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 ޖަލްސާ ވަނަ 11ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ހޯމަ( 2013 ޖުލައި 1 ތާރީޚު:

 1434 ޝަޢުބާން 22 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:05ނު ހެނދު ފެށި ގަޑި:

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  ގައި 11:05 ފެށި ގަޑި:

 އަށް 1:00ން  12:27 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

0F ފެށި ގަޑި:

1
 ގައި 1:29

 ގައި 1:46 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 04ގަޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 35 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 43ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 68ެދަވަނ ުހްސަވުގުތޮކުޅ ަފުހްނ ، މެންބަރުން

 

  ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް   

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

   
                                                 

ނެތުމުން، ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް އެޖެންޑާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް މިއަދުގެ  - 1
 ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވި ގަޑި

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013ޖުލައި  8 

 ހޯމަ ދުވަހު



 2 

   

  
 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

 

 ލޯކަލް( 2010/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ
ފާސްވުމުން،  ބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ

 ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން
<<< 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ
 ،ސައިމާ.ގ ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ ،ތެރެއިން ފުޅުންގެބޭ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ
 ދެއްވުމަށް ފާސްނުވުން ރުހުން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ބިސާމަށް ޢާއިޝަތު އަލްއުސްތާޛާ

<<< 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ރައިޓްސްގެ ހިއުމަން އެންޑް ފެމިލީ ،ޖެންޑަރ އޮފް މިނިސްޓަރ ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ
  ޝަކޫރަށް އާޒިމާ ޢާއިޝަތު އަލްއުސްތާޛާ ،އާސްތާނާ.މ ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް

 ދެއްވުމަށް ފާސްނުވުން ރުހުން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ
<<< 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ
 މަޤާމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮފް މިނިސްޓަރ ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ

  ރާހީމަށްއިބް އަމީން އަލްފާޟިލް ،ހާލި.ހ ،ޢައްޔަންކުރެއްވި
 ދެއްވުމަށް ފާސްވުން ރުހުން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

<<< 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 93/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ
ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ  ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ރައްކާތެރިކޮށް ތިމާވެށި

 ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން 
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  އިން 2013/2/11އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް 4.1

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 9.1

 ރައްކާތެރިކޮށް ތިމާވެށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 93/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

 މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.1

 3 ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ވަޒީރުންގެ ދަށުން ގެ) ހ(

 ދަށުން ގެ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަޒީރަކަށް

 ފޮނުއްވާފައިވާ ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރުހުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 ކޮމިޓީން ބަލާ މިންވަރު އަދާކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތު ސަރުކާރު މައްސަލަ

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/2/11އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އިޢުލާންކުރުންއެޖެންޑާ  3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

o ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 2( އަށް 2013/31 ން 2013/30 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 

o ީގެ ޖަލްސާވަނަ  7ޖަލްސާއާއި ވަނަ  6ދައުރުގެ ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއ

ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް  މި. ތައްޔައުމިއްޔާ

މި  ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،

 ވިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް ނިންމެ ،ޔައުމިއްޔާތަކަކީ

 

 ންގުންތުން އަންގާ އެރިޔާސަ )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 26  ިގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި ވަގުތުތައް  2013ޖޫން  27އަދ

 އިޢުލާންކުރުން

 26  ްއާ  12:30ން މެންދުރު  11:25ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބުދަ  ވީ 2013ޖޫނ

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭއެއްގެ ކޮމިޓީ 4ދެމެދު 

o ްންތަކުގައިބައްދަލުވު ތަކުގެކޮމިޓީމިނެޓް އެ  45ގަޑިއިރާއި  2 މިގޮތުނ 

 .ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 27  ްއާ  4:10ން ހަވީރު  1:20މެންދުރު ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި  ވީ 2013ޖޫނ

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭއެއްގެ ކޮމިޓީ 2ދެމެދު 

o ްންތަކުގައިބައްދަލުވު ތަކުގެކޮމިޓީމިނެޓް އެ  25ގަޑިއިރާއި  3 މިގޮތުނ 

 .ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 9:30 -1

 ކޮމިޓީގައި ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ  11:15 -2

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 11:15 -3
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 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގައި  11:15 -4

 ތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިނިވަން މުއައްސަސާ 14:00 -5

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 21:30 -6

 

 ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރެއްވުން ކޮމިޓީތަކަށް އައި 4.3

 

 ެފަރާތުން ޕީގެ.އާރު.ޑީ ކޮމިޓީގައި-ސަބް ކޮމިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގ 

 މަޑުއްވަރި ،ޖާގައަށް ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ޢާޒިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 ޕާލިމަންޓްރީ ޕީގެ.އާރު.ޑީ އެދި ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން ޢަލީ ވިސާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ

 ގެ 29-2 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ،ފޮނުއްވާފައިވާތީ ސިޓީ ލީޑަރު ގްރޫޕްގެ

  އްވިއިޢުލާންކުރެ އެގޮތަށް އެކަން ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ(

 

 ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
 

 ުމާފަންނު އުތުރު ދަށުން، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  145ގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 

 ީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ،މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 

 ްމި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަންފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެއްސެވުނ 

 

o  ެމާފަންނު އުތުރު ދަށުން، (ހ) ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ؛ބަހުސްކުރުމާމެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 ންބަރުންމެ 28 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 21 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން 2 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން 22 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 12 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .1

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .3

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .4

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .5

 ނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަން .6

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .7

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .8

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .9

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .10

 ބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފްތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެން .11

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .12

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު .13

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .14

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް .15

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .16

 ލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުވި .17

  މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ .18
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 ައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް މި މައްސަލ

 ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

  ިދެން ކުރިއަށް ގެންދަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިބްތިދާއީ ބަހުސްގެ އެޖެންޑާގައ

މަސައްކަތް ފަސްކުރެއްވުމަށްފަހު، ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ރިޔާސަތުން 

ކުރިއަށް ގެންދެވި. މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވީ، އިބްތިދާއީ ބަހުސް ފައްޓަވަން 

 .ގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުންހަމަޖެހިފައިވާ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު އެވަ
 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ވަޒީރުންގެ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.1

 ގެ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަޒީރަކަށް 3 ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

 ސަރުކާރު މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރުހުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ދަށުން

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ބަލާ މިންވަރު އަދާކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތު
 

  ީގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައި 2013ޖޫން  19މި ރިޕޯޓް ވަނ 

 

  ްމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު މި ރިޕޯޓ

 ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 

 ް1ވުމަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއ 

 މެންބަރަކަށް 1ބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކަށް އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސް

  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ޖާބިރު (އެމް.ޑީ.ޕީ)هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު (ޑީ.އާރް.ޕީ) .2

 (ޕީ.ޕީ.އެމް)هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު .3

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު (ޤައުމީ ޕާޓީ) .4

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު (ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ) .5

 

 ިމިގޮތަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މި ރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލެއްވ 
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 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(
 

 93/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 9.1

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ރައްކާތެރިކޮށް ތިމާވެށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ(
 

 ިގައި ބޭއްވުނު މިއަހަރުގެ  2013ޖޫން  17 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  މ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 6ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

  ުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ނީ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާމި ބިލ 

 
 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .1

 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  .2

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .3

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .4

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .5

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް .6

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .7

 އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރުމާވަށު ދާ .8

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .9

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .10

 

  ،ުމި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ

ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ބިލުގެ 

 ވިއެވަގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން، މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއް
 

 ިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އ

މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. އަދި ދެން ޖަލްސާކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ވޯޓަށް އަހަން ހުރި 

 ގައިކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި 1:25ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް 
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 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 2010/10ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  1.12

މަޖިލީހުން  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު(

 ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 68 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 60 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރު 01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 61 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 31 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ފާސްވި* 
 

  ުމި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ބިލ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި.ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.2

 އެއްސެވުން

 

o 11.1  ،ާގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގައިވ

 129ވަޒީރަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  3ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 

ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ 

ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ސަރުކާރު މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން 

 ގައިވާ ނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓަަށް އެއްސެވުން؛ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  129ނުއަސާސީގެ ނޫޤާ -1

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، 

ރައްޔިތުންގެ  ސައިމާ، އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިސާމަށް.ގޢައްޔަންކުރެއްވި، މަޤާމަށް 

 ؛ން ދެއްވުމާމެދުމަޖިލީހުން ރުހު
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 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 68 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 32 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 32 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 64 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވިފާ* 

މެންބަރުންގެ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ފެންނަ އަދި ނުފެންނަ ފާސްކުރެއްވުމަށްންފުޅު ނަމި 

 ސްކުރެއްވުމަށްފާނަންފުޅު ޢަދަދު ހަމަހަމަވުމުން، ރިޔާސަތުން މި 

 ގަންނަވާކަމަށް ވޯޓުދެއްވުމުންނުފެނިވަޑައި
 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް  129ނުއަސާސީގެ ނޫޤާ -2

މިނިސްޓަރ އޮފް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، 

މ.އާސްތާނާ، ޢައްޔަންކުރެއްވި، ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ މަޤާމަށް 

 ؛ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާމެދު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރަށް
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 68 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 31 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން 33 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 64 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 33 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ހެއްނުވިފާ* 
 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް  129ނުއަސާސީގެ ނޫޤާ -3

މިނިސްޓަރ އޮފް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، 
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ހ.ހާލި، އަލްފާޟިލް ޢައްޔަންކުރެއްވި، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ މަޤާމަށް 

 ؛ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާމެދު އަމީން އިބްރާހީމަށް
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 68 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 33 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 32 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 65 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 

 

o 9.1  ،ާދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ކުޑަހުވަދޫ ގައިވ

އަށް ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( 93/4ނަންބަރު 

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 68 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 36 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 30 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 66 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 
 

  ުމި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ބިލ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި.ތަރައްޤީގެ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ 

 

 ެއެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި މިއަދުގ. 
______________________ 


