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 ޖަލްސާ ވަނަ 17ދައުރުގެ ތިންވަަނ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު އަްނާގރަ( 2013 ޑިސެމްބަރު 3 ތާރީޚު:

  1435 މުޙައްރަމް 29 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

0F ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:
 ަގއި  19:34

ނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: 1F ޖަލްސާ މެދުކަ

 ގައި  29:45

 ަގއި  11:00 ފެށި ގަޑި:

 އަށް  1:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  1:00 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  2:00 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 41ގަިޑއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 32ހުސްވަގުތުޮކުޅ ފަހުން ، މެންބަރުން 31ވަގުުތކޮޅު ކުރިން ސްހު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން  53މެންބަރުން. ދެވަނަ ހުސްވަގުުތކޮޅު ފަހުން 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   

       

 

 

                                                 
 މިނެޓަށް ފަސްކުެރއްވި  30ރިާޔސަތުން ޖަލްސާ  ޖަލްާސގެ ފެށުމަށް ބޭުނންވާ ަޢދަދަްށ މެންަބރުން ވަަޑިއގެންަފއިނުާވތީ، -1

 ތޮއްޑޫ ދާިއާރގެ މެްނބަރު ޢަލީ ވަީޙުދގެ ނަން ރިޔާސަުތން އިްއވުމަްށފަހު އެ މެންަބރު ޖަލްާސއިން ނިކުެމވަަޑއިގަްނނަަވންދެން ޖަްލސާ  -2

 މެދުަކނޑުްއވާެލއްވި 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 

ދެން މަޖިލީހުގެ 

  ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 2013 ޑިސެމްބަރ 9 

 ދުވަހު ހޯމަ ވާ 
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 މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 

 ކީރިތި  ،މަރުހަލާގައި ތަޢުލީމުގެ  ސާނަވީ  ،މަރުޙަލާގައްޔާއި  ތަޢުލީމުގެ  ފަށާ  ،ނިޒާމުގެ ތަޢުލީމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅުމާ  މަންހަޖުގައި  ޤައުމީ  ،މާއްދާއެއްކަމަށް މަޖުބޫރު  ،އެއީ ޤުރުއާން 

 ފާސްކުރެއްވުން  ގޮތަށް  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  ،ޤަރާރު

<<< 

 މަޖިލީހުން ،ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު( 2009/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 މަޖިލީހަށް ނިންމަވައި ކޮމިޓީން ތަރައްޤީގެ ޤައުމީ ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް އިތުރަށް

 ފާސްކުރެއްވުން ނިންމެވިގޮތަށް ކޮމިޓީން ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

<<< 

 68/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ށް ބަލައިގަތުމަ މަޖިލީހުން ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) 4 ޗެޕްޓަރ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ(

 ފާހެއްނުވި

<<< 

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

 ންފާސްކުރެއްވު އިޞްލާޙާއެކު 5 ލިބުނު ތާއީދު ހުށަހެޅި

<<< 

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

ށް ފާސްވުމުން، ބިލު ބަލައިގަތުމަ މަޖިލީހުން ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 262

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުންދިރާސާކުރެއްވުމަށް 
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  އިން  2013/3/17އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ން ކުރު ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ  )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  3.2

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  )4(

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  ބޭއްވުމަށް  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީތަކުގެ  މިއަދު  4.1

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  )6(

 މާއްދާގެ  ވަނަ  129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.1

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަޖިލީހަށް  ވަޒީރުންގެ ދަށުން  ގެ ) ހ(

 ،އިއްވައި މަޖިލީހަށް  ނަންފުޅު  ބޭފުޅުންގެ  4 ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 

 މާއްދާގެ  ވަނަ  129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ރުހުން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ ) ރ(

 171 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލަ  އެ  ހޯދުމަށްޓަކައި 

 ގޮތެއް  ދިރާސާކުރައްވައި  މައްސަލަ  ދަށުން  ގެ ) ށ( މާއްދާގެ  ވަނަ 

 މައްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ  އަށް ކޮމިޓީ  ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ  ނިންމެވުމަށް 

 މާއްދާގެ  ވަނަ  93 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.2

 ފަރާތުން  ހިންގާ  ވެރިކަން  ،ނަމުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ  ގައި ) ހ(

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ  މުޢާހަދާތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވާ 

 އެ  ،ފާސްކުރުމަށްފަހު އެމަޖިލީހުން  ހުށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް  ނިންމާ  މަޖިލީހުން 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން  ގައި " 2006މެރިޓައިމް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަން "

 މައްސަލަ  ބައިވެރިވުމުގެ 

 މާއްދާގެ  ވަނަ  93 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.3

 ފަރާތުން  ހިންގާ  ވެރިކަން  ،ނަމުގައި ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  ގައި ) ހ(

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ  މުޢާހަދާތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވާ 

 އެ  ،ފާސްކުރުމަށްފަހު އެމަޖިލީހުން  ހުށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް  ގޮތުގެމަތިން  ނިންމާ  މަޖިލީހުން 

 އެކްއަރކަލްޗަރ އޮފް  ނެޓްވަރކް  ދަ  ފޮރ އޯގަނައިޒޭޝަން "



 4 

 ގައި ) ނާކާ " (ޕެސިފިކް  ދަ  އެންޑް  އޭޝިއާ  އިން  ސެންޓަރސް 

 މައްސަލަ  ބައިވެރިވުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 މާއްދާގެ  ވަނަ  93 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.4

 ފަރާތުން  ހިންގާ  ވެރިކަން  ،ނަމުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ  ގައި ) ހ(

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ  މުޢާހަދާތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވާ 

 އެ  ،ފާސްކުރުމަށްފަހު އެމަޖިލީހުން  ހުށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް  ނިންމާ  މަޖިލީހުން 

އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް "

ންގ އިން ޕާރސަންސް އެސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޓްރެފިކި 

(ސަޕްލިމެންޓިންގ ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް  "ޗިލްޑްރަން 

ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް 

 މައްސަލަ  ބައިވެރިވުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ގައި  ކްރައިމް)

 ބަހުސް  އިބްތިދާއީ  )9(

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުޑަހުވަދޫ  9.1

 މާއްދާގެ  ވަނަ  262 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ) ށ(

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  )11(

 ސަލާމަތުގެ  ޤައުމީ  ،ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ  ޓްރެފިކްކުރުން  މީހުން  11.1

 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން 

 މަސައްކަތް  އެހެން  އިތުރު  )13(

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުޑަހުވަދޫ  9.1

 މާއްދާގެ  ވަނަ  262 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ) ށ(

 އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް  )12(

 ،މަރުޙަލާގައްޔާއި ތަޢުލީމުގެ  ފަށާ  ،ނިޒާމުގެ ތަޢުލީމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  12.1

 މަޖުބޫރު  ،އެއީ ޤުރުއާން  ކީރިތި  ،މަރުހަލާގައި ތަޢުލީމުގެ  ސާނަވީ 

ނޑައެޅުމާ  މަންހަޖުގައި  ޤައުމީ  ،މާއްދާއެއްކަމަށް  ގުޅޭގޮތުން  ކަ

 ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  ،ޤަރާރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ރިޕޯޓަށް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ކުރައްވައި ދިރާސާ
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 އަށް ) ޤާނޫނު  ދަތުރުފަތުރުގެ  އެއްގަމު ( 2009/5 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  12.2

 ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  ،ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ރިޕޯޓަށް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި 

 ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު  12.3

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 68/10 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) 4 ޗެޕްޓަރ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު 

 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ބަލައިގަތުމަށް  މަޖިލީހުން 

 ހިސާބަށް  ނިންމާ  ވޯޓުން  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ދުވަހުގެ  12.4

 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  ގޮސްފައިވާ 
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 ން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު ދުވަ  )3(

 )2013/3/17އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިްއޔާ 3.2

o  ާޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  5(އަށް  2013/59ން  2013/55 ނަންބަރު  ޔައުމިއްޔ( 

o  ީަވނަ  14ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިގެން  10 ދައުުރގެތިންވަނަ ވަަނ އަހަރުެގ  2013 ،ެއއ

މަޖިލީހުގެ ވެބްަސއިްޓގަިއ ތައް ަޔއުމިްއޔާ މި. ޖަލްސާގެ ނިޔަލަށް ހުރި ަޔއުމިއްޔާަތއް

ގަާވއިުދގަިއވާ  ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާީތ،ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ެއއްވެްސ މެންބަރަކު އިޞްލާޙެްއ 

 ަތކެްއކަަމށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާ ،ަތކަކީމި ޔައުިމއްޔާ ،ގޮތުގެމަތިން

 ވިނިންމެ

 

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  ބޭއްވުމަށް  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީތަކުގެ  މިއަދު   4.1

 

 ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ  9:30 .1

 ަގއި ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ކޮމިޓީ  11:15 .2

 ަގއި ސަރުކާުރގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަުރބަލާ ކޮމިޓީ  11:15 .3

 ަގއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ  14:00 .4
 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  )6(

 

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

 މަޖިލީހަށް  ނަންފުޅު  ބޭފުޅުންގެ  4 ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަޖިލީހަށް 

 ގައިވާ ) ރ( މާއްދާގެ  ވަނަ  129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އިއްވައި

 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލަ  އެ  ހޯދުމަށްޓަކައި  ރުހުން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގެމަތިން 

 ނިންމެވުމަށް  ގޮތެއް ދިރާސާކުރައްވައި  މައްސަލަ ދަށުން  ގެ ) ށ( މާއްދާގެ  ވަނަ  171 ގަވާއިދުގެ 

 މައްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ 

 

 ީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއިވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެްއވީ، މަޖިލީހުގެ އަމ

 ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު 
 

  ާމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްުވމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލ

 ްއވި ކޮމިޓީއަށް ފޮނު
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 ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  ގައި ) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ  93 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.2

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ  މުޢާހަދާތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވާ ފަރާތުން  ހިންގާ  ވެރިކަން  ،ނަމުގައި

 ނިންމާ  ލީހުން މަޖި  އެ  ،ފާސްކުރުމަށްފަހު އެމަޖިލީހުން  ހުށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ގައި " 2006 ކޮންވެންޝަން  ލޭބަރ މެރިޓައިމް " ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް  ގޮތުގެމަތިން 

 މައްސަލަ  ބައިވެރިވުމުގެ  ޖެއިން ދިވެހިރާއް 

 

  ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއިވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެްއވީ، މަޖިލީހުގެ އަމީނ

 ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު 
 

  ްކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި  ގެޤައުމީ ތަރައްޤީމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށ 
 

 ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  ގައި ) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ  93 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.3

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ  މުޢާހަދާތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވާ ފަރާތުން  ހިންގާ  ވެރިކަން  ،ނަމުގައި

 ނިންމާ  މަޖިލީހުން  އެ  ،ފާސްކުރުމަށްފަހު އެމަޖިލީހުން  ހުށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 އޮފް  ނެޓްވަރކް  ދަ  ފޮރ އޯގަނައިޒޭޝަން " ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް  ގޮތުގެމަތިން 

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

 މައްސަލަ  ބައިވެރިވުމުގެ 

 

  ،ީމަޖިލީހުގެ އަމީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއިވ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެްއވ

 ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު 
 

  ްކޮމިޓީއަށް ފޮުނއްވި  އިޤްތިޞާދީމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށ 
 

 ދިވެހި ދައުލަތުގެ  ގައި ) ހ( މާއްދާގެ  ވަނަ  93 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.4

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ  މުޢާހަދާތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވާ ފަރާތުން  ހިންގާ  ވެރިކަން  ،ނަމުގައި

 ނިންމާ  މަޖިލީހުން  އެ  ،ފާސްކުރުމަށްފަހު އެމަޖިލީހުން  ހުށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް " ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް 

 "ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް އެސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރަން އެންޑް ޕަނިޝް 

(ސަޕްލިމެންޓިންގ ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް 

 މައްސަލަ  ބައިވެރިވުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ގައި  އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް)

 ަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެްއވީ، މަޖިލީހުގެ އަމީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއިވ ސިޓީފުޅު މ

 ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު 
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  ްކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށ 
 

 ބަހުސް  އިބްތިދާއީ  )9(

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  9.1

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  262ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 

 ިގައި ޭބްއވުނު  2013 ނޮވެމްަބރ 25 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއވަނީބިލުގެ  މ

 ވަނަ ޖަލްސާަގއި  15ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަަނ ދައުރުގެ  2013
 

  ،ީުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވ 
 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
  
 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .1

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު .2

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު .3

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .4

 ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޢަބްދު .5

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .6

 
  ްނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތު ހަމަވުުމން، މި ބިލުގެ ބަހުސ އިބްތިދާއީ ބަހުސަށް ކަ

ނޑުްއވާލެްއވި   މެދުކަ
 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  )11(

 

 ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ސަލާމަތުގެ  ޤައުމީ  ،ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ  ޓްރެފިކްކުރުން  މީހުން  11.1

 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި 

 

  ،ީފުަވއްމުލަކު މެންބަރު މާލިއްޔަުތ ކޮިމޓީގެ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ

 ޝިފާޤް މުފީދު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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 ަެއ ށް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވުމަާށއި މި ރިޕޯޓ

އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީުދކުރަްއާވ މެންބަރުންނަށް ތާއީދުކުރެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު 

 ހުޅުވާލެްއވި 
 

  ނޑަެއޅުއްވި  1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަްށ  ގަިޑއިރުގެ ަވގުތު ކަ
 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
  
 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .1

   ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .2

  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  .3

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4

 ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  .5

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް .6

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .7

 
  ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ

 މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި 
 

 މަސައްކަތް  އެހެން  އިތުރު  )13(

 

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުޑަހުވަދޫ 9.1

(ކުރިއަށް  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް) ށ( މާއްދާގެ  ވަނަ  262 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ގެންދެވުން)

 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
  
   އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު  .1

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .2

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .3

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  .4

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް  .5
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  ިގެން އިތުރު މެންބަރަކު ެއ ަވގުތު ޖަލްާސގަިއ މި ބިލަށް ވާހަކަދެްއެކވުމަށް އެދިަވޑައ

ނެތުމުން. މި ބިލަށް ފަހުބަސް ވިދާުޅވުމަށް ބިލު ހުށަެހޅުއްިވ މެންބަރަށް ފުރުސަތު 

 އެރުވުމަށްފަހު މި ބިލުގެ އިބްިތދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި 
 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  )12(

 

 ތަޢުލީމުގެ  ސާނަވީ  ،މަރުޙަލާގައްޔާއި ތަޢުލީމުގެ  ފަށާ  ،ނިޒާމުގެ ތަޢުލީމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  12.1

ނޑައެޅުމާ  މަންހަޖުގައި  ޤައުމީ  ،މާއްދާއެއްކަމަށް  މަޖުބޫރު  ،އެއީ ޤުރުއާން  ކީރިތި  ،މަރުހަލާގައި  ކަ

 ނިންމެވި  ކުރައްވައި ދިރާސާ  ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  ،ޤަރާރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން 

 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ރިޕޯޓަށް  ގޮތުގެ 

 

  ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ، ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައްޔާއި، ސާނަވީ ތަޢުލީމުގ

މަރުހަލާގައި، ކީރިތި ޤުރުއާން އެއީ، މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްކަމަށް، ޤައުމީ މަންހަޖުގައި 

އުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ޤަ ،ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު

 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  47 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 

 ،ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ) ޤާނޫނު  ދަތުރުފަތުރުގެ  އެއްގަމު ( 2009/5 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  12.2

 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ރިޕޯޓަށް  ގޮތުގެ ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ 

 

 ުގެަނއުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ އެްއގަމު( 2009/5 ނަންބަރު ޤާނޫނ 

މަޖިލީހުން އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަށް ފެނިވަަޑއިނުގަންަނވާކަމަށް ޤައުީމ  ،ބިލު

ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ނިންމަވައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން 

 ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުާމމެދު؛



 11 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  52 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  45 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  04 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 

  ،ްޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ އެްއަގމު( 2009/5 ނަންބަރު  ޤާނޫނު މިގޮތަށް ފާސްވުމުނ (

 ިއޢުލާންކުރެއްވި ބާޠިލުވީކަމަށް ރިޔާސަތުން  ިބލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް
 

 

 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  12.3

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު އަށް ) 4 ޗެޕްޓަރ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 68/10

 އެއްސެވުން  ވޯޓަށް  ބަލައިގަތުމަށް  މަޖިލީހުން 

 
 ިވާ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެްނބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ުހށަހަުޅއްވާފައ

 އަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ ( 68/10

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާެމދު؛
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  52 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  20 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  29 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވި * ފާ 
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 ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  ގޮސްފައިވާ  ހިސާބަށް  ނިންމާ  ވޯޓުން  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ދުވަހުގެ  12.4

 އެއްސެވުން 

 

 11.1- ްކޮމިޓީން  ސަލާމަތުގެ ަޤއުމީ ،ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ ޓްރެފިކްކުރުން މީހުނ 

އިޞްލާޙާއެކު  5ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު  ޮގތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރަްއވައި

 ފާސްކުރެްއވުމާމެދު؛ 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  52 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  48 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 

  ީވަނަ ބިލު 13ވަނަ އަހަުރ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2013މި ބިލަކ 
 

 9.2- ޫިދވެހިރާއްޭޖގެ ،ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު ެމންބަރު ާދއިރާގެ ކުޑަހުވަދ 

 ގެަނއުމުގެ  އިޞްލާޙު އަށް) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 262 ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ؛ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ބިލު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  52 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  29 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  13 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  06 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  42 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 



 13 

  ީމި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން، ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް އިޖްތިމާޢ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވި 
 

  ާމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑަގއި އިތުރު އެހެން މަސައްކަެތއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވި 

 

______________________ 


