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 ޖަލްސާ ވަނަ 8ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު އަންގާރަ( 2013އޮކްޓޯބަރ  29 ތާރީޚު:

 1434ޛުލްޙިއްޖާ  24 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:00 ގަޑި: ފެށި

0F ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

1
 އަށް 11:00ން  10:24

 ގައި 11:00 ފެށި ގަޑި:

1F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

2
 ގައި 11:44

 ގައި 1:30 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 1:45 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 

 21ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ، މެންބަރުން 51ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 ބަރުންމެން 66ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު މެންބަރުން، 

 

   ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް 

    

        

                                                 
 މަސައްކަތްތެއް ކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުސްވަގުތުކޮޅާއެކު ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވިމައިކް ސިޓަމްގެ  -1
 މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ވޯޓަށް އެހުން ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި -2

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 30އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

ވާ  2013 އޮކްޓޯބަރ

 ދުވަހުބުދަ 
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  101ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މެންބަރަކު ސޮއިކުރައްވައި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް  26

ފާސްކުރެއްވުންމައްސަލަ ކަމުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިތުބާރުނެތް  
<<< 

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ގޮވާލުން 
މަނާކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކުރެއްވުމުން، އެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އިޤްތިޞާދީ 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން



 3 

  އިން 2013/3/9އެޖެންޑާ 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(

 މާއްދާގެ ވަނަ 101 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.1

 މެންބަރަކު 26 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ދަށުން ގެ) ހ(

 އާޒިމާ ޢާއިޝަތު އަލްއުސްތާޛާ ޖެނެރަލް އެޓަރނީ ،ސޮއިކުރައްވައި

 މައްސަލަ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްޗަށް ޝަކޫރުގެ

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު )7(

 ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު 7.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 66/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) 3 ޗެޕްޓަރ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ

 ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު 7.2

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 68/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) 4 ޗެޕްޓަރ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 10.1

 ބަހުސް ބިލުގެ މަނާކުރުމުގެ ގޮވާލުން ކުރުމަށް ބޮއިކޮޓް ފަތުރުވެރިކަން

 ކުރިއަށްގެންދެވުން

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/3/8އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.1
 

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 9:30 -1

 ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 9:30 -2

 ގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީ 11:15 -3

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 11:15 -4

 ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 11:15 -5

 ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 14:00 -6

 ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 14:00 -7

 ޒް ކޮމިޓީގައި އިމްތިޔާ 14:00 -8

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 96 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.1

 ހުށަހެޅުއްވުން މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ދައުލަތުގެ ލަފާކުރައްވާ އަހަރަށް ވަނަ 2014
 

  ްގައި. އަދި މި  2013 ސެޕްޓެމްބަރ 25އިވަނީ، ލިބިފަމި މައްސަލަ މަޖިލީހަށ

 . ގައި 2013ސެޕްޓެމްބަރ  30މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް އެ ވަޒީރަށް ފޮނުވިފައިވަނީ 

 

 21  ގައި މި މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރައްވާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް  2013އޮކްޓޯބަރ

 ވަނީ ލިޔުމުން އެ ވަޒީރަށް ދަންނަވާފައި. 

 

 ަ2ށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ޢާންމު ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ޖުމްލަ މި މައްސަލައ 

 ގަޑިއިރު. 

 

  ެއެއީ  .މިނެޓް 15ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ޖުމްލަ ކަމަނާގެ މިގޮތުން ވަޒީރަށް އ

ބަހުސް ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުންނާއި ބަހުސް ނިންމެވުމަށާއި އަދި ވަޒީރު ބޭނުންފުޅުނަމަ 

ގަޑިއިރުން ބާކީ ވަގުތު ސިޔާސީ  2ބަހުސްގެ މެދުތެރެއިން ފުރުސަތު އަރުވާގޮތަށް. އަދި 
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ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީތަކާއި މަޖިލީހުގައި 

 މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނިސްބަތުން ބަހާލުމަށް.

 

  ްޢާޒިމާ ޝަކޫރު  ޢާއިޝަތުއަލްއުސްތާޛާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްމިއަދުގެ ޖަލްސާއަށ

 ވަޑައިގެންފައެއްނުވޭ

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު (މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި) .1

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުވިލުފުށި  .2

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ .3

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .4

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .5

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު .6

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު  .7

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .8

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ .9

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .10

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް .11

 

  ިފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މ

 މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. 

 

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(
 

 66/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު 7.1

 ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) 3 ޗެޕްޓަރ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ(

 އިއްވުން
 

  ުއަށް އިޞްލާޙު ) 3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ ( 66/1ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ގެނައުމުގެ ބިލު
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 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު 7.2

 ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) 4 ޗެޕްޓަރ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 68/10

 އިއްވުން ކިޔުން
 

  ުއަށް އިޞްލާޙު ) 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ ( 68/10ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ގެނައުމުގެ ބިލު

 

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(
 

 ކުރުމަށް ބޮއިކޮޓް ފަތުރުވެރިކަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 10.1

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ބިލުގެ މަނާކުރުމުގެ ގޮވާލުން
 

  ާވަނަ ދުވަސް 2މިއަދަކީ މި ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަވ 

 

  ިމެންބަރުންވާހަކަފުޅުދެއްކެވ 

  

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .1

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ   .2

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .3

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .4

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު .5

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .6

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު .7

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .8

 هللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .9

 

  ިފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު  މެންބަރުންނަށްމި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވ

ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު މި ބިލުގެ 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި
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 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

  ެވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  101ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ މެންބަރަކު ސޮއިކުރައްވައި،  26ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 ށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިތުބާރުނެތަކަމުގެ މައްސަލައާމެދު؛ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 47 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 41 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 05 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 46 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 39 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 
 

  ްބޮއިކޮޓް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ފަތުރުވެރިކަނ

 ކުރުމަށް ގޮވާލުން މަނާކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 30 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 30 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 60 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
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މެންބަރުންގެ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ފެންނަ އަދި ނުފެންނަ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށްބިލު މި 

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށްބިލު ޢަދަދު ހަމަހަމަވުމުން، ރިޔާސަތުން މި 

 ބިލު ފާސްވި. ންފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވޯޓުދެއްވުމު

 
 

  ްއިޤްތިޞާދީ މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން، ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި

 
 

 ާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ މިއަދުގެ ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވި

 

______________________ 


