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 ސާޖަލް ވަނަ 9ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2014 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު ހޯމަ) 2014 އޭޕްރީލް 28 ތާރީޚު:

 1435 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 28 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:311ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 އަށް  11:00 ން  10:31 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ަގއި  11:00 ފެށި ގަޑި:

 އަށް  1:00ން  12:32 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ަގއި  1:00 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  2:58 ފަހުމެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 30ރާއި ގަިޑއި 4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 41މެންބަރުން، ހުސްވަގުތުޮކޅު ފަހުން  36ހުސްވަގުުތކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން  33ދެވަނަ ހުސްވަގުުތކޮޅު ފަހުން ، މެންބަރުން

 

 ޝާހިދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 

  
                                                 

 ގަޑި ސްކުރެްއވުަމށްފަހު ފެށިފަޖަްލާސ  ޖަލްސާ ފެށުމަށް ބޭނުްނވާ ޢަަދދަށް މެންަބރުން ަވޑަިއގެންަފއިުނވާތީ، -1

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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  2014/1/9/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ން ކުރު ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަ  (3)

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  3.2

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  (6)

 އަށް ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  16 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  6.1

 ޖަލްސާއަކީ  މި  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ ( ނ) މާއްދާގެ  އެ ރިޢާޔަތްކޮށް 
 ޖަލްސާކަމަށް  ފަހު  އެންމެ  ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2014

 28 މަހުގެ  މެއި  އަހަރުގެ  ވަނަ  2009 އަކީ  ޖަލްސާ  މި  އަދި  ވުމާއެކު 

 އެންމެފަހު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ  17 އެކުލަވާލެވުނު  ދުވަހު  ވަނަ 

ފުރުޞަތުއެރުވުން  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް  މެންބަރުންނަށް  ޖަލްސާކަމަށްވާތީ 
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 ން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު ދުވަ  (3)

 (2014/1/9/އޖ )އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  3.2

  ާ(ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  2)އަށް  2014/11ން  2014/10 ނަންބަރު  ޔައުމިއްޔ 

  ީވަނަ ޖަލްސާައށް ހުރި  7ވަނަ ޖަލްސާ އިން  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2014 ،އެއ

މަޖިލީހުގެ ވެބްަސއިޓްަގއި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު ަތއް ަޔއުމިްއޔާ މި. ޔައުމިްއޔާތައް

މަޖިލީހުގެ  ،ތަކަކީ މި ޔައުމިއްޔާ ،ަގވާއިުދަގއިވާ ގޮުތގެަމތިން އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިުނވާތީ،

 ވިނިންމެ ތަކެްއކަމަށްރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުިމްއޔާ

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  (6)
 

( ނ) މާއްދާގެ އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  އަށް ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ 16 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  6.1

 ފަހު  އެންމެ  ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2014 ޖަލްސާއަކީ  މި  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ 

 ދުވަހު  ވަނަ  28 މަހުގެ މެއި  އަހަރުގެ  ވަނަ  2009 އަކީ  ޖަލްސާ  މި  އަދި  ވުމާއެކު  ޖަލްސާކަމަށް 

 މެންބަރުންނަށް  ޖަލްސާކަމަށްވާތީ  އެންމެފަހު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ  17 އެކުލަވާލެވުނު 

 ފުރުޞަތުއެރުވުން  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް 
 

  ްފުރުސަތެްއ އެުރުވމަށް މިނެޓްގެ  5މި ބަހުސްގައި އެދިަވޑަިއގަްނނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށ

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވި

 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .2

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .3

 ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު  .4

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .5

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .6

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  .7

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .8
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 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .9

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު ދިއް .10

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  .11

 ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް  .12

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .13

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  .14

 ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .15

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު .16

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .17

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  .18

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  .19

 ކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނި .20
 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު .21
 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .22
 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .23

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް .24

 ޙަމީދު هللا އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަމްދޫން ޢަބްދު .25

 ލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އި .26

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .27

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  .28

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .29

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު .30

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙަންމަދު .31

 ގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ފޭދޫ ދާއިރާ .32

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .33

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް .34

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .35

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު  .36

 ޢީސކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  .37

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .38

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާިޒމް ރަޝާދު .39

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .40
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 ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  .41

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ބްދުފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަ .42

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .43

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  .44
 

  ުސަތު މި ފުރުސަތުގައި ވާހަކަދަްއކަވަން އެިދވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރ
 އެރުވުމަށްފަހު، ބަހުސް ނިންމަވާލެްއވި. 

 

  ުއަދި އެއަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސް މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅ
 .ދެއްކެވި 

 

  ިއެޖެންޑާަގއި އިތުރު އެހެން މަސައްކަެތއް ނެތުމުން، ރިޔާަސތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

 

______________________ 


