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 ޖަލްސާވަނަ  28ވަނަ އަހަުރގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/2/28/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ވަސް(ދު އަންާގރަ) 2014 އޮަގސްޓް 26 ތާރީޚު:

 1435 ޝަްއވާލް 30 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:02ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

 އަށް 13:02ން  12:30އަިދ  އަށް 11:00 ން 10:31 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

ނޑުްއވާލެްއވި ަގޑި:  އަށް  15:47ން  15:00 ޖަލްސާ މެދުކަ

 ގައި  17:28މެންދުރުފަހު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 38ގަިޑއިރާއި  6 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 31 ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު: :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 80 ހާޒިރުވެވަޑައިގަތް ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   

 

 

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ސުވާލު  (1)

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ:  

މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، ިމނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ  .1

 ؛ސުވާލު ކުރައްވާ އާޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

o މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ( އޭ.އައި.ބަނދަރު ޕްރޮގުރާމުގެ އެޑުވާންސާއި އީ 22)ފޯކައިދޫ ބަނދަރުހެުދން . ށ
ހިމެނި އަިދ  .ރ49,252,176.00ވަނަ އަހަރު ޮޑމެސްޓިކް ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި  2014ދަށުން 
އޭ ހެދިފައިވީަނމަވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރުވެސް .އައި.ބޭނުންވާ އީ ހެދުމުގެ ކުރިން ހެދުމަށް  ބަނދަރު

 އަދި މި މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮން އިރަކުތޯ؟ ކީއްވެތޯ؟ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިނުވަނީ 

  ިމެންބަރުން މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރެއްވި. އެ މެންބަރުންނަކީ؛ 13އިތުރު ސުވާލުކުރުމުގެ ވަގުތުގައ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު  .1

 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު .2

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .3

 މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ .4

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .5

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު އަސްޢަދު .6

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .7

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .8

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .9

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު .10

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު .11

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .12

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް  .13

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (2)
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  ް9.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ:  

 ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު 
 ޖިންސީ  ބަރަހަނާކޮށް  އަންހެނުންތަކަކާއެކު  ކަސްބީ  ،ހުށަހެޅިފައިވާ މައްޗަށް  ޙަމީދުގެ  ޢަލީ  އަލްއުސްތާޛު  ފަނޑިޔާރު 

 ހުށަހެޅުނު  މައްޗަށް  އޭނާގެ  ނުވަތަ  ،މައްސަލައަކީ ވީޑިއޯގެ  ދައްކުވައިދޭ  މަންޒަރު  އެ  އަދި  ހިންގުމާއި  ގުޅުން 
 އިން( ސީ .އެސް .ޖޭ ) ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ،ބުނެ މައްސަލައެއްކަމަށް  ސާބިތުނުވާ  މައްސަލައަކީ  ސުލޫކީ 

 އެކަން  ،ކަމުގައިވީހިނދު ނެތިކޮށްލިކަމެއް  އެއްކޮށް  އިތުބާރު  ޖުޑީޝަރީއާމެދު  ނިންމުމަކީ  ނިންމި  މައްސަލަ  އެ 
 ދަށުން މާއްދާގެ  ވަނަ  142 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ބެލުމަށް  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އިދިޔަގޮތާމެދު ހިނގަ 

  ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ 

 ެވަނަ އަހަރުގެ  2014ގައި ބޭއްވުނު،  2014ޖުލައި  16 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީ ޤަރާރުގ 

 ޖަލްސާގައިވަނަ  14ދައުރުގެ ދެވަނަ 

  ުފަހުމީ  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ވީމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްޤަރާރ 

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި. އެމެްނބަރުންނަކީ؛ 7ޤަރާރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .1

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .2

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .3

 ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .4

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .5

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .6

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް )ދެވަނަ ފުރުޞަތު(ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މަ

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް )ދެވަނަ ފުރުޞަތު(

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .7

 

 ( ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 3)

  ް11.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

މަސައްކަތް ގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު، 
 ކުރިއަށްގެންދެވުން ކުރިއަށް 
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  ްހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު މެންބަރުން  254މުޅި ޖުމްލަ ރިޕޯޓަށ 

  ިއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުން ވޯޓުގެ ވަގުތަށް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވ 
 
 

 އެހުން  ( ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް 4)

  ް9.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

   ުކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނ 
 ބަރަހަނާކޮށް  އަންހެނުންތަކަކާއެކު  ކަސްބީ  ،ހުށަހެޅިފައިވާ މައްޗަށް  ޙަމީދުގެ  ޢަލީ  އަލްއުސްތާޛު  ފަނޑިޔާރު 
 މައްޗަށް  އޭނާގެ  ނުވަތަ  ،މައްސަލައަކީ  ވީޑިއޯގެ  ދައްކުވައިދޭ  މަންޒަރު  އެ  އަދި  ހިންގުމާއި  ގުޅުން  ޖިންސީ 

 ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ،ބުނެ މައްސަލައެއްކަމަށް  ސާބިތުނުވާ  މައްސަލައަކީ  ސުލޫކީ  ހުށަހެޅުނު 
 ނެތިކޮށްލިކަމެއް  އެއްކޮށް  އިތުބާރު  ޖުޑީޝަރީއާމެދު  ނިންމުމަކީ  ނިންމި  މައްސަލަ  އެ  އިން ( ސީ .އެސް .ޖޭ )

 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ބެލުމަށް  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ހިނގައިދިޔަގޮތާމެދު  އެކަން  ،ކަމުގައިވީހިނދު
 ؛މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުންޤަރާރު  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  142

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  75 ޢަދަދު:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން  19 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  52 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  71 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  36 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވި * ފާ 

 

 
  ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ގެ  83ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

 1އެމަސައްކަތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އި ތާއީދު ލިބި އަދި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަ  ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މިއަދުގެ  36ގަޑިއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ޖަ 
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  77 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  59 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް

 މެންބަރުން  15 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ސްވި * ފާ 

 
 

  ( ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް 5)

 
މަސައްކަތް ގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ކުރިއަށް 

  ިއެމެންބަރުންނަކީ؛މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި.  20ރިޕޯޓްގެ ބަހުސްގައ 
 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .1

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް .2

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  .3

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .4

 އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  .5

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު  .6

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .7

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .8

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ .9

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް  .10

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދު .11

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  .12

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  .13
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 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .14

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .15

 ބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެން .16

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .17

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު  .18

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  .19

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދއްރަޙީމް ޢަބްދު  .20

 
 
 

 ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި  ރިޔާސަތުން  ގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ޖަލްސާ

______________________ 


