ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

p.

ޖަލްސާ:

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  22ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚު:

 29ޑިސެމްބަރު ) 2013އާދީއްތަ ދުވަސް(
 26ޞަފަރު 1435

ތަން:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ

ފެށި ގަޑި:

ހެނދުނު  9:05ގައި

ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 10:31ން  11:00އަށް

ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ

ފެށި ގަޑި:

 11:01ގައި

 30ޑިސެމްބަރ 2013

ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 12:32ން  1:00އަށް

ފެށި ގަޑި:

މެންދުރު  1:01ގައި

ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

ވާ ހޯމަ ދުވަހު

0

 1 1:19ގައި
F

 1:31ގައި

ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ފެށި ގަޑި:

ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

ދެން މަޖިލީހުގެ

1

 2 2:32ގައި
F

ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ފެށި ގަޑި:

 2:42ގައި

ނިމުނު ގަޑި:

މެންދުރުފަހު  3:26ގައި

ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 4ގަޑިއިރާއި  54މިނެޓް

މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ:

ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން

 44މެންބަރުން ،ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން

25

މެންބަރުން ،ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން  72މެންބަރުން،ތިންވަނަ
ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު  72މެންބަރުން

 -1ވޯޓަށް އެހުން ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ،ރިޔާސަތުން  13:25އަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި
 -2މެންބަރުންނަށް  15މިނެޓް ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ރިޔާސަތުން އެރުވި .މި އަދުގެ ޖަލްސާގައި ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާތީ ،ގަވާއިދުގައި
ބުނާގޮތުން ،ޖަލްސާގެ ވަގުތަށް  1ގަޑިއިރު އިތުރުކުރެވުނު

1

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

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

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 2014ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ،ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ހުށަހެޅުއްވި
ރިޕޯޓަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރެއްވުން
<<<
 1500ހައުސިންގ ޔުނިޓު ދެކުނު  4އަތޮޅުގައި އެޅުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ދެއްވުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނާގުޅޭ ގޮތުން އެ ނަގާ ލޯނުން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  1500ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ
ތެރެއިން  704ހައުސިންގ ޔުނިޓު ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުން މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
މައްސަލާގައި އެ ލޯނާގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހައްދަވާފައިވާ ނީޑް އެސެސްމަންޓަށް ބިނާކޮށް އެންމެ މަސްލަޙަތު
ހުރިގޮތަކަށް އެ ލޯނު ބޭނުންކުރެއްވުމުގެ ހުއްދަ
ސަރުކާރަށް ދިނުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ފާހެއްނުވި
<<<
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް ފާސްކުރެއްވުން
<<<
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބިލު ފާސްކުރެއްވުން
<<<
ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޝަންގެ ބިލު ،މަޖިލީހުން އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް
ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމަވައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާއިވާ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން
ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުން

2

އެޖެންޑާ ނަންބަރު :އޖ 22 /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

އެގްޒިމް

ޗައިނާގެ

ހަމަޖެހިފައިވާ

ބޭންކުން

1500

ހައުސިންގ

ޔުނިޓް

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުން

ނަގާ

ލޯނުން

ޢިމާރާތްކުރުމަށް

ހައުސިންގ

ޔުނިޓުގެ

ހުޅުމާލޭގައި

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ

ގޮތުން

ނިންމެވުން

އަލުން

ނިންމަވާފައިވާ

ތެރެއިން

704

މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
) (11

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
11.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި
ވަގުތީ ކޮމިޓީން އެބިލު ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

11.2

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބިލު ،އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން
ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

11.3

ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޝަންގެ ބިލު ،އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން
ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

) (12

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
12.1

 2014ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ،ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ
ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅުނު 35
އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

12.2

 2014ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ،ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ
ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި
އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން

3

12.3

ދުވަހުގެ

މަސައްކަތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

4

ވޯޓުން

ނިންމާ

ހިސާބަށް

) (3

ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން
3.1

އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން )އެޖެންޑާ ނަންބަރު :އޖ(22 /3 /2013 /

4.1

މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
 11:15 .1ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  145ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،މައްޗަންގޮޅި
ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ


މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ،މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު



މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަންފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެއްސެވުން

o

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  145ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،މައްޗަންގޮޅި
ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ
މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމާމެދު؛
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 28މެންބަރުން

ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 26މެންބަރުން

ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

-

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

-

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 26މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 14މެންބަރުން

* ފާސްވި
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ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން
 .1މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު )ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު(
 .2ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު
 .3މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ
 .4މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ
 .5ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު
 .6މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ
 .7ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
 .8ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު
 .9އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
 .10މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
 .11ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
 .12ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
 .13ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް
 .14ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
 .15މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް
 .16މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
 .17ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު
 .18ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް
 .19ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު
 .20ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ



މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރިސަތު
އެރުވުމަށްފަހު ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި
6

) (6

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
6.1

ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ނަގާ ލޯނުން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  1500ހައުސިންގ
ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން  704ހައުސިންގ ޔުނިޓް ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުން އަލުން މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ


މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ،މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު
އަޙްމަދު މުޙަންމަދު



މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް  1ގަޑިއިރު ކަނޑައެޅުއްވި



ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން
.1

ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު

.2

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް

.3

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

.4

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

.5

މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު

.6

ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

.7

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު

.8

ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

.9

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

 .10ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު
 .11ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު


މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު
އެރުވުމަށްފަހު ،ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި
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މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު .އެ
ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު ވޯޓުގައި ގަޑީގައި އޮންނާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން
އިޢުލާންކުރެއްވި

)  (11ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
11.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ވަގުތީ ކޮމިޓީން އެ ބިލު
ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް


މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ،އެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވި ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ
މުޤަރިއްރު ،ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ



މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ



މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް  1ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި



ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން



.1

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ )ދެފަހަރު ވާހަކަދެއްކެވި(

.2

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

.3

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

.4

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

.5

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ

.6

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

.7

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު

މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު
މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި
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އަދި ،ގަވާއިދުގެ  75ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ،އެ
މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލުގެ ތިންވަނަ
ކިޔުން އިއްވެވި

11.2

މަޢުލޫމާތު

ހޯދުމާއި

ޙައްޤުގެ

ލިބިގަތުމުގެ

އިޖްތިމާޢީ

ބިލު،

ކޮމިޓީން

ދިރާސާކުރައްވައި

ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް


މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ،އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ،ފުވައްމުލަކު
ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙަންމަދު



މި ރިޕޯޓަށް  4އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު



މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް  1ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި .އެހެންނަވަމެސް
އެއްވެސް

މެންބަރަކު

ފުރުސަތަށް

އެދިވަޑައިނުގަތުމުން،

ރިޕޯޓްގެ

މަސައްކަތް

ނިންމަވާލެއްވި


އަދި ،ގަވާއިދުގެ  75ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ،އެ
މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބިލުގެ
ތިންވަނަ ކިޔުން އިއްވެވި

11.3

ޕަބްލިކް

އެންޓަރޕްރައިސަސް

ކޮމިޝަންގެ

ބިލު،

އިޤްތިޞާދީ

ކޮމިޓީން

ދިރާސާކުރައްވައި

ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް


މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ،އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ،ހިތަދޫ
އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް



މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ



މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް  1ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި



ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން
 .1ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

9

އިތުރު



މެންބަރަކު

ފުރުސަތަށް

އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ،

މި

ރިޕޯޓުގެ

މަސައްކަތް

ނިންމަވާލެއްވި
އަދި ،ގަވާއިދުގެ  75ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ،އެ



މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޝަންގެ ބިލުގެ
ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިޔުން އިއްވެވި

)  (12ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
12.1

 2014ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ،ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި
ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅުނު  35އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން


ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ  35އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން  2އިޞްލާޙެއް ވަނީ އެ
އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅި މެންބަރު އަނބުރާ ގެންދަފާއިވައި.



ވޯޓަށް އެއްސެވި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން ފާސްވެފައިވަނީ  27އިޞްލާޙު .އަދި
ފާސްނުވީ  6އިޞްލާޙު

12 .2

 2014ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ،ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި
ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން


 2014ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ،ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން
ދިރާސާކުރައްވައި

ހުށަހެޅުއްވި

ރިޕޯޓަށް

މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާއެކު

ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 72މެންބަރުން

ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 55މެންބަރުން

ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 02މެންބަރުން

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 11މެންބަރުން

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 57މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 29މެންބަރުން
10

* ފާސްވި
12.3

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް
އެއްސެވުން


 -6.1ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ނަގާ ލޯނުން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
 1500ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން  704ހައުސިންގ ޔުނިޓް ހުޅުމާލޭގައި
ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުން އަލުން
މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަށް ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު
ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް
އަބޫބަކުރު ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަށް



 1500ހައުސިންގ ޔުނިޓު ދެކުނު  4އަތޮޅުގައި އެޅުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ އެގްޒިމް
ބޭންކުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނާގުޅޭ ގޮތުން އެ ނަގާ ލޯނުން ޢިމާރާތްކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ  1500ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން  704ހައުސިންގ ޔުނިޓު
ހުޅުމާލޭގައި

ޢިމާރާތްކުރުމާ

ބެހޭގޮތުން

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުން

ނިންމަވާފައިވާ

ނިންމެވުން މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
މައްސަލާގައި އެ ލޯނާގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހައްދަވާފައިވާ ނީޑް އެސެސްމަންޓަށް
ބިނާކޮށް އެންމެ މަސްލަޙަތު ހުރިގޮތަކަށް އެ ލޯނު ބޭނުންކުރެއްވުމުގެ ހުއްދަ
ސަރުކާރަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅަން
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 72މެންބަރުން

ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 33މެންބަރުން

ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 36މެންބަރުން

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

-

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 69މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 35މެންބަރުން

* ފާހެއްނުވި
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 -11.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ވަގުތީ
ކޮމިޓީން އެބިލު ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް
• ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ވަގުތީ
ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 72މެންބަރުން

ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 34މެންބަރުން

ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 36މެންބަރުން

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 01މެންބަރު

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 70މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 36މެންބަރުން

* ފާހެއްނުވި


މިގޮތަށް ފާސްނުވުމުން ،ގަވާއިދުގެ  85ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާމެދު ވޯޓަށް
އެއްސެވި
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 72މެންބަރުން

ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 61މެންބަރުން

ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 03މެންބަރުން

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 02މެންބަރުން

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 64މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 33މެންބަރުން

* ފާސްވި
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މިގޮތަށް

ފާސްވުމުން،

ބިލު އަނބުރާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ

ބިލު

ދިރާސާކުރައްވާ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި


 -11.2މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބިލު ،އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން
ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް
ވޯޓަށް އެއްސެވުން
• މިގޮތުން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު  4އިޞްލާޙުވެސް ވަނީ ފާސްވެފައި



އެއަށްފަހު ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް
މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 71މެންބަރުން

ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 67މެންބަރުން

ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

-

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 01މެންބަރު

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 67މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 34މެންބަރުން

* ފާސްވި


މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް މަޖިލީހުން
ފާސްކުރެއްވުމުން ،އެ ބިލުގެ ޞުރުޚީ މިހާރު ވަނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ
ޙައްޤުގެ ބިލު ،މިގޮތަށް ބަދަލުވެފައި
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ޕަބްލިކް

އެންޓަރޕްރައިސަސް

ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް
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ކޮމިޝަންގެ

ބިލު،

އިޤްތިޞާދީ

ކޮމިޓީން

• ޕަބްލިކް

އެންޓަރޕްރައިސަސް

ކޮމިޝަންގެ

ބިލު،

މަޖިލީހުން

އިތުރަށް

ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމަވައި
މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާއިވާ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 71މެންބަރުން

ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 69މެންބަރުން

ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

-

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

-

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 69މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 35މެންބަރުން

* ފާސްވި


މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުން ،ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި

______________________
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