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 ޖަލްސާ ވަނަ 11ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ހޯމަ( 2013 ނޮވެމްބަރު 18 ތާރީޚު:

 1435 މުޙައްރަމް 14 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:05 ފެށި ގަޑި:

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:00 ފެށި ގަޑި:

 އަށް 1:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 1:05 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 2:05މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 55ގަޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 25ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ، މެންބަރުން 36ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 14 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން، މެންބަރުން

 

   ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

 

    

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 2013ނޮވެމްބަރު  19

 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

-- 
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  އިން 2013/3/11އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

 މާއްދާގައިވާ ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 4.1

 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(

 ބަހުސް ބަޖެޓާބެހޭ ދައުލަތުގެ ލަފާކުރައްވާ އަހަރަށް ވަނަ 2014 6.1
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/3/11އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  1.4

 ކޮމިޓީއާއި އަންގަވާފައިވާ ކަނޑައަޅުއްވައި ސުންގަޑި ނިންމަވާނެ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލައެއް ފޮނުވޭ

 އިޢުލާނުކުރެއްވުން ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ސުންގަޑިތައް

 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ

 ސުންގަޑި ބިލު

 2013ނޮވެމްބަރު  28 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބިލު .1

 2013ޑިސެމްބަރު  31 ބިމުގެ ބިލު .2

 2013ޑިސެމްބަރު  31 ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ބިލު .3

 2013ޑިސެމްބަރު  31 ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ .4

 2013ޑިސެމްބަރު  31 ސްޓްރާޓަރ އުސޫލުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު .5

.. އަށް) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( 2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  .6

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
 2013ނޮވެމްބަރު  28

 2013ޑިސެމްބަރު  31 ބިލުކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  .7

 2013ޑިސެމްބަރު  31 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ބިލު .8

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ( 93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .9

 އަށް ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
 2013ނޮވެމްބަރު  28

އަށް ) ޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއް( 2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  .10

 އިޞްލާޙު ގަނައުމުގެ ބިލު ވަނަ
 2013ނޮވެމްބަރު  28

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 ބަހުސް ބަޖެޓާބެހޭ ދައުލަތުގެ ލަފާކުރައްވާ އަހަރަށް ވަނަ 2014 6.1
 

  ެޖަލްސާގައިވަނަ  9ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ، މި ދައުރުގ 

 

  ްމިނެޓްގެ  15މި ބަހުސްގައި ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށ

 ފުރުސަތު އެރުވުމަށް ޢާންމު ކޮމިޓީން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލަފާއަރުވާފައި

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
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 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .1

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  .2

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް .3

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .4

    ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .5

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .6

 އަޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު .7

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .8

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު .9

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .10

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .11

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .12

 ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .13

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .14

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ .15

 

  ިވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުން އެވަގުތު ބަޖެޓަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައ

އިތުރު މެންބަރަކުވެސް ފުރުސަތަށް  ދިމުންނާއި އަޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތު

 އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ، މި ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

 
 

 ާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ މިއަދުގެ ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވި

 

______________________ 


