ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

p.

ޖަލްސާ:

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  16ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚު:

 26ނޮވެމްބަރު ) 2013އަންގާރަ ދުވަސް(
 22މުޙައްރަމް 1435

ތަން:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ

ފެށި ގަޑި:

ހެނދުނު  9:30 1ގައި

ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 10:30ން  11:00އަށް

ފެށި ގަޑި:

 11:00ގައި

ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 12:30ން  1:00އަށް

ފެށި ގަޑި:

 1:00ގައި

ނިމުނު ގަޑި:

މެންދުރުފަހު  2:30ގައި

ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 4ގަޑިއިރު

މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ:

ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން

ދެން މަޖިލީހުގެ

F0

ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ
 3ޑިސެމްބަރ 2013
ވާ އަންގާރަ ދުވަހު

 36މެންބަރުން ،ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން

މެންބަރުން .ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން  58މެންބަރުން

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް
ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު

 -1ޖަލްސާގެ ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ ،ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ  30މިނެޓަށް ފަސްކުރެއްވި

1

32

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1 /66ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  (3އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން ،އެ ބިލު
ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން
<<<
 2013ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލޯނުތަކުގައި ހިމެނޭ "ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާތްގަނޑަކަށް 15 ,000 ,000
)ފަނަރަ މިލިއަން( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް ޖެހޭ ކުވޭތު ދީނާރު ލޯނު" ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ލޯނުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުއްދަދެއްވާފައިވަނިކޮށް ،ލޯނުގެ ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތުތައް ފޮނުއްވާފައިވާއިރު ،ބައެއް
މަޢުލޫމާތުތައް ބަދަލުވެފައިވީނަމަވެސް ،މި ލޯނާގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމު ކުޑަވެފައިވުމާއެކު މި
ލޯނު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގެވުމާމެދު ކޮމިޓީން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެއްބަސްވާކަމަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި
ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުން

2

އެޖެންޑާ ނަންބަރު :އޖ 16 /3 /2013 /އިން
ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:
) (3

ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން
3.1

) (4

ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން
4.1

) (6

އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން

މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
6.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ(

ދަށުން

ގެ

ވަޒީރުންގެ

މަޖިލީހަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ  6ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ
)ރ(

ގައިވާ

ރައްޔިތުންގެ

ގޮތުގެމަތިން

މަޖިލީހުގެ

ރުހުން

ހޯދުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 171
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް
ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ
) (9

އިބްތިދާއީ ބަހުސް
9.1

އުތުރު

މާފަންނު

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،

ދާއިރާގެ
ޤާނޫނު

މެންބަރު
ނަންބަރު

އިމްތިޔާޒް
1 /66

ފަހުމީ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  (3އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
9.2

އުތުރު

މާފަންނު

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،

ދާއިރާގެ
ޤާނޫނު

މެންބަރު
ނަންބަރު

އިމްތިޔާޒް

10 /68

ފަހުމީ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  (4އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
) (11

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
11.1

2013

ވަނަ

އަހަރު

ދިވެހި

ސަރުކާރުން

ނެންގެވުމަށް

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލޯނުތަކުގައި ހިމެނޭ "ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި ފެނާއި
ނިޒާމް

ނަރުދަމާގެ

ޤާއިމްކުރުމަށް

ބޭނުންވާ

ގާތްގަނޑަކަށް

) 15,000,000ފަނަރަ މިލިއަން( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް ޖެހޭ ކުވޭތު
ދީނާރު ލޯނު" ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ލޯނުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް
3

ގެންދިއުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުއްދަދެއްވާފައިވަނިކޮށް ،ލޯނުގެ
ފުރަތަމަ

މަޢުލޫމާތުތައް

ބައެއް

ފޮނުއްވާފައިވާއިރު،

މަޢުލޫމާތު

ބަދަލުވެފައިވާތީ ،އެ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި
ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
11.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ،ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައްޔާއި،
ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ މަރުހަލާގައި ،ކީރިތި ޤުރުއާން އެއީ ،މަޖުބޫރު
މާއްދާއެއްކަމަށް،
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ޤައުމީ

މަންހަޖުގައި

ކަނޑައެޅުމާ

ގުޅޭގޮތުން

ޤައުމީ

ތަރައްޤީގެ

ކޮމިޓީން

ޤަރާރު،

ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
11.3

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5 /2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް
އިޞްލާޙު

ބިލު،

ގެނައުމުގެ

ޤައުމީ

ކޮމިޓީން

ތަރައްޤީގެ

ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
) (12

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
12.1

ދުވަހުގެ

ތެރެއިން

މަސައްކަތްތަކުގެ

ވޯޓުން

ހިސާބަށް

ނިންމާ

ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން
) (13

އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް
11.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ،ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައްޔާއި،
ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ މަރުހަލާގައި ،ކީރިތި ޤުރުއާން އެއީ ،މަޖުބޫރު
މާއްދާއެއްކަމަށް،
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ޤައުމީ

މަންހަޖުގައި

ކަނޑައެޅުމާ

ގުޅޭގޮތުން

ޤައުމީ

ތަރައްޤީގެ

ކޮމިޓީން

ޤަރާރު،

ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
11.3

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5 /2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް
އިޞްލާޙު

ބިލު،

ގެނައުމުގެ

ތަރައްޤީގެ

ޤައުމީ

ކޮމިޓީން

ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
9.2

އުތުރު

މާފަންނު

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،

ދާއިރާގެ
ޤާނޫނު

މެންބަރު
ނަންބަރު

އިމްތިޔާޒް

10 /68

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  (4އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

4

ފަހުމީ

) (3

ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން
3.1

އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން )އެޖެންޑާ ނަންބަރު :އޖ(16 /3 /2013 /

4.1

މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
-1

 9:30ގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

-2

 11:15ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ

-3

14:00

ގައި

ހާލުގައި

ސުނާމީގައި

ޖެހުނު

މީހުންގެ

ޝަކުވާތަކާއި

ގެދޮރުގެ

މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

) (6

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
6.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ
މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ

 6ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހަށް

އިއްވައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ގަވާއިދުގެ  171ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް
މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ ،މަޖިލީހުގެ އަމީން
ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު



މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ
ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި

) (9

އިބްތިދާއީ ބަހުސް
9.1

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 1 /66
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  (3އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު


މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީ 29 ،އޮކްޓޯބަރ  2013ގައި ބޭއްވުނު
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  8ވަނަ ޖަލްސާގައި
5



މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ،މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް
ފަހުމީ



ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން
 .1މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ
 .2ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދާ
 .3ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
 .4ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް
.5

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް

)ދެފަހަރު ވާހަކަދެއްކެވި(

 .6މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު


މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު
ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި އަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް
ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު ،މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

9.2

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
) 10 /68ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  (4އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު


މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީ 29 ،އޮކްޓޯބަރ  2013ގައި ބޭއްވުނު
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  8ވަނަ ޖަލްސާގައި



މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ،މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް
ފަހުމީ



ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން
 .1މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް
 .2ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް
 .3ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

6



އިބްތިދާއީ

ބަހުސަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ވަގުތު

މި

ހަމަވުމުން،

ބިލުގެ

ބަހުސް

މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

)  (11ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
11.1

 2013ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލޯނުތަކުގައި ހިމެނޭ "ޏ.
ފުވައްމުލަކުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާތްގަނޑަކަށް 15 ,000 ,000
)ފަނަރަ މިލިއަން( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް ޖެހޭ ކުވޭތު ދީނާރު ލޯނު" ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ލޯނުގެ
ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުއްދަދެއްވާފައިވަނިކޮށް ،ލޯނުގެ ފުރަތަމަ
މަޢުލޫމާތުތައް ފޮނުއްވާފައިވާއިރު ،ބައެއް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެފައިވާތީ ،އެ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު
ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް


މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ،މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ނޮޅިވަރަމް
ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު



މި

ރިޕޯޓަށް

އިޞްލާޙު

ހުށަހެޅުއްވުމަށް

މެންބަރުންނަށް

ފުރުސަތު

އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވޭ


މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް  1ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި



ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން
 .1ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް
 .2ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު
 .3މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
 .4ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން
 .5ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު
 .6ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
 .7މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް
 .8މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް
 .9ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
7

އެރުވުނު،



މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު
މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

11.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ،ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައްޔާއި ،ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ
މަރުހަލާގައި ،ކީރިތި ޤުރުއާން އެއީ ،މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްކަމަށް ،ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ކަނޑައެޅުމާ
ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި
ގޮތުގެ ރިޕޯޓް


މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު،
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު



މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް މެންބަރުންނަށް އެރުވުނު އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް
މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވޭ



މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް  1ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި



ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން
 .1މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް
 .2ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު
 .3ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
 .4ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން
 .5މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ
 .6ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް
 .7މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
 .8މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
 .9ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
 .10އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
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ވޯޓަށް

އެހުމަށް

ހުރި

ވޯޓަށް

ކަންކަމަށް

އެހުމަށްޓަކައި

ރިޕޯޓުގެ

މި

ބަހުސް

މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

)  (12ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
12.1

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް
އެއްސެވުން


 -9.1މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު

) 1 /66ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  (3އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން
ބަލައިގަތުމާމެދު؛
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 56މެންބަރުން

ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 27މެންބަރުން

ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 26މެންބަރުން

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

-

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 53މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 27މެންބަރުން

* ފާސްވި


މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން ،ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ،މިނިވަން
މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި



 2013 -11.1ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
ލޯނުތަކުގައި ހިމެނޭ "ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ގާތްގަނޑަކަށް ) 15 ,000 ,000ފަނަރަ މިލިއަން( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް ޖެހޭ
ކުވޭތު ދީނާރު ލޯނު" ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ލޯނުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
މާލިއްޔަތު

ކޮމިޓީން

ފޮނުއްވާފައިވާއިރު،

ހުއްދަދެއްވާފައިވަނިކޮށް،

ލޯނުގެ

ފުރަތަމަ

ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ބަދަލުވެފައިވީނަމަވެސް،

މަޢުލޫމާތުތައް
މި ލޯނާގުޅިގެން

ސަރުކާރުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމު ކުޑަވެފައިވުމާއެކު މި ލޯނު ދިވެހި ސަރުކާރުން

9

ނެންގެވުމާމެދު ކޮމިޓީން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެއްބަސްވާކަމަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި
ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 58މެންބަރުން

ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 57މެންބަރުން

ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

-

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

-

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 57މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 29މެންބަރުން

* ފާސްވި

)  (13އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް
11.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ،ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައްޔާއި ،ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ
މަރުހަލާގައި ،ކީރިތި ޤުރުއާން އެއީ ،މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްކަމަށް ،ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ކަނޑައެޅުމާ
ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި
ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ކުރިއަށް ގެންދެވުން(


ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން
 .11މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
 .12ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު
 .13މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު



މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތައް ހަމަވުމުން،
ރިޔާސަތުން މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި



މި ރިޕޯޓަށް ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނީ ދެން އޮންނަ މަޖިލީހުގެ
ޖަލްސާއެއްގައި
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11.3

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5 /2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު،
ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް


މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު،
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު



މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް މެންބަރުންނަށް އެރުވުނު އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް
މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވޭ



މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް  1ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި



ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން
 .1ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް )ދެފަހަރު ވާހަކަދެއްކެވި(
 .2ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު
 .3ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު
 .4މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
 .5މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ )ދެފަހަރު ވާހަކަދެއްކެވި(
 .6ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު



މި

ރިޕޯޓަށް

ބަހުސްކުރެއްވުމަށް

އެދިވަޑައިގެންނެވި

މެންބަރުންނަށް

ފުރުސަތު

އެރުވުމަށްފަހު ،މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި


މި ރިޕޯޓަށް ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނީ ދެން އޮންނަ މަޖިލީހުގެ
ޖަލްސާއެއްގައި

9.2

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
) 10 /68ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  (4އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު


މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެން އިތުރު މެންބަރަކު އެ ވަގުތު ޖަލްސާގައި
ނެތުމުން .މި ބިލަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފުރުސަތު
އެރުވުމަށްފަހު މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި
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މި ބިލަށް ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނީ ދެން އޮންނަ މަޖިލީހުގެ
ޖަލްސާއެއްގައި



މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ،ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ
ނިންމަވާލެއްވި
______________________
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