
 1 

p. 

 

 ޖަލްސާ ވަނަ 5ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދުބުދަ ( 2013އޮކްޓޯބަރ  23 ތާރީޚު:

 1434ޛުލްޙިއްޖާ  18 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:01 ގަޑި:ފެށި 

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:01 ފެށި ގަޑި:

 އަށް 1:00ން  12:31 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 1:01 ފެށި ގަޑި:

1:53 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި: 0F

 ގައި 1

 މިނެޓް 51ގަޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 32 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 39ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 ބަރުންމެން 58ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ، ންމެންބަރު

 

   ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް 

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

   

 
                                                 

 ޖަލްސާގެ ނިޒާމު ގެއްލިފައިވާތީ، ރިޔާސަތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި - 1

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 28އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

ވާ  2013އޮކްޓޯބަރ 

 ދުވަހުހޯމަ 
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

) އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2000/4ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން، އެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން
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  އިން 2013/3/5އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އިޢުލާންކުރުންއެޖެންޑާ  3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.1

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޙާމިދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު 7.1

 ދައުރު ރިޔާސީ ފެށުނު އަހަރު ވަނަ 2008 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 މީހަކު މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ އަންނައިރު ނިމުމަކަށް

 ބިލުގެ ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނޭ އިންތިޤާލީގޮތުން އިންތިޚާބުނުކުރެވިއްޖެނަމަ

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ 7.2

 އަށް) ޤާނޫނު މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ( 2011/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު 9.2

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އާއިލާއާބެހޭ( 2000/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ބިލު ގެނައުމުގެ

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 9.3

 ބިލު މަނާކުރުމުގެ ގޮވާލުން ކުރުމަށް ބޮއިކޮޓް ފަތުރުވެރިކަން

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 9.3

 ބިލު މަނާކުރުމުގެ ގޮވާލުން ކުރުމަށް ބޮއިކޮޓް ފަތުރުވެރިކަން
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/3/5އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.1
 

 ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 9:30 -1

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 11:15 -2

 ގައި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ 11:15 -3

 ކޮމިޓީގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ  11:15 -4

 ގައި ސުލޫކު ކޮމިޓީ 14:00 -5

 ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީ 14:00 -6

 ގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓީ 11:15 -7

 

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް 4.2
 

  ިމަޖިލީހުގެ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވ

 މަޖިލީހުގެ އެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެން،.ޕީ.ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް ޕީ

. މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައި ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ގައި) ނ( ގެ 1-29 ގަވާއިދުގެ

 އިޢުލާންކުރެއްވިމިކަން  ދަށުން ގެ) ބ( 1-29 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ އެހެންކަމުން،

  ިހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މި ބަދަލު މިގޮތަށް އައުމާ ގުޅިގެން މިހާރު މަޖިލީހުގައ

. 20އެމްގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ .ޕީ.ޕީ. 33ޕީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ .ޑީ.އެމް

. 5ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ . 10ޕީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ .އާރު.ޑީ

އަދި މަޖިލީހުގައި  3އޭ .ޑީ.އެމް. 1ޤައުމީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 

ޑައިގަންނަވާ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ ހިމެނިވަ

5. 
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 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(
 

 އަހަރު ވަނަ 2008 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޙާމިދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު 7.1

 މީހަކު މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ އަންނައިރު ނިމުމަކަށް ދައުރު ރިޔާސީ ފެށުނު

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނޭ އިންތިޤާލީގޮތުން އިންތިޚާބުނުކުރެވިއްޖެނަމަ
 

 2008  ުވަނަ އަހަރު ފެށުނު ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމަކަށް އަންނައިރ

މީހަކު އިންތިޚާބުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އިންތިޤާލީގޮތުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް

 ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ބިލު

 

 2011/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ 7.2

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ(
 

  ު2011/17ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު(

 

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(
 

 ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި -9.1އިވާ، އެޖެންޑާގައި އިބްތިދާއީ ބަހުސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފަ * 

 ސިފައިންނާއި ވެރިކަމެއްގައި ގެ) ޕީ.ޑީ.އެމް( ޕާޓީ ޑިމޮކްރެޓިކް މޯލްޑިވިއަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރަޝީދު

 މުއައްސަސާ ދެ އެ ބަދަލުގެނެސް، އޮނިގަނޑަށް މުއައްސަސާގެ ދެ އެ އަދި ކަނޑުވާލައި ބާރު ފުލުހުންގެ

 ހިމެނުމަށް މެނިފެސްޓޯގައި ޕީގެ.ޑީ.އެމް ކަނޑައަޅާ ގޮތްކަމަށް ހިންގާނެ ވެރިކަމެއްގައި ޕީގެ.ޑީ.އެމް

 ބާރުތަކުގެ ސަލާމަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަންފީޒުވެއްޖެނަމަ، ސިޔާސަތު ލީކްވެފައިވާއިރު، ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި

 މައްސަލަ މި އިޙުސާސްކުރެވޭތީ، ބިރުވެރިކަން ދިޔުމުގެ އަތްމައްޗަށް ބޭރުބައެއްގެ ޤައުމު ދިވެހި ބާރުކެނޑި

 ެއ ަޤާރރު ، ޤަރާރު ހުށަހަޅާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ގޮވާލުމަށް ސަރުކާރަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ބަލައި

ރާރު ފަސްކުރެއްވުމަށްފަހު އެހެން ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން، މި ޤަ

 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވި
 

 2000/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު 9.2

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އާއިލާއާބެހޭ(
 

 ި2013ގައި ބޭއްވުނު  2013އޮކްޓޯބަރ  3 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  މ 

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 1ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Riyaz%20Rasheed_Qaraaru.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Riyaz%20Rasheed_Qaraaru.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Riyaz%20Rasheed_Qaraaru.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Riyaz%20Rasheed_Qaraaru.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Riyaz%20Rasheed_Qaraaru.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Riyaz%20Rasheed_Qaraaru.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Riyaz%20Rasheed_Qaraaru.pdf
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  ުމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދ

 މަޚްލޫފް 

 

  ިގަޑިއިރު ކަނޑައެޅުއްވި 3ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ބިލަށް މ 

 

  ިމެންބަރުންވާހަކަފުޅުދެއްކެވ 

  

 ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .3

 ނަޝީދު މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި .4

 (ދެފަހަރު ވާހަކަދެއްކެވި) ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު .5

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި .6

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އިސްދޫ .7

 ޙުސައިން މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު .8

 ދީދީ އަޙްމަދު މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންގޮޅި .9

 ނާޒިމް މުޙަންމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ މަޑަވެލި .10

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .11

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ (ދެފަހަރު ވާހަކަދެއްކެވި) .12

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .13

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .14

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  .15

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު  .16

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  .17

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .18

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް  .19

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .20

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ  .21

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް .22
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 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  .23

 

  ،ުމި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މި ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް 

 ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވިފަހު ފުރުސަތު އެރުވުމަށްމެންބަރަށް 

 

 ކުރުމަށް ބޮއިކޮޓް ފަތުރުވެރިކަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 9.3

 ބިލު މަނާކުރުމުގެ ގޮވާލުން
 

 ި2013ގައި ބޭއްވުނު  2013އޮކްޓޯބަރ  3 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  މ 

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 1ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 

  ީވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ 

 

  ްގަޑިއިރު ކަނޑައެޅުއްވި 3މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

  ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ .1

 ނާޒިމް މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަޑަވެލި .2

  ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު .3

 (ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ)هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު .4

 

 ިވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް މި ބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވ 

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

  ުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރ

މަޖިލީހުން  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2000/4

 ބަލައިގަތުމާމެދު؛
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 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 37 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 6 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 9 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 43 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ
 

  ްފާސްވުމުން، ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އިޖްތިމާޢީ މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި

 

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
 

 ކުރުމަށް ބޮއިކޮޓް ފަތުރުވެރިކަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 9.3

 (ކުރިއަށް ގެންދެވުން) ބިލު މަނާކުރުމުގެ ގޮވާލުން
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 (ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް)هللا ޢަބްދުރަޙީމް ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްފޮ

 

 20  ްވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ  2013ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2013އޯގަސްޓ

 ޕާޓީ ޑިމޮކްރެޓިކް ވަނަ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވާ، މޯލްޑިވިއަން 19ދައުރުގެ 

 ދެ އެ އަދި ކަނޑުވާލައި ބާރު ފުލުހުންގެ ސިފައިންނާއި ވެރިކަމެއްގައި ގެ) ޕީ.ޑީ.އެމް(

 ވެރިކަމެއްގައި ޕީގެ.ޑީ.އެމް މުއައްސަސާ ދެ އެ ބަދަލުގެނެސް، އޮނިގަނޑަށް މުއައްސަސާގެ

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ހިމެނުމަށް މެނިފެސްޓޯގައި ޕީގެ.ޑީ.އެމް ކަނޑައަޅާ ގޮތްކަމަށް ހިންގާނެ

 ބާރުކެނޑި ބާރުތަކުގެ ސަލާމަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަންފީޒުވެއްޖެނަމަ، ލީކްވެފައިވާއިރު، ސިޔާސަތު

 މައްސަލަ މި އިޙުސާސްކުރެވޭތީ، ބިރުވެރިކަން ދިޔުމުގެ އަތްމައްޗަށް ބޭރުބައެއްގެ ޤައުމު ދިވެހި

އަނބުރާ  "ޤަރާރު ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ގޮވާލުމަށް ސަރުކާރަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ބަލައި

ގައި ލިޔުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް އަންގަވާފައިވާތީ، މި  2013އޮކްޓޯބަރ  23 ގެންދެވިކަމަށް

 އްވި.އަނބުރާ ގެންދަވައިފި ކަމުގައި އިޢުލާންކުރެ ބިލު
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 ިމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ނިޒާމު ގެއްލިފައިވާތީ، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

______________________ 


