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 ޖަލްސާ ވަނަ 16ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު އަންގާރަ( 2013އޭޕްރީލް  9 ތާރީޚު:

 1434 ޖުމާދަލްއޫލާ 28 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:03 ނުހެނދު ގަޑި: ފެށި

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:04 :ފެށި ގަޑި

 އަށް 13:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 13:01 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 14:30މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 22ގަޑިއިރާއި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 36 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 50ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 65ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން   ،މެންބަރުން

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013އޭޕްރީލް  10

 ދުވަހު ބުދަ
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  ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  

   ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު

 

     
 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

 

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

ލު މަޖިލީހުން ބިއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ) ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި 

  މަށްފަހު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުންބަލައިގަތު

<<< 
ޤާނޫނު) އާއިލާއާބެހޭ ( 2000/4ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން އިޖްތިމާޢީމަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށްފަހު  ގެނައުމުގެ ބިލުއަށް އިޞްލާޙު   
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  އިން 2013/1/16އެޖެންޑާ 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(

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ ކިޔުން

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 7.2

 މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން( 2009/9 ނަންބަރު

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ

 ބިލުގެ އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ

 އަބޫބަކުރު ޖަމާލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު 7.3

) ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ( 2008/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ގޮތުން އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުޞޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ 9.1

 އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ( 2013/5 ނަންބަރު

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ
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 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 10.1

 މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން( 2009/9 ނަންބަރު

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ބިލުގެ ގެނައުމުގެ

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލަޠީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ 10.2

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އާއިލާއާބެހޭ( 2000/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ބިލުގެ ގެނައުމުގެ

 އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 10.3

 ބިލުގެ ހުއްޓުވުމުގެ ފުރައްސާރަކުރުން ޖިންސީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(

 އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 10.3

 ބިލުގެ ހުއްޓުވުމުގެ ފުރައްސާރަކުރުން ޖިންސީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުޞޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ 9.1

 އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ( 2013/5 ނަންބަރު

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/1/16އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 8  ްކުރުންހޭދަވި ވަގުތުތައް އިޢުލާން ގައިކޮމިޓީއެ  އާއިބޭއްވުނު ކޮމިޓީގައި  2013އޭޕްރީލ 

 8  ްއާ  3:15ން މެންދުރުފަހު  9:40ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހޯމަ ވީ  2013އޭޕްރީލ

 .ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 7 ދެމެދު

o  ްކޮމިޓީގެ މިނެޓް  45އި ގަޑިއިރާ 4ޖުމްލަ އެ ދުވަހު މިގޮތުނ

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  9:30 -1

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 9:30 -2

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 11:15 -3

 ދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަ 11:15 -4

  ކޮމިޓީއުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްގައި  12:30 -5

 ސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިނިވަން މުއައްސަ 14:00 -6

 

 އައި ބަދަލު އިޢުލާންކުރެއްވުން ކަށްމިޓީކޮ 4.3

  ެކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤައުމީ ސަލާމަތުގ

ޙަސަން ލަޠީފްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

ފޮނުއްވާފައިވާތީ، ން ސިޓީ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުޕީގެ .އާރު.އްސަވައިދެއްވުން އެދި ޑީހަމަޖަ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަން އެގޮތަށް ) ނ(ގެ  29-2ގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

 އްވުންލާންކުރެއިޢު
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 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(
 

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.1

 ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 99/2 ނަންބަރު

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ ކިޔުން
 

  ުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރ

  ބިލު
 

 2009/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 7.2

) ޤާނޫނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން(

 މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް

 އިއްވުން
 

 ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ( 2009/9ނަންބަރު  ޤާނޫނ

  ބިލުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ) ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
 

 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު ޖަމާލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު 7.3

 އިއްވުމުގެ ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ( 2/2008

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން
 

  ުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2/2008ޤާނޫނު ނަންބަރ  
 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް )9(
 

 2013/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުޞޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ 9.1

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ(
 

 ި2013ގައި ބޭއްވުނު  2013މާޗް  26 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  މ 

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 10ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

 

  ެމަޢުޞޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީމި ބިލުގ 
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 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .1

 ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  .2

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .3

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް .5

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .6

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .7

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު ދުވާފަރު ދާއިރާގެ .8

 

  ާގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، މި ބިލުގެ  1އިބްތިދާއީ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވ

  ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. 
 

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(
 

 2009/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 10.1

) ޤާނޫނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން(

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް
 

 ެވަނަ ދުވަސް 3ވި މިއަދަކީ މި ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދ 

 
 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .1

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .2

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .3

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު .4

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .5

 ހީމް އަމީންއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ .6
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  ެސަތަށް ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގ

ވި މެންބަރުވެސް އަދި ފަހުބަސް އިއްވުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްއެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީއާއި 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. ވަޑައިގެންނެތުމުން މި ބިލުގެ އެވަގުތު ޖަލްސާގައި 

 

 2000/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލަޠީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ 10.2

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އާއިލާއާބެހޭ(
 

  ިވަނަ ދުވަސް 2މިއަދަކީ މި ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދެވ 

 

  ިމެންބަރުންވާހަކަފުޅުދެއްކެވ 

  

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީން .1

  
  ުވާތީ، މި ބިލުގެ ފަހުބަސް އިއްވުމަށް ނަފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިނުގަންއިތުރު މެންބަރަކ

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް 

 ނިންމަވާލެއްވި. 

 

 ޖިންސީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 10.3

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ބިލުގެ ހުއްޓުވުމުގެ ފުރައްސާރަކުރުން
 

  ިވަނަ ދުވަސް 2މިއަދަކީ މި ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދެވ 

 
 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ފަހަރު ވާހަކަދެއްކެވި)(ދެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީންނގޫފާރު އު .1

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .2

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް .3

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު .4

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .5

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު  .6

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .7
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 މުއްޠަލިބް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ .8

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .9

 ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ .10

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .11

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  .12

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .13

 ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .14

 ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  .15

 

  ްވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށްޓަކައި މި ބިލުގެ ބަހުސ

 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. 

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

o 10.1  ުވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ( 2009/9

 ؛މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު ބިލުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ) ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު

 

 ާވޯޓު ނަތީޖ 

 މެންބަރުން 62 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 29 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 29 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 58 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
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ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ފެންނަ އަދި ނުފެންނަބަލައިގަތުމަށް ބިލު މި 

ގަންނަވާކަމަށް ފެނިވަޑައިބަލައިގަތުމަށް ބިލު ހަމަހަމަވުމުން، ރިޔާސަތުން މި 

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވި ވޯޓުދެއްވުމުން، މި ބިލު
 

  ،ްޤައުމީ ދިރާސާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ބިލު މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުނ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި ސަލާމަތުގެ
 

o 10.2  ުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނ

މަޖިލީހުން  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ޤާނޫނުއާއިލާއާބެހޭ ( 2000/4ނަންބަރު 

 ؛ބަލައިގަތުމާމެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 63 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 41 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރުން 2 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 7 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 43 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 22 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ސްވި* ފާ

 

  ،ްއިޖްތިމާޢީ ދިރާސާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ބިލު މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުނ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި
 

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
 

 ޖިންސީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 10.3

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ބިލުގެ ހުއްޓުވުމުގެ ފުރައްސާރަކުރުން
 

  ިވަނަ ދުވަސް 3މިއަދަކީ މި ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދެވ 

 
 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
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 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .1

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ  .2

 

  ްމި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެން އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށ

ނިންމަވާލެއްވި. އަދި ފަހުބަސް އިއްވުމަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މި ބިލުގެ ބަހުސް 

ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް  މަށްފަހު، މިބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފުރުސަތު އެރުވު

 ނިންމަވާލެއްވި.

  

  ެމި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނީ، ދެން އޮންނަ މަޖިލީހުގ

 އެއްގައި. ޖަލްސާ

 

 2013/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުޞޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ 9.1

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބާރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ(

 ގެންދެވުންކުރިއަށް
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .1

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .2

 މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .3

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .4

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .5

 
  .ްމި ބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވީ ޖަލްސާގެ ވަގުތު ހަމަވުމުނ 

 

  .ިއެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

   
 

______________________ 


