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 ޖަލްސާ ޚާއްޞަަވނަ  3ދައުރުން ބޭރުގައި ާބއްވާ  ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު ހޯމަ) 2014 ފެބްރުއަރީ 3 ތާރީޚު:

 1435ރަބީޢުލްއާޚިރު  3 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:04 ނުހެނދު ގަޑި:ފެށި 

 އަށް  11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 11:04 ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި    ގައި  111:04 ގަޑި: މެދުކަ

 ަގއި  211:28 ފެށި ގަޑި:

ނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:  ގައި  311:31 މެދުކަ

 ގައި  1:30ރު މެންދު ފެށި ގަޑި:

ނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:  ގައި  41:40 މެދުކަ

 ަގއި  2:18 ފެށި ގަޑި:

 2:185މެންދުރުފަހު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް  50ގަިޑއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

                                                 
 މަށް ކޮމިޓީއަށް ިދއުޖިލިސް އެުކަގއި މުޅި މަ  -1

 ފެށި ގަޑި  ޮކމިޓީ ނިންަމވާލެްއުވމަށްފަހު މަޖިލީުހގެ ޖަްލސާ ކުރިއަށް ެގންދަްނވަންމުޅި ަމޖިލީހުގެ  -2

ނާޑލެއްވި ެމދު ގައި ފެށުމަށްޓަަކއި ޖަލްސާ 13:30 ނެތުމުން)ވޯޓް ފިޔަަވއި(  މަަސއްަކތެއްއެެހން އިުތރު އެޖެްނޑާަގއި  -3  ކަ
 މަށް ކޮމިޓީއަށް ިދއުަމޖިލިސް އެުކަގއި މުޅި  -4

 އެޖެްނޑާަގއި އިުތރު އެެހން މަަސއްަކތެއް ނެތުުމން ޖަލްސާ ނިްނމަވާެލްއވި ަގޑި -5

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 

ގެ ދެން މަޖިލީހު

 4ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

ވާ  2014ފެބްރުއަރީ 

 ދުވަހު  އަންގާރަ 
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 ފަހު ށްހުސްަވގުތުކޮޅަ އަދި މެންބަރުން 41ުކރިން  ގެސްވަގުތުކޮޅު ރަތަމަ ހުފު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 63 ފަހު ދެވަނަ ހުސްަވގުތުކޮޅަށް، މެންބަރުން 41

 

    ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް  ބެލެހެއްޓެވީ: ރިޔާސަތު 

    

 
 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން 

 

  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޙަސަން  ރަފީޤް  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 
 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  އިމްޕޯޓްގެ  އެކްސްޕޯޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 79/31 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ވުން އް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުމުޅި މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ 
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  3/ޚޞ/2014/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ން ކުރު ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަ  (3)

 އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ  3.1

 ޢީ ބަހުސް އިބްތިދާ (9)

 މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު ފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ 9.1

 79/31 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޙަސަން  ރަފީޤް 

 އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  އިމްޕޯޓްގެ  އެކްސްޕޯޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )
 ބިލު  ގެނައުމުގެ 

 އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް  (12)

ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ  މާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން  12.1

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން 
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 ން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު ދުވަ  (3)

 (3/ޚޞ/2014/އޖ )އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ކުއްލި 
 

  ުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ދަށުން، ވަނަ މާއްދާ  145ގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 

 ިމާފަންނު އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްިތޔާޒް  ،މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ  މ
 ފަހުމީ 

 

  ްމި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަންފެނޭތޯ ވޯޓަށް ެއއްެސވުނ 

 

o  ެމާފަންނު އުތުރު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން،  145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ؛ބަހުސްކުރުމާމެދު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  27 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  25 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  25 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  13 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 )ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު( މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .1

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .2
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 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .3

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  .4

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .5

 މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  .6

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .7

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .8

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .9

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .10

 މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ  .11

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ .12

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .13

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .14

 މިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާ .15

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .16

 މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ  .17

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .18

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  .19

 

  ާނޑައެޅިަފިއވ  ަގޑިއިުރގެ ވަގުތު ހަމަުވމުން، ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި  1މި މައްސަލައަށް ކަ
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 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (9)
 

 ޙަސަން  ރަފީޤް  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 އަށް ( ޤާނޫނު  އިމްޕޯޓްގެ  އެކްސްޕޯޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 79/31 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 
 

 ިާބއްވާ  ބޭރުަގއި ަގއި، ަދއުރުން 2014ޖެނުއަރީ  26ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވާފަިއވަނީ  މ 

 ޖަލްާސގައި  ޚާއްޞަ ވަނަ 2

 

 ިރަފީޤް  މުޙަންމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ  އުތުރު ވައްމުލަކުފު  ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ މަޖިލީހަށް ބިލު މ 
  ޙަސަން

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  
 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .1

 )ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ( هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  .2

 

  ުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ  11:00ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ 

 

  ްމުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ނިްނމަވާލެްއވުމަށްފަހު، ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން، މި ބިލަށ
 މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުނު. އެދިވަަޑިއގެންތިއްެބވިފުރުސަތަްށ ވާހަކަދެްއކެވުމަށް 

މެންބަރުން ފުރުސަތު ދޫކޮށްލެއްވުމުން، މި ބިލަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަްށ ބިލު އެ ނަމަވެސް 
ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފުުރސަތު އެުރވުމަފަހު ރިޔާސަުތން މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ަބހުސް 

 ނިންމަވާލެއްވި 

 
 ޯގައި ކަަމށް އިޢުލާންކުރެއްވުމަށްފަހު، ިމއަދުގެ  1:30ޓަށް އެހުން އޮންނާނީ މިއަދު މި ބިލަށް ވ

ނޑުްއވާލެްއވި   އެޖެންޑާަގއި އިތުރު އެހެން މަސައްކަެތއް ނެތުމުން، ޖަލްސާ މެދުކަ
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 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (12)

ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  މާ ވޯޓުން ނިން ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  12.1

 އެއްސެވުން 
 

 ެޙަސަން  ރަފީޤް މުޙަންމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުަވއްމުލަކު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގ 
 އިމްޕޯޓްގެ  އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 79/31 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ ބިލުުު ގެަނުއމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  63 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  40 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  20 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  60 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 

  ިކޮމިޓީއަށް ފޮުނވިއްޖެކަމަްށ ވާ ގޮތުގެމަތިން މުޅިމަޖިލީހުެގ މިބިލު ފާސްވުމުން ަގވާއިުދގައ
 އިޢުލާންކުރެްއވި 

 

  ުނޑާލެްއވިޖަލްސާ މެދުމަޖިލީހުގެ މަށް ވުކޮމިޓީ ފެއްޓެމުޅި މަޖިލީހުގެ އެއަށްފަހ  .ކަ
 

 ެއް އިތުރު މަސައްކަތެ ގެ އެޖެންާޑަގއިޖަލްސާމަޖިލީހުގެ ވުމަށްފަހު ކޮމިޓީ ނިންމަވާލެއް  މުޅި މަޖިލީހުގ 

 ނިންމަވާލެއްވި. މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނެތުމުން

 
 

______________________ 


