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 ޖަލްސާ ވަނަ 13ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ބުދަ( 2013 ނޮވެމްބަރު 20 ތާރީޚު:

 1435 މުޙައްރަމް 16 

 ގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ތަން:

 ގައި 0F19:30 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި:

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:00 ފެށި ގަޑި:

1F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

2
 ގައި  12:04

 ގައި 1:01މެންދުރު  ފެށި ގަޑި:

2F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

3
 ގައި 2:10

 ގައި 2:30މެންދުރުފަހު  ފެށި ގަޑި:

 އަށް 3:30ން  3:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 4:20ހަވީރު  ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 33ގަޑިއިރާއި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 24ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ، މެންބަރުން 36ވަގުތުކޮޅު ކުރިން ސްހު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

ތިންވަނަ ، މެންބަރުން 30 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން، މެންބަރުން

  މެންބަރުން 10ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު 
 

 

                                                 
 މިނެޓަށް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި 30ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ޖަލްސާގެ ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ،  - 1

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެންބަރަކު އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުމަށް  - 2
 ހުވަސްގުތުކޮޅާއެކު ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވިމެންބަރުންގެ މައިކް ސިސްޓަމްތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑައިގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން، ޖަލްސާ  - 3

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 2013ނޮވެމްބަރު  21

 ދުވަހު ބުރާސްފަތިވާ 
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   ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  

  ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

    

 

        
 ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަންމިއަދުގެ 

-- 
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  އިން 2013/3/13އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.1

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 މެންބަރަކު ތެރެއިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް 6.1

 މެންބަރަކު ބަދަލުގައި މެންބަރުގެ އެ ،ދެއްވާފައިވާތީ އިސްތިޢުފާ

 2008/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި

) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 4 ގެ) ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް(

 އިޖާބަދެއްވި އެކަމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ޢާންމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ

 ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ

 ގައިވާ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 171 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ،ނަންފުޅުތައް

 މައްސަލަ މި ،އިޢުލާންކުރުމާއި މަޖިލީހުގައި ގޮތުގެމަތިން

 ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ ނިންމެވުމަށް ގޮތެއް ދިރާސާކުރައްވައި

 މައްސަލަ ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް

 ބަޖެޓާބެހޭ ދައުލަތުގެ ލަފާކުރައްވާ އަހަރަށް ވަނަ 2014 6.2

 ކުރިއަށް ގެންދެވުންބަހުސް
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 ންއިޢުލާންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ ދުވަ )3(

 )2013/3/13އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.1

 

 ކު ކޮމިޓީ ގައި ސުލޫ 11:15 -1

 ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ  ގައި ޤައުމީ 11:15 -2

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

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 އެ ،ދެއްވާފައިވާތީ އިސްތިޢުފާ މެންބަރަކު ތެރެއިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް 6.1

 2008/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި މެންބަރަކު ބަދަލުގައި މެންބަރުގެ

 ޢާންމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 4 ގެ) ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް(

 ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ އިޖާބަދެއްވި އެކަމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން

 މަޖިލީހުގައި ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 171 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ،ނަންފުޅުތައް

 ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ ނިންމެވުމަށް ގޮތެއް ދިރާސާކުރައްވައި މައްސަލަ މި ،އިޢުލާންކުރުމާއި

 މައްސަލަ ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް
 

  ްއިއްވައިދެއްވީ، ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށ

 .މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
 

  ްމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށ

 .ވިވެފޮނުއް
 

 ކުރިއަށް ގެންދެވުން ބަހުސް ބަޖެޓާބެހޭ ދައުލަތުގެ ލަފާކުރައްވާ އަހަރަށް ވަނަ 2014 6.1
 

 ްވަނަ ދުވަސް 3ގެންދެވި ކުރިއަށް މިއަދަކީ، މި ބަހުސ 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު .1
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 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .2

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު .3

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް .4

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު .5

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .6

   ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ .7

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .8

 މީރުމެންބަރު އަޙްމަދު ސަ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ .9

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .10

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .11

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު .12

 ޙަމީދުهللا ންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެ .13

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .14

 މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީމަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ  .15
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