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 ޖަލްސާ ވަނަ 16ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ބުދަ( 2013 ޖުލައި 31 ތާރީޚު:

 1434ރަމަޟާން  23 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 10:34ނު ހެނދު ފެށި ގަޑި:

11:01 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: 0F

 ގައި 1

 އަށް 1:00ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  ގައި 1:28 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 1:40 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 39 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 71 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 38ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

  މެންބަރުން

 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   

   

  

                                                 
 ނެތުމުން، ވޯޓަށް އަހަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވިއެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް  -1

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013އޮގަސްޓް  5 

 ދުވަހު ހޯމަ
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ
 އަލްއުސްތާޛާ ،އާސްތާނާ. މ ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް ނައިބުގެ ބަންޑާރަ ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ

 ދެއްވުން ރުހުން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކޫރަށް އާޒިމާ ޢާއިޝަތު
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  އިން 2013/2/16އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކަންކަން: ކުރިއަށްގެންދެވި

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް 4.1

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ ހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ 6.1

 ގެނައުމަށް ކޮމިޓީތަކަށް ،ބަދަލާގުޅިގެން އައި ޢަދަދަށް މެންބަރުންގެ

 ހުށަހެޅުއްވުން މަޖިލީހަށް ބަދަލު ހުށަހަޅާ

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

 މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.1

 ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ނައިބުގެ ބަންޑާރަ ދައުލަތުގެ ދަށުން ގެ) ހ(

 އަލްއުސްތާޛާ ،އާސްތާނާ. މ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

 މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝަކޫރަށް އާޒިމާ ޢާއިޝަތު

 ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރުހުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ދަށުން ގެ) ރ(

 މިންވަރު އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރު މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ބަލާ

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/2/16އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

o ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 3(އަށް  2013/39ން  2013/37 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 

o ީވަނަ ޖަލްސާގެ  15 އަދި 14، 13ދައުރުގެ ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއ

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ތައް ޔައުމިއްޔާ މި. ޔައުމިއްޔާތައް

މި  ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،

 ގައި ނިންމެވި.ތަކެއްކަމުމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާ ،ކީތަކަޔައުމިއްޔާ
 

 ތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާސަ )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 23 ،24 ،25 ިގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި  2013ޖުލައި  29 އަދ

 ރެއްވުންއިޢުލާންކުވަގުތުތައް 

 23  ި10:35ން ރޭގަނޑު  10:55ދުވަހުގެ ހެނދުނު އަންގާރަ  ވީ 2013ޖުލައ 

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭއެއްގެ ކޮމިޓީ 5އާ ދެމެދު 

o ްންތަކުގައިބައްދަލުވު ތަކުގެކޮމިޓީމިނެޓް އެ  20ގަޑިއިރާއި  4 މިގޮތުނ 

 .ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 24  ިއާ  3:45ން މެންދުރުފަހު  12:15މެންދުރު ދުވަހުގެ ބުދަ  ވީ 2013ޖުލައ

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭއެއްގެ ކޮމިޓީ 3ދެމެދު 

o ްންތަކުގައިބައްދަލުވު ތަކުގެކޮމިޓީމިނެޓް އެ  50ގަޑިއިރާއި  3 މިގޮތުނ 

 .ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 25  ި12:00ން މެންދުރު  11:10ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބުރާސްފަތި  ވީ 2013ޖުލައ 

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ ކޮމިޓީ 1އަށް 

o ްހޭދަކުރައްވާފައިވޭ މުގައިކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމިނެޓް އެ  50 މިގޮތުނ. 

 29  ިކޮމިޓީ  1އަށް  2:05ން  1:10މެންދުރު ދުވަހުގެ ހޯމަ  ވީ 2013ޖުލައ

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ

o ްހޭދަކުރައްވާފައިވޭ މުގައިކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމިނެޓް އެ  55 މިގޮތުނ. 
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 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.2

 

 ގައި އާންމު ކޮމިޓީ 10:45 -1

 ކޮމިޓީއުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްގައި  12:00 -2

 އަދާ ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ ގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 12:00 -3

 ކޮމިޓީމިނިވަން މުއައްސަސާ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގައި  12:45 -4

 ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 12:45 -5

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 14:00 -6

 ގައި އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީ  14:00 -7

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 އައި ޢަދަދަށް މެންބަރުންގެ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ ހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ 6.1

 ހުށަހެޅުއްވުން މަޖިލީހަށް ބަދަލު ހުށަހަޅާ ގެނައުމަށް ކޮމިޓީތަކަށް ،ބަދަލާގުޅިގެން
 

 ްގައި މެންބަރުންނަށް ވަނީ  2013ޖުލައި  30 ބަދަލު ހުށަހަޅާ ގެނައުމަށް ކޮމިޓީތަކަށ

 ފޮނުވިފައި

 

  ިގައި އޮންނާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން  1:30މައްސަލައަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން މިއަދުގެ މ

 އިޢުލާންކުރެއްވި

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ދައުލަތުގެ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.1

 ،އާސްތާނާ. މ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ނައިބުގެ ބަންޑާރަ

 ދަށުން ގެ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝަކޫރަށް އާޒިމާ ޢާއިޝަތު އަލްއުސްތާޛާ

 ސަރުކާރު މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރުހުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ބަލާ ރުމިންވަ އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު
 

 ްސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ،  މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށ

 ބަލާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ
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  ްމެންބަރަކު އަދި ވަކި  1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވީ، ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުނ

 މެންބަރަކު 1ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 (ޕީ.ޕީ.އެމް)މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  .1

 (އެމް.ޑީ.ޕީ)ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2

 (ޑީ.އާރް.ޕީ)މަޢުޞޫމް هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .3

 (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  .4

 (ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ)ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .5

 

  ިމި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން އެއަށްފަހު، މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދ

 ށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވިގައިކަމަ 1:30އޮންނާނީ މިއަދު 

 

  ާމިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

o  ެވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް  129ޤާނޫނުއަސާސީގ

ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި، މ. އާސްތާނާ، އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރަށް 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 71 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 38 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް

 މެންބަރުން 31 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން 69 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 35 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ފާސްވި* 
 

  ުސިޔާސީ ހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެގައިވާ  6.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 ކޮމިޓީތަކަށް ،ބަދަލާގުޅިގެން އައި ޢަދަދަށް މެންބަރުންގެ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް

އްސަވާނެކަމަށް ކުރިން ރިޔާސަތުން ބަދަލަށް ވޯޓަށް އަ ހުށަހަޅާ ގެނައުމަށް

މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އިޢުލާންކުރައްވާފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ކަމާމެދު އިތުރަށް 

 ފަސްކުރެއްވި ބޭނުންފުޅުވާތީ، އެ މައްސަލައަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން ރިޔާސަތު

 

 ެއެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި މިއަދުގ. 
 
 

______________________ 


