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 ޖަލްސާވަނަ  25ވަނަ އަހަުރގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/2/25/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ވަސް(ދު އަންާގރަ) 2014 އޮަގސްޓް 19 ތާރީޚު:

 1435 ޝަްއވާލް 23 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:00ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

 އަށް  09:50ން  109:15 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:ޖަލްސާ 

 އަށް  13:04ން  12:31އަިދ  އަށް 11:02ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ގައި  15:31މެންދުރުފަހު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނިޓް  51 ގަިޑއިރު 4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 23 :އިރުޖަލްސާ ފެށުނު :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 79ހާޒިރުެވވަަޑއިގަތް ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   

 

 
 

                                                 
1
ނުޑްއވާލެްއވި  -   މަޖިލީުހގެ މައިކް ިސސްޓަމަށް ދިާމވި މަްއސަލަެއއް ހައްލުުކރުމަށްޓަަކއި، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ެމދުކަ

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 
 

 ސުވާލު  (1)

  :5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ  އޮފް  މިނިސްޓަރ، މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 ؛ސުވާލު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާ ކުރައްވާ 

 200ވަނަ ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  17ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުނު  2011

ޚަރަދުކޮށްގެން ބިނާކުރެވިފައިވާ އިކުއަޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުދަީނ މިލިއަން ރުފިޔާވަރު ( ދުއިސައްތަ)

މިތަނަީކ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައިވާ ތަނަކަށްވުމާއި އަިދ . ބަލަހައްޓާެނ ބަޔަކު ނެިތ ވީރާނާަވމުންނެވެ

ންނެވި މިނިސްޓަރަށްވުާމއެކު ދައުލަތުގެ މިހާ ވަރަކަށް އަހަރު އެ މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުވެ ހު 3މަނިކުފާނަކީ ވޭތުވެދިޔަ 

 ތޯ؟އަގުބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ވީރާނާކޮށްލަން ދޫކޮށްލެިވފައިވަނީ ކީްއވެ

  ިމެންބަރުން މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުެރއްވި. އެ މެންބަރުންނަކީ؛ 12އިތުރު ސުވާުލކުރުމުގެ ވަގުުތަގއ 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .1

  ންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްހެ .2

  ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއލަޠީފް މުޙައްމަދު .3

  ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .4

  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .5

  މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .6

  މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއައްޑޫ  .7

  އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .8

  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  .9

  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .10

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  .11
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 ރިފާޢުهللا ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު މާފަންނު ދެކުނު .12

 

 ކުއްލި މައްސަލަ  (2)

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވަނަ މާއްދާގެ  145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި

  ިކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެއްސެވ 

 ނަތީޖާ ވޯޓު 

 މެންބަރުން  55 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  51 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  52 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ިމެންބަރުން ވާހަކަެދއްކެވި 18ކުއްލި މައްސަލައިގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .1

 ސިނާން هللا މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .3

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .4

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .5

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .6

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .7

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް  .8

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   .9
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 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު  .10

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  .11

 هللا ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދުކުރެ .12

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  .13

 ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .14

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު  .15

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .16

 ޝާހިދު هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .17

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްއޭދަފުށި   .18

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން    (3)

ކޮރަޕްޝަން -ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންޓި( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  199ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ  200ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ގެބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާކޮމިޝަނެއް އޮންނަންވާނެކަަމށް 

މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަަކއި، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް-އެންޓި ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ( ށ)މާއްދާގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ޢާންމުކޮށް ( ނ) ވަަނ މާއްދާގެ 4ގެ ( ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި) 2008/13

އިޢުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަެދއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް 

 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

 ިިވނިންމެ ޮފނުވަން ކޮމިޓީއަށް ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (4)

  : 9.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ، ޞިއްޙީ 

 ބިލު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ 

  ެދެވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2014ގައި ބޭއްވުނު،  2014ޖުލައި  2 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގ

 ޖަލްސާގައިިިިި އިޖަލްސާގަވަނަ  8ދައުރުގެ 
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  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ، މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުއްވައިދެއްވީމި ބިލ

 ލަޠީފްމެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު 

  ެއެ މެންބަރުންނަކީ؛ މެންބަރުން މި ބިަލށް ވާހަކަދެއްކެވި. 13ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ބިލުގ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު  .1

 ރިފާޢު  هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .2

 هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .3

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުމީދޫ ދާއިރާގެ  .4

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .5

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .6

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .7

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .8

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު .9

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .10

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .11

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .12

  ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ )ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ(ިް .13

 

  ެނޑުްއވާލެްއވި ހަމަވުމުން ގަޑި އިރު  1އިބްތިދާއީ ބަހުސްގ  ބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަ

 

 މަސައްކަތް  ނުނިމިހުރި  (5)

 : 10.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ފަރާތުން، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޞިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ  ސަރުކާރު

 ބަހުްސކުރިއަށް ގެންދެވުން  ބިލުގެމަސައްކަތްތެރިންގެ 

  ްވާހަކަދެއްކެިވ. އެމެންބަރުންނަކީ؛މެންބަރުން –9މިބިލަށ 

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .1

 )ދެަވނަ ފުރުސަތު(/ ވާހަފުޅުކުރިއަށް ގެންދެވީ هللا ބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލް

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .2
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 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .3

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .4

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .5

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .6

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު .7

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދު .8

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސްދޫ .9

  ްމިބިލުގެ ބަހުސްގައި އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވައި ނިމުމުން ބަހުސ

 ނިންމަވާލެއްވި 

 

 : 10.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ކޮމިއުިނކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިނގިިލ 

 ގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދެވުން މޯލްޑިވްސްގެ ބިލު

  ް؛ވާހަކަދެއްެކވީ އެންމެ މެންބަރެއް. އެއީ މިބިލަށ 

 . މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމ1ް

  ިއެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވައި ނިމުމުން ބަހުސް މިބިލުގެ ބަހުސްގައ

 ނިންމަވާލެއްވި 

 ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި  ،ވަގުތު ހަމަވުމާއެކުމިއަދުގެ     

______________________ 


