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 ޖަލްސާ ވަނަ 17ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ހޯމަ( 2013 އޯގަސްޓް 5 ތާރީޚު:

 1434ރަމަޟާން  28 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

11:05ނު ހެނދު ގަޑި:ފެށި  0F

 ގައި 1

 އަށް 1:00ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  ގައި 1:02 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 2:01 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 54ގަޑިއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 53 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 31ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

  މެންބަރުން

 

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   

   

  

                                                 
 ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން، ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވުމަށްފަހު އަލުން ފެށި ގަޑި -1

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީޖަލްސާއެއް 

 2013އޮގަސްޓް  13 

 ދުވަހުއަންގާރަ ވާ 



 2 

 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

 ފޮނުއްވުން ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އިތުރަށް ބިލު ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖުތިމާޢީ
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  އިން 2013/2/17ނަންބަރު: އޖ/އެޖެންޑާ 

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް 4.1

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 7.1

 މާއްދާގެ ވަނަ 71 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 72 އަދި) ހ(

 އިއްވުންް ކިޔުން ފުރަތަމަ

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 7.2

 މާއްދާގެ ވަނަ 231 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ނ( އަދި) ށ(

 އިއްވުން

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

ދިރާސާކުރައްވައި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން  11.1

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 ކުރިމަތިލެއްވި މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް 11.2

 ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން ،ނަންފުޅުތައް ބޭފުޅުންގެ

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ
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 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(

 ކުރިމަތިލެއްވި މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް 11.1

 ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން ،ނަންފުޅުތައް ބޭފުޅުންގެ

 ރިޕޯޓްް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން

 

 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/2/17އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާސަ )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 31  ިގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި ވަގުތުތައް  2013ޖުލައ

 ރެއްވުންއިޢުލާންކު

 31  ިއާ  1:40ން މެންދުރު  11:05ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބުދަ  ވީ 2013ޖުލައ

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭއެއްގެ ކޮމިޓީ 4ދެމެދު 

o ްންތަކުގައިބައްދަލުވު ތަކުގެކޮމިޓީމިނެޓް އެ  20ގަޑިއިރާއި  2 މިގޮތުނ 

 .ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ
 

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(
 

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 7.1

 އިޞްލާޙު އަށް) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 72 އަދި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 71 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ
 

  ެވަނަ  72އަދި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  71ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ހ(މާއްދާގެ 

 

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 7.2

 ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ނ( އަދި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 231 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 އިއްވުން ކިޔުން
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  ެނ(އަދި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  231ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ (

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ރިޕޯޓްް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން އިޖުތިމާޢީ ބިލު ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖުތިމާޢީ 11.1
 

 ްއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ފުވައްމުލަކު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ،  މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށ

 މަސީޙު މުޙަންމަދުهللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ްވަނަ މާއްދާގެ  83. އެއީ ގަވާއިދުގެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު 5މި ރިޕޯޓަށ

 އިޞްލާޙު 3އިޞްލާޙު އަދި އެ މާއްދާގެ (ނ) ދަށުން  2(ހ) ގެ ދަށުން 

  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .1

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު  .2

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .4

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .5

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން .6

 ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއި .7

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .8

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .9

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .10

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް .11

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް .12

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .13

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .14

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު .15
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  ިފުރުސަތު މެންބަރުންނަށް މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވ

ވަނަ މާއްދާގެ  75 ގަވާއިދުގެވާލެއްވި. އަދި އެރުވުމަށްފަހު، މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަ

، ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ށ(ގެ ދަށުން، އެ މާއްދާގެ ވަނަ ނަންބަރު) 3(ގެ ) ހ(

 ވެވިއިއް ތިންވަނަ ކިޔުން ގެބިލު ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖުތިމާޢީ

 

 މިނިވަން ،ނަންފުޅުތައް ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތިލެއްވި މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް 11.2

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ
 

  ،ީމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރު

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .1

 

  ްވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތ

 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

o ީކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާ ކޮމިޓީން އިޖުތިމާޢީ ބިލު ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖުތިމާޢ

 ؛ށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުންރިޕޯޓަ
 

o  ،ީބިލު އިތުރަށް  ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖުތިމާޢީމިގޮތުން ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވ

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް

 ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުންهللا ހުށަހަޅުއްވައި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 ނަތީޖާވޯޓު 

 މެންބަރުން 51 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 31 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން 18 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
 

 ްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް މިގޮތަށް މި ހުށަހެޅުން ފާސްވުމުން، މި ބިލު އަލުން އިޖ

ފާސްވުމުން، ދެން މި ހުށަހެޅުން މިގޮތަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި.  ފޮނުވުނީކަމަށް

 ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަކަށް ނައައްސަވާ

 

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
 

 މިނިވަން ،ނަންފުޅުތައް ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތިލެއްވި މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް 11.2

(ކުރިއަށް  ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ

 ގެންދެވުން)
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .1

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .2

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު .3

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް .5

 

 .ިމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

______________________ 


