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 ޖަލްސާ ވަނަ 21ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ބުރާސްފަތި( 2013 ޑިސެމްބަރު 26 ތާރީޚު:

  1435 ޞަފަރު 23 

 ގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ތަން:

 ގައި 0F19:15 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި:

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:01 ފެށި ގަޑި:

 އަށް 1:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 1:01 ފެށި ގަޑި:

 އަށް 4:00ން  3:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 4:00 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 5:05ހަވީރު  ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 18ގަޑިއިރާއި  6 ޖުމްލަ ވަގުތު:ޖަލްސާގައި ހޭދަވި 

 

 33ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން ، މެންބަރުން 46ވަގުތުކޮޅު ކުރިން ސްހު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

ތިންވަނަ ، މެންބަރުން 36ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން ، މެންބަރުން

 މެންބަރުން 16ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން 

 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން  

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު   

           

                                                 
 މިނެޓަށް ފަސްކުރެއްވި 15ޖަލްސާގެ ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ  -1

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 2013ޑިސެމްބަރ  29 

 ދުވަހު އާދީއްތަވާ 



 2 

     

 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
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  އިން 2013/3/21އެޖެންޑާ 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 ކޮމިޓީތަކުން )11(

 ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓް ،ބަޖެޓް ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 2014 11.1

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/3/21އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.1

 

 ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީ  11:15 .1

 ގައި ސުލޫކު ކޮމިޓީ 11:15 .2

 ގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓީ 11:15 .3

 ގައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ 14:00 .4

 ތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަ 20:30 .5

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓް ،ބަޖެޓް ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 2014 11.1

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ
 

  ެވަނަ ޖަލްސާގައި. 20ބަޖެޓް ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ މި ދައުރުގ 

 

 ްކޮމިޓީން ގެންނަވާފައިވާ ބަދަލާއެކު  ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ބަޔަށް ބަޖެޓ

އެ ރިޕޯޓު އަލުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު އެރުވި

 
  ެއެއަށްފަހު، މި ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށާއި އ

 ށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު އެރުވިތާއީދު ހޯއްދެވުމައިޞްލާޙުތަކަށް 

 
  ްއިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނި. އަދި ޖުމަލް  33މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މި ރިޕޯޓަށ

 އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވޭ 35ބަޖެޓަށް 

 

  ްޢާންމު ކޮމިޓީން ލަފާދެއްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ

 މިނެޓްގެ ފުރުސަތު އެރުވި 7ރުސަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ފު
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 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  .1

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން .2

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .3

 މަޢުޞޫމްهللا މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާއިރާގެ  .4

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .5

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .6

  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .7

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު .8

 އަޙްމަދު ސަލީމްއޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  .9

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު .10

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .11

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް .12

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .13

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު .14

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ  .15

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް .16

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .17

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު .18

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ .19

 ން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައި .20

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް .21

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ .22
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 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .23

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .24

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .25

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  .26

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .27

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް  .28

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .29

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  .30

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  .31

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .32

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  .33

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .34

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .35

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  .36
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