ލިސްޓު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ 11 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުނު

 

 ޓު ނަތީޖާވޯ

 މެންބަރުން 36 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 32 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 33 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 17 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
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 ިކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާގައިވާ މަސައްކަތް ނިމުމުން، މި ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވ  
 

________________________ 
 
 

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(
 

 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަޝީދު މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި 10.1

 ބަހުސް ގެބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 1 އަށް) ޤާނޫނު ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/22

 ކުރިއަށްގެންދެވުން
 

  ްމި ބިލަށް އެންމެފަހު ދުވަސްވަނަ  2ގެންދެވި މިއަދަކީ މި ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށ .

 ގައިވަނަ ޖަލްސާ 2ދައުރުގެ  މި ގައި އޮތް 2013މާޗް  5ބަހުސްކުރެވިފައިވަނީ 
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .1

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ .2

 ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ  .3

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .4

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .5

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .6

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް .7

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު .8

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަ .9

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ދެވަނަ ފުރުސަތު)

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .10

 

 ްމި ބިލުގެ ބަހުސް ވާތީ، ނައިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިނުގަނ

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު އެވަގުތު ޖަލްސާގައި . އަދި ނިންމަވާލެއްވި

 ހުބަސް ވިދާޅުވެފައެއްނުވޭވަޑައިގެންނެތުމުން، މި ބިލުގެ ފަ
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  ާމިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން

 

o 10.1-  ،ާކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ

ވަނަ އިޞްލާޙު  1އަށް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ ގެނައުމުގެ ބިލު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 32 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 31 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 63 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 
 

  ްމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށ

 ފޮނުއްވި
 

  ެރިޔާސަތުން ޖަލްސާ  އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ޖަލްސާގެމިއަދުގ

 ނިންމަވާލެއްވި. 

 

______________________ 


