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  ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
  

 ޖަލްސާ ވަނަ 24ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2011 :ޖަލްސާ 

 (ދުވަސްބުރާްސފަތި ) 3122އޭޕްރީލް  28 :ތާރީޚު 

  1432ޖުމާދަލްއޫލާ 35 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  :ތަން 

  ގައި 12::ހެނދުނު  :ފެށި ގަޑި 

 ގައި  22:19ން  :21:3 :އިންޓަވަލް

1ން  23:43 :ހުސްވަގުތުކޮޅު 
 ގައި  13:31

 ގައި  14:30މެންދުރުފަހު  :ނިމުނު ގަޑި 

 މިނެޓް 62އި ރާގަިޑއި 4 :ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު ޖަލްސާގައި 

، މެންބަރުން 65މެންބަރުން، އިންޓަވަލް ފަހުން  68އިންޓަވަލް ކުރިން  :ހާޒިރީ

 .މެންބަރުން 87ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު 

 ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު :ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ 

 އަޙްމަދު ނާޒިމް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް  

  

                                                 
1
 ފަްސކުރެްއވީ  ޖަްލސާ ،ބެއްެލވުަމށްފަހު މިނެޓަށް 6، ޖަލްާސއަްށވަަޑއިގެންަފއިުނވާތީ  މެްނަބރުން ޯކރަމްަހމަާވަވރަށް ޖަލްސާގެ - 

 

 ދެން މަޖިލީހުގެ 

 ،ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ

 ވާ ހޯމަ ދުވަހު  3122މެއި  2

 ދައުރުން ބޭރުގައިމި ޖަލްސާއަކީ، 

 ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ 
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  އިން  3122/2/35/އޖ: ނަންބަރު އެޖެންޑާ 

 :ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން 

 މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން އިޢުލާނުކުރު ހުގެ އެޖެންޑާ ދުވަ  (4)

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  4.2

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (5)

 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  5.2

 ސުވާލު  (6)

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މިނިސްޓަރ އޮފް  6.2
ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު 

 އަސްލަމާ ކުރައްވާ ސުވާލު 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (22)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު  ..22
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ޢާންމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި 

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ ބަހުސްކުރިއަށްގެންދެވުން 

ބިލު، ކޮމިޓީ  މަނާކުރުމުގެ  ޗެކް ދޫކުރުން  ފައިސާނެތި  އެކައުންޓުގައި  22.3
 މަރުޙަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން 

ކޮންވެންޝަން އޮން ދި ރިކޮގްނިޝަން އެންޑް އެންފޯސްމެންޓް އޮފް " 22.4
ރޑްސް  ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން " ފޮރިންގ އާރބިޓްރަލް އެވޯ

ސޮއިކުރުމުގެ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި 
 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓްްް 

 ން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހު  (23)

 މަސައްކަތުގެ  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   23.2
 އިޤްތިޞާދީ  މައްސަލަ  އެ  ގެންނަވާފައިވާތީ، ބަދަލު  ދާއިރާއަށް 
 ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވާ  ކޮމިޓީން 

ގެ ( ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ) 3119/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  23.3
ވިއްކާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދު  ލް އިން ޕެޓްރޯ  2 ޖަދުވަލު

ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި  ގޮތުން  އުނިކުރުމާގުޅޭ 
 ށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން ގޮތުގެ ރިޕޯޓަ 
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ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް  23.4
 ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން 

 

 

  ން ން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު ދުވަ ދުވަ   ((44))

 (3122/2/35/އޖ :އެެޖންޑާ ނަންބަރު)އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  4.2
 

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (5)

 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް   5.2

 ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ  9:30 .2

  ކޮމިޓީ ގައި މާލިްއޔަތު  41;: .3

 ަގއި ޢާންމު ކޮމިޓީ 41;: .4

 ަގއި ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ކޮމިޓީ  11;22 .5

 ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަުތ ކޮމިޓީ 26;22 .6

 ަގއި އިމްތިާޔޒް ކޮމިީޓގެ ސަބް ކޮމިޓީ  11;23 .7

 ަގއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 11;25 .8

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ހޮއްެވވި ަގއި  11;25 .9

 ޓީކޮމި

  ސުވާލު ސުވާލު  (6)

 އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް  މިނިސްޓަރ ،އާދަމް ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫ   6.2

 ސުވާލުްު  ކުރައްވާ  އަސްލަމާ  މުޙަންމަދު  އަލްފާޟިލް  އެންވަޔަރަންމަންޓް 
  

oo   ުސުވާލ  

 2011 ައަތޮޅު ހުރާެގ . ކ ބަޖެޓުގައި ދައުލަުތގެ ފާްސކުރަްއވަފަިއވާ އަހަރަށް ވަނ

ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ހިމަނުއްވާފައިވާތީ، މި މަސައްކަތް ފެއްޓޭނެކަމަްށ 

 ތާރީޚެއްަގއިތޯ؟ ލަފާކުރައްވަނީ ކޮން 

 

oo   ުޖަވާބ  
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 ދަންނަވަންއޮތީ ހުާރ . ހުރާގެ ަބނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ. ކޮންއިރަކުންޯތއޭ ކ
ބަނދަރުގައި ކުރަން ހުރި ަމސައްކަތްަތއް، އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ހުރާގެ ބަނދަރަީކ 
ސުނާމީގައި އަލުން ހަދަންޖެހުނު ބަނދަރުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެން އެ މަސައްަކްތ 

އެ ބަނދަރުެގ . ން އެ ރަުށެގ އެްއގަމު ތޮށި ލާފައި އޮތް ބަނދަރެއްކުރީގެ ސަުރކާރު
ެއ މަސައްަކްތ . ނުކުރެވިފަިއ އޮްތ މަސައްކަަތކީ ބޭރު ޮތއްޓެްއ ލުމުގެ ަމސައްކަތް

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި އެވިދާުޅވިހެްނ  3122ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައި 
ޓަކައި އެކަމަށް ަކނޑަެއޅޭ ސްކޯޕަކީ ކޮަބއިޯތ ހިމަނާފައި އޮތީ އެ މަސައްަކތް ކުރުމަށް

ނޑުމެންެގ މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަްލ  ނިންމުމާއި، ފެބުރުއަރީ މަސް ތެރޭގައި އަުޅގަ
ޓީމެއް ހުރާ އަށް ޒިޔާަރތްކޮށް، ސްކޯޕުން ވޯރކެްއ ތައްޔާރުކޮށް ޓެންޑަރ 

 21ރިއަށް އޮތް ކު. ޑޮކިއުމެންޓްސް ތަްއޔާރުކޮށް ނިމުމުގެ މަރުޙަލާގައި މިހާރު އޮތީ
ޓެންޑަރ . ވަރަކަށް ުދވަސް ތެޭރަގއި ކޯލް ފޯރ ޓެންޑަރ އަުޅަގނޑު ގޮވާނަން

ޕްރޮސެސް އިންނަގޮތުން ެޓންޑަރ ކޯލްކުރުމަށް ފަހު ދޮޅުމަސް ދުވަސް ދާނެ 
އެއީ ޓެންޑަރަށް ކުރިމަތިލާ ޭބފުޅުން އެކަމަށް ަތއްޔާުރެވ . ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސީޖަރގައި

އަދި އެ އިވެްލއޭޓްކުރުމަށް އެންމެ ކުރު މުއްދަތަށް ެވްސ ޓެންޑަރ ހުށަހަޅައި 
އެހެންވީާމ، ެއ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެންެމ . އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޮޅުމަސް ދުވަސް ނަގާ

. ކުރު މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ޓެްނޑަރިންގ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާަފއި އޮތީ
ްލއޭޓްކޮށް ެއވޯްޑކުރުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓް ވިންުކާރ ދެންހަމަ އެއާއެީކގައި ޓެންޑަރ އިވެ

ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މަސަްއކަތް ކުރުމުެގ ކުރިން އެކަމަށް ހަދަންޖެހޭ 
އެ މަސައްކަތަށް ނަގާނެ އަނެްއކާެވސް މަހެއްާހ . އޭ ރިޕޯޓު ަތއްޔާރުކުަރންޖެހޭނެ.ައއި.އީ

ަގއި ކޮންޓްރެކްަޓރަށް މޮބްލައިޒްވުމަށްޓަަކިއ ެއކަމަކު އެދުވަްސކޮޅުގެ ތެރޭ . ދުވަސް
އެހެންވީމާ، އޮްނ ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެސަްށ . ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ކުރެވޭނެ

ނޑުމެން އަންދާޒާކުރަނީ އެހެންވީާމ، މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަސް . އެޯވޑްކުރުމަށް އަުޅގަ
މުއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ ެއއޮްތ  ތެރޭގައި ދެްނ އެހިސާބުން ެފށިގެން ކޮންޓްެރކްޓުަގއި ވާ

އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާުލެގ . ގޮތަކަށް މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ
ސުވާލަށް އިތުރުކޮށްލަން ބޭުނންވޭ މި މަސައްކަތް މިދެންނެވިހެން ސުނާމީގެ ސުނާމީ 

ން އެކަަމްށ ރީހެބިލިޓޭޓްކުރުމުގައި ހަދަން ފެށި ހާބަރަކަށް ވީކަމުގަިއ ވިޔަސް ދެ
ސަރުކާރުން އޭރު ހޯއްދެވި ފަންޑުގެ ތެރެއިން ސަޢޫދީ ފަންޑުގެ މަސައްކަތް މުޅިްނ 

އެހެންނަމަވެސް، ެދން ސަޢޫދީ ފަންޑުން އެކަން . ނިންމުމަށް ރާއްވަވާފައި ފުރަަތމަ އޮތީ
ަވނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީ މަްސ  3112ކުރަްއވަން ނިންމަވާފަިއ ޮއްއވަިއ އެންމެފަހުން 

ގައި ސަޢޫދީ ފަންޑުން ާރއްޖެއަށް ކުިރ ިވޒިެޓއްަގއި ެއ ރަށުގެ ަބއެއް މަަސއްކަްތ ތެރޭ

ހިނގަމުން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް އެބޭފުޅުްނނަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ެއ 
ދެން އެހިސާބުން ފެށިގެން އޭރު ސަރުކާރުްނ . ލިސްޓުން ބަނދަރު އުނިކޮށްަފއި އޮތީ
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ގަމު ތޮށީގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ވާތީ އެ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ނިންމެވީ ހަމައެކަނި އެއް
 .ވެސް ލަްސވެފައި އޮތީ

  

 

 ް؛މިއަދުގެ ސުވާލާގުޅިގެން، އިތުރު ސުވާލުކުރެއްވި މެންބަރުނ 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  -2

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  -3

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  -4

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ -5

 ޙަމީދު هللا އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަމްދޫން ޢަބްދު -6

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  -7

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  -8

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް -9

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު -:

  

 ީއިތުރު ސުވާލަށް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތު ހަމަވުމުން، ުސވާުލގެ މިބައި ނިންމަވާލެްއވ . 

 

 ެވަަނ މާއްދާގައި ކޮންމެ އަހަރަުކމެ ރައްޔިތުންެގ  94ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގ

ނޑަައޅާފަިއވުމާއި އަދި އެއިން ކޮންމެ ދައުރެއްމެ ފަާށ  މަޖިލީހުގެ ތިން ދައުރު އޮންނަންވާނެކަމަށް ކަ

ދުވަހާއި ނިންމާ ދުވަްސ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި ަކނަޑއަޅާފައި ޮއންނަންވާނެކަމަށް 

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ( ށ)ވަނަ ާމއްދާެގ  27ުކ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ބަޔާންކޮށްފަިއވުމާއެ

ވަަނ ދުވަހުން ފެށިގެްނ އޭޕްރީލް މަހުެގ  2ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ހިނގާނީ މާްޗ މަހުެގ 

ޖަލްސާ ބާއްވާނީ ެއ  ަގިއ ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު( ނ)ނިޔަލަށް ކަމުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވުާމއި އެމާއްާދގެ 

ތެރޭަގއި އަންަނ އެންމެ ފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނުވަތަ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށް  ގެދައުރު

ޤައުމީ ސަލާމަތީ ބަޔާންކޮށްފަިއވުމާއެުކ، ކުށްކުުރން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ާޚއްޞަ ފިޔަވަޅުތަެކއް ެއޅުމުގެ ބިލު 

މާއެުކ، ބިލު މެންބަރުންނަށް ނީ ިއއްޔެ ކަމަށް ވުކޮމިޓީން ނިންމަވައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިފައިވަ

ކުެރޭވ ވަރަށް ވަގުުތ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ،ނުވައި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުގެ ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހުފޮ

ަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން ދައުރުްނ ( ށ)ަވނަ މާއްދާގެ  44ލިބިފައިނުވާތީ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 
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އަންނަ )ވާ ހޯމަ ދުވަހު  3122މެއި  3އެޖަްލސާ  ،ބޭރުގައި ޚާއްޞަ ޖަލްސާެއއް ބޭއްވުމަށް ގަސްދުކޮށް 

ގޮެތްއ މި ޖަލްސާ ބޭއްވުމާމެދު، ގޮތުަގއި ދައުރުން ބޭރުގައި ބާްއވާ ޚާއްޞަ ޖަލްާސެއއްގެ ( ހޯމަ ދުވަހު

 . ލާންުކރެއްވިއިޢުރިޔާސަތުން  ވޯޓަށް ައއްަސވާެނކަމަށްނިންމަވައިދެްއވާތޯ މިއަދުގެ ޯވޓު ގަީޑގައި 

 

  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (22)
  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ޢާންމު   ..22

 ކުރިއަށްގެންދެވުން  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް 
  

  ިވަނަ ދުވަސް  3ރިޕޯޓަށް ބަހުސްުކރެއްވި މިއަދަކީ، މ 

 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  .3

 ތޮއްޑު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު .4

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްސމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  .5

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި  .6

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .7

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައހްމަދު ސަލީމް  .8

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .9

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު .:

 ސާމަނިކުހުޅުހެންވޭރުދާއިރާގެމެންބަރުމޫ .21

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  .22

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ .23

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .24

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .25

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު .26

 ސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު  .27

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  .28

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ .29
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 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .:2

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  .31

 

 ަނަޑއެުޅއްިވގޮުތގެމަތިން، މެންބ ރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މި ރިޔާސަތުން ކަ
 . ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެްއވީ 

 

ބިލު، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި މަޖިލީހުން  މަނާކުރުމުގެ  ޗެކް ދޫކުރުން  ފައިސާނެތި  އެކައުންޓުގައި   22.3

 ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން 
  

  ،ުމާމިގިިލ ދާއިާރގެ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްަވއިދެްއީވ، ކޮމިީޓގެ މުަޤއްރިރ
 މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 

  ެއިޞްލާޙުަތއް  ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން މެންބަރުން ފޮނުއްވާފަިއވާ 94ގަާވއިދުގ
ފުރުސަތު  ޙުތަކަށް ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރުންނަށްވެސްހުށަހެޅުއްވުމަށް އަދި އެ ިއޞްލާ

 . އެރުވި

 
  ،ްއިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ެއ  21ގެ ދަށުން ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  94މިގޮތުނ

  .ލިބުނުއިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދު 

 
  ިއެ އިޞްލާޙުތަކަްށ އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅި  3ގެ ދަށުން ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  94އަދ

 . ތާއީދު ލިބުނު

 

  ްނަޑއެުޅއްީވ، މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަްށ ރިޔާސަތުނ  ގަިޑއިރުގެ ަވގުތު  2ކަ

 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 ގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ .2

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .3

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު  .4

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  .5

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމްގައްދޫ  .6

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .7

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޙާން ޙުސައިން މަނިކު .8

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .9
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 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .:

 ޢަބްދުއްރަހީމް هللا މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  .21

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަހީދު  .22

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .23

  

  ،ުަގާވއިދުެގ ވާހަކަދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެްނނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ
ަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން، ( ށ)ގެ ދަށުން، އެ ާމއްދާެގ  4ެގ ( ހ)ވަނަ ާމއްދާގެ  86

ގެ ތިންވަނަ ިކޔުްނ ބިލު މަނާކުރުމުގެ  ޗެކް ދޫކުރުން ފައިސާނެތި އެަކއުންޓުަގއި
   .ރިޔާސަތުން އިްއަވއި، މި ރިޕޯޓުގެ މަސަްއކަތް ނިންމަވާލެްއވީ 

 

ރިކޮގްނިޝަން އެންޑް އެންފޯސްމެންޓް އޮފް ފޮރިންގ އާރބިޓްރަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ދި "  22.4

ރޑްސް  ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމުގެ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން " އެވޯ
  ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

  

  ،ކު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުލަމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވައިެދއްީވ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ
 ޔާމީންهللا ޢަބްދު

 

 ީަތކުންނާއި މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުަމށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ެއރުވީ ސިޔާސީ ޕާޓ
އަދި ވަކި ޕާީޓއަކަްަށް ނިްސބަތްވެަވޑައިުނގަންވާ މެންބަުރން ހިމަނައިގެން، ކޮންމެވެްސ 

 .މެންބަރަކަށް 2

 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ބިލަތްދޫ .2

 

  ްމި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަްތ މެދުަކނޑުްއވާލެްއވީ ޖަލްާސގެ ހުްސވަގުުތކޮޅަށް، އެހެންނަމަވެސ
އަދި ދެން ޖަލްސާ ފައްޓެވުމަށްފަހު . ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާެގ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުން
 . ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްެސވުންކުރިއަށް ގެންެދވީ، މިއަުދގެ ޯވޓަށް އަހަން ހުރި 

 

  މިއަދުގެ ޖަލްާސގައި މި ރިޕޯޓަށް ވަނީ ވާހަކަދެއްެކވި މެންބަރު ހުށަހެޅުމެްއ
 . ހުށަހަޅުއްވާފައި
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  ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (23)
  

  ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްެސވީ، މިއަދު ރިޔާސަުތން ހުށަހެޅި މައްސަލައެްއކަމަށ 
ވަނަ މާއްދާގައި ކޮްނމެ އަހަރަކުމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން  94ނުއަސާީސގެ ޤާނޫ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ދައުރު އޮންނަންވާނެކަމަށް ަކނޑަައޅާފަިއވުމާއި އަދި އެިއން ކޮންމެ ދައުރެއްމެ ފަށާ ދުވަހާއި ނިންމާ 
ނޑައަޅާަފއި އޮންނަްނވާނެކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވުާމއެ ުކ ދުވަސް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ކަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތން މަޖިލީހުގެ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  27ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ވަނަ ުދވަހުން ފެށިގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމުަގިއ  2ފުރަތަމަ ދައުރު ހިނގާނީ މާޗް މަހުގެ 

ތެރޭަގިއ  ގެޖަލްސާ ބާއްވާނީ އެ ދަުއރު ަގއި ދައުުރގެ އެންމެ ފަހު( ނ)ބަޔާންކޮށްފަިއވުމާއި އެމާއްދާެގ 
އަންނަ އެންމެ ފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނުވަތަ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވުމާއެުކ، ކުށްކުރުްނ 

ކޮމިޓީން ނިްނމަވައި މަޖިލީހުގެ ަޤއުމީ ސަލާމަތީ ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ާޚއްޞަ ިފޔަވަޅުަތކެްއ އެޅުުމގެ ބިލު 

ނީ ިއއްެޔ ކަމަށް ވުމާއެކު، ބިލު މެންބަރުންނަށް ފޮނުވައި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުގެ ރައީސަށް ލިބިފައިވަ
މިައދުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުެރޭވ ވަރަށް ަވގުތު ލިބިފައިނުވާތީ، ރައްޔިތުންެގ  ،ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު
 ގަިއ ޚާްއޞަ ޖަލްސާއެއް ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ދައުރުން ބޭރު( ށ)ވަަނ މާއްދާގެ  44މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 ބާއްަވއިގެން މިކަްނކަން ނިންމުމާމެދު؛ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  87 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  82 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  13 :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  84 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  48 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

 ސްވި ފާ * 
 

  

 ގެންނަވާފައިވާތީ، ބަދަލު  ދާއިރާއަށް  މަސައްކަތުގެ  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ     23.2

ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވާ  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  މައްސަލަ  އެ
 އެއްސެވުންްް 

  

  ެވަނަ  34މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ިރޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާފަިއަވނީ، މި ދައުރުގ

 . ޖަލްސާގައި
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  އެ ޖަލްސާަގއި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަިއނުވާތީ، މިއަުދގެ ޖަލްސާަގިއ
 ރިޕޯޓު ކޮިމޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުެރއްވުމާމެދު؛ވޯޓަށް ެއއްެސވީ، 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  87 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  38 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  56 :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 މެންބަރުން  14 :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  83 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  48 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

 ވި ފާހެއް ނު* 
 

  

 ލް އިން ޕެޓްރޯ  2 ގެ ޖަދުވަލު ( ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ) 3119/7ޤާނޫނު ނަންބަރު     3.23

ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި  ގުޅޭގޮތުން  ވިއްކާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދު އުނިކުރުމާ 
  ށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން ގޮތުގެ ރިޕޯޓަ 

 ުވަނަ  34ހުށަހަޅުއްވަިއ، ިރޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާފަިއަވނީ، މި ދައުރުގެ  މި ރިޕޯޓ

 .ޖަލްސާގައި

 

  އެ ޖަލްސާަގއި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަިއނުވާތީ، މިއަުދގެ ޖަލްސާަގިއ
 ވޯޓަށް ެއއްެސވީ، ރިޕޯޓު ކޮިމޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުެރއްވުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  87 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  83 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 - :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 ން މެންބަރު  13 :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  83 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  48 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

 ފާސްވި * 
 

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް     23.4

 އެއްސެވުން 
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  ،ީމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުްނގެގަިއާވ،  22.2ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްެސވ

ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮތުެގ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ޢާންމު ކޮމިޓީން ދިރާސާ
 ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަްށ ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  87 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  14 :މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރުން  68 :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 ން މެންބަރު  22 :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  71 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  42 :ބޭނުންވާ ޢަދަދުފާސްވުމަށް 

  . ފާހެއް ނުވި * 
  

  ްމިގޮތަށް ފާސްނުވުމުން، ެދން ވޯޓަށް ެއއްެސވީ، ިމ ރިޕޯޓު އަނބުރާ ކޮމިޓީައށ
 ފޮނުވުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  86 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  77 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  13 :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 ން މެންބަރު  15 :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  79 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  46 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

 . ފާސްވި * 
 

  ،ީޗެްކ ދޫކުރުން ފައިސާނެތި އެކައުންުޓަގއިަގއިާވ،  22.3ދެން ވޯޓަށް ެއއްެސވ 

 ށް މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުަތކަށް؛ ބިލަ މަނާކުރުމުގެ

 

  ،ީތައްާފސްވި އިޞްލާޙުަތކާއި ވޯޓު ަނތީޖާމިގޮތުން، ތިރީަގއި ެއވަނ. 

 

  ެއިޞްލާޙުަތއް ވޯޓަށް ެއއްެސވި ގެ ދަށުން( ހ)މާއްާދގެ ވަނަ  94ގަާވއިދުގ. 
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އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  4ބިލު  -2

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވައި، 
 ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު 

 

ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  ޗެކެއް ނުވަތަ އެނޫން ޗެކަކަށް ނަމަވެސް ތިރީގައިޖަހާފައިވާ " ނޮޓް ނެގޯޝިއެބްލް"
ގެ ވެރިފަރާތުން ޗެކްގައިވާ ފައިސާ ދޫކުރި އެކައުންޓު  ސަބަބަކާހުރެ، ޗެކް  ،ތެރެއިން ސަބަބުތަކުގެ 

 ގެ ވެރިފަރާތަށް އެޗެކްގެ އަދި ޗެކްދޫކުރި އެކައުންޓު. އެވެދޫކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ބޭންކަށް އެންގިދާނެ
  .ތިޔާރުވެސް ލިބިގެންވެއެވެޖެހުމުގެ އިޚް" ސްޓޮޕް ޕޭމަންޓް" ނުވަތަ އެޗެކްތަކުގެ 

(2)  .ޗެކެއް ނުވަތަ ޗެކްފޮތް ގެއްލުން، ނުވަތަ ވަގަށް ގެންދިއުން 

(3) ޗެކް ދޫކުރި ފަރާތާއި ޗެކް ލިބިގަތް ފަރާތާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ޗެކް ލިބިގަތް  
ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިއްމާއެއް އޮވެ އެޒިއްާމ  ފަރާތް ޚިލާފުވުން،

އަދާނުކޮށް ޗެކަށް ފައިސާ ނަގަންއުޅުން، ނުވަތަ ޗެކް އެހެންފަރާތަކަށް ވިއްކާލަން އުޅޭކަން 
 .އެނގުން، ނުވަތަ ޗެކް ވިއްކާލުން

(4)  .ވެރިފަރާތަށް އެންގުން ޗެކްގެ  އެ ،ވަކިފަރާތެއްގެ ނަންޖަހާފައިވާ ޗެކެއް ގެއްލިގެން 

(5) ޗެކްދޫކުރި ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ނުނެގޭގޮތަށް ވަކިފަރާތެއްގެ ނަންޖަހައި،  
ނުވަތަ ޗެކް ، ޗެކް އެހެންފަރާތަކަށް ވިއްކާލުން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކް ގެއްލުން، ނުވަތަ އެ

ފައިސާނަގަން އުޅޭކަން ބޫރު ކުރުވައިގެން ރާތް ނޫން އެހެންފަރާތަކުން މަޖުލިބިފައިވާ ފަ
 .އެނގުން

(6) ދަދު ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރަން އުޅުން، ޢަޗެކް ދޫކުރިފަރާތުން ޗެކްގައި ލިއެފައިވާ  
ނުވަތަ ސޮއި ފޯޖްކުރުން، ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތެއް ބޭނުންކޮށް ޗެކަށް ބަދަލެއް 

ނުވަތަ ޗެކަށް އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ، ގެނައުން، ނުވަތަ ޗެކަށް ބަދަލެއް ގެންނަން އުޅުން
 .އުނިއިތުރެއް ގެނައުން، ނުވަތަ ގެންނަންއުޅޭ ކަން އެނގުން

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  79 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  34 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  33 :ޢަދަދުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ 
 ން މެންބަރު  23 :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  56 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

   ފާސްވި * 
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އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6ބިލުގެ  -3

ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވައި، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ ތާއީދުކުރެއްވި 
 އިޞްލާޙު 

 

އެކައުދްޓުގައި 

ފައިސާދެތްކަދް 

 އެދްގުދް

6- (ހ)  ދޫކޮފްފައިވާ ޗެކެއް ބޭދްކަފް ހުފަހަޅާއިރުކ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަފް  

އެކައުދްޓުގައި ފައިސާ ދެތްދަމަ ޗެކު ދޫކުރި ފަރާތަފާއިކ ޗެކުގައިވާ 

 . ފައިސާ ލިބެދްވީ ފަރާތަފް ބޭދްކުދް ލިޔުމަކުދް އެކަދް އަދްގަދްވާދެއެވެ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  81 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  62 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  :1 :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 ން މެންބަރު  17 :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  71 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  42 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

   ފާސްވި * 
 

ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  އިޞްލާޙުކުރުމަށް،( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  6ބިލުގެ  -4

މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވައި، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން 
 ޙުސައިން މަނިކު ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު 

 

6- (ފ)  ބޭދްކުދް  ދޫކުރާ ، ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ޗެކް ބޭދްކަފް ހުފަހެޅުމުދް( ހ)މި މާއްދާގެ  

ޗެކްގައިވާ ޢަދަދަފް އެކައުދްޓްގައި ފައިސާ ދެތްކަމަފް ކަދޑައަޅައިކ ލިއުމުގައި 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކް ދޫކުރި ފަރާތުދް ( ފަދަރަ) 26ބަޔާދްކުރާ ތާރީޚުދް ފެފިގެދް 

  .އެޗެކްގައިވާ ފައިސާ ދެއްކިދާދެއެވެ ،ޗެކް ލިބުދު ފަރާތަފް

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  81 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  39 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  38 :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 ން މެންބަރު  22 :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  66 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  39 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
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  ފާސްވި * 
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  6ބިލުގެ  -5

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވައި،
 ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު 

 

6- (ދ)  ދުވަހުގެ ތެރޭގަައި ( ފަދަރަ) 26ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ގޮތުގެމަތިދް ( ފ)މި މާއްދާގެ  

ޗެކްގައިވާ ފައިސާ ޗެކް ލިބުދު ފަރާތަފް ދައްކައިފިދަމަކ އެ މުޢާމަލާތް އެހިސާބުދް 

  .ދިމުދީއެވެފެފިގެދް 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  81 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  63 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރު  12 :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 ން މެންބަރު  22 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  64 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

  ފާސްވި * 
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ( ބ)ވަނަ މާއްދާގެ  6ބިލުގެ  -6

 ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވައި، 
 ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު 

 

6- (ބ)  އެކައުދްޓްގައި ފައިސާދެތި ޗެކް ދޫކޮފްފިދަމަކ ޗެކްގައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަފް ބެދްކަފް ޗެކް  

ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ( ރ)މާއްދާގެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައިކ މި( ތިދެއް) 4 ހުފަހަޅާތާ

ލޫމާތާއެކުކ ޗެކް ލިބިފައިވާ ފަރާތަފް ދުވަތަ ބޭދްކަފް ޗެކް ހުފަހެޅި ފަރާތަފް ބޭދްކުދް ޢުމަ

  .ދެއެވެއަދްގަދްވާ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  :7 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  51 :ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  :1 :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 ން މެންބަރު  28 :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން  :5 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  36 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

  ފާސްވި * 
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ( ކ)ވަނަ މާއްދާގެ  6ބިލުގެ  -7

މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވައި، ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 
 ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު 

 

6- (ކ)  ހުފަހަޅާ ޗެކްގެ އެކައުދްޓްގައި ފައިސާ ދެތްކަމަފް ކަދޑައަޅައިކ ޗެކްގައި ބެދްކަފް  

ފައިސާދެތް ކަމުގެ ލިއުދް ބޭދްކުދް ދޫކުރަދްވާދީކ އެދުވަހެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު 

  .ގަޑީގެ އެދްމެފަހު ވަގުތުގައެވެ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  :7 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  45 :ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  :2 :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 ން މެންބަރު  22 :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  64 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

   ފާސްވި * 
 

  ެގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފަިއާވ ( ނ)ވަނަ ާމއްދާެގ  94ދެން ވޯޓަށް އެއްެސވީ، ަގާވިއދުގ

 އިޞްލާޙުތަކަށް؛

 

ވަނަ މާއްދާގެ  6ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް، އިތުރުކުރެވޭ އަކުރަކީ،  6 -2

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް، ( ރ)
 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައި، 

 

6- (ރ)  ބޭދްކަފް ހުފަހަޅާ ޗެކްގެ އެކައުދްޓްގައި ފައިސާ ޖަމާވެފައި ދެތްދަމަކ ދުވަތަ ޗެކް ދޫކުރި  

އެކައުދްޓުދް އެޗެކަފް ފައިސާ ލިބޭދޭގޮތް ހަމަޖައްސާފައި ދުވާދަމަކ ޗެކްގެ އެކައުދްޓްގައި 

ފައިސާދެތްކަދް އަދްގައިދޭ ބޭދްކްގެ ލިއުދް އެޗެކާއި އެއްކޮފް ޗެކް ހުފަހެޅި ފަރާތަފް 

އެލިއުމުގައި ޗެކްގެ ވެރިފަރާތުގެ ދަމާއިކ އެޑްރެސް އަދި ކޮދްޓެކްޓް . ދޫކުރަދްވާދެއެވެ

މްބަރާއިކ ޗެކްގެ އެކައުދްޓް ދަމްބަރާއިކ ޗެކްގެ ދަމްބަރާއިކ ޗެކްގައިވާ ފައިސާގެ ދަ

ޢަދަދާއިކ ޗެކް ދޫކޮފްފައިވާ ތާރީޚާއިކ ޗެކަފް ފައިސާ ދޫކުރުމަފް ހުރަސްއެޅުދު 
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ސަބަބާއިކ ޗެކްގައި ފައިސާ ދެތްކަދް ކަފަވަރު ކުރެވުދު ގަޑިއާއި މިކަދްކަދް 

  .ބަޔާދްކުރަދްވާދެއެވެ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  81 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  35 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  35 :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 ން މެންބަރު  29 :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  59 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  36 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

   ފާސްވި * 
  

  ،ްމި ވޯޓުަގއި ފެންނަކަމަށް ައދި ނުފެންނަކަމަށް މެންބަރުންދެއްވި ވޯޓު އެްއވަރުވުމުނ
. ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ރިޔާސަތުން ވޯޓުެދއްަވއި، ައދި ވޯޓުދެްއވީ ފެންނަކަމަށް

 . އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ަވނީ ފާސްވެފައި

 

( ރ)ކުރެވުނު އަކުރަކީ، އެމާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް އިތުރު 8 -3

ހަމަޖެއްސުމަށް، ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ކަމުގައި 
 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައި، 

 

8- (ރ)  ދުވަތަ އެއަފްވުރެދް ކަމަފް ބުދެފައިވަދީކ ދެފަރާތެއްގެ މެދުގައި " އެއްބަސްވުދް" 

ހެކީދް ހެކިކޮފް ސޮއިކޮފްފައި ހުދްދަ އެއްބަސްވުދް  ،ގިދަފަރާތެއްގެ މެދުގައި ލިއުދް ލިޔެ

  .ދުވަތަ މުއާޞަލާތީ ގޮތުދް ހެކިސާބިތު ކުރެވޭގޮތަފް ހުދްދަ ލިޔެކިއުމަފެވެ. ތަކަފެވެ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  81 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  56 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  21 :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 ން މެންބަރު  23 :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  66 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  39 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

   ފާސްވި * 
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  ،ީޗެކް  ފައިސާނެތި  އެކައުންޓުގައި މި އިޞްލާޙުތައް ފާސްވުމުން، ދެން ވޯޓަށް އެއްސެވ
ބިލަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި  އިޞްލާޙުތަކާއެކު  މަނާކުރުމުގެ  ދޫކުރުން

 ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ 

  

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  81 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  48 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން  33 :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 ން މެންބަރު  17 :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  :6 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  41 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު

   ފާސްވި * 
  

 ިމިބިލަކީ، ފާސްވުމުން،  ބިލު މަނާކުރުމުގެ  ޗެކް ދޫކުރުން ފައިސާނެތި އެަކއުންޓުަގއ
 . ވަނަ ބިލު 6މިއަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި 

  

  ްނޑަެއޅިފަިއވާ ަވގުތު ހަމަވުމުން، ިރޔާސަތުނ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަްށ ެގންދަވަން ކަ
 . ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ

 

  ެވަނަ އަަހރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ އެންމެ  3122މި ޖަލްސާއަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގ

 . ފަހު ޖަލްސާ

 

  ،ާވާ ޯހމަ  3122މެއި  3އެހެންނަމަވެސް، ދައުރުން ބޭރުގައި ބާްއވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސ

 . ދުވަހު އޮންނާނެ ވާހަކަ ރިޔާަސތުން އިޢުލާންކުރެއްވި

 

 


