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 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

 ޖަލްސާ ވަނަ 25 ދައުރުގެ ތިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2010 : ޖަލްސާ

 ) ދުވަސް އާދީއްތަ ( 2010 ٬ ޑިސެމްބަރ 19 : ތާރީޚު

 1432 މުޙައްރަމް 13

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ : ތަން

 ގައި 9:07 ހެނދުނު : ގަޑި ފެށި

 ގައި 11:05 ން 10:30 : އިންޓަވަލް

 ގައި 1 13:16 ން 12:29 : ހުސްވަގުތުކޮޅު

 އަަށް 16:11 ން 14:39 2 : ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު

 ގައި 16:28 ހަވީރު : ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 27 ގަޑިއިރާއި 4 : ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު ޖަލްސާގައި

 ٬ މެންބަރުން 45 މެންބަރުން، އިންޓަވަލް ފަހުން 45 އިންޓަވަލް ކުރިން : ހާޒިރީ

 24 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން ٬ މެންބަރުން 43 ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން

 މެންބަރުން

 މިނެޓަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު، ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވީ 5 ތީ، މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފައިނުވާ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަވާވަރަށް - 1
 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލައްވައި މިނެޓަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު، 5 ތީ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފައިނުވާ 2

 . އެރުވީ މެންބަރުންނަށް ހުސްވަގުތުކޮޅު

 މަޖިލީހުގެ ދެން

 ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ

 2010 ޑިސެމްބަރ 20

ވާ ހޯމަ ދުވަހު
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 އިން 25 / 3 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު

: ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން

 ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުން ދުވަ ) 3 (

 އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ) 4 (

 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް 4.1

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ) 9 (

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާބެހޭ ބަހުސް 2011 9.1
ފެއްޓެވުން
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 އިޢުލާންކުރުން އިޢުލާންކުރުން ހުގެ އެޖެންޑާ ހުގެ އެޖެންޑާ ދުވަ ދުވަ ) ) 3 3 ( (

 ) 24 / 3 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު ( އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ) 4 (

 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް؛ މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް؛ 4.1 4.1

 ބިލު ބައެއް ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އުވާލުމުގެ ގައި 9:30 . 1

 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

 ޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމި ގައި 10:00 . 2

 ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 11:00 . 3

 ސާކުރެއްވުމަށް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާ 2011 ގައި 14:30 . 4

 ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ) ނ ( ގެ 29-2 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 2 2. .4 4

 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ބަދަލުގައި އެ

 ށް ހަމަޖެއްސެވުމަ ٬ މިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޙާ ކޮމިޓީއަށް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ކަމުގައި އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ ، ގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވާތީ . ޕީ . ޑީ . އެމް

 ޢިއުލާންކުރުން

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ) ނ ( ގެ 29-2 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 3 3. .4 4

 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ޤައުމީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ސިޓީ

 ޢިއުލާންކުރުން ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވީ ފޮނުއްވާފައިވާތީ، އެކަން އެގޮތަށް

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ) ނ ( ގެ 29-2 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 4 4. .4 4

 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުގެ

 ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ ހަމަޖެއްސެވުމަށް

 ކަމުގައި އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ އިވާތީ، ޕީގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަ . އާރު . ޑީ

ން ޢިއުލާންކުރު
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 އިބްތިދާއީ ބަހުސް އިބްތިދާއީ ބަހުސް ) 9 (

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާބެހޭ ބަހުސް ފެއްޓެވުން ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާބެހޭ ބަހުސް ފެއްޓެވުން 2011 2011 9.1 9.1

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ، 2011 §

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 24 ގައި އޮތް މިދައުރުގެ 2010 ޑިސެމްބަރ 15

 މިނެޓްގެ ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން 15 ބަޖެޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް §

 އެރުވި

 ؛ ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުން

 ) ފަހަރު ދެ ( ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު . 1

 ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު . 2

 މަޢުސޫމް هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު . 3

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު . 4

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު . 5

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު . 6

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް . 7

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ފުނަދޫ . 8

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު . 9

 ޙަމީދު هللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު . 10

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް . 11

 هللا ވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު އިހަ . 12

 މުޙަންމަދު ޙުސައިން ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު . 13

 هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު . 14

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު . 15

ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު . 16
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 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ . 17

 އާދަމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ . 18

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ . 19

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު . 20
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