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 ޖަލްސާ ވަނަ 15ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދުހޯމަ ( 2013އޭޕްރީލް  8 ތާރީޚު:

 1434 ޖުމާދަލްއޫލާ 27 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:00 ނުހެނދު ގަޑި:ފެށި 

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:01 :ފެށި ގަޑި

0F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

1
 ގައި 11:22

 އަށް 13:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 13:03 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 1F213:13 ރުމެންދު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 01ގަޑިއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

                                                 
މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ، ނިޒާމީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޝަރަފްގެ ކުލަތައް ޖައްސަވައިގެން ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުމުން، މެންބަރުންގެ  -1

 މައްސަލަތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި
ނިޒާމީ މައްސަލަތައް ، ވެމެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުނެންގެވުމާމެދު މެންބަރުންގެ  މިއަދު އެޖެންޑާކުރެވުނު އިތުބާރުނެތް މައްސަލަތަކުގައި ސިއްރު ވޯޓު -2

 އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013އޭޕްރީލް  9

 ދުވަހުއަންގާރަ 
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 61 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 64ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 50ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން   ،މެންބަރުން

 

  ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ 

 

     
 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

 

-- 
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  އިން 2013/1/15އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް 4.1

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 މާއްދާގެ ވަނަ 101 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.1

 މެންބަރަކު 17 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ދަށުން ގެ) ހ(

 މުޙަންމަދު ޑޮކްޓަރ އެފެއާޒް ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ ،ސޮއިކުރައްވައި

 މައްސަލަ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްޗަށް ޖަމީލްގެ

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(

 އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ ފުރައްސާރަކުރުން ޖިންސީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 މާއްދާގެ ވަނަ 101 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.2

 މެންބަރަކު 17 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ދަށުން ގެ) ހ(

 ނޭޝަނަލް އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓަރ ،ސޮއިކުރައްވައި

 މައްޗަށް ނާޒިމްގެ މުޙަންމަދު އަލްފާޟިލް ސެކިއުރިޓީ

 މައްސަލަ ކަމުގެއިތުބާރުނެތް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/1/15އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

o ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 3( އަށް 2013/11 ން 2013/9 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 

o ީ11ޖަލްސާއިން ފެށިގެން ވަނަ  9ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއ 

ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި  މި. ތައްޔައުމިއްޔާ އަށް ހުރިޖަލްސާވަނަ 

 ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ  ،މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

 .ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް ނިންމައިފިން

 

 ގާ އެންގުންރިޔާސަތުން އަން )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 3  ްކޮމިޓީތަކުގައި އެ ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި ގައި  2013އޭޕްރީލް  4އަދި ، 2013އޭޕްރީލ

 ކުރުންހޭދަވި ވަގުތުތައް އިޢުލާން

 3  ްއާ  3:15ން މެންދުރުފަހު  9:40ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބުދަ ވީ  2013އޭޕްރީލ

 .ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 7 ދެމެދު

o  ްކޮމިޓީގެ މިނެޓް  45އި ގަޑިއިރާ 4ޖުމްލަ އެ ދުވަހު މިގޮތުނ

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 4  ްން މެންދުރުފަހު  11:50ހެނދުނު ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ވީ  2013އޭޕްރީލ

 .ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 2 ދެމެދުއާ  3:15

o  ްކޮމިޓީގެ މިނެޓް  25ގަޑިއިރާއި  2 ޖުމްލައެ ދުވަހު މިގޮތުނ

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި   9:30 -1

 ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ޤައުމީ  11:15 -2
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 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގައި  11:15 -3

  ކޮމިޓީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވިގައި  12:30 -4

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭކޮމިޓީގައި  14:00 -5

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 ރައްޔިތުންގެ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 101 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.1

 މުޙަންމަދު ޑޮކްޓަރ އެފެއާޒް ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ ،ސޮއިކުރައްވައި މެންބަރަކު 17 މަޖިލީހުގެ

 މައްސަލަ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްޗަށް ޖަމީލްގެ
 

  ްމި އަދި ގައި.  2012ޑިސެމްބަރ  17 އިވަނީ،ލިބިފަމި މައްސަލަ މަޖިލީހަށ

 . ގައި 2012ޑިސެމްބަރ  20ނޯޓިސް އެ ވަޒީރަށް ފޮނުވިފައިވަނީ  މައްސަލައިގެ

 

 3  ްގައި މި މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރައްވާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ  2013އޭޕްރީލ

 ލިޔުމުން އެ ވަޒީރަށް ދަންނަވާފައި. 

 

 ،ީ2ޖުމްލަ  މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ޢާންމު ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނ 

 . ގަޑިއިރު

 
  ެމިނެޓް 15ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ޖުމްލަ މިގޮތުން ވަޒީރަށް އެ މަނިކުފާނުގ. 

ވަޒީރު ބޭނުންފުޅުނަމަ ބަހުސް ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުންނާއި ބަހުސް ނިންމެވުމަށާއި އަދި އެއީ 

ގަޑިއިރުން ބާކީ ވަގުތު ސިޔާސީ  2އަދި ފުރުސަތު އަރުވާގޮތަށް. ބަހުސްގެ މެދުތެރެއިން 

ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ވާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަޕާޓީތަކާއި މަޖިލީހުގައި 

 ލުމަށް.މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނިސްބަތުން ބަހާ

 

  ްމި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމ

 މުޙަންމަދު ޞާލިޙު

 
  ްމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެއަށްފަހު އެ މައްސަލައިގައި ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކެވުމަށ

 އެފެއާޒް ޑރ. މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދަށް ފުރުސަތު އެރުވި
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 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

  މުއްޠަލިބް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .2

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  .3

 هللاރަޙީމް ޢަބްދުމެންބަރު ޢަބްދުއްފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  .4

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .5

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .6

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .7

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން .8

 ފަހުމީފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން  .9

 

 ަމި ންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، ށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުފުރުސަތ

 ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި.  މައްސަލައިގެ

 

 ްއި ފަހުބަހެއްގެ ގޮތުން ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށާ ކުރެއްވި އަދި، މެންބަރުނ

މިނިސްޓަރ ހޯމް އެފެއާޒް ޑރ. މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް 

 ފުރުސަތު އެރުވި. 

 
  ްއެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން މި މައްސަލަ ނިންމަވާލެއްވި. މި މައްސަލައަށް ވޯޓަށް އެހުނ

 ގައިކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި.  13:30އޮންނާނީ މިއަދުގެ 
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 އިބްތިދާއީ ބަހުސް )9(
 

 ޖިންސީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ ފުރައްސާރަކުރުން
 

 ިގައި ބޭއްވުނު  2012ޑިސެމްބަރ  18 ،އްވާފައިވަނީފުރަތަމަ ކިޔުން އިބިލުގެ  މ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 35ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  2012

 

  ެތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީމި ބިލުގ 

 
 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .1

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .2

 

  .ިޖަލްސާގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު ޖެހުމުން، ރިޔާސަތުން މި ބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވ 

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 ރައްޔިތުންގެ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 101 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2.6

 ނޭޝަނަލް އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓަރ ،ސޮއިކުރައްވައި މެންބަރަކު 17 މަޖިލީހުގެ

 ކަމުގެއިތުބާރުނެތް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްޗަށް ނާޒިމްގެ މުޙަންމަދު އަލްފާޟިލް ސެކިއުރިޓީ

 މައްސަލަ
 

 ުޖަލްސާއެއްގެ  މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ކުރިން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ސިއްރ

هللا ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޢަބްދުއްރަޙީމް ހުށަހެޅުއްވި. އަދި އެ ހުށަހެޅުމަށް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 ވަނީ ތާއީދުކުރައްވާފައި.

  
 ުގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވެ، އެހެންނަމަވެސް، މެންބަރުންގެ މެދުގައި އެކި މައްސަލަތަކ

ރިޔާސަތުން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ޖަލްސާ 

 .މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި
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 ާއޮފް މިނިސްޓަރނިންމެވީ،  އަލުން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ރިޔާސަތުން މިއަދުގެ ޖަލްސ 

 މައްޗަށް ނާޒިމްގެ މުޙަންމަދު އަލްފާޟިލް ސެކިއުރިޓީ ނޭޝަނަލް އެންޑް ޑިފެންސް

ފަސްކުރެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާގައި ދެން  މައްސަލަ ކަމުގެއިތުބާރުނެތް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ނަމަވެސް އްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވަން. ހުރި މަސަ

ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ ގިނަ ނިޒާމީ މައްސަލަތަކެއް 

 ނަންގަވާފައި. 

 

  ްއެހެންކަމުން ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ޢާންމު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށ

  މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި. ރިޔާސަތުން ނިންމެވުމަށްފަހު ރިޔާސަތުން 
   
  

______________________ 


