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 ޖަލްސާ ވަނަ 12ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު އަންގާރަ( 2013 ނޮވެމްބަރު 19 ތާރީޚު:

 1435 މުޙައްރަމް 15 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 0F19:31 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި:

1F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:
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 ގައި  10:11

 ގައި 11:03 ފެށި ގަޑި:

 އަށް 1:00ން  12:27 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 1:01މެންދުރު  ފެށި ގަޑި:

 އަށް 3:35ން  3:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 4:22ހަވީރު  ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 50ގަޑިއިރާއި  4 ވަގުތު:ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ 

 

 18ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ، މެންބަރުން 32ވަގުތުކޮޅު ކުރިން ސްހު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

ތިންވަނަ ، މެންބަރުން 26 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން، މެންބަރުން

  މެންބަރުން 7ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު 
 

   ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  

  ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 
                                                 

 މިނެޓަށް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި 30ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ޖަލްސާގެ ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ،  - 1
ާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެންބަރަކު އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން، ރިޔ - 2

 ހުވަސްގުތުކޮޅާއެކު ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 2013ނޮވެމްބަރު  20

 ދުވަހު ބުދަވާ 
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

-- 
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  އިން 2013/3/12އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.1

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 ބަޖެޓާބެހޭ ދައުލަތުގެ ލަފާކުރައްވާ އަހަރަށް ވަނަ 2014 6.1

 ކުރިއަށް ގެންދެވުންބަހުސް
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/3/12އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 )ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 5(އަށް  2013/54ން  2013/50 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ •

o ީވަނަ ޖަލްސާ 5 ދައުރުގެތިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއw ްވަނަ  9އިން ފެށިގެނ

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ތައް ޔައުމިއްޔާ މި .ޖަލްސާގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް

 ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް 

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ  ،ތަކަކީމި ޔައުމިއްޔާ ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

 .ނިންމައިފިން ތަކެއްކަމަށްޔައުމިއްޔާ

 

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.1

 

 ގައި ސުލޫކު ކޮމިޓީ  11:15 -1

 ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ  11:15 -2

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރައްވާ  2014ގައި  14:00 -3
 ކޮމިޓީ 

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 ކުރިއަށް ގެންދެވުން ބަހުސް ބަޖެޓާބެހޭ ދައުލަތުގެ ލަފާކުރައްވާ އަހަރަށް ވަނަ 2014 6.1
 

 ްވަނަ ދުވަސް 2ގެންދެވި ކުރިއަށް މިއަދަކީ، މި ބަހުސ 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .1

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް  .2

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  .3

 މަޢުޞޫމް هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4
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 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  .5

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .6

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  .7

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  .8

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  .9

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  .10

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު .11

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .12

 ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  .13

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  .14

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު .15

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް .16

 ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު .17

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .18

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .19

 ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .20

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވައިކަރަދޫ  .21

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީން  .22

 

  ިވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުން އެވަގުތު ބަޖެޓަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައ

އިތުރު މެންބަރަކުވެސް ފުރުސަތަށް  މުންނާއި އަދިޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތު

 އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ، މި ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

 

 ާރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، މިއަދުގެ ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވި

 

______________________ 


