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 ޖަލްސާވަނަ  24ވަަނ ދައުރުގެ ތިންވަނަ އަހަުރގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/3/24/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 (ވަސްދު ުބދަ) ، 2014 ޑިސެންބަރު 10 ތާރީޚު:

 1436 ޞަފަރު 18 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި 11:02ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

ނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:   އަށް 13:01ން  12:31 ޖަލްސާ މެދުކަ

ނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:  އަށް  15:01ން  14:12 ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަށް  15:57 :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 3:36 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:ޖަލްސާގައި 

 މެންބަރުން 33 ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު: :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 78 ހާޒިރުެވވަަޑއިގަތް ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 މޫސާ މަނިކު ރައީސް ނައިބު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

  

  

  
   

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 

 

 

 

 ލު ޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބި މަ ( 5)
 

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

 ާޖިނާއީ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތުލުސްޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވ 

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންގެ ބިލު ތުގެއައިޖުރާ

 

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 ،ްގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ާޤޫނނު ނަންބަުރ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުނ

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންގެ ަނއުމުގެ ބިލުއަށް އިޞްލާޙު ގެ( މާެބހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބި) 2002/1

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 އަހަރަށް ލަފާކުރާ ަވނަ 2015 ހުށަހެޅުއްވި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ޓްރެޜަރީ ެއންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ 

 ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުން ގެ ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރާ ބަޖެޓު ބަޖެުޓ، ދައުލަތުގެ

 ެވަނަ ިތންވަނަ ައހަރުގެ  2014 އޮތްގަިއ  2014 ޑިސެންބަރު 3 ،ފަށާފައިަވނީ ބަހުސް  ގެރިޕޯޓު އ

 ިި ވަނަ ޖަލްސާގައ 22ދައުރުގެ 

  ެ؛ވާހަކަދެްއކެވި މެންބަރުން 21އިތުރު ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އ 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .1

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .2

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .3

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .4

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .5

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .6

 ރިޔާޟް هللا މެންބަރު ޢަބްދު  ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ .7

 هللاޢަބްދު އީވާ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު .8

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .9

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .10
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 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .11

 ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  .12

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  .13

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .14

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް .15

 ޝާހިދު هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .16

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .17

 މަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ތި .18

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .19

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްާހމް އަޙްމަދު  .20

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .21

 

  ާ6.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ުބިލު، މިނިވަން  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާޫނނު ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/22 ނަްނބަރު ޤާނޫނ

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެޭހ ކޮމިޓީން

  ްއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ނުލިބޭ މި ބިލަށ 

 ިކޮމިޓީގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވީ، ހުށަހަޅުއްވައިދެއް މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

  ެ؛މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި 2ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އ 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .1

  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު .2

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 7)

 އަހަރަްށ  ވަނަ 2015 ހުަށހެޅުއްވި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ޓްރެޜަރީ ެއންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

 18ށް ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާ ަބޖެޓު ބަޖެުޓ، ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ

 ޅުއްވާފައިވޭ. އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ފާހެއްނުވި.އިޞްލާޙު ހުށަހަ

 

 

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 
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 2015  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރައްވައި ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، ބަޖެޓް ދިރާސާކުާރ

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ   

 މެންބަރުން  80 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  60 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  19 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  79 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  40 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
  

  ާ6.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

  ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރ
 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް ފާސްކުރުމާ މެދު 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  80 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  46 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  19 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  65 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަްށ ޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ދިވެހިރާއް 2010/22ޤާނޫނު ނަްނބަރ
 ވިފާސް
 
 

 .ިމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
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