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 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

 ޖަލްސާ ވަނަ 30 ދައުރުގެ ތިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2010 : ޖަލްސާ

 ) ބުދަ ( 2010 ٬ ޑިސެމްބަރ 29 : ތާރީޚު

 1432 މުޙައްރަމް 23

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ : ތަން

 ގައި 13:36 މެންދުރު : ގަޑި ފެށި

 ގައި 14:17 މެންދުރުފަހު : ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 41 : ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު ޖަލްސާގައި

 މެންބަރުން 76 : ހާޒިރީ

 މަޖިލީހުގެ ދެން

 ލްސާއެއް އޮންނާނީ ޖަ

 2010 ޑިސެމްބަރ 30

ދުވަހު ބުރާސްފަތި ވާ



2 

 އިން 30 / 3 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު

: ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން

 ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުން ދުވަ ) 3 (

 އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ) 4 (

 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތްް 4.1

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ) 12 (

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 2011 12.1
 ވޯޓަށް އެއްސެވުން އިޞްލާޙުތަކަށް

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހުން 2011 12.2
ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން
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 ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުންްް ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުންްް ) 3 (

 ) 30 / 3 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު ( އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1 3.1

 އެހުންް އެހުންް ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ) 12 (

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް 2011 2011 12.1 12.1

 އެއްސެވުން އެއްސެވުން

 . ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައިވާ 3 ގެ ދަށުން ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 83 ގަވާއިދުގެ §

 . ހުށަހެޅުމަކަށް ވޯޓަށް ނައައްސަވާ 2 މި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން §

 . ހުށަހެޅުމަކަށް 1 ވޯޓަށް އަައްސެވީ §

 : އޭގެ ވޯޓު ނަތީޖާ ވޯޓަށް އެއްސެވި ހުށަހެޅުމާއި ތިރީގައި އެވަނީ، §

 ‐ 1 ހުށަހެޅުން §

 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 422999 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ ކޯޑު ނަންބަރު 2011
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ބަޖެޓުގައި މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކޮށް، 7710000 ހިމެނިފައިވާ

 މިލިއަން 7710000 މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ އައިޓަމެއް އިތުރުކޮށް، އެއައިޓަމަށް މި އުނިކުރި
 . ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުން

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

o ުމެންބަރުން 77 : މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 76 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 38 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 35 : ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ : - 

o ިމެންބަރުން 73 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ
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o ުމެންބަރުން 37 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް 2 ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 83 ގަވާއިދުގެ §

 . ނައައްސަވާ

 . ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ 16 ރެކޮމެންޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓަށް §

 ހުށަހެޅުމެއް 2 އަދި . ހުށަހެޅުމަކަށް ވޯޓަށް ނައައްސަވާ 10 މި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން §

 . ފާހެއްނުވި ވޯޓަށް އައްސަވައި

 : އޭގެ ވޯޓު ނަތީޖާ ވޯޓަށް އައްސަވައި ފާސްވެފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ތިރީގައި އެވަނީ، §

 ‐ 1 ހުށަހެޅުން §

 ވަނަ 10 ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓްގެ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ބަޖެޓް ދިރާސަކުރައްވާ ކޮމިޓީން
 ނުކުތާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަން

 ވަނަ އަހަރަށް 2011 ގެ ދަށުން ) ޕީ . އައި . އެސް . ޕީ ( ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓުމަންޓް ޕޮރޮގްރާމް "
 ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބަޖެޓްގައި 3 ންގުމަށްޓަކައި ޖަދުވަލް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޕޮރޮގްރާމްތައް ހި

 ގެ ދަށުނާއި، ) ޕީ . އައި . އެސް . ޕީ ( އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮރޮގްރާމް . ހިމެނުމަށް
 އެނޫން ގޮތްގޮތުންވެސް ބަނދަރުހެދުމާއި، ފަޅުފުންކޮށްދެއްވުމާއި، ބަނދަރު މަރާތުމާތު ކޮށްދެއްވުމާއި،

 އެޅުމާއި، ތޮށިލުމާއި، ކޯޒުވޭހެދުމާއި،  ބިންހިއްކުމާއި، ބަނދަރުމަތީ ވަސީލަތްތަށް ފާލަން
 އުފައްދަވައިދެއްވުމާއި، މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ވަސީލަތްތައް ރަށްރަށުުުގައި

 ށް ބެއްލެވުމާއި، ބޭނުން އެކަމަކަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަ ޤާއިމްކޮށްދެއްވުމުގައި
 ޖެެހިފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑުކަމުގެ ތަރުތީބަށާއި، މީގެކުރިން އެއްފަހަރުވެސް އެއްގޮތަކަށްވެސް ހައްލެއް
 ހޯއްދަވައިދެއްވިފައިނުވާ ރަށްރަށަށް އިސްކަން ދެއްވާ އުސޫލަކުން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަވާ ރަށްރަށް

 ." ކަނޑައެޅުއްވުން

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

o ުމެންބަރުން 77 : މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 76 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 69 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 03 : ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ިމެންބަރު 01 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ވޯޓުދެއްވ
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o ިމެންބަރުން 72 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ުމެންބަރުން 37 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 ‐ 2 ހުށަހެޅުން §

 ވަނަ 12 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓްގެ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ
 . ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުން ނުކުތާ

 ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި، ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކަށް އެހީވުމަށާއި، ޤައުމީ "
 އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަރުވައި، ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުއްވުމަށް

 ބާވީސް މިލިޔަން ތިންސަތޭކަ ސަތާރަހާސް ( ރުފިޔާ 22,317,488 ވާފައިވާ ޖުމްލަ ބަޖެޓްކުރައް
 ގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމަވާ ) ހަަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހައަށް ރުފިޔާ

 ންގެ އިންޖީނުގެ ނެތް ގޮތެއްގެމަތީން، ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެތަކަށާއި ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނީގެ ނުވަަތަ ރައްޔިތު
 ." އެރަށަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކަށްވެސް އެހީ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން ٬ ރަށްރަށުގައި

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

o ުމެންބަރުން 77 : މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 76 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ެމެންބަރުން 66 : ޢަދަދު ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ 

o ުމެންބަރުން 05 : ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެން މެންބަރު 02 : ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ 

o ިމެންބަރުން 71 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ުމެންބަރުން 36 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 ‐ 3 ހުށަހެޅުން §

 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ 2011 " ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން "
 މިސުރުޚީގެ ދަށުން އަންނަނިވި " މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް " ރިޕޯޓުގައި

 ރެކޮމެންޑޭޝަން ހިމެނުން
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ (..)

 މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރުން
 ) ޕީ . އައި . އެސް . ޕީ ( ގްރާމް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމަށް ވުމާއެކު، ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮ

ގައި ހިމެނިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ އަދި ލޯނު އެހީއާއި ވަކިވަކި އަމިއްލަ 2011
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 ފަރުދުންގެ އެހީގައި ފައިސާ ކަނޑައެޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް
 ހުން އެންމަހު އެމަޝްރޫޢުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޚަރަދު އެޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލައި ވަޒަންކޮށް، ކޮންމެ ތިންމަ

 ތަފްޞީލާއި އެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތުގެ މިންވަރާއި ފެންވަރު ހާމަކޮށްދޭ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް
 . އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓިގައި ގަވާއިދުން ޝާޢިއުކުރަންވާނެއެވެ

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

o ަމެންބަރުން 77 : ޢަދަދު މަޖިލީހުގެ ޖުމްލ 

o ުމެންބަރުން 76 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 71 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 02 : ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެން މެންބަރު 02 : ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ 

o ިމެންބަރުން 73 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ުމެންބަރުން 37 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 ‐ 4 ހުށަހެޅުން §

 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ 2011 " ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން "
 މިސުރުޚީގެ ދަށުން އަންނަނިވި " މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް " ރިޕޯޓުގައި

 ރެކޮމެންޑޭޝަން ހިމެނުން
 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްވިއިރު ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް 2011

 ން އެދިވަޑައިގަތުމާއެކު " ކޮމިޓީ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ " ޕްރޮގްރާމްގެ ތަފްޞީލެއް ދެއްވާފައިނުވާތީ،
 ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތާއި އެއްފަދައިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ) ގައި އެވާ 3 މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލް ( ދެއްވާފައިވާ

 ފުރިހަމަކޮށް، މަޝްރޫޢުގެ ނަމާއި މަޝްރޫޢު ހިންގޭނެ ރަށްރަށާއި މަޝްރޫޢަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ބަޖެޓް
 ނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވާއިރު، ޕަބްލިކް ވަ 2012 ސާފޮކޮށް ދޭހަވާގޮތަށް،

 ސެކްޓަރ އިންވެސްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތަފްޞީލް ހުށަހެޅުއްވުން

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

o ުމެންބަރުން 77 : މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 76 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ިމެންބަރުން 70 : މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވ 

o ުމެންބަރުން 02 : ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ
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o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެން މެންބަރު 02 : ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ 

o ިމެންބަރުން 72 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ްމެންބަރުން 37 : ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްވުމަށ 

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން 2011 2011 12.2 12.2

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ٬ 2011 ހުށަހެޅުމާއެކު 5 ފާސްވި §

 ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛
 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

o ަމެންބަރުން 77 : ޢަދަދު މަޖިލީހުގެ ޖުމްލ 

o ުމެންބަރުން 76 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުން މެންބަރު 69 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުން މެންބަރު 04 : ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެމެންބަރު 1 : ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ 

o ިމެންބަރުން 73 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ުމެންބަރުން 37 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 ބަޖެޓް ފާސްވި §

 މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން މި ޖަލްސާ §

. ނިންމަވާލެއްވީ


