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  ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
  

  ޖަލްސާ ވަނަ 17ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2011  :ޖަލްސާ

  )ދުވަސް އަންގާރަ( 2011އޭޕްރީލް  12  :ތާރީޚު

  1432 ޖުމާދަލްއޫލާ 8  

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ   :ތަން

   ގައި 9:01ހެނދުނު   :ގަޑިފެށި 

  އަށް 9:57ން  19:49  :މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ވަގުތު

  ގައި 11:342ން  10:30  :އިންޓަވަލް

  ގައި 13:06ން  12:30  :ހުސްވަގުތުކޮޅު

 ގައި 14:30ފަހު މެންދުރު  :ނިމުނު ގަޑި

  މިނެޓް 41އި ރާގަޑިއި 3  :ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތުޖަލްސާގައި 

، މެންބަރުން 43މެންބަރުން، އިންޓަވަލް ފަހުން  57އިންޓަވަލް ކުރިން   :ހާޒިރީ

  .މެންބަރުން 55ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު  :ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ

  އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް   

  

                                                 
ން އިއްވައި، މެންބަރަކު ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންގަވައި، ރިޔާސަތުން ތަކުރާރުކޮށް، ނަސޭޙަތްތެރިވެ، އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ، އެ މެންބަރުގެ ނަ - 1

  . އެ މެންބަރު ޖަލްސާއިން ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަންދެން، ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވީ
  ފަސްކުރެއްވީ ޖަލްސާ، ބެއްލެވުމަށްފަހު މިނެޓަށް 5، ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ ޖަލްސާއަށް ރުންމެންބަ ހަމަވާވަރަށް ކޯރަމް ޖަލްސާގެ -  2

 

މަޖިލީހުގެ  ދެން

  ،ލްސާއެއް އޮންނާނީޖަ

ވާ  2011 އޭޕްރީލް 13

  ދުވަހުބުދަ 
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  އިން 2011/1/17/އޖ: އެޖެންޑާ ނަންބަރު

  :ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން

  އިޢުލާނުކުރުހުގެ އެޖެންޑާ ދުވަ  )3(

  އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  )4(

  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގްޮތ  4.1

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ   4.2
ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ 
ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް 
އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާނުކުރަން 128

  ސުވާލު  )5(       

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، މިނިސްޓަރ އޮފް   5.1
ކުރައްވާ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީއާ 

  ސުވާލު

  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  )7(

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް   7.1
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ( 91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަށް އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ) ޤާނޫނު
  ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް   7.2
ގަނޑުގެ ޤަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން iމުސާރައިގެ އޮނ

  އެ ޤަރާރުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން

  އިބްތިދާއީ ބަހުސް  )9(

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،   9.1
  ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ބިލު
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  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  )11(

ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމްދީން އިޖްބާރީ ދެ މާއްދާގެ ގޮތުގައި   11.1
ކަނޑައެޅުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ 

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

________________________________________________________________________________________________________________________________  
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  ންންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަދުވަ  ))33((

  )2011/1/17/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން   3.1
  

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތްމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް     4.1

 ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 9:30 .1

 ބައެއް ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އުވާލުމުގެ ބިލުގައި  9:30 .2

  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

 ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 11:15 .3

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 11:15 .4

 ކޮމިޓީގައި ގަވާއިދު  11:15 .5

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިީޓގައި  11:15 .6

 ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީގައި  12:30 .7

 ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްގައި  12:30 .8

 ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

ސުނާމީގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ ޝަކުވާތަކާއި ގެދޮރުގެ މައްސަލަތަކަށް ގައި  13:45 .9

 ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

 ލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ގައި ސަ 14:00 .10

 އްވެވިޤައުމީ ސިއްޙީ އިންޝުއަރެންސާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮ ގައި 14:30 .11

 ކޮމިޓީ

 ގައި އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީ 14:45 .12

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 16:00 .13
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ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް  128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ   2.4
ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  128އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
  ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާނުކުރަން

  

  ކޮމިޓީ  އިޖްތިމާޢީ
  

 ލުބި މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ .1
  2011 ޖޫން 30: ސުންގަޑި

 
 ނޭޝަނަލް އަރކައިވްސްގެ ބިލު .2

  2011 އޮކްޓޯބަރ 31: ސުންގަޑި
 

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު .3
  2011 ނޮވެމްބަރ 30: ސުންގަޑި

 

 ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބިލު .4
 2011 ޖޫން 30: ސުންގަޑި

 
 2008/2ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  .5

 އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(
  2011 އޮކްޓޯބަރ 31: ސުންގަޑި

  ކޮމިޓީ ވަގުތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި
  

 ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލުދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1
 2011 ޖުލައި 31: ސުންގަޑި
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  ސުވާލުސުވާލު )5(

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް،     5.1
  ކުރައްވާ ސުވާލުޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީއާ 

    

  ުސުވާލ  
o 12  ިވަނަ ދުވަހު ނިންމަން އެގްރިމަންޓްކޮށްފައިވާ މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން  2010މެއ

ވަނަ ދުވަހު މަނިކުފާނާ  2009އޯގަސްޓް  27މިސްކިތުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން، 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމަސައްކަތް މުޅިން  13ކުރެވުނު ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި 

މަސް ފާއިތުވި އިރުވެސް  19މަވެސް ނަ. ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ޖަވާބުދެއްވާފައިވެއެވެ

މަސައްކަތަށް ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިނުވާތީ، މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ތާރީޚެއް 

ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ؟ އަދި މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ގަސްތުކުރައްވަނީ 

 ކޮންގޮތަކަްށތޯ؟

o ަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ؟އަދި އެމަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚާއި، ނިމޭނެކަމ 

  

  ުޖަވާބ  
o  ުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ދެންމެ އެކުރެއްވި ސުވާލާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑ

ގަިއ  2009އޯގަސްޓު  27ދަންނަވާލާނީ، އެއީ ތެދެއްމެ އަޅުގަނޑު ވާނެ މި ތާނގައި 

މި މަޝްރޫޢު  ވަރަކަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 13އަޅުގަނޑާ ކުރެވުނު ސުވާލުގައި 

ވަނައަހަރުގެ  2009އެ ގޮތަށް ދަންނަވާފައި ވަނީ އެއީ . ނިމޭނެ ކަމަށް ދަންނަވާފައި

މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ދެއްވާފައިވާ ރިވައިޒްޑު ވޯރކިން 

ކަތް އަޅުގަނޑުމެން މަސައް. ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް އެއަށް ބަލައި އަޅުގަނޑު ދިން ޖަވާބެއް

ކުރިއަށް ނުދާތީވެ ތަފާތު އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮންޓްރެކްޓަރާ އެކީގައި ބައްދަލޮުކށް 

އެކަމުގައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރީމު ކޮންޓްރެކްޓަރ ބަދަލުނުކޮށް . ކުރީމު

މިހެން މިދަންނަވަނީ ހަމަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ . ރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްމަޝް

ފަދައިން އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ބަދަލުކުރުމަކީ އޭގެ ޒާތުގިައ ހަމަ 

އެހެންނަމަވެސް ކުރި މަސައްކަތް ހަމަ މުޅިން . މަޝްރޫޢު ލަސްވެގެންދާ ކަމެއް

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި  2010ޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހުނީ ނާކާމިޔާބުވެ އެންމެ ފަހުން އަ

ވަނަ ދުވަހު މި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޓަރމިނޭޓުކުރަން، މި މަޝްރޫޢުން އޭނަ  28މަހުގެ 
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ވަކިކޮށް މިހާރު ވާނީ އަލުން ޓެންޑަރކުރެވި އެހެން ކުންފުންޏަކާއި މި މަސައްކަތް 

ދުވަހު ވާނީ  2011މާރޗް  13އާދެ، މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ . ހަވާލުކުރެވިފައި

 5އަހަރާއި  1މިހާރު ޝެޑިއުލްކުރެވިފައި ވަނީ . އަލުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް . މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުމަށް

އްކަތް ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި މި މަަސ 2012ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި 

ދެން އަޅުގަނޑު ބަލައިލިއިރުގައި މިހާރު މަސައްކަތް . ނިމޭނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ

އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ ތަނުގެ ތައްޔާރީތައް، މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރީތައް 

  .ވަމުން އެބަދޭ

  
 ް؛މިއަދުގެ ސުވާލާގުޅިގެން، އިތުރު ސުވާލުކުރެއްވި މެންބަރުނ 

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް -1

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް -2

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ -3

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު -4

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ -5

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދުމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ  -6

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް -7

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން -8
  
  ،ްސުވާލުގެ މިބައި ނިންމަވާލެއްވީއިތުރު ސުވާލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުނ . 

  

  މައްސަލަމައްސަލަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުގެ 

   ެހހ((ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ   154154ގެ ދަށުންނާއި، ގެ ދަށުންނާއި، ) ) ހހ((ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ   153153ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ ( (
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ހުށަހަޅުއްވާ، ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ހުށަހަޅުއްވާ،   33ގެ ގެ ) ) ރރ((ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ   157157ގެ ދަށުންނާއި، އެ ގަވާއިދުގެ ގެ ދަށުންނާއި، އެ ގަވާއިދުގެ 

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަ
  

  ަމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު، ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މި މައްސަލ
ޔާސަތުން މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ މުސްޠަފާ އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން، ރި

  . ތަޅުމުން ނެންގެވީކަމަށް އިޢުލާންކުރެއްވި
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  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލުމަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު )7(
  

 91/9ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ގަލޮޅު   7.1
އަށް އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ) ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު(

  ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުންް
  

  ުއަށް ) ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( 91/9ނަންބަރު ޤާނޫނ
 އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު

 

ގަނޑުގެ iގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މުސާރައިގެ އޮނ  7.2
  ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުންޤަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ޤަރާރުގެ 

  

 މުސާރައިގެ އޮނiުގަނޑުގެ ޤަރާރ  
  

  އިބްތިދާއީ ބަހުސްއިބްތިދާއީ ބަހުސް )9(
  

  ފައިވާ، ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ބިލުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާ  9.1
  

 ީއި އޮތް މަޖިލީހުގެ ގަ 2011އޭޕްރީލް  4 ،މިބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނ 
 ވަނަ ޖަލްސާގައި 13ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

 

 ުމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވައިދެއްވީ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކ 

 
  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 3ބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ . 

 
 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .2

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .3

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .4

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު .5
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  ާހަމަވުމުން، މިބިލުގެ ބަހުސް ގަޑިއިރު  1އިބްތިދާއީ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވ
  .ނިންމަވާލެއްވީ

 

  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން )11(
  

ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމްދީން އިޖްބާރީ ދެ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   11.1
  ރިޕޯޓްޤަރާރު، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ 

  

  ،ުއިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރ
 ޙަމީދުهللا މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 

  ްމިނެޓުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ރިޔާސަތުނ . 
 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ .1

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .2

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .3

 )ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ( ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .4

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް .5

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު  .6

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .7

 ވަޙީދު ކަމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން .8

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ .9

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު .10

 هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .11

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .12

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .13

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .14
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 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް .15

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު .16

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ތޮއްޑޫ .17

 

 ިވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މި ރިޕޯޓަށް  ،ބަހުސް މަރުޙަލާގައ
ތާއީދުކުރެއްވި  މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ހުށަހަޅުއްވައި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

  .މި ރިޕޯޓް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްހުށަހެޅުމުގައި ވަނީ 
 

  ްކަނޑައެޅުއްވި ވަގުތު ހަމަވުމުން، މި ރިޕޯޓުގެ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން ރިޔާސަތުނ
 . ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވީ

 
  ްހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން ދެން  ށް އަދިގޮތެއް ނިންމެވުމަރިޕޯޓަށ

 .އޮންނަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި އޮންނާނެ
  

  މަސައްކަތްމަސައްކަތްއިތުރު އެހެން އިތުރު އެހެން  )13(
  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ބިލު  9.1
  )ކުރިއަށް ގެންދެވުން(

  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ .1

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .2

 )ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވި( ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .3

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު .4

 

  ެޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީޖަލްސާގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، ރިމިއަދުގ . 

 

  


