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  ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
  

  ޖަލްސާ ވަނަ 23ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2011  :ޖަލްސާ

  )ދުވަސް ބުދަ( 2011އޭޕްރީލް  27  :ތާރީޚު

   1432ޖުމާދަލްއޫލާ 23  

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ   :ތަން

   ގައި 9:01ހެނދުނު   :ފެށި ގަޑި

  ގައި 11:05ން  10:30  :އިންޓަވަލް

  ގައި 13:06ން  12:32  :ހުސްވަގުތުކޮޅު

 ގައި 115:30މެންދުރުފަހު   :ނިމުނު ގަޑި

  މިނެޓް 20އި ރާގަޑިއި 5  :ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތުޖަލްސާގައި 

، މެންބަރުން 59މެންބަރުން، އިންޓަވަލް ފަހުން  59އިންޓަވަލް ކުރިން   :ހާޒިރީ

  .މެންބަރުން 72ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު  :ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ

  އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް   

  އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދުެވލިދޫ ދާ  

                                                 
އެޖެންޑާގައި ހުރި ކަންކަން ކުރިއަށް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާތީ،  -  1

  އިގަޑިއިރު އިތުރުކުރެވިފަ 1ޖަލްސާގެ ވަގުތު ގެންދެވުމަށް 

 

މަޖިލީހުގެ  ދެން

  ،ލްސާއެއް އޮންނާނީޖަ

ވާ  2011 އޭޕްރީލް 28

  ދުވަހު ބުރާސްފަތި
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  އިން 2011/1/23/އޖ: އެޖެންޑާ ނަންބަރު

  :ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން

  މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންއިޢުލާނުކުރުހުގެ އެޖެންޑާ ދުވަ  )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

   ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 3.2

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  )4(

  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  4.1

  ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  )10(

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބުަރ ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު  10.1
 ފުރަތަމަ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 16 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތު ހިނގާ ދައުރު
 ވަނަ 144 އެގަވާއިދުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް، މާއްދާއަށް ވަނަ 142 ގަވާއިދުގެ
  ޤަރާރުގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުންް ހުށަހަޅާ ދަށުން މާއްދާގެ

  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  )11(

ވަނަ މާއްދާގެ  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   11.1
ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި،  ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން) ރ(

ރައްޔިތުނެްގ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 
ގުޑްނެސް . އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިނާޒްގެ ނަންފުޅު ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
އި ނިންމެވި ގޮތުގެ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ

  ރިޕޯޓް

 މަސައްކަތުގެ ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  11.2
 ކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަ އެ ގެންނަވާފައިވާތީ، ބަދަލު ދާއިރާއަށް

  ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވާ

 ގެ) ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( 2008/6ޤާނޫނު ނަންބަރު   11.3
 ވިއްކާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދު އުނިކުރުމާ ލްއިން ޕެޓްރޯ 1 ޖަދުވަލު

  ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ގުޅޭގޮތުން
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު   11.4
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ޢާންމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި 

  ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

  ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  )12(

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް    12.1
  ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްއިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  )13(

ގެ ) ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުޢާންމު ( 2008/6ޤާނޫނު ނަންބަރު   11.3
 ވިއްކާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދު އުނިކުރުމާ ލްއިން ޕެޓްރޯ 1 ޖަދުވަލު

  ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ގުޅޭގޮތުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު   11.4
ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ޢާންމު

  ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް
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  ންންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަދުވަ  ))33((

  )2011/1/23/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން   3.1
  

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  3.2
  

o  ުޔައުމިއްޔާ) ޖަލްސާގެ 3(އަށް  2011/19ން  2011/17ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރ  
  

o 2011  ެވަނަ  19ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއިން ފެށިގެން  17ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގ
މި ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު . ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއާ ހަމައަށް

ގެމަތިން ކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތު
  . ނިންމެވިމި ޔައުމްިއޔާތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއް ކަމަށް 

  
  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް    4.1

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި  9:30 .1

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ9:30ީ .2

 ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީ 9:30 .3

 ތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިނިވަން މުއައްސަސާ 9:30 .4

 ތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިނިވަން މުއައްސަސާ 11:15 .5

 ކޮމިޓީ ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ 11:15 .6

 އި ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގަ 12:30 .7

ސާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ޤައުމީ ސިއްޙީ އިންޝުއަރެންގައި  12:30 .8

 ކޮމިޓީ 

 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ގައި ސަލާމަތީ 14:00 .9

 ީކޮމިޓދެިވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ގައި  14:30 .10

 ގައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ  14:45 .11

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 16:00 .12

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 20:30 .13

 ްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތ 21:00 .14
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  ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުންކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

   ެވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ   149149ގެ ދަށުންނާއި އެ ގަވާއިދުގެ ގެ ދަށުންނާއި އެ ގަވާއިދުގެ ) ) ނނ((ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ   145145މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ
ޒުބައިރު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި ޒުބައިރު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ގެ ދަށުން، ގެ ދަށުން، ) ) ރރ((އަދި އަދި ) ) ށށ((، ، ))ހހ((

  މައްސަލަމައްސަލަ

  
 ،ީދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ 

 

  ްގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން، މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ ވޯޓަށ
  .އެއްސެވި

  

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 44  :ޢަދަދުހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 

  މެންބަރުން 41 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  -  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބުަރ 01  :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި
  މެންބަރުން 41  :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

  މެންބަރުން 21 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
    ފާސްވި* 
  

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 1ރިޔާސަތުން މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ. 
  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު .1

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒްދާންދޫ ދާއިރާގެ  .2

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .3

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .4

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .5

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް .6

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .7
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 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ .8

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .9

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .10

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .11

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .12

 ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާބިލަތްދޫ ދާއި .13

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .14

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .15

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް .16

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ .17

 މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  .18

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .19

 ޙަމީދުهللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު .20

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ .21

  މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު .22

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން،  1އެޅުއްވި ކަނޑަބަހުސްކުރެއްވުމަށް މި މައްސަލައަށ
 . ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވީ

  

  ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްނުނިމިހުރި މަސައްކަތް )10(
  

 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު  10.1
 އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތު ހިނގާ ދައުރު ފުރަތަމަ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 16 ގަވާއިދުގެ

 ވަނަ 144 އެގަވާއިދުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް، މާއްދާއަށް ވަނަ 142 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ
  ޤަރާރުގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުން ހުށަހަޅާ ދަށުން މާއްދާގެ

  
 ިވަނަ ދުވަސް  2ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ  ޤަރާރުގެ މ 
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  ިމެންބަރުންވާހަކަފުޅުދެއްކެވ 
 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .1

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .2

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު .3

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .4

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒީ .5
 

  ިމި ޤަރާރަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން، ޤަރާރު ހުށަހެޅުއްވ
  . މެންބަރަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު އެރުވި

 

  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން )11(
  

ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   111.
މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މިނިސްޓަރ އޮފް 

ގުޑްނެސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު . ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މ
ދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި އިނާޒްގެ ނަންފުޅު ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަ

  ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
  

  ެމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވައިދެއްވީ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މަތިވެރި ދާއިރާގ
 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 

 ް1ކަނޑައެޅުއްވީ، ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން  މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ރިޔާސަތުނ 
 1މެންބަރަށް އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

 . މެންބަރަކަށް
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 ރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދުނޮޅިވަރަމް ދާއި .1

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ތޮއްޑޫ .2

 هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  .3

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުވިލުފުށި  .4
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 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .6
 

  ިރިޔާސަތުން ކަނޑައެޅުއްވިގޮތުގެމަތިން، މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މ
 . ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވީ

  

 ގެންނަވާފައިވާތީ، ބަދަލު ދާއިރާއަށް މަސައްކަތުގެ ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  11.2
  ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަ އެ

  
  ،ުމާމިގިލި ދާއިރާގެ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވައިދެއްވީ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރ

 ޤާސިމް އިބްރާހީމްމެންބަރު 

 

  ،ީގަޑިއިރުގެ ވަގުތު 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ކަނޑައެޅުއްވ 
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .1

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .2

   

  ްއެޖެންޑާއިން ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތ
 . މެދުކަނޑުއްވާލެއްވީމިހިސާބުން 

 

  ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުންވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން )12(
  

ވޯޓަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް     12.1
  އެއްސެވުން

 ްގައިވާ،  10.1ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވީ،  ,މިއަދު ނިމުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިނ
 ރައްޔިތުންގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

 މުއްދަތު ހިނގާ ދައުރު ފުރަތަމަ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 16 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ
 މާއްދާއަށް ވަނަ 142 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި

ޖިލީހުން މަ ޤަރާރު ހުށަހަޅާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 144 އެގަވާއިދުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް،
 ކުރިއަށް ގެންދެވުމާމެދު؛
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  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 72 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 30 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބަރުން 34  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 06  :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި
  މެންބަރުން 64  :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

  މެންބަރުން 33 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
  ފާހެއް ނުވޭ* 
 

 ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގައިވާ،  11.1ވޯޓަށް އެއްސެވީ،  ދެވަނައަށ
ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  129ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ 
ގުޑްނެސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު . އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން އޮތްތޯ ބެލުމާމެދު؛، އިނާޒް
 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 72 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 68 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބަރުން 02  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބުަރ 01  :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި
  މެންބަރުން 70  :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

  މެންބަރުން 36 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
  . ފާސްވި* 
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  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްއިތުރު އެހެން މަސައްކަތް )13(
  

 ގެންނަވާފައިވާތީ، ބަދަލު ދާއިރާއަށް މަސައްކަތުގެ ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ    11.2
ގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަ އެ

  ގެންދެވުން
  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  .1

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .2

 ޙަމީދުهللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު .3

 މުޙަންމަދު މުސްޠަފާތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  .4

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .5

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު .6

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .7

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .8

 ބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އި .9

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .10

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު .11

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު .12

 

  ،ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ
އަދި މި ރިޕޯަޓށް ގޮތެއް ނިންމެވުން ދެން އޮންނަ މަޖިލީހުގެ . ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވީ

  . ޖަލްސާއެއްގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި
  
  
  
  
  
  



 11

ވިއްކާ  ލްއިން ޕެޓްރޯ 1 ގެ ޖަދުވަލު) ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( 2008/6ޤާނޫނު ނަންބަރު   3.11
ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ  ގުޅޭގޮތުން ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދު އުނިކުރުމާ

  ރިޕޯޓް
  

  ،ުނައިފަރު ދާއިރާގެ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވައިދެއްވީ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރ
 މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު 1ރިޔާސަތުން ކަނޑައެޅުއްވީ، މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .1

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު .2

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ .3

 އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .4

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު .5

3. ު  ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު

 
  ،ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ

 . ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވީ
 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ޢާންމު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް  11.4
  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

  
  ،ުތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވައިދެއްވީ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރ

 ނާޒިމް ރަޝާދު

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު 1ކަނޑައެޅުއްވީ، މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ރިޔާސަތުނ 
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .1

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް .2
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 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .3

 މަޚްލޫފްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  .4

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު .5

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ .6

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް .7

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު .8

 
  ްމިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން، ރިޔާސަތުނ

 . ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ
 

  


