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 ޖަލްސާ ވަނަ 7ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދުހޯމަ ( 2013އޮކްޓޯބަރ  28 ތާރީޚު:

 1434ޛުލްޙިއްޖާ  23 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:00 ގަޑި: ފެށި

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:02 ފެށި ގަޑި:

0F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

1
 ގައި 11:08

 ގައި 11:26 ފެށި ގަޑި:

1F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

2
 ގައި 11:29

 ގައި 2:15 ފެށި ގަޑި:

2:17 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި: 2F

 ގައި 3

 މިނެޓް 41ގަޑިއިރާއި  1 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: ޖަލްސާގައި

 

 28ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ، މެންބަރުން 46ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 ބަރުންމެން 9ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު މެންބަރުން، 

 

                                                 
ޖަލްސާ  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުގެ ނަން ރިޔާސަތުން އިއްވުމަށްފަހު އެ މެންބަރު ޖަލްސާއިން ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަންދެން -1

 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި
ރިޔާސަތުން އެކަންކަމާމެދު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ނަންގަވަމުންގެންދާތީ، މައްސަލަ ބައެއް މެންބަރުން ނިޒާމީ  -2

 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި
ވާ ކަންކަން ދެން އޮންނަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކަށް މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ދަށުންނާއި ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައި -3

 ފަސްކުރެއްވުމަށްފަހު ރިޔާސަތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 29އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

ވާ  2013އޮކްޓޯބަރ 

 ދުވަހުއަންގާރަ 
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   ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

    

        
 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

 

-- 
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  އިން 2013/3/7އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.1
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/3/7އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.1
 

 ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 9:30 -1

 ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީ 9:30 -2

 ކޮމިޓީ ކޮމިޓީގެ ސަބްގައި ޤައުމީ ސަލާމަތު  11:15 -3

 ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 14:00 -4

 ގައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ 14:00 -5

 އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީގައި  14:00 -6

 

 ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
 

 ުކެނދިކުޅުދޫ ދަށުން، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  145ގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 

 ީކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ،މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

  ޢީސާ 
 

 ްމި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަންފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެއްސެވުނ 

 

o  ެކެނދިކުޅުދޫ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން،  145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ؛ބަހުސްކުރުމާމެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 25 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 22 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން 22 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 12 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ (ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު) .1

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .2

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .3

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .4

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް ދާންދޫ ދާއިރާގެ .5

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ .6

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .7

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .8

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ .9

 ބްދުލްޣަފޫރުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަ .10

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު .11

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް .12

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު .13

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީން  .14

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް  .15

 

  ިދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް މި މައްސަލައިގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ހުށަހަޅުއްވައި 

 ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ.     
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 ުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ށަހެޅުމަކީ؛އެ ހ

 މެންބަރުންނަށް ހުރިހާ އެދިވަޑައިގަންނަވާ މައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަންކުއްލި 

 ގެންދެވުމަށް އަށްކުރި މައްސަލަ ،އަރުވައިނިމެންދެން ފުރުސަތު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 32 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 30 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 30 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 16 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ
 

  ،ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުންމިގޮތަށް ފާސްވުމުނ 

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .16

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .17

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  .18

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ  .19

 (ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ)މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .20

 (ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ) ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .21

 

 ްސަލަތައް ނަންގަވަމުން ގެންދަވާތީ، ބަހުސް މަރުޙަލާގައި ބައެއް މެންބަރުން ނިޒާމީ މައ

 ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. 

 

  ްޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން، ކުރިން ބަހުސްކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކުއްލި މައްސަލައަށ

ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ އެއްވެސް މެންބަރަކު އެވަގުތު ޖަލްސާގައި 

 .ން އެ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވިވަޑައިގެންނެތުމު
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 ެދެން އޮންނަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ކުރިއަށް  11އަދި  10އެޖެންޑާގެ އައިޓަމް  މިއަދުގ

 ގެންދެވުމަށް ނިންމަވައި، ރިޔާސަތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.

 

______________________ 


