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އިނ2011/1/20ް/އޖ: އެޖެންޑާ ނަންބަރު

:ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން

ކަންކަންކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ )11(

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާނާމެދު 11.1
ޢަމަލުކުރައްވާނެގޮތް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، ސުލޫކު ކޮމިޓީން ނިންމެވި 

ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން

ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު، 11.2
ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން

ރެއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކުގެ ގަވާއިދު ދިރާސާކ11.3ު
ހުށަހެޅުއްވުންނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްސުލޫކު ކޮމިޓީން 

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން)12(

ނިންމާ ހިސާބަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުނ12.1ް
ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

________________________________________________________________
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ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންް)11(

ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާނާމެދު ޢަމަލުކުރައްވާނެގޮތް 11.1
ސުލޫކު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން

 ެމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގ
މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

 ،ީގަޑިއިރުގެ ވަގުތ1ުމި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅުއްވ

ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު.1

ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު.2

)ވާހަކަދެއްކެވިފަހަރ2ު(ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް.3

މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު.4

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާބިލަތްދޫ .5

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.6

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް.7

ޙަމީދުهللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު.8

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު.9

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާކުޅުދުއްފުށި އުތުރު .10

އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.11

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު.12

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު.13

هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު.14

ންބަރު ޤަސިމް އިބްރާހީމްމާމިގިލި ދާއިރާގެ މެ.15

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް.16
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ދުތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީ.17

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް.18

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު.19

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ.20

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީއުނގޫފާރު.21

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް.22

 ީމި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ވަނ
ލިބިފައި

 ،ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ
މި ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވީ

ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު، 11.2
ހުށަހެޅުއްވުން

ަކެލާ ދާއިރާގެ ،ނައިބުގެއްރިރުމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ކޮމިޓީގެ މުޤ
މަޢުޞޫމްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 ިރުންނަށް އެރުވުނު ފުރުސަތުގައި، ރިޕޯޓުގައިވާ ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެންބަމ
އަދި . ގެ ދަށުން އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 83ގަވާއިދުގެ 
.ގެ ދަށުންވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ވަނީ ތާއީދު ލިބިފައި) ނ(އެ މާއްދާގެ 

ިއިޞްލާޙެއް ވަނީ ހުށަހެޅިފައ2ިލަށް ޖުމްލަ އެހެންކަމުން، މިބ .

 ،ީގަޑިއިރުގެ ވަގުތ1ުމި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅުއްވ

ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ

ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ.1

ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދައިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު.2

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް.3
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ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.4

ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު.5

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު.6

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު.7

އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާ.8

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް.9

هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު.10

هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު.11

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް.12

ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ.13

މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު.14

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު.15

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.16

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު.17

 ެމިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު 30މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވީ، ޖަލްސާގ
އެހެންނަމަވެސް، ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުން، . އެރުވުމަށް

ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވީ، ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ޖަލްސާ ފަސްކުރައްވައި، އަދި 
. އެހުމަށްފަހުކަންކަމަށް ވޯޓަށް

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން)12(

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް 12.1
އެއްސެވުން

 ްގައިވާ، 11.1މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވީ، އެޖެންޑާ އައިޓަމ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާނާމެދު ޢަމަލުކުރައްވާނެގޮތް 

ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، ސުލޫކު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް؛
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 ެކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވައި، ނައިފަރު ދާއިރާގ
ހުށަހެޅުން؛ރެއްވިމެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު ތާއީދުކު

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން ތަޙުޤީޤުގެ 
ބޭނުމަށްޓަކައި، އެދިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ މާލީ ބަޔާން، 

ނަމަވެސް، މިގޮތުން ހޯދާ . އެފަރާތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
މަޢުލޫމާތު ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުމަށްނޫން އެހެންއެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން 

.އަދި އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. ނުވާނެއެވެ

ވޯޓު ނަތީޖާ
މެންބަރުނ63ް:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

މެންބަރުނ20ް:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
މެންބަރުނ38ް:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ންމެންބަރ2ު:ވަކިގޮތަކަށްވޯޓުދޭންބޭނުންނުވާކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެޢަދަދު
މެންބަރުނ58ް:ވޯޓުގައިބައިވެރިވިމެންބަރުންގެޢަދަދު

މެންބަރުނ30ް:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
ފާހެއް ނުވޭ* 

 ްމިގޮތަށް ފާސްނުވުމުން، ދެން ވޯޓަށް އެއްސެވީ، ސުލޫކު ކޮމިޓީން ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށ
ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛

ވޯޓު ނަތީޖާ
މެންބަރުނ63ް:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

މެންބަރުނ25ް:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
މެންބަރުނ34ް:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ންމެންބަރ2ު:ވަކިގޮތަކަށްވޯޓުދޭންބޭނުންނުވާކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެޢަދަދު
މެންބަރުނ59ް:ވޯޓުގައިބައިވެރިވިމެންބަރުންގެޢަދަދު

މެންބަރުނ30ް:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
ފާހެއް ނުވޭ* 

 ،ްމި މައްސަލަ މިހިސާބުން ބާޠިލުވީކަމަށް ރިޔާސަތުން މިގޮޮތަށްވެސް ފާސްނުވުމުނ
. މިކަން އިޢުލާންކުރެއްވިނިންމަވައި، 
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 ެސަލާމަތީ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،) ނ(ގެ 29-2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ
މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފޭދޫ ދާއިރާގެ 

ބަދަލުގައި، އެ ކޮމިޓީއަށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް ހަމަޖެއްސެވުމަށް 
ޕީގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވާތީ، އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ ކަމުގައި  .ޑީ.އެމް

ޢިއުލާންކުރަން

އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް)13(

ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު، 11.2
)ކުރިއަށް ގެންދެވުން(

ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ

ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު .1

 ،ު75ގަވާއިދުގެ މި ބިލަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ) ށ(ގެ ދަށުން، އެ މާއްދާގެ 3ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 
.ރިޔާސަތުން އިއްވެވިދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިޔުން 

 ްއަދި މި ބިލަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން ދެނ
ޖަލްސާއެއްގައި އޮންނާނެ ވާހަކަވެސް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވިއޮންނަ މަޖިލީހުގެ 

ނިންމެވި ރެއްވުމަށްފަހު ސުލޫކު ކޮމިޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކުގެ ގަވާއިދު ދިރާސާކ11.3ު
ހުށަހެޅުއްވުންގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 ،ީހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ
މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

 ެއިޞްލާޙު ހުށަހެޅި، އެ 5ގެ ދަށުން ) ށ(ވަނަ މާއްދާ 83މި ރިޕޯޓަށް ގަވާއިދުގ
.އިޞްލާޙުތަކަށް ވަނީ ތާއިދު ލިބިފައި

 ،ީގަޑިއިރުގެ ވަގުތ1ުމި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅުއްވ
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 ިމެންބަރުންވާހަކަފުޅުދެއްކެވ

މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު.1

ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .2

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް.3

uވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދ.4

ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު .5

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު .6

މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު.7

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން.8

 ެޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީރިޔާސަތުން ގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، ޖަލްސާމިއަދުގ .

 ،ްއެޖެންޑާގައި އަށްރިޔާސަތުން ވަނީ މާދަމާމިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވުމުގެ ކުރިނ
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