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 ޖަލްސާ ވަނަ 15ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު އަންގާރަ( 2013 ޖުލައި 23 ތާރީޚު:

 1434ރަމަޟާން  15 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

10:44ނު ހެނދު ފެށި ގަޑި: 0F

 ގައި 1

 އަށް 1:00ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  ގައި 1:00 ފެށި ގަޑި:

1:14 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: 1F

 ގައި 2

 ގައި 1:29 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ފެށި ގަޑި:

 ގައި 1:47 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 48ގަޑިއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 46 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 52ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

  މެންބަރުން

 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

   

  
                                                 

 ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން، ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވުމަށްފަހު އަލުން ފެށި ގަޑި -1
 އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ވޯޓަށް އަހަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވި -2

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013ޖުލައި  31 

 ދުވަހުބުދަ 
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 ނިންމެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން
 

 ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2002/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި
  ކޮމިޓީކަމަށްވާ ދިރާސާކުރެއްވި ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު

 ފޮނުއްވުން ކޮމިޓީއަށްޤައުމީ ތަރައްޤީގެ 
<<< 

 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ،ގުޅޭގޮތުން ސިއްރުކުރުމާ ވޯޓުތައް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ނަގާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ
 ގެނައި މަޖިލީހުން މާއްދާއަށް ވަނަ 177 ،މާއްދާއަށާއި ވަނަ 173 އެގަވާއިދުގެ ،މާއްދާއަށާއި ވަނަ 167 ގަވާއިދުގެ

       ނަންބަރު ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމަށް މެއްނިންމު ޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީއާ އިޞްލާޙުތަކަކީ
36/C-SC/2012 ްކޮމިޓީން ޢާންމު ގުޅޭގޮތުން ވޯޓުތަކާ ނަގާ މަޖިލީހުގައި ގުޅިގެން ނިންމެވުމާ ޤަޟިއްޔާއިނ 

 އްވުންފާސްކުރެ ނިންމެވިގޮތަށް ކޮމިޓީން ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ
<<< 

 ފާސްކުރެއްވުން ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙުވަނަ  1 އަށް) ޤާނޫނު އާއިލާއާބެހޭ( 2000/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު
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  އިން 2013/2/15އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް 4.1

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.1

 ހިއުމަން އެންޑް ފެމިލީ ،ޖެންޑަރ އޮފް މިނިސްޓަރ ދަށުން ގެ) ހ(

 ،ދުވަހު އަންގާރަ ވީ 2013 ޖުލައި 9 މަޤާމަށް ރައިޓްސްގެ

 މަޖިލީހަށް ނަންފުޅު ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އިއްވައި

 ރުހުން ހުގެމަޖިލީ ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ރ( މާއްދާގެ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯދުމަށްޓަކައި

 މެންބަރަކު ތެރެއިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޝަންގެ އިންޓެގްރިޓީ ޕޮލިސް 6.2

 މެންބަރަކު ބަދަލުގައި މެންބަރުގެ އެ ،އިސްތިއުފާދެއްވާފައިވާތީ

 ފުލުހުންގެ( 2008/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި

 ވަނަ 2 ނަންބަރާއި ވަނަ 1 ގެ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 22 ގެ) ޤާނޫނު

 ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތުގެމަތިން ބަރުގައިވާނަން

 މަޖިލީހުގެ ،އިއްވައި މަޖިލީހަށް ސިޓީފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

 މައްސަލަ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 171 ގަވާއިދުގެ

 ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ ނިންމެވުމަށް ގޮތެއް ދިރާސާކުރައްވައި

 މައްސަލަ ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް
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 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 9.1

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2002/1 ނަންބަރު

 ބިލު ގެނައުމުގެ

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

 ވޯޓުތައް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ނަގާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ 11.1

 167 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ،ގުޅޭގޮތުން ސިއްރުކުރުމާ

 ވަނަ 177 ،މާއްދާއަށާއި ވަނަ 173 އެގަވާއިދުގެ ،މާއްދާއަށާއި ވަނަ

 ޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީއާ އިޞްލާޙުތަކަކީ ގެނައި މަޖިލީހުން މާއްދާއަށް

   ނަންބަރު ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމަށް ނިންމުމެއް

36/C-SC/2012 ްމަޖިލީހުގައި ގުޅިގެން ނިންމެވުމާ ޤަޟިއްޔާއިނ 

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ކޮމިޓީން ޢާންމު ގުޅޭގޮތުން ވޯޓުތަކާ ނަގާ

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އާއިލާއާބެހޭ( 2000/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު 11.2

 ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން އިޖުތިމާޢީ ބިލު ގެނައުމުގެ

 ރިޕޯޓް

 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(

 )2013/2/15އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

o ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 1( 2013/36 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 

o ީޔައުމިއްޔާ މި. ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ  12ދައުރުގެ ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއ 

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް 

މަޖިލީހުގެ  ،އަކީމި ޔައުމިއްޔާ ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،

 .ންމައިފިންނި އެއްކަމަށްރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާ
 

 ތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާސަ )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 15  ިއާ  2:55ން މެންދުރުފަހު  11:05ދުވަހުގެ ހެނދުނު އަންގާރަ  ވީ 2013ޖުލައ

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭއެއްގެ ކޮމިޓީ 3ދެމެދު 

o ްހޭދަކުރައްވާފައިވޭ ންތަކުގައިބައްދަލުވު ތަކުގެކޮމިޓީގަޑިއިރު އެ  3 މިގޮތުނ. 

 17  ިއާ ދެމެދު  9:55ން ރޭގަނޑު  11:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބުދަ  ވީ 2013ޖުލައ

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭއެއްގެ ކޮމިޓީ 4

o ްންތަކުގައިބައްދަލުވު ތަކުގެކޮމިޓީމިނެޓް އެ  50ގަޑިއިރާއި  2 މިގޮތުނ 

 .ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 22  ިއާ  3:45ން މެންދުރުފަހު  10:55ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހޯމަ  ވީ 2013ޖުލައ

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭއެއްގެ ކޮމިޓީ 5ދެމެދު 

o ްހޭދަކުރައްވާފައިވޭ ންތަކުގައިބައްދަލުވު ތަކުގެކޮމިޓީއެ  10ގަޑިއިރާއި  5 މިގޮތުނ. 

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.2

 

 ކޮމިޓީގައި ޕެޓިޝަން  9:30 -1

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 10:45 -2
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ގައި  12:00 -3

 ކޮމިޓީ

 ކޮމިޓީގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  12:45 -4

 ސަސާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިނިވަން މުވައް 12:45 -5

 އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގައި  21:30 -6

 

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް  4.3

 

 ީއެ ޕާޓީން  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމްހިމެނިވަޑައިގެންނެވި  ޕީ ގައި.އާރް.ޑ

ލިޔުންތައް ގައި ބަޔާންކުރާ ) ނ(ގެ  1-29ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާތީ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

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

މި ބަދަލު މިގޮތަށް އައުމާ ގުޅިގެން މިހާރު މަޖިލީހުގައި  .މިކަން އިޢުލާންކުރަން

އެމްގެ މެންބަރުންގެ .ޕީ.ޕީ. 33ޕީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ .ޑީ.ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ . 10ޕީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ .އާރް.ޑީ. 19ޢަދަދަކީ 

އަދި މަޖިލީހުގައި . 1ޤައުމީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ . 4ޢަދަދަކީ 

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 
10. 

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 މިނިސްޓަރ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.1

 އަންގާރަ ވީ 2013 ޖުލައި 9 މަޤާމަށް ރައިޓްސްގެ ހިއުމަން އެންޑް ފެމިލީ ،ޖެންޑަރ އޮފް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އިއްވައި މަޖިލީހަށް ނަންފުޅު ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ދުވަހު

 ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯދުމަށްޓަކައި ރުހުން މަޖިލީހުގެ
 

  ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހުގެ އަމީނ

 ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

 

 ިސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ މ

 އްވިފޮނު ކޮމިޓީއަށް
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 އެ ،އިސްތިއުފާދެއްވާފައިވާތީ މެންބަރަކު ތެރެއިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޝަންގެ އިންޓެގްރިޓީ ޕޮލިސް 6.2

 2008/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި މެންބަރަކު ބަދަލުގައި މެންބަރުގެ

 ބަރުގައިވާނަން ވަނަ 2 ނަންބަރާއި ވަނަ 1 ގެ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 22 ގެ) ޤާނޫނު ފުލުހުންގެ(

 މަޖިލީހަށް ސިޓީފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތުގެމަތިން

 މައްސަލަ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 171 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ،އިއްވައި

 މައްސަލަ ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ ނިންމެވުމަށް ގޮތެއް ދިރާސާކުރައްވައި
 

 ައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހުގެ އަމީން ރ

 ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

 

 ިމިޓީއަށްކޮ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ މ 

 އްވިފޮނު

 

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(
 

 2002/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 9.1

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ(
 

  ،ީގައި ބޭއްވުނު މިއަހަރުގެ  2013ޖުލައި  15މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 13ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

  ،ީވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ 

  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .1

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .2

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް  .3

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  .4

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .5

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .6

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .7

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤްމަނަދޫ ދާއިރާގެ  .8
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 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .9

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .10

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  .11

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .12

 

  ްވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު މި ބިލަށ

ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު 

 އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކުންކޮމިޓީތަ )11(
 

 ރައްޔިތުންގެ ،ގުޅޭގޮތުން ސިއްރުކުރުމާ ވޯޓުތައް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ނަގާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ 11.1

 ވަނަ 177 ،މާއްދާއަށާއި ވަނަ 173 އެގަވާއިދުގެ ،މާއްދާއަށާއި ވަނަ 167 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ

 ކަމަށް ނިންމުމެއް ޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީއާ އިޞްލާޙުތަކަކީ ގެނައި މަޖިލީހުން މާއްދާއަށް

 ގުޅިގެން ނިންމެވުމާ ޤަޟިއްޔާއިން SC/2012-C/36 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ކޮމިޓީން ޢާންމު ގުޅޭގޮތުން ވޯޓުތަކާ ނަގާ މަޖިލީހުގައި
 

 ްޢާންމު ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު، ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ،  މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށ

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 

  ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވ 

  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .1

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ  .2

 ރިޔާޒް ރަޝީދުދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފުށި  .3

 

  ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތ

 އެރުވުމަށްފަހު، ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި
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 އިޖުތިމާޢީ ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އާއިލާއާބެހޭ( 2000/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު 11.2

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން
 

  ،ީއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ފުވައްމުލަކު މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 މަސީޙު މުޙަންމަދުهللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވ 

  

  ްއެއްވެސް މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައެއް މި ރިޕޯޓަށ

 ނުވޭ. 

 

  ،ްގެ ދަށުން، އެ ވަނަ ނަންބަރު) 3(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  75 ގަވާއިދުގެއެހެންކަމުނ

) ޤާނޫނު އާއިލާއާބެހޭ( 2000/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު، ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ށ(މާއްދާގެ 

 ވިއިއްވެ ތިންވަނަ ކިޔުން ގެބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް
  

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

o  ު2002/1ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 

މަޖިލީހުން  ލުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބި) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު(

 ؛ބަލައިގަތުމާމެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 46 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 34 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 07 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 41 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 21 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
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 ްމި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން، މި ބިލު ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށ 

ވާއިދުގައިވާ ގޮތުން، ވަގުތީ ފޮނުވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، މަޖިލީހުގެ ގަ

ރިޔާސަތުން މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުއްވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް

 ފުރުސަތު އެރުވި

 

  ުއަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވައި ފަރެސްމާތޮޑާ މިގޮތުން، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ

މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ތާއީދުކުރެއްވީ 

 ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް

 

  ިއިތުރު އެހެން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ. އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން މ

 ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވި؛ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 09 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 32 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 41 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 21 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވިފާ* 
 

  ،ްރިޔާސަތުން މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މިގޮތަށް ފާސްނުވުމުނ

 ކޮމިޓީއެއްކަމަށްވާ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި

 

o 11.1-  ،ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަގާ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓުތައް ސިއްރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ

ވަނަ  173އި، އެގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާއަށާ 167ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއަށް މަޖިލީހުން ގެނައި އިޞްލާޙުތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ  177މާއްދާއަށާއި، 

 C-SC/2012/36ނަންބަރު ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގައި ނަގާ ވޯޓުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ކޮމިޓީން  ޤަޟިއްޔާއިން

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛
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 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 42 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 05 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
 

o 11.2-  ުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ) އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2000/4ޤާނޫނު ނަންބަރ

 މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 31 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 03 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ންމެންބަރު 11 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 34 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 18 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
 

  ީވަނަ ބިލު 11ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2013މި ބިލަކ 
 

 ެއެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި މިއަދުގ. 
 
 

______________________ 


