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 ޖަލްސާވަނަ  23ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/2/23/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ވަސް(ދު ބުދަ) 2014 އޮަގސްޓް 13 ތާރީޚު:

 1435 ޝަްއވާލް 17 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:00ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

  11:04ން  10:31 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 އަށް  13:10ން  111:14 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

14މެންދުރު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
 އަށް 2:13

 މިނެޓް  45ގަިޑއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 35  :އިރު ޖަލްސާ ފެށުނު  :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 73   މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވެވަޑައިގަތް ޖުމްލަ 

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   

 

                                                 
1
 މަޖިލީުހގެ ނިޒާމު ގެއްލިަފއިވާީތ، ިރޔާސަތުން ޖަލްސާ މެދުަކނުޑއްވާެލއްވި  - 

2
އިތުރު ވަގުތު ބޭނުްނވާތީ، ިރޔާސަތުން ިމއަުދގެ ޖަލްސާ މިައދު ނިޒާމު ގެއްލިަފއިވާ މަްއސަލައާެމދު ސިޔާސީ ޕާޓީތަާކއެކު މަްޝވަރާުކރެްއވުމަށް  - 

 ނިންަމވާލެްއވި 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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                                    :ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 
 

 ސުވާލު  (1)

  :5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

o ުއެނަރޖީ  ެއންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ ،އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމ 

 ؛ސުވާލު  ކުރަްއވާ އިބްރާހީމްއާ ޠާރިޤް އަލްފާޟިލް

 ގަމުގެ އާބާދު ސަރަޙައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހަލާކުވެފަިއވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަެކއްވުުމެގ . ލ

ގަުމ ކައުންސިލުން އެިކ ފަހަރުމަތިން ސަބަބުން އެކަން ރަނަގޅު ކޮށްދެްއވުމަށް 

އެދިފައިވީނަަމވެސް، ެއކަން ރަނގަޅުނުކޮށް އޮތުމުެގ ސަބަބުން ރަށުތެރޭގައި ނުަރއްކާތެިރ 

އެ ރަށުެގ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަނގަޅުކޮށް އެ . ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނޭކަމުގެ ބިރު އެބައޮތެވެ

ގެ ބަޖެޓުގައި ފައިާސއެްއވޭޯތއާއި އަިދ ކިހާ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެްއ ހޯދުމަށް މިއަހަރު

 މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި އެ މަްއސަލައަށް ދާއިމީ ޙައްެލއް ހޯްއދަވައި ދެްއވޭނެތޯ؟

o  ިމެންބަރުން މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރެއްވި. އެ މެންބަރުންނަކީ؛ 14އިތުރު ސުވާލުކުރުމުގެ ވަގުތުގައ 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް .1

 ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން .2

 ނާޡިމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ .3

  އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި .4

  ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި .5

  ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު .6

ނޑިތީމު .7   ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

  އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ .8

  ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ .9

  ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު .10
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  ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ .11

  ޢަލީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުވާފަރު .12

  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ .13

  هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ .14

 

 ޤަރާރު  ބިލާއި  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހަށް  (2)

 :7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

o  ުގެ މުޞްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެކްސްޓްރެޑިޝަންސަރުކާރު ފަރާތުން ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދ 
 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންބިލުގެ 

 އެކްސްޓްރެޑިޝަންގެ ބިލު 

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (3)

 :9.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

o  ،ާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވ
 އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބިލު ކޮމިއުނިކޭޝަން 

 

  ެވަނަ އަހަރުގެ 2014ގަިއ ބޭްއވުނު،  2014ޖުަލއި  2 ،ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއްއާވފައިވަނީބިލުގ 

 ޖަލްސާގައި ވަނަ  8ދައުރުގެ ދެވަނަ 

 

  ުސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ މި ބިލ
 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

 

 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުން 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .1

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ  .2

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން ގެމަނަފުށި  .3

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .4

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހިތަދޫ މެދު  .5

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .6
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 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .7

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .8

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .9

 

  ްމެންބަރުން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނަންގަވައި މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްލިފައިވާތީ، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ބައެއ
ނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން އެކަންކަމާމެދު އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާތީ  މެދުކަ

 މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި 

______________________ 


