ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

p.

ޖަލްސާ:

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  15ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚު:

 25ނޮވެމްބަރު ) 2013ހޯމަ ދުވަސް(
 21މުޙައްރަމް 1435

ތަން:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ

ފެށި ގަޑި:

ހެނދުނު  9:34 1ގައި

ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 10:30ން  11:00އަށް

ފެށި ގަޑި:

 11:00ގައި

 26ނޮވެމްބަރު 2013

 11:24 2ގައި

ވާ އަންގާރަ ދުވަހު

ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

F0

F1

ފެށި ގަޑި:

 11:46ގައި

ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 12:30ން  1:00އަށް

ފެށި ގަޑި:

 1:00ގައި

ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

ދެން މަޖިލީހުގެ

F2

ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ

 1:01 3ގައި

ފެށި ގަޑި:

 1:38ގައި

ނިމުނު ގަޑި:

މެންދުރު  1:50ގައި

ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 2ގަޑިއިރާއި  17މިނެޓް

 -1ޖަލްސާގެ ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ ،ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ  30މިނެޓަށް ފަސްކުރެއްވި
 -2މިއަދު އެޖެންޑާކުރައްވާފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މ .ޑޯންޝައިން އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު އެ މަޤާމުން
ވަކިކުރުމަށް އެދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  228ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ
ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާގުޅިގެން ބައެއް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ،ޖަލްސާގެ ނިޒާމު ގެއްލިފައިވާތީ،
ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި
 -3އެޖެންޑާގައި ވޯޓަށް އެހުން ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ،ވޯޓަށް އެހުމާ ހަމައަށް ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

1

މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ:

ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން  38މެންބަރުން ،ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން 19
މެންބަރުން .ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން  65މެންބަރުން

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް
ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން" ،މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލައަންސް" )އެމް.ޑީ.އޭ( އަށް ހަމަޖައްސާ 1
ގޮނޑި އިތުރުކޮށް އަދި ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު އޮނަހިރި ޢަދަދެއްކަމަށްވާ  13އަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
އިތުރުކުރެވޭ  1ގޮނޑި މި ވަގުތު މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ތަމްސީލުކުރާ "މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ"
)އެމް.ޑީ.ޕީ( އަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރެއްވުން
<<<
"ގިންތި ކަނޑައެޅުމާއި ،ދަރަޖަކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އާއި "ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލް ކްލެސިފައިކުރުމުގެ ގަވާއިދު"
އާއި "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝާއިޢުކުރާ އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/2008ޢާންމު
ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލް  1ގައި ހިމެނުމާބެހޭ ގޮތުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި
ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުން
<<<
ދަރިވަރުންގެ ލޯނުގެ ބިލު ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ ތާވަލުން އުނިކުރުމާމެދު މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރައްވައި ގޮތެއް
ނިންމަވައިދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓް ފާސްކުރެއްވުމަށް
ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ފާސްކުރެއްވުން

2

އެޖެންޑާ ނަންބަރު :އޖ 15 /3 /2013 /އިން
ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:
) (3

ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން
3.1

) (4

ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން
4.1

) (6

އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން

މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
6.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ(

ދަށުން

ގެ

ވަޒީރުންގެ

މަޖިލީހަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ  5ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ
)ރ(

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ރުހުން

ހޯދުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 171
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް
ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ
6.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  115ވަނަ މާއްދާގެ
)ދ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،

މެލޭޝިޔާގައި

ހުންނަވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސަފީރުކަމަށް ،ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ
ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  171ވަނަ މާއްދާގެ
)ށ(

ދަށުން

ގެ

ދިރާސާކުރައްވައި

މަޖިލީހުގައި
ގޮތެއް

އިޢުލާނުކުރުމާއި،

ނިންމެވުމަށް،

އެ

ނަންފުޅު

މައްސަލައާގުޅޭ

ދާއިމީ

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ
) (7

މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު
7.1

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  262ވަނަ މާއްދާގެ
)ށ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން

3

) (9

އިބްތިދާއީ ބަހުސް
9.1

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17 /2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

) (11

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
11.1

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މ .ޑޯންޝައިން
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އެދި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ވަނަ

228

މައްސަލަ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

)ހ(

މާއްދާގެ
މިނިވަން

ދަށުން

ގެ

މުއައްސަސާތަކުގެ

ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
11.2

"ގިންތި

ކަނޑައެޅުމާއި،

"ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ދަރަޖަކުރުމުގެ

ޗެނަލް

ގަވާއިދު"

ކްލެސިފައިކުރުމުގެ

އާއި

ގަވާއިދު"

އާއި

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝާއިޢުކުރާ އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދު"،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6 /2008ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ
ޖަދުވަލް

1

ގައި

ހިމެނުމާބެހޭ

ގަވާއިދު

ގޮތުން

ކޮމިޓީން

ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
11.3

ދަރިވަރުންގެ

ލޯނުގެ

ބިލު،

ޤައުމީ

ތަރައްޤީގެ

ކޮމިޓީން

ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
) (12

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
12.1

ދުވަހުގެ

މަސައްކަތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

4

ވޯޓުން

ނިންމާ

ހިސާބަށް

) (3

ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން
3.1

އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން )އެޖެންޑާ ނަންބަރު :އޖ(15 /3 /2013 /

4.1

މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
 11:15 -1ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ
 11:15 -2ގައި ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެބިލު ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީ
 14:00 -3ގައި ސުނާމީގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ ޝަކުވާތަކާއި ގެދޮރުގެ މައްސަލަތަކަށް
ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ
 14:00 -4ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

4 .2

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  143ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ ގަވާއިދުގެ  79ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަނބުރާ ގެންދަވާ ބިލު އިޢުލާންކުރެއްވުން


 23އޮކްޓޯބަރ  2013ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ
ދެވަނަ ދައުރުގެ  5ވަނަ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވާ ،ހެންވޭރު ދެކުނު
ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 2008 " ،ވަނަ އަހަރު ފެށުނު
ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމަކަށް އަންނައިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު
އިންތިޚާބުނުކުރެވިއްޖެނަމަ
ގެންދެވިކަމަށް

21

އިންތިޤާލީގޮތުން

ނޮވެމްބަރ

2013

ޢަމަލުކުރާނޭ
ގައި

ލިޔުމުން

ގޮތުގެ

ބިލު" ،އަނބުރާ

މަޖިލީހުގެ

ރައީސްއަށް

އަންގަވާފައިވާތީ ،މި ބިލު އަނބުރާ ގެންދަވައިފި ކަމުގައި އިޢުލާންކުރެއްވި
4.3

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްކަމަށްވާ "މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލައަންސް" އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި
ޤާނޫނީ ޙައިސިއްޔަތު ލިބުމާގުޅިގެން ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  241ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ،
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްމަކާބެހޭ ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލުމާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން


ރިޔާސަތުން މި ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު ،ރިޕޯޓްގައިވާ  2ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް
އައްސަވާނީ މެންދުރު  1:30ގައިކަމަށްވެސް އިޢުލާންކުރެއްވި

5

) (6

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
6.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ
މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ

 5ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހަށް

އިއްވައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ގަވާއިދުގެ  171ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް
މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ ،މަޖިލީހުގެ އަމީން
ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު



މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ
ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި

6 .2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  115ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
ބޭރު

ޤައުމުތަކަށް

ރާއްޖެއިން

ސަފީރުން

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،

މެލޭޝިޔާގައި

ހުންނަވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް ،ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  171ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގައި
އިޢުލާނުކުރުމާއި ،އެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ،މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ
ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ ،މަޖިލީހުގެ އަމީން
ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު



މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި

6

) (7

މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު
7.1

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  262ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން
އިއްވުން


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  262ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ބިލު

) (9

އިބްތިދާއީ ބަހުސް
9.1

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 17 /2011
)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު


މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީ 23 ،އޮކްޓޯބަރ  2013ގައި ބޭއްވުނު
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  5ވަނަ ޖަލްސާގައި



 23އޮކްޓޯބަރ  2013ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2013ވަނަ އަހަރުގެ
ދެވަނަ ދައުރުގެ  5ވަނަ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވާ ،ކެނދިކުޅުދޫ
ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 17 /2011
)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އަނބުރާ ގެންދަވައިފި
ކަމުގައި އިޢުލާންކުރެއްވި

)  (11ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
11.1

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މ .ޑޯންޝައިން އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު
މުޢިއްޒު އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އެދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  228ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

މައްސަލަ

މިނިވަން

މުއައްސަސާތަކުގެ

ކަންތައްތަކާބެހޭ

ކޮމިޓީން

ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް


މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ،ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު



މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް  1ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި

7



ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން
 .1ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް
 .2މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ
 .3ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު
 .4ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު
 .5މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ
 .6ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު
 .7މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
 .8ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ



މި ރިޕޯޓަސް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް
މެންބަރަކު އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން އަދި އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް
އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ ،މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ރިޔާސަތުން ނިންމަވާލެއްވި

11.2

"ގިންތި

ކަނޑައެޅުމާއި،

ދަރަޖަކުރުމުގެ

ގަވާއިދު"

އާއި

"ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ޗެނަލް

ކްލެސިފައިކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އާއި "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝާއިޢުކުރާ އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރުމުގެ
ގަވާއިދު" ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6 /2008ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލް  1ގައި
ހިމެނުމާބެހޭ ގޮތުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް


މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ،ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ،ނައިފަރު
ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު



މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް މެންބަރުންނަށް އެރުވުނު އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް
މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވޭ



މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް  1ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި



ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން
 .1ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު
8

 .2ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު
 .3އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
 .4ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު
 .5ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު


މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު
އެރުވުމަށްފަހު މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ރިޔާސަތުން ނިންމަވާލެއްވި

11.3

ދަރިވަރުންގެ ލޯނުގެ ބިލު ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް


މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު،
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު



މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް މެންބަރުންނަށް އެރުވުނު އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް
މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވޭ



މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް  1ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި



ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން
 .1ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
 .2މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ



މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު
އެރުވުމަށްފަހު މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ރިޔާސަތުން ނިންމަވާލެއްވި

)  (12ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
12.1

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް
އެއްސެވުން


 -4.1ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްކަމަށްވާ "މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލައަންސް" އަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނީ ޙައިސިއްޔަތު ލިބުމާގުޅިގެން ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ 241
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ ،ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްމަކާބެހޭ ކޮމިޓީ އަލުން
9

އެކުލަވާލުމާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓްގައިވާ  2ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ވޯޓަށް
އެއްސެވީ؛
• ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން" ،މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލައަންސް"
)އެމް.ޑީ.އޭ( އަށް ހަމަޖައްސާ  1ގޮނޑި އިތުރުކޮށް އަދި ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ
ޢަދަދު އޮނަހިރި ޢަދަދެއްކަމަށްވާ  13އަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިތުރުކުރެވޭ 1
ގޮނޑި މި ވަގުތު މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ތަމްސީލުކުރާ "މޯލްޑިވިއަން
ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ" )އެމް.ޑީ.ޕީ( އަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު؛
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 65މެންބަރުން

ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 41މެންބަރުން

ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 19މެންބަރުން

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

-

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 60މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 31މެންބަރުން

* ފާސްވި



މި ހުށަހެޅުން ފާސްވުމުން ،ދެން އެ ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ވޯޓަށް ނައައްސަވާ
-11.1

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްކަމުގެ

މަޤާމުގައި

ހުންނެވި

މ.

ޑޯންޝައިން

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އެދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 228
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ
ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށް،

އަލްއުސްތާޛު

އަޙްމަދު

މުޢިއްޒު

އެ

މަޤާމުން

އިސްތިޢުފާދެއްވުމާގުޅިގެން އެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ނައައްސަވާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން ވަނީ
އިޢުލާންކުރައްވާފައި


" -11.2ގިންތި ކަނޑައެޅުމާއި ،ދަރަޖަކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އާއި "ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ
ޗެނަލް ކްލެސިފައިކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އާއި "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝާއިޢުކުރާ އަދަބިއްޔާތު
ފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6 /2008ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ
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ޖަދުވަލް  1ގައި ހިމެނުމާބެހޭ ގޮތުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ
ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 65މެންބަރުން

ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 55މެންބަރުން

ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 02މެންބަރުން

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05މެންބަރުން

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 57މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 29މެންބަރުން

* ފާސްވި


 -11.3ދަރިވަރުންގެ ލޯނުގެ ބިލު ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި
ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް؛
• ދަރިވަރުންގެ ލޯނުގެ ބިލު ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ ތާވަލުން އުނިކުރުމާމެދު
މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން ޤައުމީ
ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 65މެންބަރުން

ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 24މެންބަރުން

ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 39މެންބަރުން

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 01މެންބަރުން

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 63މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 32މެންބަރުން

* ފާހެއްނުވި


މި ރިޕޯޓް މިގޮތަށް ފާސްނުވުމުން ،އެ ބިލު އަލުން އެ ކޮމިޓީގެ ތާވަލުގައި
ހިމެނުނީކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި
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މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ،ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ
ނިންމަވާލެއްވި
______________________
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