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 ޖަލްސާ ވަނަ 14ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދުބުރާސްފަތި ( 2013 ނޮވެމްބަރު 21 ތާރީޚު:

 1435 މުޙައްރަމް 17 

 ގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ތަން:

 ގައި 9:02ނު ހެނދު ފެށި ގަޑި:

0Fހެނދުނު  ނިމުނު ގަޑި:

1
 ގައި 9:47

 މިނެޓް 45 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 

 މެންބަރުން 48ވަގުތުކޮޅު ކުރިން ސްހު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 
 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

    

    

 

        

                                                 
 15ޝާހިދުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައަށް ހުށަހެޅުއްމަށް ސޮއިކުރެއްވި هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު -1

ރިޔާސަތުން ކުރިއަށް ނުގެންދަވަން ނިންމަވައި ސަލަ މެންބަރަކު އެބޭފުޅުންގެ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދެވުމުން، މި މައް 2މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 
 ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 2013ނޮވެމްބަރު  25

 ދުވަހު ހޯމަވާ 

 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

-- 
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  އިން 2013/3/14އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.1

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 175 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 6.1

 هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް ރައީސް މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ދަށުން

 މައްސަލަ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްޗަށް ޝާހިދުގެ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/3/14އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.1

 

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 11:15 .1

 ތުގެބިލު ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީގައި ޤާނޫނުލް އުޤޫބާ 11:00 .2

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 175 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 6.1

 މައްސަލަ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްޗަށް ޝާހިދުގެ هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް ރައީސް
 

  ،ީގައި އަދި މި  2013އޮކްޓޯބަރ  28މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވަނ

 31މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައިވަނީ 

 .ގައި 2013އޮކްޓޯބަރ 
 

  ުކަނޑައެޅުއްވިގޮތަކީ؛މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ޢާންމު ކޮމިޓީން ވަގުތ 

 

 3ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކެވުމަށް 

މައްސަލައިގެ  ،މިނެޓް 10ފުރުސަތެއް އެރުވުމަށް؛ އެއީ، މައްސަލައަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް 

ވުމަށް (އެއީ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެމިނެޓް  15ބަހުސްގެ މެދުތެރެއިން 

ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވުމަށް އަދި  އެދިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް ދެބައިވުމުން)

 .މިނެޓް 20ފަހު ފުރުސަތުގެ ގޮތުގައި 
 

ށް، މި ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަދި (ޅ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮ 175ގަވާއިދުގެ  އިތުރުން، މީގެ

ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން، މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެވޭ  3އިވާ މައްސަލައަށް ކަނޑައެޅިފަ

 2މިނެޓުގެ ވަގުތު ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ  45މިނެޓާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެރުވުނު  10

 .ނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ބެހުމަށްމެންބަރުން 77މަޖިލީހުގެ މިނެޓް  5ގަޑިއިރާއި 
 

 ަމައްސަލައިގެ ނޯޓިސްގައި ސޮއިކުރެއްވި އްވީ، ޅުއްވައިދެމި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހ

ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިމެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރެއްކަމަށްވާ، 

 މަޚްލޫފް.
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  ިމި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައި ނިމުމުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާޢުގައ

 .ވިއްވެތު އެރުފުރުޞަފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ރިޔާސަތުން 
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .1

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .2

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .3

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  .4

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ  .5

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .6

 

  ި15މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރެއްވ 

މެންބަރަކު އެ މެންބަރުންގެ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދެވުމުގެ  2މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ޤާނޫނީ ޞައްޙަކަން ގެއްލިފައިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ސަބަބުން މި މައްސަލައިގެ 

 މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް މިހިސާބުން ނިންމަވާލެއްވި. ، އިޢުލާންކުރެއްވުމަށްފަހު

 

  ާމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވި

 

______________________ 


