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 ޖަލްސާ ޚާއްޞަވަނަ  1ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ  ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު އަންގާރަ( 2014ޖެނުއަރީ  14 ތާރީޚު:

 1435ރަބީޢުލްއައްވަލް  13 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:02 ނުހެނދު ފެށި ގަޑި:

0F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

1
 ގައި 9:16

 ގައި 13:49 :މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ފެށި ގަޑި

 ގައި 14:30 މެންދުރު މުނު ގަޑި:ނި

 މިނެޓް 55 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 45 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 42ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   

 

 

 

 

                                                 
 ޝްވަރާކުރެއްވުމަށްމެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރާ މަ -1

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ގެ ން މަޖިލީހުދެ

އް އޮންނާނެ ޖަލްސާއެ

ން ދުވަހެއް އިޢުލާ

 ނުކުރައްވާ
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

 

... 
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  1/ޚޞ/2014/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުއެޖެންޑާ އިޢުލާންހުގެ ދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ޢީ ބަހުސްއިބްތިދާ )9(

 މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 މުދަލާއި( 2011/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޙަސަން ރަފީޤް

 ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ނެގުމުގެ ޓެކްސް އަގުން ޚިދުމަތުގެ

 ބިލު
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )1/ޚޞ/2014/އޖ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ވުރެ މިންވަރަށް ހުށަހެޅުއްވި ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ދައުލަތުގެ އަހަރުގެ 2014މި ޖަލްސާއަކީ،  4.1

 ހުށަހެޅިފައިވާ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އާމްދަނީ ބަޖެޓްގައި ފާސްކުރެވުނުއިރު މަޖިލީހުން އިތުރުކޮށް

 ފަހު އަހަރުގެ މިދިޔަ ނުވަނީސް ފާސް ބިލުތައް ފޮނުއްވި ސަރުކާރުން މަގުފަހިކުރުމަށް ކަންކަމަށް

 ބަޖެޓް ނުލިބިއޮތުމަކީ ޙައްލެއް މިކަމަށް ވަންދެން ދެމަސްދުވަސް ،ކަމަށާއި ނިމިފައި ވަނީ ދައުރު

 ރައްޔިތުން ދައުލަތާއި، ގެއްލުން މިކަމުގެ ކަމަށާއި، ހުރަހަކަށްވާނެ ވަރަށްބޮޑު އޮތް ކުރުމަށް ތަންފީޛް

 މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި މިކަން ވިދާޅުވެ، ކަމަށް ޖެހޭނެ ތަޙައްމަލުކުރަން

) ޤާނޫނު ނެގުމުގެ ޓެކްސް އަގުން ޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި( 2011/10 ންބަރުނަ ޤާނޫނު ފޮނުއްވާފައިވާ،

) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ބިލާއި، ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް

 ބޭރުގައި ދައުރުން ނިންމެވުމަށްޓަކައި، ގޮތެއް ލީހުންމަޖި މެދު ބިލާ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް

ސިޓީ  މެންބަރުން 27 މަޖިލީހުގެ އެދިވަޑައިގެން ދިނުން ބާއްވައި ޖަލްސާއެއް މަޖިލީހުގެ

ބޭއްވޭ  ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން 33ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދުގެ ރައްފޮނުއްވާފައިވާތީ، 

 ޖަލްސާއެއްކަމުގައި އިޢުލާންކުރެއްވި.

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް )9(
 

 ޙަސަން ރަފީޤް މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ނެގުމުގެ ޓެކްސް އަގުން ޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި( 2011/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު
 

 ެރައްޔިތުންގެ ބޭއްވުން ގައި 2013 ޑިސެމްބަރ 24 އިއްވާފައިވަނީ ކިޔުން ފުރަތަމަ މިބިލުގ 

 ޖަލްސާގައި ވަނަ 19 ދައުރުގެ ތިންވަނަ އަހަރުގެ ވަނަ 2013 މަޖިލީހުގެ
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 ިމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ މަޖިލީހަށް ބިލު މ 

 ޙަސަން ރަފީޤް މުޙަންމަދު

 
 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ނުނިމޭ) ފުޅު(ވާހަކަ ޢަބްދުއްރަހީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 

  ެރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.  ،ޖަލްސާގެ ވަގުތުހަމަވުމުންމިއަދުގ 

 

______________________ 


