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މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ،ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައްޔާއި ،ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ މަރުހަލާގައި ،ކީރިތި
ޤުރުއާން އެއީ ،މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްކަމަށް ،ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
ޤަރާރު ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުން
<<<
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ،މަޖިލީހުން
އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ނިންމަވައި މަޖިލީހަށް
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުން
<<<
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  (4އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް
ފާހެއްނުވި
<<<
މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ،ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް
ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު  5އިޞްލާޙާއެކު ފާސްކުރެއްވުން
<<<
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ
 262ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން ،ބިލު
ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން

2

އެޖެންޑާ ނަންބަރު :އޖ 17/3/2013/އިން
ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:
) (3

) (4

ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން
3.1

އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން

3.2

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން
4.1

) (6

މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
6.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ
) ހ(

ގެ

ވަޒީރުންގެ

ދަށުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މަޖިލީހަށް

ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ  4ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ
) ރ(

ގޮތުގެމަތިން

ގައިވާ

މަޖިލީހުގެ

ރައްޔިތުންގެ

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  93ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ،ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ބައިވެރިވާ

މުޢާހަދާތަކަށް

ޢަމަލުކުރަންވާނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެމަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެ
ނިންމާ

މަޖިލީހުން

ގޮތުގެމަތިން

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،

ކަމަށް

"މެރިޓައިމް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަން  "2006ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން
ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ
6.3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  93ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ،ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ބައިވެރިވާ

މުޢާހަދާތަކަށް

ޢަމަލުކުރަންވާނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެމަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެ
ނިންމާ

މަޖިލީހުން

"އޯގަނައިޒޭޝަން
3

ފޮރ

ގޮތުގެމަތިން
ދަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،

ކަމަށް

ނެޓްވަރކް

އޮފް

އެކްއަރކަލްޗަރ

ސެންޓަރސް އިން އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް" )ނާކާ( ގައި
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ
6.4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  93ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ،ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ބައިވެރިވާ

ޢަމަލުކުރަންވާނީ

މުޢާހަދާތަކަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެމަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެ
މަޖިލީހުން

ގޮތުގެމަތިން

ނިންމާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،

ކަމަށް

"އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް ،ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް
ޓްރެފިކިންގ

އިން

ޗިލްޑްރަން"

)ސަޕްލިމެންޓިންގ

ކޮންވެންޝަން

ޕާރސަންސް

އަގެއިންސްޓް

އެސްޕެޝަލީ
ދަ

އެންޑް

ވިމެން

ޔުނައިޓެޑް

ނޭޝަންސް

ޓްރާންސްނޭޝަނަލް

އޯގަނައިޒްޑް

ކްރައިމް( ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ
) (9

އިބްތިދާއީ ބަހުސް
9.1

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  262ވަނަ މާއްދާގެ
)ށ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

)(11

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
11.1

މީހުން

ޓްރެފިކްކުރުން

ހުއްޓުވުމުގެ

ބިލު،

ޤައުމީ

ސަލާމަތުގެ

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
)(13

އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް
9.1

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  262ވަނަ މާއްދާގެ
)ށ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

)(12

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
12.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ،ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައްޔާއި،
ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ މަރުހަލާގައި ،ކީރިތި ޤުރުއާން އެއީ ،މަޖުބޫރު
މާއްދާއެއްކަމަށް،
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ޤައުމީ

މަންހަޖުގައި

ކަނޑައެޅުމާ

ގުޅޭގޮތުން

ޤައުމީ

ތަރައްޤީގެ

ކޮމިޓީން

ޤަރާރު،

ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން
4

12.2

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް
އިޞްލާޙު

ބިލު،

ގެނައުމުގެ

ތަރައްޤީގެ

ޤައުމީ

ކޮމިޓީން

ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން
12.3

އުތުރު

މާފަންނު

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،

ދާއިރާގެ
ޤާނޫނު

މެންބަރު

ނަންބަރު

އިމްތިޔާޒް

10/68

ފަހުމީ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  (4އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން
12.4

ދުވަހުގެ

މަސައްކަތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

5

ވޯޓުން

ނިންމާ

ހިސާބަށް

)(3

ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން
3.1

އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން )އެޖެންޑާ ނަންބަރު :އޖ(17/3/2013/

3.2

ނ
އޔާ ފާސްކުރު ް
ޔައުމި ް
 oޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  55/2013ން  59/2013އަށް ) 5ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ(
ވނަ
ރގެ  10ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިގެން ަ 14
ގ ތިންވަނަ ދައު ު
ނ އަހަރު ެ
އ 2013 ،ވަ ަ
 oއެ ީ
އ
ޓގަ ި
ސއި ް
އޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބް ަ
ޔއުމި ް
ތއް .މި ަ
ޔއުމިއްޔާ ަ
ޖަލްސާގެ ނިޔަލަށް ހުރި ަ
އވާ
ދގަ ި
ވއި ު
ފއިނުވާތީ ،ގަ ާ
އ ހުށަހަޅުއްވާ ަ
ސ މެންބަރަކު އިޞްލާޙެ ް
އއްވެ ް
ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ެ
މށް
އކަ ަ
ތކެ ް
ތކަކީ ،މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާ ަ
މއްޔާ ަ
ގޮތުގެމަތިން ،މި ޔައު ި
ނިންމެވި

4.1

މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
ގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ
ަ 9:30 .1
ޤގެ ކޮމިޓީ
ގއި ޤައުމީ ތަރައް ީ
ަ 11:15 .2
ރބަލާ ކޮމިޓީ
އޔަތު އަދާކުރާ މިންވަ ު
މސްއޫލި ް
ރގެ ަ
ގއި ސަރުކާ ު
ަ 11:15 .3
ގއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ަ 14:00 .4

)(6

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
6.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ
މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ  4ބޭފުޅުންގެ 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


އވީ ،މަޖިލީހުގެ އަމީން
ވއިދެ ް
ވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއް ަ
އ ި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު ް
ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު



އޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ
ވމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލި ް
މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއް ު
ވ
އ ި
ކޮމިޓީއަށް ފޮނު ް
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6.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  93ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ
ނަމުގައި ،ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެމަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ
ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ" ،މެރިޓައިމް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަން  "2006ގައި
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ


އވީ ،މަޖިލީހުގެ އަމީން
ވއިދެ ް
ވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއް ަ
އ ި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު ް
ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު


6.3

ވ
އވުމަށް ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއް ި
މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  93ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ
ނަމުގައި ،ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެމަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ
ގޮތުގެމަތިން

ކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،

"އޯގަނައިޒޭޝަން

ފޮރ

ދަ

ނެޓްވަރކް

އޮފް

އެކްއަރކަލްޗަރ ސެންޓަރސް އިން އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް" )ނާކާ( ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން
ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ


އވީ ،މަޖިލީހުގެ އަމީން
ވއިދެ ް
ވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއް ަ
އ ި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު ް
ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު


6.4

ވ
ނއް ި
އވުމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮ ު
މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  93ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ
ނަމުގައި ،ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެމަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ
ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ" ،އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް ،ސަޕްރެސް
އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް އެސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރަން"
)ސަޕްލިމެންޓިންގ ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް
އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް( ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ


އވީ ،މަޖިލީހުގެ އަމީން
ވއިދެ ް
ވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއް ަ
އ ި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު ް
ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
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)(9

ވ
އވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއް ި
މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެ ް

އިބްތިދާއީ ބަހުސް
9.1

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  262ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު


އވުނު
ބ ް
އވަނީ 25 ،ނޮވެމްބަރ  2013ގައި ޭ
އވާފަ ި
މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އި ް
އ
ގ ި
ނ ދައުރުގެ  15ވަނަ ޖަލްސާ ަ
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަ ަ



ރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު
ކޑަހުވަދޫ ދާއި ާ
އވީު ،
މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެ ް



ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން



.1

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ

.2

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

.3

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު

.4

ބ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލި ް

.5

މ
ނބަރު ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީ ް
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެ ް

.6

އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

އިބްތިދާއީ

ބަހުސަށް

އވާ
ޑއެޅިފަ ި
ކަނ ަ

ވގުތު
ަ

މން،
ހަމަވު ު

މި

ބިލުގެ

ބަހުސް

ވ
އ ި
އވާލެ ް
މެދުކަނޑު ް

) (11ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
11.1

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ،ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި
ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް


ވއްމުލަކު
މޓީގެ މެންބަރު ފު ަ
ތ ކޮ ި
އވީ ،މާލިއްޔަ ު
ވއިދެ ް
މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއް ަ
މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު
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މި

ރިޕޯޓަށް

މެންބަރުން

އވާ
ހުށަހަޅުއްވާފަ ި

އޞްލާޙުތައް
ި

ށއި
ހުށަހެޅުއްވުމަ ާ

އ
ެ

ވ މެންބަރުންނަށް ތާއީދުކުރެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު
އ ާ
ދކުރަ ް
އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީ ު
އވި
ހުޅުވާލެ ް


ވ
އޅުއް ި
ވގުތު ކަނޑަ ެ
ޑއިރުގެ ަ
ށ  1ގަ ި
މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަ ް



ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން
 .1މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ
 .2ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
ރގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު
 .3ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއި ާ
 .4ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު
 .5މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ހރު އާދަމް
ރގެ މެންބަރު ޒާ ި
 .6ގައްދޫ ދާއި ާ
ރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
 .7އިހަވަންދޫ ދާއި ާ



އގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު
ވޑަ ި
މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދި ަ
ވ
މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއް ި

) (13އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް
9.1

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  262ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު )ކުރިއަށް
ގެންދެވުން(


ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން
.1

ބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެން ަ

.2

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް

.3

ސ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ ާ

.4

މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު

.5

ބ
ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީ ް
9



އ
ސގަ ި
ވގުތު ޖަލް ާ
އ ަ
އގެން އިތުރު މެންބަރަކު ެ
ވޑަ ި
ކވުމަށް އެދި ަ
އ ެ
މި ބިލަށް ވާހަކަދެ ް
ވ މެންބަރަށް ފުރުސަތު
ހޅުއް ި
ޅވުމަށް ބިލު ހުށަ ެ
ނެތުމުން .މި ބިލަށް ފަހުބަސް ވިދާ ު
ވ
ތދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއް ި
އެރުވުމަށްފަހު މި ބިލުގެ އިބް ި

) (12ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
12.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ،ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައްޔާއި ،ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ
މަރުހަލާގައި ،ކީރިތި ޤުރުއާން އެއީ ،މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްކަމަށް ،ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ކަނޑައެޅުމާ
ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި
ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ،ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައްޔާއި ،ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ
މަރުހަލާގައި ،ކީރިތި ޤުރުއާން އެއީ ،މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްކަމަށް ،ޤައުމީ މަންހަޖުގައި
ކަނޑައެޅުމާ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ގުޅޭގޮތުން

ޤަރާރު،

ޤައުމީ

ތަރައްޤީގެ

ކޮމިޓީން

ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 49މެންބަރުން

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެން ަ

 47މެންބަރުން

ނބަރުންގެ ޢަދަދު:
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެ ް

-

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

-

ރވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
އވެ ި
ގއި ބަ ި
ވޯޓު ަ

 47މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 24މެންބަރުން

* ފާސްވި
12.2

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު،
ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން


ނއުމުގެ
އގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެ ަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެ ް
ބިލު،

މަޖިލީހުން

ތަރައްޤީގެ

ކޮމިޓީން

އިތުރަށް

އވުމަށް
ރިޢާޔަތްކުރެ ް

ނިންމަވައި

މމެދު؛
އވު ާ
ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެ ް
10

މަޖިލީހަށް

ނވާކަމަށް
ޑއިނުގަން ަ
ފެނިވަ ަ
ވފައިވާ
ހުށަހަޅުއް ާ

ރިޕޯޓް

މ
ޤައު ީ
ކޮމިޓީން

ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 52މެންބަރުން

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެން ަ

 45މެންބަރުން

ނބަރުންގެ ޢަދަދު:
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެ ް

 04މެންބަރުން

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 02މެންބަރުން

ރވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
އވެ ި
ގއި ބަ ި
ވޯޓު ަ

 49މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 25މެންބަރުން

* ފާސްވި


ގމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު(
އ ަ
މިގޮތަށް ފާސްވުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެ ް
ވ
އޢުލާންކުރެއް ި
ލ ބާޠިލުވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ި
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބި ު

12.3

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
) 10/68ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  (4އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން


ނބަރު
ނނު ނަ ް
ޅއްވާފައިވާ ،ޤާ ޫ
ހށަހަ ު
ނބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ު
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެ ް
ށ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
ނލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  (4އަ ް
) 10/68ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ ު
މދު؛
މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ެ

ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 52މެންބަރުން

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެން ަ

 20މެންބަރުން

ނބަރުންގެ ޢަދަދު:
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެ ް

 29މެންބަރުން

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 02މެންބަރުން

ރވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
އވެ ި
ގއި ބަ ި
ވޯޓު ަ

 49މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 25މެންބަރުން

* ފާހެއްނުވި
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12.4

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް
އެއްސެވުން


ނ
ޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ް
ަ
 -11.1މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު،
ގތުގެ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު  5އިޞްލާޙާއެކު
އވައި ނިންމެވި ޮ
ދިރާސާކުރަ ް
އވުމާމެދު؛
ފާސްކުރެ ް
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 52މެންބަރުން

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެން ަ

 48މެންބަރުން

ނބަރުންގެ ޢަދަދު:
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެ ް

 02މެންބަރުން

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

-

ރވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
އވެ ި
ގއި ބަ ި
ވޯޓު ަ

 50މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 26މެންބަރުން

* ފާސްވި


ރ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  13ވަނަ ބިލު
މި ބިލަކީ  2013ވަނަ އަހަ ު



ޖގެ
ދވެހިރާއް ޭ
އވާި ،
ފ ި
މންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާ ަ
ދއިރާގެ ެ
 -9.2ކުޑަހުވަދޫ ާ
ގ
ނއުމު ެ
ގ  262ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އިޞްލާޙު ގެ ަ
ސ ެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާ ީ
ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް؛
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 52މެންބަރުން

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެން ަ

 29މެންބަރުން

ނބަރުންގެ ޢަދަދު:
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެ ް

 13މެންބަރުން

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06މެންބަރުން

ރވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
އވެ ި
ގއި ބަ ި
ވޯޓު ަ

 42މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 22މެންބަރުން

* ފާސްވި
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އވުމަށް އިޖްތިމާޢީ
މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން ،ބިލު ދިރާސާކުރެ ް
ވ
އ ި
ކޮމިޓީއަށް ފޮނު ް



ތއް ނެތުމުން ،ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ
ގއި އިތުރު އެހެން މަސައްކަ ެ
ޑ ަ
މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެން ާ
ވ
ނިންމަވާލެއް ި
______________________
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