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 ޖަލްސާވަނަ  26ވަނަ އަހަުރގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/2/26/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ވަސް(ދު ބުދަ) 2014 އޮަގސްޓް 20 ތާރީޚު:

 1435 ޝަްއވާލް 24 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:03ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

 އަށް  11:03 ން 10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

ނޑުްއވާލެްއވި ަގޑި:ޖަލްސާ   އަށް  14:28ން  12:221 މެދުކަ

 ގައި  14:30މެންދުރުފަހު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް  48ގަިޑއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 23 ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު: :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 78 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވެވަޑައިގަތް  

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   

 

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 

                                                 
1
 ނިޒާމު ގެއްލިފައިވާތީ ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވިޒާމީ މައްސަލަ ނަންގަވައި ޖަލްސާގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ނި - 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 



 2 

 
 ސުވާލު  (1)

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ:  

   އެނަރޖީ އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ ،ޝަރީފް އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަރަދ 
 ؛ސުވާލު ކުރައްވާ  އިބްރާހީމްއާ  ޠާރިޤް  އަލްފާޟިލް 

o  ީއައްޑު އަތޮޅުގައި ޚާއްޞަކޮށް މަރަދ ގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިތައް ގުޅައި އެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނ
 ޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވޭޯތ؟ކިހާ ހިސާބެއްގައިތޯ؟ އަދި، އެަކމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މިއަހަރުެގ ބަ

  ިމެންބަރުން މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރެއްވި. އެ މެންބަރުންނަކީ؛ 11އިތުރު ސުވާލުކުރުމުގެ ވަގުތުގައ 

 މަރަދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .1

 ވައިކަރަދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .2

 އައްޑ  މީދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .3

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .4

 އިނގުރައިދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް  .5

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް  .6

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  .7

 ތުލުސްދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  .8

 ހިތަދ  މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ  .9

 ފޭދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ  .10

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  .11

 

 

 

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (2)
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  ް9.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ:  

  ި2010/7 ނަންބަރު  ޤާނ ނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު  ރިޔާޟް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށ 

 އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނ ނު  ހިންގުމުގެ  އުޞ ލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )
 ބިލު  ގެނައުމުގެ 

o  ެވަނަ އަހަރުގެ 2014ގައި ބޭއްވުނު،  2014 ޖުލައި 16 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގ 
 ޖަލްސާގައިވަނަ  14ދައުރުގެ ދެވަނަ 

o  ުވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންަބރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  ،މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީމި ބިލ 

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

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފ ރު މ ސާ  .1

 ކެޔޮދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މ ސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް  .2

 ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .3

 އައްޑ  މީދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .4

 ތޮއްޑ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން  .5

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .6

 މަރަދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .7

 ހަނިމާދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  .8

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .9

 ހިތަދ  މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .10

 ބިލެތްދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .11

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްހޯރަފުށި ދާއިރާގެ  .12

 ފޭދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .13

 

  ިނޑުްއވާެލއްވ ނޑައެިޅފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން، މި ބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަ  އިބްތިދާއީ ބަހުސަށް ކަ
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  މަސައްކަތް  ނުނިމިހުރި  (3)

  ް10.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ : 

  ެހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލަޠީފް  މުޙައްމަދު  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފަރެސްމާތޮޑާ  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގ، 
 ގެންދެވުން  ބަހުސްކުރިއަށް  ބިލުގެ  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ  ޞިއްޙީ 

o  ާވަނަ ދުވަސް 2މިއަދަކީ މި ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަވ 

o  ިމެންބަރުން މި ބިަލށް ވާހަކަދެއްކެވި. އެ މެންބަރުންނަކީ؛ 11ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

o  ްވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 ހިތަދ  މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ  .1

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދު .2

 ޔާމިންهللا ވެލިދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .3

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .4

 ތުލުސްދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .5

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .6

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .7

 هللا ކުރެންދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .8

 ޞްޠަފާތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މު .9

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް .10

 ހަނިމާދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  .11

 

 ިނޑުއްވާލެއްވ ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން މި ބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަ  ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ކަ
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 ( ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 4)

  ް11.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

  ެމާއްދާ  ވަނަ  111 ،މާއްދާއާއި  ވަނަ  107 ،މާއްދާއާއި  ވަނަ  77 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގ 
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އިތުރުކުރުމަށް  އަކުރެއް  ފަހަތަށް  ގެ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ  40 އަދި  އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި 

 ރިޕޯޓު  ގޮތުގެ ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  ޢާންމު  ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު  އިޞްލާޙުތައް 

o  ެކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރު،  ވީ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއް މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓުއ
 ޢަލީ ޢާރިފް 

o  ްމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަާށއި އިޞްލާޙެއް ލިިބފައިވޭ. އެހެންކަމުން އެ އިޞްާލޙުތައް  4އެ ރިޕޯޓަށ
 ތާއީދު ހޯއްދެއްވުމަށް 

o  ިއެ ރިޕޯޓުވާ އިޞްލާޙު، ގަވާއިދުގެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު. އެއީ  1މިއަދުގެ ޖަލްސާގައ

)ހ( އަްށ ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހެޅުއްވި ވަނަ މާއްދާގެ  77
 . ހުށަހެޅުމަށް ތާއީުދ ކުރެއްވީ ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންހުށަހެޅުން. އެ 

  ާމި ރިޕޯޓާގުޅިގެން ބައެއް މެންބަރުން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނަންގަވަމުން ގެންދަވާތީ ރިޔާސަތުން ޖަލްސ
ނޑުއްވާލެއްވި  މެދުކަ

 ަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ޖެހިފައިވާތީ، ޖަލްސާ އަލުން ފެއްޓެވިއިރު، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވަން ހަމ
 ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި

 

______________________ 


