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 ޖަލްސާ ވަނަ 2ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ހޯމަ( 2013އޮކްޓޯބަރ  7 ތާރީޚު:

 1434ޛުލްޙިއްޖާ  2 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:02ނު ހެނދު ފެށި ގަޑި:

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  ގައި 11:04 ފެށި ގަޑި:

 އަށް 1:04ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

1:17 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: 0F

 ގައި 1

 ގައި 1:31 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 1:39 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 15ގަޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 31 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 47ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 49ން، ދެވަނަ ހުސްވަގުކޮޅު ފަހުން މެންބަރު

 

   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

   

                                                 
 އާ ހަމައަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި 13:30ނެތުމުން،  އެޖެންޑާގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އިތުރު މަސައްކަތެއް - 1

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 21އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

ވާ  2013އޮކްޓޯބަރ 

 ހޯމަ ދުވަހު



 2 

 

   
 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

 

 އަދި ލޯންޑްރިންގ މަނީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުސޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ
 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން uބިލ ހުއްޓުވުމުގެ ފައިނޭންސްކުރުން ޓެރަރިޒަމަށް
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  އިން 2013/3/2އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.1

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(

 މަޢުސޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.2

 ޓެރަރިޒަމަށް އަދި ލޯންޑްރިންގ މަނީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 uބިލ ހުއްޓުވުމުގެ ފައިނޭންސްކުރުން

 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(

 )2013/3/2އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.1
 

 ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 9:30 -1

 ގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީ 11:15 -2

 ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 11:15 -3

 ވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިނި 14:00 -4

 ކޮމިޓީލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހެ ގައި ސަ 16:00 -5

 

 ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
 

 ުތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ދަށުން، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  145ގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަމެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 

 ީތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  ،މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ 

 

 ްމި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަންފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެއްސެވުނ 

 

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

 ؛ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމާމެދު މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 35 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 34 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 34 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 18 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ
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 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  .1

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .2

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  .3

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .4

 ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .5

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .6

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .7

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  .8

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .9

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  .10

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .11

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  .12

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް  .13

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .14

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  .15

  هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު .16

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .17

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  .18

 

  ިމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މި މައްސަލައިގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްހުށަހަޅުއްވައި  މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

 ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ.     
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 ުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ށަހެޅުމަކީ؛އެ ހ
 ފުރުސަތު މެންބަރުންނަށް ހުރިހާ އެދިވަޑައިގަންނަވާ މައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަން

 ގެންދެވުމަށް އަށްކުރި މައްސަލަ ،އަރުވައިނިމެންދެން

 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 24 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 23 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 23 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 12 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ
 

  ،ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުންމިގޮތަށް ފާސްވުމުނ 

 

 ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  .19

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  .20

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .21

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  .22

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  .23

 މަޢުޞޫމް هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .24

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .25

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  .26

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .27

 

 ިމެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު  ހުރިހާ މިމައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވ

  އެރުވުމަށްފަހު، ރިޔާސަތުން މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި
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 ެގައިވާ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  9.1 ،ޖެންޑާގައި އިބްތިދާއީ ބަހުސްއެ މިއަދުގ

ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނީ އެ މެންބަރު އެވަގުތު 

 ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން

 

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(
 

 މަނީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުސޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.2

 ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ ފައިނޭންސްކުރުން ޓެރަރިޒަމަށް އަދި ލޯންޑްރިންގ
 

 ި2013ގައި ބޭއްވުނު  2013އޯގަސްޓް  29 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  މ 

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 20ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

  ،ީމަޢުޞޫމް هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .1

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .2

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .3

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .4

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .5

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .6

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  .7

 ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .8

 

  ިމި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަން އިތުރު މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގެންފައިނެތުމުން، ރިޔާސަތުން މ

ށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް 

 މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު
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 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން

 

o 9.2 ެމަޢުސޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގ 

 ހުއްޓުވުމުގެ ފައިނޭންސްކުރުން ޓެރަރިޒަމަށް އަދި ލޯންޑްރިންގ މަނީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛  ބިލު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 48 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 47 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 
 

  ްކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށ 

 

  ިމަސައްކަތްތައް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ. ހުރި މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައ 

 

______________________ 


