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 ޖަލްސާ ވަނަ 13ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ހޯމަ( 2013 ޖުލައި 15 ތާރީޚު:

 1434ރަމަޟާން  7 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 10:34ނު ހެނދު ފެށި ގަޑި:

 އަށް 1:00ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  ގައި 1:00 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 1:55 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 21ގަޑިއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 32 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 50ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

  މެންބަރުން

 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

   

  

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013ޖުލައި  16 

 ދުވަހުއަންގާރަ 

 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

--- 
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  އިން 2013/2/13އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކަންކަން:ކުރިއަށްގެންދެވި 

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް 4.1

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.1

 ހޯމަ ވީ 2013 ޖުލައި 1 މަޤާމަށް ބަންޑާރަނައިބުގެ ދަށުން ގެ) ހ(

 ނަންފުޅު ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ދުވަހު

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އިއްވައި މަޖިލީހަށް

 ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 129

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯދުމަށްޓަކައި ރުހުން މަޖިލީހުގެ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 91 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފާސްކުރައްވައި މަޖިލީހުން 6.2

 އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ދަށުން ގެ

 ވިސްނުމަށް އަލުން ބިލު ވިޔަފާރީގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ފޮނުވުނު

 މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 7.1

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2002/1 ނަންބަރު

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/2/13އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

o ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 1( 2013/35 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 

o ީޔައުމިއްޔާ މި. ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ  11ދައުރުގެ ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއ 

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް 

މަޖިލީހުގެ  ،އަކީމި ޔައުމިއްޔާ ،ގޮތުގެމަތިންގަވާއިދުގައިވާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،

 ވިނިންމެ އެއްކަމަށްރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާ

 

 ތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާސަ )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 8  ިގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި ވަގުތުތައް  2013ޖުލައި  10އަދ

 އިޢުލާންކުރުން

 8  ި3އާ ދެމެދު  4:00ން ހަވީރު  9:50ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހޯމަ  ވީ 2013ޖުލައ 

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭއެއްގެ ކޮމިޓީ

o ްންތަކުގައިބައްދަލުވު ތަކުގެކޮމިޓީމިނެޓް އެ  35ގަޑިއިރާއި  2 މިގޮތުނ 

 .ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 10  ިކޮމިޓީ 1އަށް  10:05ން  9:20ރޭގަނޑު ދުވަހުގެ ބުދަ  ވީ 2013ޖުލައ 

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ

o ްހޭދަކުރައްވާފައިވޭ މުގައިބައްދަލުވު ގެކޮމިޓީމިނެޓް އެ  45 މިގޮތުނ. 

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.2

 

 ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 9:30 -1

 ކޮމިޓީގައި މާލިއްޔަތު  10:45 -2

 ގައި އާންމު ކޮމިޓީ 10:45 -3

 ތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީގައި ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަ 12:45 -4
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 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 12:45 -5

 ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 12:45 -6

 ތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިނިވަން މުއައްސަސާ 14:00 -7

 ގައި އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީ 14:00 -8

 ގައި ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީ 21:00 -9

 

 ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
 

 ުމައްޗަންގޮޅި ދަށުން، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  145ގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 

 ީމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ،މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 

 ްމި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަންފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެއްސެވުނ 

 

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

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

 ؛މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމާމެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 ންބަރުންމެ 31 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 25 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން 3 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 25 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 13 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ
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  ިމެންބަރުންވާހަކަފުޅުދެއްކެވ 

 

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .1

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .2

   ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .3

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .4

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް .5

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ .6

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .7

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް .8

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް .9

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ .10

 ބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރުމާވަށު ދާއިރާގެ މެން .11

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .12

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .13

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .14

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .15

 މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ  .16

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު .17

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު .18

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .19

 

  ިމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މި މައްސަލައިގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވައި މުޙަންމަދު ރަޝީދު 

     ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ. 
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 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  އެ ހުށަހެޅުމަކީ؛
 ހުރިހާ އެދިވަޑައިގަންނަވާ މައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަންހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި 

 ގެންދެވުމަށް އަށްކުރި މައްސަލަ ،އަރުވައިނިމެންދެން ފުރުސަތު މެންބަރުންނަށް

 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 27 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 22 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 22 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 12 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ
 

  ،ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުންމިގޮތަށް ފާސްވުމުނ 

 

 هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  .20

 މުޙަންމަދު ޠާރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .21

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .22

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .23

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .24

 ޙުސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު  .25

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .26

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ .27

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު .28

 

  ުމިމައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތ

  ށްފަހު، ރިޔާސަތުން މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވިއެރުވުމަ
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 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.1

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ދުވަހު ހޯމަ ވީ 2013 ޖުލައި 1 މަޤާމަށް ބަންޑާރަނައިބުގެ

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އިއްވައި މަޖިލީހަށް ނަންފުޅު ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ

 ރުހުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯދުމަށްޓަކައި
 

  ްއިއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށ

 އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 

  ާމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލ

 އްވިމިޓީއަށް ފޮނުކޮ

 

 ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 91 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފާސްކުރައްވައި މަޖިލީހުން 6.2

 ވިޔަފާރީގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ފޮނުވުނު އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް

 މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ވިސްނުމަށް އަލުން ބިލު
 

 ުއިއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅ

 އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 

   ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .1

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ  .2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .3

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .4

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .5

 

  ުމި މައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތ

 އެރުވުމަށްފަހު މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި
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  ްހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވޭ 2މި މައްސަލައަށ 

 
 

 ެއެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި މިއަދުގ. 
 
 

______________________ 


