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 ޖަލްސާ ވަނަ 24ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ހޯމަ( 2013އޭޕްރީލް  29 ތާރީޚު:

 1434 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 19 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:04 ނުހެނދު ފެށި ގަޑި:

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:00 :ފެށި ގަޑި

11:37 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: 0F

 ގައި 1

  ގައި 1:24 ފެށި ގަޑި:

1:35 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: 1F

 ގައި 2

 ގައި 1:54 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ފެށި ގަޑި:

 ގައި 2:14ފަހު މެންދުރު ގަޑި:ނިމުނު 

 މިނެޓް 34ގަޑިއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:
                                                 

ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. ދެން ޖަލްސާ އެޖެންޑާގައި ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން  -1
 ކުރިއަށް ގެންދެވީ، ވޯޓަށް އެހުމަށް

އެ ކާޑު ޖެހިފައިވާތީ،  އެއްވޯޓިންގ ސިސްޓަމްގައި ބޭނުންކުރާ ކާޑުގެ މައްސަލަ އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު ވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރުނަހިން -2
 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވިޖަލްސާ އާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

އޮންނާނެ ޖަލްސާއެއް 

ތާރީޚެއް ފަހުން 

 އިޢުލާންކުރައްވާނެ
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 26 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 48ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 66ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން   ،މެންބަރުން

 

  ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

   

     
 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

 

 މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުން ބިލު ސިޔާސަތުގެ މުސާރައިގެ ދައުލަތުގެ

<<< 

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙުވަނަ  1 އަށް) ޤާނޫނު އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް( 2010/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުން

<<< 

 ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުން ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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  އިން 2013/1/24އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުއިޢުލާންހުގެ އެޖެންޑާ ދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 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

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ 7.1

) ޤާނޫނު ފަނޑިޔާރުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ގޮތުން އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

 ނިމި މަރުޙަލާ ކޮމިޓީ ބިލުގެ ސިޔާސަތުގެ މުސާރައިގެ ދައުލަތުގެ 11.1

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން

 އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް( 2010/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު 11.2

 ނިމި މަރުޙަލާ ކޮމިޓީ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން

 ނިމި މަރުޙަލާ ކޮމިޓީ ބިލުގެ ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.3

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން
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 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(

 )2013/1/24އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1
 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

o ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 3( އަށް 2013/20 ން 2013/18 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 

o ީވަނަ  20ޖަލްސާއިން ފެށިގެން ވަނަ  18ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއ

ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި  މި. ތައްޔައުމިއްޔާ އަށް ހުރިޖަލްސާ

ގަވާއިދުގައިވާ  ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،

ޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް މަ ،މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ ،ގޮތުގެމަތިން

 މެވިނިން

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 24  ްގައި ބޭއްވުނު  2013އޭޕްރީލް  28އަދި  2013އޭޕްރީލް  25، 2013އޭޕްރީލ

 ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި ވަގުތުތައް އިޢުލާންކުރުން

 24 ްއާ  3:15ން މެންދުރުފަހު  9:40ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބުދަ ވީ  2013 އޭޕްރީލ

 .ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 9 ދެމެދު

o  ްކޮމިޓީގެމިނެޓް  25އި ގަޑިއިރާ 5ޖުމްލަ އެ ދުވަހު މިގޮތުނ 

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 25  ްއާ  11:40ން  11:10ހެނދުނު ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ވީ  2013އޭޕްރީލ

 .ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 1 ދެމެދު

o  ްހޭދަކުރައްވާފައިވޭމިނެޓް  30އެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުުގައި މިގޮތުނ. 

 28  ް1 ދެމެދު 9:55ން  9:20ރޭގަނޑު ދުވަހުގެ އާދީއްތަ ވީ  2013އޭޕްރީލ 

 .ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ

o  ްހޭދަކުރައްވާފައިވޭމިނެޓް  35އެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުުގައި މިގޮތުނ. 
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 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 9:30 -1

 ގައި އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީ 09:30 -2

 ގައި އާންމު ކޮމިޓީ 09:30 -3

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 11:15 -4

 ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާ ތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީ 11:15 -5

 ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 11:15 -6

 ކޮމިޓީގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ސަބް ގައި  12:20 -7

 ކޮމިޓީގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ސަބް ގައި  13:00 -8

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި  14:00 -9

 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ 14:00 -10

 ގައި ގަވާއިދުގެ ކޮމިޓީ 14:00 -11

 

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރެއްވުން 4.3

 

  ިމަޖިލީހުގެ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވ

 މަޖިލީހުގެ ޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެން،.ޑީ.ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު، އެމް

. މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައި ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ގައި) ނ( ގެ 1-29 ގަވާއިދުގެ

މި  އިޢުލާންކުރެއްވި.މިކަން  ދަށުން ގެ) ބ( 1-29 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ އެހެންކަމުން،

ޕީގެ .ޑީ.ވަޑައިގަންނަވާ އެމްބަދަލު މިގޮތަށް އައުމާ ގުޅިގެން މިހާރު މަޖިލީހުގައި ހިމެނި

ކަށް އަދި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަކި ޕާޓީއަ .31މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 

 .5މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  ނިސްބަތްނުވާ
 

 ީކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން އެ  ޕީގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި.އާރު.ޑ

 ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ގައި) ނ( ގެ 1-29 ގަވާއިދުގެ ވަކިވެވަޑައިގެން، މަޖިލީހުގެޕާޓީން 

 ދަށުން ގެ) ބ( 1-29 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ އެހެންކަމުން،. މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައި

މި ބަދަލު މިގޮތަށް އައުމާ ގުޅިގެން މިހާރު މަޖިލީހުގައި  .މިކަން އިޢުލާންކުރަން
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އަދި މަޖިލީހުގައި  .13ޕީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ .އާރު.ންނަވާ ޑީހިމެނިވަޑައިގަ

 .6މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  ކަށް ނިސްބަތްނުވާހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަކި ޕާޓީއަ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

 ު(ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ  145ގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް (ށ) ގެ ދަށުން 
 ކުއްލި މައްސަލަ

 

 ީފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  ،މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

  މުއްޠަލިބް
 

  ަމަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަންފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެއްސެވުންމި މައްސަލ 

 

o  ެވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ  145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

 މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ؛ބަހުސްކުރުމާމެދުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 27 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ންމެންބަރު 15 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 04 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 22 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 12 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވި* ފާ
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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
 

  ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ، އަމީނ

 ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

 

 ިފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މާލިއްޔަތު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ މ 

 
 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(
 

 2010/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ 7.1

 ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ފަނޑިޔާރުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ(

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ
 

  ުއަށް އިޞްލާޙު ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( 2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ގެނައުމުގެ ބިލު

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ނިމި މަރުޙަލާ ކޮމިޓީ ބިލުގެ ސިޔާސަތުގެ މުސާރައިގެ ދައުލަތުގެ 11.1

 ހުށަހެޅުއްވުން
 

  ްގައި މެންބަރުންނަށް  2013އޭޕްރީލް  23މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށ

 ފޮނުވުނު

 

 ްމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްކަމަށްވާ،  މި ރިޕޯޓ

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 

  ްމި ރިޕޯޓަށް މެންބަރުން ފޮނުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށާއި ތާއީދުކުރެއްވުމަށ

 ފުރުސަތު އެރުވި
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  ެއިޞްލާޙު އަދި އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  1ހ) ގެ ދަށުން ( 83މިގޮތުން، ގަވާއިދުގ

 އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު.  2ދަށުން 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .2

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .3

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .4

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .5

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .6

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .7

 ނާޒިމް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު .8

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .9

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .10

 

 ްމި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ ވާތީ، ނައިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިނުގަނ

ގެ ވަނަ ނަންބަރު) 3(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  75 ގަވާއިދުގެއަދި ނިންމަބާލެއްވި، 

 ސިޔާސަތުގެ މުސާރައިގެ ދައުލަތުގެ، ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ށ(ދަށުން، އެ މާއްދާގެ 

 ވިއިއްވެ ތިންވަނަ ކިޔުން ގެބިލު
 

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް( 2010/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު 2.11

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ނިމި މަރުޙަލާ ކޮމިޓީ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ
 

  ްގައި މެންބަރުންނަށް  2013އޭޕްރީލް  24މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށ

 ފޮނުވުނު

 

  ،ީކޮމިޓީގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 މުޙަންމަދު ޠާރިޤްމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރެއްކަމަށްވާ، 
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 ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވ 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .1

 

  ،ީމި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތ

ގެ ވަނަ ނަންބަރު) 3(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  75 ގަވާއިދުގެނިންމަބާލެއްވި، އަދި 

 ލޯކަލް( 2010/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ށ(ދަށުން، އެ މާއްދާގެ 

ތިންވަނަ  ގެބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ

 ވިއިއްވެ ކިޔުން
 

 ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ނިމި މަރުޙަލާ ކޮމިޓީ ބިލުގެ ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.3

 ހުށަހެޅުއްވުންް
 

  ްގައި މެންބަރުންނަށް  2013އޭޕްރީލް  24މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށ

 ފޮނުވުނު

 

  ެމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގ

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާމެންބަރެއްކަމަށްވާ، 

 

  ްމި ރިޕޯޓަށް މެންބަރުން ފޮނުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށާއި ތާއީދުކުރެއްވުމަށ

 ފުރުސަތު އެރުވި

 

 ިއިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު  1މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން  83ދުގެ މިގޮތުން، ގަވާއ

 ލިބުނު. 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .1

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .2

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .3
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ  .4

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް .5

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް .6

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .7

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު .8

 ރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބް .9

 

  ،ީމި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތ

ގެ ވަނަ ނަންބަރު) 3(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  75 ގަވާއިދުގެނިންމަބާލެއްވި، އަދި 

 ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ށ(ދަށުން، އެ މާއްދާގެ 

 ވިއިއްވެ ތިންވަނަ ކިޔުން ގެބިލުު
 

  ާ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 11.1-  ެމަރުޙަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ކޮމިޓީ ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލުގ

 މަށްފަހު، އެ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން.ރިޢާޔަތްކުރެއްވު

 

o  ިވޭ. ލިބިފައިއިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު  3މި ބިލަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައ

 އެހެންނަމަވެސް، އެއިން އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ފާހެއް ނުވޭ. 

 

o ްކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ، ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލުކަމުން، އެހެނ

 ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 66 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން 61 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން 04 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 65 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 33 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ސްވިފާ* 
 

  ީވަނަ ބިލު 5ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2013މި ބިލަކ 
 

o 11.2-  ުއަށް ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރ

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

 

o ްއަށް ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10ބަރު ޤާނޫނު ނަނ

 ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި؛، އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 66 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 63 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 63 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
 

  ީވަނަ ބިލު 6ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2013މި ބިލަކ 
 

o 11.3- ުމަރުޙަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ޓީ ކޮމިގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން. ށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށްމަށްފަހު، އެ ބިލަރިޢާޔަތްކުރެއްވު
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o  ިހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް،  އިޞްލާޙު 1މި ބިލަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައ

 އެ އިޞްލާޙެއް ފާހެއް ނުވޭ. 

 

o  ،ްކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލުއެހެންކަމުނ

 ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 66 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން 61 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 02 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 1 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 63 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
 

  ީވަނަ ބިލު 7ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2013މި ބިލަކ 
 

 

  ެރިޔާސަތުން ޖަލްސާ  އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ޖަލްސާގެމިއަދުގ

 ނިންމަވާލެއްވި. 

 

______________________ 


