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4102/01/13ޔައުމިއްޔ  ނަންބަރު:   

 

 90:90ހެނދުނު  ޖަލްސ  ފެށުނު ގަޑި:

 90:41 : ހެނދުނު ޖަލްސ  ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 
 

  ދުޢާ .1

 

 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 10 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  35އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .5

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2112/1/2މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރަީކ، އޖ/، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -5.1

 ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރާކަށް ނެތް.ޔައުމިްއޔާ ފާސްުކރުން. މިއަދު  -5.2 -5.2

 

 20 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތުން އަންގާ އެްނގުން. ރިޔާސަ  -2ންޑާ ައއިޓަމު އެޖެ

ނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،  -2.1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ މި އައިޓަމުގެ ދަުށން އަޅުގަ

 25ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި  11ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،ތްކޮށް އަށް ރިޢާޔަ ވަނަ ާމއްދާ 22ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ މެްނބަރުންގެ ގޮުތގައި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގޮުތގެ މަތިން  ވާ

ީރގައި މިދަންނަވާ މެންބަރުން ތި ،ވަނަ މާއްާދެގ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 11ގަާވއިދުގެ 
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ނަޑއަަޅއި އެކަން އިޢުލާނުުކރަން.   22މެންބަރުކަމުގައި  ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު؛ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ -1ކަ

ކަމުގަިއ އަށް މެންބަރު 1122ޖުލައި  22ން އި 1123ފެބްރުއަރީ  22ދުވަސް.  11 މަހާއި 2 އަހަރާއި

ނޑި މިއަދާއި 1111ފެބްރުއަރީ  22އަލުން  ،ހުންނެވުމަށްފަހު ނޑިތީމު ދާއިރާެގ  -2ހަމައަށް.  ން ފެށިެގން މެދުނުކެ  30ކަ

ފެބްރުއަރީ  22ދުވަސް.  11 މަހާއި 5 އަހަާރއި 22ކަމުގައި ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން؛ މެންބަރުޢިއްޒަ

ނޑި  1111  އިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ހިންނަވަރު ދާ -5ހަމައަށް.  ިމއަދާއިން ފެިށގެން މެދުނުކެ

ނިޑ މިއަދާން ފެށިގެން އި 1113ފެބްރުއަރީ  22ދުަވސް.  11 މަހާއި 5 އަަހރާއި 11މުޙައްމަދު ޞާލިޙު؛   މެދުނުކެ

ުދވަސް.  11 މަހާއި 5 އަަހރާއި 11 ޝާހިދު؛هللا ތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ -2ހަމައަށް. 

ނޑި މިއަދާއި 1113ފެބްރުއަރީ  22  35ބަރު ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން ތ. -3ހަމައަށް.  ން ފެށިގެން މެދުނުކެ

އަްށ  1111ފެބްރުއަރީ  22ން އި 1123ފެބްރުއަރީ  22ދުަވސް.  13 އަހަރާއި 13 ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު؛

ކަމުަގިއ އަށް މެންބަރު 2113ފެބްރުއަރީ  22ން އި 1113ރީ ފެބްރުއަ 22ކަމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު، އަލުން މެންބަރު

ޢިއްޒަތްތެިރ  3އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވި ހަމައަށް.  ން ފެށިގެން މިއަދާ 2112މެއި  22 ،ހުންނެވި. އަދި މިހާރު

ނުޑެގ އަމިއްލަ ނަމުގައި މަރު ތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަޔާއިމެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަ ަޙބާ އަުޅގަ

 40ރިޔާސަތު ބެލެހެއްުޓމުގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމުގައި ެއއްބާުރލެއްވުން  ދި އެ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއަދަންނަވަން. 

 ޔަޤީންކުރަން. 

ވަނަ މާއްދާަގއި މަޖިލީހުގެ  52ދެވަނަ ވާހަކަައކަށް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  -2.2

ހިމެނޭ ޑަރަކީ މަޖިލީހުގައި އެުކ، މެޖޯރިޓީ ލީ ލީޑަރެއް ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރުމާކާއި މައިނޯރިީޓ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރަ

ނޑި ނޑި  ަތކުގެ ތެރޭން އެންމެގޮ ތަކުގެ ފަރާތުން ހުންނަވާ އެންމެ އިސް ކުރާ ޕާޓީ ނުވަތަ ޕާޓީޓްރޯލްކޮންގިނަ ގޮ

ނޑި ކޮންޓްރޯލް އެންމެ އިކަމަށާއި، މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކީ މަޖިލީހުގަ މެންބަރު  45ކުރާ ޕާޓީ ނުވަތަ ޕާޓީތައް ފިޔަވަިއ ގިނަ ގޮ

ނޑި ކޮންޓްރޯލް  ދެން ހުރި އެންމެ ކަމަށް  ކުރާ ޕާޓީެގ ފަރާތުން ހުންނަވާ އެންމެ އިސް މެންބަރުގިނަ ގޮ

ެގ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރަކީ ޕްޮރގްރެިސވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްިޑްވސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(އެުކ،  ބަޔާންކޮށްފަިއވުމާ

މަދު ނިހާނު ވާަފއިާވ، ވިލިމާޭލ ދާއިރާގެ އަޙްމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އިންތިޚާބުކުރައްޕާލިލީޑަރުަކމަށް  ގެމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާލި

މެންޓްރީ ކްރެޓިުކ ޕާީޓ )އެމް.ޑީ.ޕީ(ގެ ޕާލިމޯލްޑިވިއަން ޑިމޮލީޑަރަީކ، ޙުސައިން މަނިކު ކަމަާށއި، ަމޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ 

 50ެމންޓްރީ ގްރޫޕުން އިންތިޚާބުުކރައްވާަފއިވާ ހިންަނވަރު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ީލޑަރުކަމަށް ޕާލިގްރޫޕުގެ 

މަޖިލީހުގެ ަމިއނޯރިޓީ ލީޑަރަށް  މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރަށާއިއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކަމުގަިއ އިޢުލާނުކުރަން. 

އި އަޅުަގނުޑގެ ައމިއްލަ ނަމުގައި ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަ

މަޖިލީހުގެ  އްވުންއްބާރުލެ އެހީތެރިކަމާއި އެމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގައި މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުގެ ފުރިހަމަ 

ރައްޔިތުްނގެ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ،  ކަށްވަނަ ވާހަަކއަ 5ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޔަޤީްނކުރަން.  ދާނެރިޔާސަތަށް ލިބިގެން



3 

 

 55މަޖިލީހުގައި ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ މެންބަރުން ުތގެ މަތިން ގޮ ަގއި ވާ 21.1މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގުޅޭ ލިެޔކިުޔންތައް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ،  މިކަމާ ،ގުިޅަވޑަިއގެން އެމާމެންބަރަކު ޕީ.ޕީ. 2ގޮތުަގއި ހިމެނިވަަޑއިގެންެނވި 

ދިއްދޫ ާދއިރާެގ  -1ކުރަން. މިދެންނެވުނު މެންބަރުންނަކީ، ގެ )ބ(ގެ ދަށުން މިކަން އިޢުލާނ21.1ްގަާވއިދުެގ މަޖިލީހުގެ 

 -5މަދު ޝިޔާމު. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢި -2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު. 

هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -2މަދު ޠާރިޤު. ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަހިބަދޫ ދާއި

 60ޒަތްތެރި އްއަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންެނވި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިޚަލީލު. 

ުގޅިަވަޑއިގެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ްލޑިވްސް )ޕީ.ީޕ.އެމް(އާ އޮފް މޯ ޓީޠަފާ ޕްރޮގްރެިސވް ޕާމެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞް

ގެ )ބ(ގެ ދަށުން މިކަން 21.1ގެ )ނ( ަގއި ބަޔާްނކުާރ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވތީ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 21.1

ވަނީ  ުގޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދަފުތަރުގައި މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގެންފައި ދަލު މިގޮތަށް އައުމާމި ބަކުރަން. އިޢުލާން

 23މޯލްޑިވިައން ޑިމޮކްރެޓިކު ޕާޓީ؛  މެންބަރުން. 52 ރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް؛ޕްމިދަންނަވާ ގޮތަށް. 

 65 1 މެންބަރުން. ޢަދާލަތު ޕާޓީ؛ 3ޕްމެންޓު އެލަޔަންސް؛ މެންބަރުން. މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮ 13 މެންބަރުން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ؛

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މަޖިލީހުެގ ވަނަ ކަމަކަށް  2މެންބަރަކު. އާދެ،  1މެންބަރަކު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ 

އި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ލުމަށް ހޮްއވެވި ަވގުތީ ކޮީމޓީގަކޮމިޓީތައް ެއކުަލވައިހުގެ ދާއިމީ މަޖިލީއަށް ައއި ބަދަލު.  ކޮމިޓީ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަށް  މުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިހެންވޭރު ދާއިރާ މެދު

ވާީތ،  މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިއެދި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން 

 70 ކުރަން.ެއގޮތަށް އިޢުލާން އެކަން

 

 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 75     ސުވާލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. -3ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 80  ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. ޖިލީހުގެ މަ -1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ
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 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 2
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 85 ކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. ޖިލީހަށް ތަޢާރަފުމަ -2ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ދިނުމުަގިއ ނާ އާދަމު ހުށަހަުޅއްވާަފއިާވ، ޞިއްީޙ ފަރުވާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޮރޒަ ައއްޑޫ މީދޫ ާދއި -2.1

 އިހުމާލުވުމުގެ ިބލު. ދިނުމުގައި ިޞއްޙީ ފަުރވާއިހުމާލުވުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. 

އިން މަނިކު މަދު ނިހާނު ޙުސަިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙް ާރގެލިމާލޭ ދާއިވި ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން -2.2

 ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ބިލުގެ ފުަރތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ސްެޕޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ބިލު. ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

 90، 2111/2ާޤނޫނު ނަންބަރު އިާވ، ނާރާ ނަޢީމު ހުށަހަޅުއްވާފަމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ -2.5

ކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރު ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ

ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ، 2111/2ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ުފރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން. ޤާޫނނު ނަންބަރު އިޞްލާޙު

 ގެނަުއމުގެ ބިލު. ކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުމާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރު ޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާއިޙައް

ބެހޭ ބިުލގެ  ެމޑިކަްލ ޑިަވއިސަްސއާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހޮޅުދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ -2.2

 95 ބެހޭ ބިލު.  ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. މެިޑކަލް ޑިަވއިސަްސއާ

ޤާނޫުނ ދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދާންދޫ ދާއި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -2.3

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ  ްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތު، 11/2ނަންބަރު 

ނަޑއެޅުމުގެ ޤާނޫނު  ންގެ މަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތު، 11/2ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު ބިލުގެ  ުއވާލުމުގެކަ

ނޑަެއޅުމުގެ ޤާޫނނު އުވާލުމުގެ ބިލު މެންބަރުންނާއި  . ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

 100ޤާނޫުނ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  ހީމް ރިޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -2.1

ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ިމގްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިާރއްޖޭގެ އި، 2112/1ނަންބަރު 

 . ގެނައުުމގެ ބިލުމިގްރޭޝަުނގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭގެ އި، 2112/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫުނ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  ،ންސަރުކާރުގެ ފަރާތު -2.2

ނުޑގެ ސަރަހަ  11/1ނަންބަރު   ިކޔުން ފުރަތަމަގެނައުުމގެ ބިލުގެ ލާޙުއިޞް ތަކާ ެބހޭ ޤާނޫނަށްއްދުދިވެހިާރއްޖޭެގ ކަ

 105 ބިލު.  ގެަނއުމުގެއިޞްލާޙު ބެހޭ ޤާނޫނަށް ތަކާއްދުަކނުޑގެ ސަރަހަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ 11/1އިްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -2.2

ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިރކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެުކޑަކުދި 11/1ނަންބަރު 

 ގެަނއުމުގެ ބިލު.ލާޙުއިޞްަޙއްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ކުަޑކުދިންގެ 11/1. ޤާނޫނު ނަންބަރު އިްއވުން
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ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ  ރިފާޢުهللا ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -2.1

 110ރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ ކުދީންނާިއ ސަުރކާ ަގިއ ކިަޔވާަތކުގެ މަދަރުސާސަރުކާރު 21/21ބަރު ޤާނޫނު ނަން

ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ  މީހުން ސަރުކާރަށްދެވޭ އި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ ތަމްރީންތަކުގައި ކިަޔވާ ކުީދންނާމަދަރުސާ

ތަުކަގއި މަދަރުސާސަރުކާރުގެ  21/21ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއުވން. ޤާނޫނު ނަންބަރު ބިލުގެ  ގެނައުުމގެޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

އި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ތަކުަގއި ިކޔަވާ ކުދީންނާުރން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަަދރުސާކިަޔވާ ކުދީންނާއި ސަރުކާ

 ގެނައުުމގެ ބިލު. ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ކުރުމާސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ދެވޭ މީހުންތަމްރީނު

 115ފަލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު މް އިބްރާހީްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -2.11

ވުން. އިއް ނައުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުންގެއިޞްލާޙު ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ާޗއި ހޮވާުގވާ ތަކެއްލަނ 11/2ނަންބަރު 

  ގެނައުމުގެ ބިލު.ޤާނޫނަށް ޢިޞްލާޙުެބހޭ  ތަެކއްޗާ ތަކެްއާޗއި ހޮވާ ުގވާލަނ 11/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ޢިްއޒަތްެތރި ގައްދޫ ދާއިާރގެ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -2.11

ގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްެނުގމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުމު 2111/11ނަންބަރު 

 120ގެނައުމުެގ ބިލު. ދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަގުން ޓެކްސްެނގުމުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު މު 2111/11ވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު އިއް 

ވާ ޤާނޫުނ އި ހުށަހަޅުއްވާފަ ޢު އިބްރާހިމް ޝުޖާ ބާރަށު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -2.12

ކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންީވ ކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުވުރެ ގިނަ މުއްދަތަ ދުވަހަށް ހަތް 22/3ންނަބަރު 

ގިނަ ދުވަހަށް ވުރެ ހަތް  ،22/3އިއްުވން. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފުރަތަމަ ކިޔުންބިލުގެ  އުވާލުުމގެ ގޮތުގެ ޤާނޫނު

 ޫނނު އުވާލުމުގެ ބިލު.ކުރަންވީ ގޮުތގެ ޤާކުރުުމަގއި ޢަމަލުމުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ަހއްޔަރު

 125 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފައިވާ ބިެލއްެގ ކުށެއް އިޞްލާުޙކުރުން. ެއފަދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުާރކަށް ކުރެވިކުރިްނ ތަޢާރަފު 2 ޓަމުޑާ ައއިއެޖެން

 130 ނެތް.

 

 ތިދާޢީ ބަހުސް . އިބް 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 135 ގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.އައިޓަމު ސް. މިހު. އިބްތިދާޢީ ބ1ަޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 ސައްކަތް ހުރި މަ  މި . ނުނި 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 140 އްކަތެއް ނެތް.ގެ ދަށުން މިއަދު މަސައައިޓަމު މިރި މަސައްކަތް. ނުނިމި ހު -11

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 145 އްކަތެއް ނެތް.ގެ ދަށުން މިއަދު މަސަހުށަހަޅާ ަކންކަން. މި އައިޓަމު ތަކުންކޮމިޓީ -11

 

 މަށް ވޯޓަށް އެހުން . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަ 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 150ޓުްނ ކަުތގެ ތެރެއިން ވޯދުވަހުގެ މަސައް -12.1ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ،12 އައިޓަމުއެޖެންޑާ 

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ެއއްެސވުން. މިއަދު ވޯޓަށް އެހުމަށް ެއއްެވސް ކަމެއް ނެތް. ވާނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައި

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 15

 

 155 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ތް.ްއވެސް މަސަްއކަތެއް ނެގެ ދަށުން ެވސް އެމަސަްއކަްތ. މި އައިޓަމު އެހެން އިތުރު -15

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


