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 ޖަލްސާވަނަ  21ވަަނ ދައުރުގެ ތިންވަނަ އަހަުރގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/3/21/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 (ވަސްދު އަްނގާރަ) ، 2014 ޑިސެންބަރު 2 ތާރީޚު:

 1436 ޞަފަރު 10 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި 09:06ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

  އަށް 11:01ން  10:28 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 އަށް  13:31ން  11:41 :ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު

 އަށް  13:58ން  13:42 :ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު

 އަށް  13:59 :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 2:14 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 22 ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު: :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 70 ހާޒިރުެވވަަޑއިގަތް ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  

  

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 

 

 ސުވާލު ( 5)
 

  ް5.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 

 ޫދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، ިމނިސްޓަރ އޮްފ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް  ކޮމަންޑ

 ސުވާލު؛ކުރައްވާ ޢަލީ ސަޢީދުއާ 

 
  ްމުސްތަުޤބަލުގައި މިފަދަ ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިހުމާލުވެފައިވާތީ، ދިވެހީނ

މައްސަލަތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މަނިކުފާނު އަޅުއްވަްނ ގަސްދުކުރައްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ 

ައިދ ިމ ؟ މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުަމށްޓަކައި ދައުލަުތން މިހާަތނަށް ކިހާ ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރައްވާފައިވޭތޯ

  ؟ލަތަށް އަނބުރާ ހޯުދމަށް މަނިކުފާނު އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯފައިސާ ދައު

  ްއިތުރު ސުވާލުކުރެއްވި މެންބަރުނ 
 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު  .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .2

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .3

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްތުލުސްދޫ  .4

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .5

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .6

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .7

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .8

 ވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ކުޑަހު .9

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން  .10

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .11

 

 

 

 

 ( އިބްތިދާއީ ބަހުސް 6)
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  ް6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

  ުދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/22ނަންބަރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނ(

  ބިލު ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ައށް އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެ

  ެމަަރދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ބިލުއ 

  ި؛މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި 6އެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ  .1

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .2

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް .3

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .4

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު )ދެވަނަ ފުރުޞަތު(         

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ  .5

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް )ދެަވނަ ފުރުޞަތު(         

 )ތިްނވަނަ ފުރުޞަތު(ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު          

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .6

  ްކެވުމަށް އެިދވަަޑިއެގންެެނެވި އިތުރު މެންބަރެއް އެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތުަގިއ ވާހަކަދެއ

 ނެތުމާއެކު ރިޔާސަތުން ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި 

 

  ް6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 ަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ކުޑ

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 ެކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  ،ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީ މަޖިލީހަށް ބިލު އ 

  ި؛މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި 3އެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .1

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .2

 އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .3

 

 ހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެ ( 6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 
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  ު2010/22މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 
ޯވަޓށް  ބަލައިގަތުމާމެދުބިލު  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

 އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  67 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރު  22 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  65 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި * 
 

  ެބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީައށް ފޮނުްއވުމަށް އ
 ނިންމެވި 

 

  ެ6.2ޖެންޑާ އައިޓަމް އ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާގެ 
 އެއްސެވުން؛ބަލައިގަތުމާެމދު ވޯޓަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  68 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  54 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  13 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  67 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ްއެ ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީައށް ފޮނުްއވުމަށ
 ނިންމެވި 
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  ެރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި  ގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ޖަލްސާ މިއަދުގ. 

 

______________________ 


