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 ޖަލްސާ ވަނަ 18ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ހޯމަ( 2013އޭޕްރީލް  15 ތާރީޚު:

 1434 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 5 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:02 ނުހެނދު ފެށި ގަޑި:

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:00 :ފެށި ގަޑި

 އަށް 13:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 13:02 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 15:30 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 26ގަޑިއިރާއި  5 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 40 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 50ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 59ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން   ،މެންބަރުން

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013އޭޕްރީލް  16

 ދުވަހުއަންގާރަ 
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  ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 

     
 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

 

 ،ވައިޖެހޭގެއާގެ. ގ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ދ( މާއްދާގެ ވަނަ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  ސަފީރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑައަޅުއްވާ ޔޫނިއަންއަށް ޔޫރަޕިއަން ،އާޞިމް މުޙަންމަދު ޑޮކްޓަރ

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ފާސްކުރެއްވުން

<<< 
 ރިޕަބްލިކް އިސްލާމިކް ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ދ( މާއްދާގެ ވަނަ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އެކުވެރި ،އާދަމް ޝެހެނާޒް އާއިޝަތު ޑޮކްޓަރ ،އެމޭޒަން. މ ،ސަފީރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ ޕާކިސްތާނުގައި އޮފް
ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް  ސަފީރުކަމަށް ހިރާއްޖޭގެދިވެ ކަނޑައަޅުއްވާ ޢިމާރާތަށް ޢަރަބި

 ފާސްކުރެއްވުން
<<< 

 ފާސްކުރެއްވުން ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ބިލު
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  އިން 2013/1/18އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް 4.1

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 މާއްދާގައިވާ ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 4.3

 ކޮމިޓީން އެ މައްސަލައެއް ފޮނުވޭ ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ ގޮތުގެމަތިން

 ކޮމިޓީއާއި އަންގަވާފައިވާ ކަނޑައަޅުއްވައި ސުންގަޑި ނިންމަވާނެ

 މާއްދާގައިވާ ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ސުންގަޑިތައް

 އިޢުލާނުކުރެއްވުން ގޮތުގެމަތިން

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 މާއްދާގެ ވަނަ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.1

 ސަފީރުން ރާއްޖޭން ޤައުމުތަކަށް ބޭރު ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ދ(

 ،ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

 ގެ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 171 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 ދިރާސާކުރައްވައި ނަންފުޅު އެ ،އިޢުލާނުކުރުމާއި މަޖިލީހުގައި ށުންދަ

 ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ ،ނިންމެވުމަށް ގޮތެއް

 މައްސަލަ

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 78/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 އެއަރޕޯޓް އަތުން ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ ރާއްޖޭންބޭރަށް އެއަރޕޯޓަކުން

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ނެގުމާބެހޭ ޗާޖް ސަރވިސް
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 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

 މާއްދާގެ ވަނަ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.1

 ޔޫނިއަންއަށް ޔޫރަޕިއަން ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ދ(

 އިސްލާމިކް އަދި ސަފީރުކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑައަޅުއްވާ

 ،ސަފީރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ ޕާކިސްތާނުގައި އޮފް ރިޕަބްލިކް

 ސަފީރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑައަޅުއްވާ އިމާރާތަށް ޢަރަބި އެކުވެރި

 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް

 ނަންފުޅުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެދިވަޑައިގެން މަޝްވަރާއަކަށް

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ދިރާސާކުރައްވައި

 ހުށަހެޅުއްވުން

 ނިމި މަރުޙަލާ ކޮމިޓީ ބިލުގެ ޒިންމާވުމުގެ ޚަރަދަށް ދައުލަތުގެ 11.2

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 78/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 އެއަރޕޯޓް އަތުން ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ ރާއްޖޭންބޭރަށް އެއަރޕޯޓަކުން

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ނެގުމާބެހޭ ޗާޖް ސަރވިސް

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 78/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 އެއަރޕޯޓް އަތުން ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ ރާއްޖޭންބޭރަށް އެއަރޕޯޓަކުން

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ނެގުމާބެހޭ ޗާޖް ސަރވިސް
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/1/18އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

o ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 3( އަށް 2013/14 ން 2013/12 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 

o ީވަނަ  14ޖަލްސާއިން ފެށިގެން ވަނަ  12ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއ

ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި  މި. ތައްޔައުމިއްޔާ އަށް ހުރިޖަލްސާ

ގަވާއިދުގައިވާ  ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް  ،މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ ،ގޮތުގެމަތިން

 ވިނިންމެ

 

 އެންގުންރިޔާސަތުން އަންގާ  )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 10  ްގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ  2013އޭޕްރީލް  14އަދި ، 2013އޭޕްރީލ

 ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި ވަގުތުތައް އިޢުލާންކުރުން

 10 ްއާ  10:30ން ރޭގަނޑު  9:35ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބުދަ ވީ  2013 އޭޕްރީލ

 .ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 10 ދެމެދު

o  ްކޮމިޓީގެ މިނެޓް  05އި ގަޑިއިރާ 9ޖުމްލަ އެ ދުވަހު މިގޮތުނ

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 14  ް3:40ން މެންދުރުފަހު  1:15މެންދުރު ދުވަހުގެ އާދީއްތަ ވީ  2013އޭޕްރީލ 

 .ފައިވޭކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވި 2 ދެމެދުއާ 

o  ްކޮމިޓީގެ މިނެޓް  20ގަޑިއިރާއި  2 ޖުމްލައެ ދުވަހު މިގޮތުނ

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީގައި  9:30 -1

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 09:30 -2
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 ކޮމިޓީގައި އާންމު  09:30 -3

 ގައި އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީ 11:15 -4

 ގައި ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 11:15 -5

 ގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓީ  11:15 -6

ސާ ކުރެއްވުމަށް ގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލް ދިރާ 12:30 -7

 ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ގައި  12:30 -8

 ކޮމިޓީ

 ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގައި ޤައުމީ  14:00 -9

 ސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭކޮމިޓީގައި މިނިވަން މުއައްސަ 14:00 -10

 އި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީގަ 20:30 -11

 ސަބް ކޮމިޓީޓީގެ ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމި 21:00 -12

 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް  128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  4.3

ފޮނުވޭ މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީއާއި 

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާނުކުރެއްވުންވަނަ  128ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

 ސުންގަޑި ބިލު

 2013އޭޕްރީލް  30 ރަހުނު ބިލު .1

 2013ޖޫން  30 އާބިޓްރޭޝަނުގެ ބިލު .2

 2013ޖޫން  30 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލު  .3

 2013ޖޫން  30 ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޝަނުގެ ބިލު .4

 2013ޖޫން  30 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ބިލު .5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ އާބެހޭ ( 2010/24ޤާނޫނު ނަންބަރު  .6

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ޤާނޫނު
 2013ޖޫން  30
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  ެވަނަ  79ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ގަވާއިދުގެ  143ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

 ންކުރުންމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަނބުރާ ގެންދަވާ ބިލު އިޢުލާ

o ްވަނަ  16ދައުރުގެ  ފުރަތަމަގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2013 އޭޕްރީލ

މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް  ،ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވާ

އަށް ) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު "އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، 

ގައި ލިޔުމުން  2013އޭޕްރީލް  14 ގެންދެވިކަމަށްއަނބުރާ ، "އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

އަނބުރާ ގެންދަވައިފި ކަމުގައި  ބިލުމަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް އަންގަވާފައިވާތީ، މި 

 . އްވިއިޢުލާންކުރެ

 

  ެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މަސައްލައާއި ރައްޔިތުންގ

މަޖިލީހުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މެންބަރު އެމަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް 

 އަނބުރާގެންދެވިކަން އިޢުލާންކުރެއްވުން  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ

o  މެންބަރަކު ސޮއިކުރައްވައި، މިނިސްޓަރ އޮފް  17ޕީގެ .ޑީ.ގައި އެމް 2012ޑިސެމްބަރ

ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް 

ގައި  2012ޑިސެމްބަރ  19މައްސަލައާއި،  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ

މެންބަރަކު ސޮއިކުރައްވައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ  17ޕީގެ .ޑީ.އެމް

 11މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަދި 

މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ، ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  2013މާޗް 

މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރެއްވުމަށް 

މެންބަރަކު ސޮއިކުރައްވައި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، އަނބުރާ  21ޕީގެ .ޑީ.އެމް

ސް ސިޓީ ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ރައީ.ޑީ.ގައި އެމް 2013އޭޕްރީލް  14ގެންދެވުމަށް 

 ދަވާފައިވާކަމަށް އިޢުލާންކުރެއްވިމައްސަލަ މިހާރު އަނބުރާ ގެން 3ފޮނުއްވާފައިވާތީ، އެ 
 

 ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

 ު(ހ)، (ށ)، (ނ) އަދި (ރ) ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  145ގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ 
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި  ރަޝީދުދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދަށުން، މާފަންނު 

 މައްސަލަ

 

 ީމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ،މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

  އިބްރާހީމް ރަޝީދު
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 ްމި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަންފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެއްސެވުނ 

 
o  ެ(ހ)، (ށ)، (ނ) އަދި ވަނަ މާއްދާގެ  145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުދަށުން، މާފަންނު  (ރ) ގެ

 ؛ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމާމެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 ންބަރުންމެ 29 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 24 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 24 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 13 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .1

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .3

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4

 ޢަލީ ރިޒާ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު .5

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް .6

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .7

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .8

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .9

 ރިޔާޒް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު .10

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .11

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .12
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 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު .13

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު  .14

 

  ިޖާބިރު هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާމި މައްސަލައިގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ
ދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމެއް ތާއީމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ ހުށަހަޅުއްވައި 
 ހުށަހެޅިފައިވޭ. 

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  އެ ހުށަހެޅުމަކީ؛
 ހުރިހާ އެދިވަޑައިގަންނަވާ މައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަންހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި 

 ގެންދެވުމަށް އަށްކުރި މައްސަލަ ،އަރުވައިނިމެންދެން ފުރުސަތު މެންބަރުންނަށް

 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 34 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 32 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 32 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 17 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

  ،ްމެންބަރުންވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މިގޮތަށް ފާސްވުމުނ 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .15

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .16

 

 ްވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ އެއްވެސް މެންބަރަކު އެވަގުތު  މިމައްސަލައަށ

ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން، މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ރިޔާސަތުން ނިންމަވާލެއްވި 
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 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ދ( މާއްދާގެ ވަނަ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.1

 ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން ރާއްޖޭން ޤައުމުތަކަށް ބޭރު

 މަޖިލީހުގައި ށުންދަ ގެ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 171 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ،ނަންފުޅު

 ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ ،ނިންމެވުމަށް ގޮތެއް ދިރާސާކުރައްވައި ނަންފުޅު އެ ،އިޢުލާނުކުރުމާއި

 މައްސަލަ ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް
 

  ިސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ، މި މައްސަލައިގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވ

 މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

 

  ްފޮނުއްވިޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށ 

 

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(
 

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 އަތުން ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ ރާއްޖޭންބޭރަށް އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 78/71 ނަންބަރު

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ނެގުމާބެހޭ ޗާޖް ސަރވިސް އެއަރޕޯޓް
 

  ެގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ  2013އޭޕްރީލް  3 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީމި ބިލުގ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 14ދައުރުގެ 

 

  ުމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ  ނީ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާމި ބިލ

  ރިޔާޒް ރަޝީދު
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް ދާންދޫ ދާއިރާގެ .1

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .2

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު .3

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .5
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 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .6

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، މި ބިލުގެ  1ކަނޑައެޅިފައިވާ އިބްތިދާއީ ބަހުސަށ

 ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ދ( މާއްދާގެ ވަނަ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.1

 އަދި ސަފީރުކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑައަޅުއްވާ ޔޫނިއަންއަށް ޔޫރަޕިއަން ގޮތުގެމަތިން

 ޢަރަބި އެކުވެރި ،ސަފީރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ ޕާކިސްތާނުގައި އޮފް ރިޕަބްލިކް އިސްލާމިކް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ސަފީރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑައަޅުއްވާ އިމާރާތަށް

 ނަންފުޅުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެދިވަޑައިގެން މަޝްވަރާއަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ދިރާސާކުރައްވައި
 

  ީގައި  2013އޭޕްރީލް  11މި ރިޕޯޓް މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައިވަނ 

 

  ،ީޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު

 

  ް1ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ފުރުސަތު އެރުވީ، ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް މި ރިޕޯޓަށ 

 1ތެރެއިން ނަވާ މެންބަރުންގެ މެންބަރު އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަން

 . މެންބަރަށް

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

(ވަކި ޕާޓީއަކަށް  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .1

 ނިސްބަތްނުވާ)

  (އެމް.ޑީ.ޕީ) ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .2

 (ޕީ.ޕީ.އެމް) ޝިފާޤް މުފީދުފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .3

 (ޑީ.އާރް.ޕީ) ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .4

 

 ިއެއަށްފަހު މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވ 
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 ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ނިމި މަރުޙަލާ ކޮމިޓީ ބިލުގެ ޒިންމާވުމުގެ ޚަރަދަށް ދައުލަތުގެ 11.2

 ހުށަހެޅުއްވުން
 

 ުއޭޕްރީލް  4މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނީ ގައިވާ ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް މި ރިޕޯޓ

 ލިބިފައިވޭ އިޞްލާޙު  1އެ ބިލަށް މިގޮތުން، . ގައި 2013

 

  ،ީއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްކަމަށްވާ، މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 

  ުއެއަށްފަހު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށާއި، އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރެއްވުމަށް ފުރުސަތ

هللا އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު އެރުވި. 

 ޙަމީދު އަދި ތާއީދުކުރެއްވީ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު

 

 ޯއްކެވުމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް ޓަށް ވާހަކަދެމި ރިޕ

ގެ ވަނަ ނަންބަރު) 3(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  75 ގަވާއިދުގެ ،އެދިވަޑައިނުގެންނެވުމުން

 ގެބިލު ޒިންމާވުމުގެ ޚަރަދަށް ދައުލަތުގެ، ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ށ(ދަށުން، އެ މާއްދާގެ 

 މަށްފަހު މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލެއްވި ވުއިއްވެ ތިންވަނަ ކިޔުން

 

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
 

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 އަތުން ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ ރާއްޖޭންބޭރަށް އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 78/71 ނަންބަރު

 ބަހުސް ގެބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ނެގުމާބެހޭ ޗާޖް ސަރވިސް އެއަރޕޯޓް

 ކުރިއަށްގެންދެވުން
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .7

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .8

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .9

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .10

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު (ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ) .11
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  ްމި ބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށ 

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

o 11.1-  ެގައި ) ދ(ވަނަ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮފް ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަވާ  އަދި އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް ސަފީރުކަމަށާއި

ސަފީރުކަމަށް ސަފީރު، އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް ންޢައްޔަ

 ކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛އެދިވަޑައިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަ

 

 ެގައިވާ) ދ( މާއްދާގެ ވަނަ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 ޔޫރަޕިއަން ،އާޞިމް މުޙަންމަދު ޑޮކްޓަރ ،ވައިޖެހޭގެއާގެ. ގ ،ގޮތުގެމަތިން

 ؛ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު ސަފީރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑައަޅުއްވާ ޔޫނިއަންއަށް
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 46 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ންމެންބަރު 02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
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 ެގައިވާ) ދ( މާއްދާގެ ވަނަ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ ޕާކިސްތާނުގައި އޮފް ރިޕަބްލިކް އިސްލާމިކް ،ގޮތުގެމަތިން

 ޢަރަބި އެކުވެރި ،އާދަމް ޝެހެނާޒް އާއިޝަތު ޑޮކްޓަރ ،އެމޭޒަން. މ ،ސަފީރު

 ؛ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު ސަފީރުކަމަށް ހިރާއްޖޭގެދިވެ ކަނޑައަޅުއްވާ ޢިމާރާތަށް
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 45 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 46 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
 

 

o 11.2- ަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ބިލ

 ؛އެއްސެވުން
 

  ެވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން 32ބިލުގ 
 

 

ދަރަނީގެ 

 މިންގަނޑު

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި  (ބ) .32

ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރުމުގެ  ،ވީނަމަވެސް

(ސާދަ) ދުވަހުގެ  14ގިނަވެގެން  ،ބޭނުމަށްޓަކައި

 ،މަރުކަޒީ ބޭންކުން ،ތެރޭގައި އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް

 ސަރުކާރުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގިދާނެއެވެ.

 

 ާވޯޓު ނަތީޖ 

 މެންބަރުން 56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 24 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން 24 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވިފާ* 

ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ފެންނަ އަދި ނުފެންނަ އިޞްލާޙަށްމި 

ގަންނަވާކަމަށް ނުފެނިވަޑައި އިޞްލާޙު ފާސްކުރެއްވުމަށް މިހަމަހަމަވުމުން، ރިޔާސަތުން 

 މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވިވޯޓުދެއްވުމުން، 

 

 ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 57 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން 42 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ންމެންބަރު 10 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 1 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 52 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 

 

  ީވަނަ ބިލު 4ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2013މި ބިލަކ 
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 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
 

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 އަތުން ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ ރާއްޖޭންބޭރަށް އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 78/71 ނަންބަރު

 ބަހުސް ގެބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ނެގުމާބެހޭ ޗާޖް ސަރވިސް އެއަރޕޯޓް

 ކުރިއަށްގެންދެވުން
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު (ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް 

 )ގެންދެވުން

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .12

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .13

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .14

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  .15

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު .16

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު .17

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  .18

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .19

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .20

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ (ދެވަނަ ފުރުސަތު)މިލަންދޫ 

 )ތުކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ (ދެވަނަ ފުރުސަ

 

  ެޖަލްސާކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ޖެހުމުން، ރިޔާސަތުން މިއަދުގެ މިއަދުގ

 ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި. 

   
 

______________________ 


