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 ޖަލްސާ ވަނަ 9ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދުބުދަ ( 2013އޮކްޓޯބަރ  30 ތާރީޚު:

 1434ޛުލްޙިއްޖާ  25 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:07 ގަޑި:ފެށި 

0F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

1
 ގައި 9:53

 ގައި 1:29 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 1:41 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 58 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 64ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ، މެންބަރުން 37ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން

 

   ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 

    

        

                                                 
 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވިމިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ވޯޓަށް އެހުން ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ  -1

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެ 

ތާރީޚެއް ފަހުން 

 އިޢުލާންކުރައްވާނެ
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

އާމްސްގެ -އެޓް-ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ސަރޖަންޓް 11ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
ށް ފާސްކުރެއްވުންމަޤާމަށް، މުޙަންމަދު ޙަލީމް/ މ. މިލިއަން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަ  

<<< 
އުނިކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން ) އ(ވަނަ މާއްދާގެ  55ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުން، ރިޕޯޓްޢާންމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ   
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  އިން 2013/3/9އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.1

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 މާއްދާގެ ވަނަ 96 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.1

 ލަފާކުރައްވާ އަހަރަށް ވަނަ 2014 ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ހ(

 ހުށަހެޅުއްވުން މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ދައުލަތުގެ

 ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 11 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 6.2

 ބޭފުޅަކު މަޤާމަށް އާމްސްގެ-އެޓް-ސަރޖަންޓް ގޮތުގެމަތިން

 މައްސަލަ ޢައްޔަންކުރުމުގެ

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

) އ( މާއްދާގެ ވަނަ 55 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 11.1

 ކޮމިޓީން ޢާންމު ގުޅޭގޮތުން އިޞްލާޙާ ހުށަހެޅިފައިވާ އުނިކުރުމަށް

 ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި

 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(

 )2013/3/9އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

o ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 2(އަށް  2013/49ން  2013/48 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 

o ީވަނަ ޖަލްސާގެ  4ވަނަ ޖަލްސާއާއި  3 ދައުރުގެތިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއ

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ތައް ޔައުމިއްޔާ މި. ޔައުމިއްޔާ

މި  ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،

 ވި.ނިންމެ ތަކެއްކަމަށްމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާ ،ތަކަކީޔައުމިއްޔާ

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.1
 

 ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 9:30 -1

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 9:30 -2

 ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީ 9:30 -3

 ކޮމިޓީގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީޤެ  11:15 -4

 2ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ  11:15 -5

 2ލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ ގައި ޤައުމީ ސަ 11:30 -6

 ގައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ 12:30 -7

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 14:00 -8

 ގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓީ 14:00 -9

 

 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
 

  ީބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ

 ޖިހާދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް 
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 ުވަނަ  2014ވާ ގޮތުގެމަތިން ގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 179 ގެމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދ

 ފޮނުއްވިބެޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް، އަހަރަ

 
 

-އެޓް-ސަރޖަންޓް ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 11 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 6.2

 މައްސަލަ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބޭފުޅަކު މަޤާމަށް އާމްސްގެ
 

  ިމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، އެ  3މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވ

ގައި އޮންނާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން  1:30ރިޕޯޓްގައިވާ ނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން 

 އިޢުލާންކުރެއްވި

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 އިޞްލާޙާ ހުށަހެޅިފައިވާ އުނިކުރުމަށް) އ( މާއްދާގެ ވަނަ 55 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 11.1

 ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި ކޮމިޓީން ޢާންމު ގުޅޭގޮތުން
 

  ެމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ޢާންމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ބާރަށު ދާއިރާގ

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .2

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .3

  މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .4

 

  ްމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށ

 އްވިބަހުސް ނިންމަވާލެރިޕޯޓްގެ 

 

 

 

 



 6 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

 6.1-  ެގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  11ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

އަށް މައްސަލަގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ އާމްސް-އެޓް-ސަރޖަންޓް

 ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވީ؛ 

 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  11ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  •

އާމްސްގެ މަޤާމަށް، މުޙަންމަދު ޙަލީމް/ މ.މިލިއަން -އެޓް-ސަރޖަންޓް

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 56 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 57 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 11.1-  ެއުނިކުރުމަށް ) އ(ވަނަ މާއްދާގެ  55ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

ކޮމިޓީން ، މިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ކޮ

 ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 39 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 20 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން 59 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 

 
 

 ާޖަލްސާ ގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން މިއަދުގެ ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވި

 

______________________ 


