ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

p.

ޖަލްސާ:

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  20ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚު:

 25ޑިސެމްބަރު ) 2013ބުދަ ދުވަސް(
 22ޞަފަރު 1435

ތަން:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ

ފެށި ގަޑި:

ހެނދުނު  9:31 1ގައި

ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 10:30ން  11:00އަށް

ފެށި ގަޑި:

 11:05ގައި

 26ޑިސެމްބަރު 2013

 2 11:09ގައި

ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

ދެން މަޖިލީހުގެ

1

F0

F

ފެށި ގަޑި:

މެންދުރުފަހު  3:38ގައި

ނިމުނު ގަޑި:

މެންދުރުފަހު  3:42ގައި

ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 1ގަޑިއިރާއި  07މިނެޓް

މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ:

ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން

ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ

 45މެންބަރުން ،ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން
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މެންބަރުން ،ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން  28މެންބަރުން

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް

 -1ޖަލްސާގެ ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ ،ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ  30މިނެޓަށް ފަސްކުރެއްވި
 -2ބަޖެޓް ރިޕޯޓާގުޅިގެން މެންބަރުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިޑަރު
އެދިވަޑައިގަތުމުން ،ރިޔާސަތުން އެ ފުރުސަތު އެރުވުމަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

1

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
--

2

އެޖެންޑާ ނަންބަރު :އޖ 20 /3 /2013 /އިން
ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:
) (3

ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން
3.1

) (4

ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން
4.1

) (7

އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން

މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު
7.1

ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ޤާނޫނު
11 /2009

ނަންބަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ނައިބުގެ

)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި
މުސާރައާއި

އެހެނިހެން

ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ
ކިޔުން އިއްވުން
) (11

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
11.1

 2014ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ،ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ
ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

3

) (3

ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން
3.1

އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން )އެޖެންޑާ ނަންބަރު :އޖ(20 /3 /2013 /

4.1

މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
 11:15 .1ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީ
 11:15 .2ގައި ސުލޫކު ކޮމިޓީ
 11:15 .3ގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
 14:00 .4ގައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
 20:30 .5ގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީ

) (7

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
7 .1

ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 11 /2009
)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ
ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން


ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11 /2009ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ
މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

)  (11ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
11.1

 2014ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ،ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި
ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް


މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ،ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ،މާމިގިލި ދާއިރާގެ
މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް



މި ރިޕޯޓަށް  51އިޞްލާޙެއް ލިބިފައިވޭ .އެހެންކަމުން ،އެ އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހަށް
ހުށަހެޅުމަށާއި އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން
އެރިވި.
4



މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  2ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވޭ.



އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާމެދު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުން،
ސިޔާސީ

ޕާޓީތަކުގެ

ލީޑަރުންނާއެކު

މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް

ރިޔާސަތުން

ޖަލްސާ

މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި


ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީއާބެހޭ ކޮމްޕޯނަންޓްތައް ބައްލަވައި ،ގެންނަވަންޖެހޭ
ބަދަލުތަކާއެކު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ބަޖެޓް ކޮމިޓީއަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށް
ނިންމަވައި ،މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.

______________________
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