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 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

 ޖަލްސާ ވަނަ 26 ދައުރުގެ ތިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2010 : ޖަލްސާ

 ) ދުވަސް ހޯމަަ ( 2010 ٬ ޑިސެމްބަރ 20 : ތާރީޚު

 1432 މުޙައްރަމް 14

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ : ތަން

 ގައި 9:26 1 ހެނދުނު : ފެށި ގަޑި

 ގައި 11:06 ން 10:29 : އިންޓަވަލް

 ގައި 13:30 ން 12:29 : ހުސްވަގުތުކޮޅު

 އަަށް 16:02 ން 15:00 : ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު

 ގައި 17:59 ހަވީރު : ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 53 ގަޑިއިރާއި 5 : ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު ޖަލްސާގައި

 ٬ މެންބަރުން 47 މެންބަރުން، އިންޓަވަލް ފަހުން 50 އިންޓަވަލް ކުރިން : ހާޒިރީ

 51 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން ٬ މެންބަރުން 61 ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން

 މެންބަރުން

 ބެއްލެވުމަށްފަހު، ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވީ މިނެޓަށް 5 ތީ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފައިނުވާ - 1

 މަޖިލީހުގެ ދެން

 ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ

 2010 ޑިސެމްބަރ 20

ގެ ރޭ ވާ ހޯމަ ދުވަހު
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 އިން 26 / 3 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު

: ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން

 ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުން ދުވަ ) 3 (

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ) 4 (

 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް 4.1

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ) 11 (

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 2011 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 11.1
 ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ) 9 (

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާބެހޭ ބަހުސް 2011 9.1
 ކުރިއަށްގެންދެވުން

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ) 12 (

 ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް 12.1

ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުންް
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 ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން ދުވަ ދުވަ ) ) 3 3 ( (

 ) 26 / 3 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު ( އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ) 4 (

 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް؛ މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް؛ 4.1 4.1

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި 2011 ގައި 9:30 . 1

 ކޮމިޓީ

 ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީ 9:30 . 2

 މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ގައި މިނިވަން 11:15 . 3

 އުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ ޤަ ގައި 11:15 . 4

 ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ގައި 12:30 . 5

 ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

 ގައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ 14:45 . 6

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ) 11 (

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން 2011 2011 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 11 11 1. 1.

 ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 މިރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު، §

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް

 ދެއްކެވި މެންބަރުން ވާހަކަ §

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް . 1

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު . 2

 ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެން ނެތުމުން، އިތުރު އެއްވެސް މެންބަރަކު ވާހަކަ މިރިޕޯޓަށް §

އެއްސެވުން މިހިސާބުން ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވީ، އަދި މިރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް
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 ކަމަށް ރިޔާސަތުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގައި އެހުމަށް އޮންނާނީ މިއަދުގެ ވޯޓަށް

 އިޢުލާންކުރެއްވި

 ބަހުސް ބަހުސް އިބްތިދާއީ އިބްތިދާއީ ) 9 (

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާބެހޭ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުން ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާބެހޭ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުން 2011 2011 9.1 9.1

 ވަނަ ދުވަސް 2 މިއަދަކީ މި ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ §

 ؛ ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުން

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ . 1

 ލަޠީފް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން . 2

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު . 3

 ޔާމީން هللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު . 4

 هللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު . 5

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު . 6

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ . 7

 هللا ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު . 8

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު . 9

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ) 12 (

 ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް 12.1 12.1

 އެއްސެވުން އެއްސެވުން

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން 2011 އޮފީހުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ §

ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
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 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

o ުމެންބަރުން 77 : މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 54 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 53 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ : ‐ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ : ‐ 

o ިމެންބަރުން 53 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ްމެންބަރުން 27 : ވާ ޢަދަދު ފާސްވުމަށް ބޭނުނ 

 ފާސްވި §

 ) ) ކުރިއަށް ގެންދެވުން ކުރިއަށް ގެންދެވުން ( ( އިބްތިދާއީ ބަހުސް އިބްތިދާއީ ބަހުސް ) 9 (

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާބެހޭ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުން ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާބެހޭ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުން 2011 2011 9.1 9.1

 ؛ ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުން

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ . 10

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު ދުވާފަރު ދާއިރާގެ . 11

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު . 12

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ . 13

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން . 14

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު . 15

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު . 16

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ . 17

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ . 18

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު . 19

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު . 20
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 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ފަރެސްމަތޮޑާ ދާއިރާގެ . 21

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް . 22

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ . 23

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު . 24

 . މެންބަރުން ވާހަކަ ދެއްކެވި 24 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި §

 ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް §

ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ


