
 1 

p. 

 

 ޖަލްސާ ވަނަ 3ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ހޯމަ( 2013އޮކްޓޯބަރ  21 ތާރީޚު:

 1434ޛުލްޙިއްޖާ  16 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:03ނު ހެނދު ގަޑި: ފެށި

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  ގައި 11:04 ފެށި ގަޑި:

11:45 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: 0F

 ގައި 1

 ގައި 11:57 ފެށި ގަޑި:

 އަށް 1:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 1:00 ފެށި ގަޑި:

2:43 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި: 1F

 ގައި 2

 މިނެޓް 24ގަޑިއިރާއި  4 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: ޖަލްސާގައި

 

 48 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 57ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 54ން، ދެވަނަ ހުސްވަގުކޮޅު ފަހުން މެންބަރު

 

 

                                                 
 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވިމިނެޓަށް  5ރިޔާސަތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެ، ޖަލްސާގެ ނިޒާމު ގެއްލިފައިވާތީ،  - 1
ގަޑިއިރަށް  1ތިން ޖަލްސާގެ ވަގުތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާތީ،  - 2

 އިތުކުރެއްވި

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 22އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

ވާ  2013އޮކްޓޯބަރ 

 ދުވަހު އަންގާރަ
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   ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

  ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު   

    

   
 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

-- 
 

 
 



 3 

  އިން 2013/3/3އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.1

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް( 2008/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު 6.1

 ،ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ) 4( ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 10 ގެ) ޤާނޫނު

 ރައްޔިތުންގެ މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

 ހުންނެވި ކަނޑައަޅުއްވާފައި ތެރެއިން މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

 މާއްދާގެ ވަނަ 11 ޤާނޫނުގެ އެ ،ހުސްވެފައިވާތީ މަޤާމު މެންބަރުގެ

 ކަނޑައެޅުމުގެ މެންބަރަކު މަޤާމަށް އެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ހ(

 މައްސަލަ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/3/3އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 2(އަށް  2013/47ން  2013/46 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 

o ީވަނަ ޖަލްސާގެ  2ވަނަ ޖަލްސާއާއި  1 ދައުރުގެތިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއ

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ތައް ޔައުމިއްޔާ މި. ޔައުމިއްޔާ

މި  ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،

 މެވިނިން ތަކެއްކަމަށްމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާ ،ތަކަކީޔައުމިއްޔާ

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.1
 

 ކޮމިޓީގައި އިޤްތިޞާދީ  9:30 -1

 ގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީ 11:15 -2

 ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 11:15 -3

 ވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިނި 14:00 -4

 ގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހެ ކޮމިޓީ 16:00 -5

 

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް 4.2
 

  ެގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަޖިލީހުގައި ވަކިޕާޓީއަކަށް  1-29ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

މެންބަރުން  3ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި 

އާ ގުޅިވަޑައިގެން، މިކަމާގުޅޭ ) އޭ.ޑީ.އެމް(މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލައެންސް 

 މިކަން ދަށުން ގެ) ބ( 1-29 ގަވާއިދުގެ ކިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، މަޖިލީހުގެލިޔެ

 މި ދެންނެވުނު މެންބަރުންނަކީ؛ .އިޢުލާންކުރެއްވި

 އަޙްމަދު މޫސާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ .1

 އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މީދޫ .2

 އަޙްމަދު އާމިރު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ .3
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  ްމި ބަދަލު މިގޮތަށް އައުމާގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި މެންބަރުނ

 .ހިމެނިވަޑައިގެންފައިވަނީ މިދަންނަވާގޮތަށް
     

 33 )ޕީ.ޑީ.އެމް(މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

 19 )އެމް.ޕީ.ޕީ(ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

 10 )ޕީ.އާރް.ޑީ(ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ 

 5 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 3 )އޭ.ޑީ.އެމް( އެލައެންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މޯލްޑިވްސް

 1 ޤައުމީ ޕާޓީ 

 6 ވަކިޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
 

މައްސަލަވެސް  2މި މެންބަރަކު ވަނީ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައި.  2ޖަލްސާއަށް  މިއަދުގެ * 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ  151މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، ގަވާއިދުގެ 

 ކުރިއަށް ގެންދެވި ގުރުއަތު ނެގުމަށްފަހުގޮތުގެމަތިން 
 

 ުވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ދަށުން، ގެ ވަނަ މާއްދާ 145ވާއިދުގެ ގެ ގަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

 

 ީވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  ،މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ 

 

  ްއެއްސެވުންމި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަންފެނޭތޯ ވޯޓަށ 

 

o  ެވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

 ؛ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމާމެދު މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 51 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 21 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 
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 މެންބަރުން 28 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 24 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ހެއްނުވި* ފާ
 

 ިމި މައްސަލަ ފާސްނުވުމުން، ދެން ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވ 
 

 ުމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ދަށުން،  ވަނަ މާއްދާގެ 145ގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ
 ކުއްލި މައްސަލަހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް 

 

 ީމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  ،މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ 

 

 ްމި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަންފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެއްސެވުނ 

 

o ާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ދަށުން،  ވަނަ މާއްދާގެ 145އިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވ

 ؛ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމާމެދުމެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 51 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 29 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 18 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  .1

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .2
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 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .3

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް .4

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  .5

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .6

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ .7

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .8

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .9

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު .10

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  .11

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .12

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .13

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .14

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .15

 

  ިތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު މި މައްސަލައިގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ
 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީހުށަހަޅުއްވައި 

 ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ.     

 

 ުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  ށަހެޅުމަކީ؛އެ ހ

 މެންބަރުންނަށް ހުރިހާ އެދިވަޑައިގަންނަވާ މައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަންކުއްލި 

 ގެންދެވުމަށް އަށްކުރި މައްސަލަ ،އަރުވައިނިމެންދެން ފުރުސަތު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 44 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 32 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 03 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން 35 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 18 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ
 

  ،ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުންމިގޮތަށް ފާސްވުމުނ 

 

  މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .16

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .17

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ  .18

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ  .19

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .20

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .21

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .22

 ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  .23

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .24

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .25

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ .26

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .27

 هللاރަޙީމް ޢަބްދުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްފޮ .28

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  .29

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .30

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .31

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .32

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީން  .33

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .34
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 ޙަމީދު هللا ނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއި .35

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު .36

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .37

 ސިޔާމް މުޙަންމަދުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  .38

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު .39

 ކުނިވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަ .40

 

 ިމެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު  ހުރިހާ މިމައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވ

  އެރުވުމަށްފަހު، ރިޔާސަތުން މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 މާއްދާގެ ވަނަ 10 ގެ) ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް( 2008/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު 6.1

 މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ،ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ) 4( ގެ) ހ(

 މަޤާމު މެންބަރުގެ ހުންނެވި ކަނޑައަޅުއްވާފައި ތެރެއިން މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 މެންބަރަކު މަޤާމަށް އެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 11 ޤާނޫނުގެ އެ ،ހުސްވެފައިވާތީ

 މައްސަލަ ކަނޑައެޅުމުގެ
 

  ިނަންފުޅެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު 2މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް މަރުހަލާގައ 

 

  ްފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު ނަންފުޅަކީ، ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމ

ހުށަހެޅުއްވީ، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު އަދި  މިނަންފުޅު .އަޙްމަދު

 ތާއީދުކުރެއްވީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް 

 

  ިތާއީދު ލިބުނު ނަންފުޅަކީ، ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ދެވަނައަށް ހުށަހެޅ

ންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު އަދި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެ ހުށަހެޅުއްވީ، . މިނަންފުޅުޙަމްޒާ

 هللاތާއީދުކުރެއްވީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު
 

  ްގަޑިއިރު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 
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 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .1

 (ދެފަހަރު ވާހަކަދެއްކެވި)ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .2

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .3

 هللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .4

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .5

 ކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނި .6

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު .7

  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .8

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .9

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .10

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް .11

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .12

 

 ްފުރުސަތު  ނަށްމައްސަލައިގައި ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުނ

ނަންފުޅަށް  2ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. މި މައްސަލައަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެރުވުމަށްފަހު، 

ކަމަށް ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައިވޯޓަށް އެއްސެވުން އޮންނާނީ ދެން އޮންނަ 

 އިޢުލާންކުރެއްވި

 

 ީގައި ހުރި ބިލުތަކާއި ޤަރާރު ހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރުން ބަހުސް މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ އިބްތިދާއ

އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުންނާއި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް އެޖެންޑާގައި ނެތުމުން 

  މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިރިޔާސަތުން 
 

 

______________________ 


