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 ޖަލްސާ ވަނަ 37ދައުރުގެ  ތިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2012 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް) ހޯމަ( 2012 ޑިސެމްބަރ 24 ތާރީޚު:

 1434 ޞަފަރު 11 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:00 ނުހެނދު ގަޑި:ފެށި 

0F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

1
 ގައި 9:55

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:03 ފެށި ގަޑި:

 އަށް 13:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 13:03 ފެށި ގަޑި:

1F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

2
 ގައ 13:52

2Fރު މެންދު ނިމުނު ގަޑި:

3
 ގައި 14:16

 މިނެޓް 11ގަޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

މެންދުރު ، 11:49، 11:47، 11:45، 9:50، 9:16ހެނދުނު  :ތައްގަޑިޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލުނު 

12:10 ،12:12 ،12:14 ،13:46 ،13:46 

 

                                                 
އެއަށްފަހުވެސް މިނެޓަށް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި.  15މިނެޓަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު ޖަލްސާ  5ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ރަނގަބީލު ޖަހައި  -1

 .ކަނޑުއްވާލެއްވިޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުން، ހުސްވަގުތުކޮޅާއެކު ޖަލްސާ މެދު
 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި.މިނެޓަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު ޖަލްސާ  5ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ރަނގަބީލު ޖަހައި  -2
 މިނެޓަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު، ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.  5ފަހަރެއްގެ މަތިން ރަނގަބީލު ޖަހައި  2 -3

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

 2012ޑިސެމްބަރ  25

 ދުވަހު އަންގާރަވާ 
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 39ވަގުތުކޮޅަށްފަހު ހުސް، މެންބަރުން 39ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 68ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން ، މެންބަރުން

 

 ޝާހިދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

 

 ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 153 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ،ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ
 އަޙްމަދު މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންގޮޅި މައްސަލައަށް އިމްތިޔާޒްގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ފާހެއްނުވި ންހުށަހެޅު ތާއީދުކުރެއްވި ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު ،ޅުއްވައިހުށަހަ ދިދީ
<<< 

 ޔުނިޓް ހައުސިންގ 1500 ހިމެނޭ ލޯނުތަކުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހިވަނަ އަހަރު 
 މަދުވާކަމަށް ތެރެއިން ތަފްޞީލުގެ ލޯނުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ނެގުމަށް އިން ބޭންކް އެގްޒިމް ޗައިނީޒް އެޅުމަށް

 ތަފްޞީލުތަކަށް ބައެއް ލޯނުގެ ،ވާފައިވާއިރުފޮނުއް މަޢުލޫމާތުތައް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު
  ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު މައްސަލަ އެ ،ބަދަލުއައިސްފައިވާތީ

 ފާހެއްނުވި ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތަށް
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  އިން 2012/3/37އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކަންކަން:ކުރިއަށްގެންދެވި 

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 މާއްދާގައިވާ ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 4.2

 ކޮމިޓީން އެ މައްސަލައެއް ފޮނުވޭ ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ ގޮތުގެމަތިން

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ސުންގަޑި ނިންމަވާނެ

 128 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ތައްސުންގަޑި އިތަކާކޮމިޓީ އަންގަވާފައިވާ

 ންއިޢުލާނުކުރު ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ ވަނަ

އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާތީ، އެކަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް  4.3

 އިޢުލާންކުރެއްވުން

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ،ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ 6.1

 މަޖިލީހުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 153 ގަވާއިދުގެ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް މައްސަލައިގެ އިމްތިޔާޒްގެ

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(

 ނަޝީދު މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި 10.1

 ބަހުސް ގެ 2012 ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ ކޮރަޕްޝަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

 ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި އަހަރު ވަނަ 2012 11.1

 ޔުނިޓް ހައުސިންގ 1500 ހިމެނޭ ލޯނުތަކުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
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 ހަމަޖެހިފައިވާ ނެގުމަށް އިން ބޭންކް އެގްޒިމް ޗައިނީޒް އެޅުމަށް

 ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު މަދުވާކަމަށް ތެރެއިން ތަފްޞީލުގެ ލޯނުގެ

 ބައެއް ،ފޮނުއްވާފައިވާއިރު މަޢުލޫމާތުތައް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ

 ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު އެމައްސަލަ ،ބަދަލުވެފައިވާތީ މަޢުލޫމާތު

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި

 ނިމި މަރުޙަލާ ކޮމިޓީ ބިލުގެ މިނިވަންކަމުގެ އުޅުމުގެ އެއްވެ 11.2

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(

 ނިމި މަރުޙަލާ ކޮމިޓީ ބިލުގެ މިނިވަންކަމުގެ އުޅުމުގެ އެއްވެ 11.2

 ހުށަހެޅުއްވުން ކުރިއަށް ގެންދެވުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2012/3/37އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

o ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 3( އަށް 2012/72 ން 2012/70 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 

o ީވަނަ  32ޖަލްސާއިން ފެށިގެން ވަނަ  30ދައުރުގެ ވަނަ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2012 ،އެއ

ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި  މި. ތައްޔައުމިއްޔާ އަށް ހުރިޖަލްސާ

ގަވާއިދުގައިވާ  ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް  ،މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ ،ގޮތުގެމަތިން

 .މެވިނިން

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 

 19  ގައި  2012ޑިސެމްބަރ  23އަދި  2012ޑިސެމްބަރ  20، 2012ޑިސެމްބަރ

 އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި ވަގުތުތައް އިޢުލާންކުރުންބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި 

 19  އާ  10:45ން ރޭގަނޑު  9:55ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2012ޑިސެމްބަރ

 .ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 7ދެމެދު 

o  ަމިނެޓް ކޮމިޓީގެ  40ގަޑިއިރާއި  7މިގޮތުން އެ ދުވަހު ޖުމްލ

 .ހޭދަކުރައްވާފައިވޭބައްދަލުވުންތަކުގައި 

 20  ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި ވަގުތުތައް  2012ޑިސެމްބަރ

 އިޢުލާންކުރުން

 20  ން ރޭގަނޑު  1:20ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  2012ޑިސެމްބަރ

 .ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 4އާ ދެމެދު  9:23

o  ަމިނެޓް ކޮމިޓީގެ  30ގަޑިއިރާއި  7މިގޮތުން އެ ދުވަހު ޖުމްލ

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ
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 23  ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި ވަގުތުތައް  2012ޑިސެމްބަރ

 އިޢުލާންކުރުން

 23  1:30ން މެންދުރު  10:10ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2012ޑިސެމްބަރ 

 .ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 2ދެމެދު 

o  ަމިނެޓް ކޮމިޓީގެ  15ގަޑިއިރާއި  1މިގޮތުން އެ ދުވަހު ޖުމްލ

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ
 

 ްމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތ 

 )ގައި 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (މިޓީ ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮ 9:30 -1

 )ގައި 3 ކޮމިޓީ ކޮޓަރި(ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީ  9:30 -2

 )ގައި 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި ސުލޫކު ކޮމިޓީ  11:15 -3

 )ގައި 2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ  11:15 -4

 )ގައި 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ  11:15 -5

 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ  14:00 -6

 )ގައި

 )ގައި 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ  16:00 -7
 

 ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 2.4
 ރައީސްއަށް މަޖިލީހުގެ ކަނޑައަޅުއްވައި ސުންގަޑި ނިންމަވާނެ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލައެއް ފޮނުވޭ

 މާއްދާގައިވާ ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ސުންގަޑިތައް ކޮމިޓީތަކާއި އަންގަވާފައިވާ
 އިޢުލާނުކުރުން ގޮތުގެމަތިން

 

 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ

 ސުންގަޑި ބިލު

 2013އޭޕްރީލް  30 ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބިލު .1

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ތަކެތީގެ ޤާނޫނު
 2012ޑިސެމްބަރ  30

މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު ( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .3

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު
 2012ޑިސެމްބަރ  30

 2012ޑިސެމްބަރ  30 ނާއީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލުޖި .4
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 2012ޑިސެމްބަރ  30 އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު .5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ( 2007/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  .6

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ޤާނޫނު
 2012ޑިސެމްބަރ  30

 2013އޭޕްރީލް  30 ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީގެ ބިލު .7

ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ  .8

 ބިލު
 2013އޭޕްރީލް  30

 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ

 ސުންގަޑި ބިލު

 2012ޑިސެމްބަރ  30 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބިލު .1

 2012ޑިސެމްބަރ  30 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލު .2

ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ ޙައްޤުތައް ވައިގެ މަގުން  .3

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު
 2012ޑިސެމްބަރ  30

 2013ޖޫން  30 ބިމުގެ ބިލު .4

 2013ޖޫން  30 ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ބިލު .5
 

 އިޢުލާންކުރެއްވުން އެކަން ،ގެންދަވާފައިވާތީ އަނބުރާ ބިލެއް ހުށަހެޅިފައިވާ މަޖިލީހަށް 4.3

 

 17 34 ދައުރުގެ ވަނަ 3 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބޭއްވުނު ގައި 2011 ޑިސެމްބަރ 

ވަނަ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވާ، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް 

އަށް ) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2008/2ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޑިސެމްބަރ  23އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، އަނބުރާ ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް، 

ގައި ލިޔުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް އަންގަވާފައިވާތީ، މި ބިލު އަނބުރާ  2012

 އްވި.ގެންދަވައިފި ކަމުގައި އިޢުލާންކުރެ

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 ވަނަ 153 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ،ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ 6.1

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް މައްސަލައިގެ އިމްތިޔާޒްގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދަށުން މާއްދާގެ
 

  ާވަނަ ދުވަސް 2މިއަދަކީ މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަވ 
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 ިމެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވ 

  

 (ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުން) ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .1

 

  ުމި މައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތ

 އެރުވުމަށްފަހު، މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(
 

 ކޮރަޕްޝަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަޝީދު މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި 10.1

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ގެ 2012 ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ
 

  ާވަނަ ދުވަސް 3މިއަދަކީ މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަވ 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ނާޒިމް ރަޝާދުތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .1

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .2

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .3

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .4

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .5

 ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް .6

 ޢަލީ ޢަޒިމްމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .7

  މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު .8

 

 ްކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މި ބިލުގެ  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތ

 ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. 
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 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ހިމެނޭ ލޯނުތަކުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި އަހަރު ވަނަ 2012 11.1

 ހަމަޖެހިފައިވާ ނެގުމަށް އިން ބޭންކް އެގްޒިމް ޗައިނީޒް އެޅުމަށް ޔުނިޓް ހައުސިންގ 1500

 މަޢުލޫމާތުތައް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު މަދުވާކަމަށް ތެރެއިން ތަފްޞީލުގެ ލޯނުގެ

 ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު އެމައްސަލަ ،ބަދަލުވެފައިވާތީ މަޢުލޫމާތު ބައެއް ،ފޮނުއްވާފައިވާއިރު

 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި
 

 ުގައި މެންބަރުންނަށް  2012ޑިސެމްބަރ  17މަށް މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވ

 ފޮނުވުނު

 

  ްއިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސ 

 

  ުމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ދިއްގަރ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް

 
  ްނުގަޑިއިރު ކަނޑައެޅު 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ  .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .2

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .3

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް .4

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .5

 މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .6

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .7

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ .8

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .9

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު .10
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 ފޫރު މޫސާކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަ .11

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .12

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު .13

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .14

 

  ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ

 ރިޔާސަތުން މި ރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލެއްވި. 

 

 ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ނިމި މަރުޙަލާ ކޮމިޓީ ބިލުގެ މިނިވަންކަމުގެ އުޅުމުގެ އެއްވެ 11.2

 ހުށަހެޅުއްވުން
 

  ިގައި މެންބަރުންނަށް  2012ޑިސެމްބަރ  17މަށް ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމ

 ފޮނުވުނު

 

 ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވ 

 

  ،ީމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ވަގުތީ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ވިލުފުށި 

 
  ްގަޑިއިރު ކަނޑައެޅުނު 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .1

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .3

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު  .4

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .5

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .6

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު .7
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 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް .8

  ޢަލީ ރިޒާ (ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ)މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .9

 

  ްވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށްޓަކައި، މި ބިލުގެ ބަހުސ

 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. 

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

  ްޖާބިރު، ރައްޔިތުންގެ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުގައިވާ،  6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހުގެ  153މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދިދީ އިމްތިޔާޒްގެ މައްސަލައަށް 

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހަޅުއްވައި، 

 ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވި؛

 

 މި މައްސަލަ އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ، މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް،  ހުށަހެޅުން؛

ރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގެންފައިވާތީ ޑޮކްޓަ

އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތަކާއެކު މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް 

 .އަނބުރާގެންނެވުމަށް
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 68 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 25 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 39 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 64 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވި* ފާ
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  ްނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހިވަނަ އަހަރު  2012ގައިވާ،  11.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 ޗައިނީޒް އެޅުމަށް ޔުނިޓް ހައުސިންގ 1500 ހިމެނޭ ލޯނުތަކުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 މަދުވާކަމަށް ތެރެއިން ތަފްޞީލުގެ ލޯނުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ނެގުމަށް އިން ބޭންކް އެގްޒިމް

 ބައެއް ލޯނުގެ ،ވާފައިވާއިރުފޮނުއް މަޢުލޫމާތުތައް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު

 ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު މައްސަލަ އެ ،ބަދަލުއައިސްފައިވާތީ ތަފްޞީލުތަކަށް

 ދު؛ފާސްކުރެއްވުމާމެ ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތަށް

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 69 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 33 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 33 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 66 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވި* ފާ

ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ފެންނަ އަދި ނުފެންނަ ރިޕޯޓް ފާސްކުރެއްވުމަށްމި 

ފާސްކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ރިޕޯޓް ހަމަހަމަވުމުން، ރިޔާސަތުން މި 

 ވޯޓުދެއްވުމުން، މި ރިޕޯޓް ފާހެއްނުވި

 

  ްވަނަ އަހަރު ދިވެހި 2012މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްނުވުމުނ 

ހައުސިންގ  1500ސަރުކާރުން ނެންގެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލޯނުތަކުގައި ހިމެނޭ 

 29އެޅުމަށް ޗައިނީޒް އެގްޒެކްޓިމް ބޭންކުން ނެންގެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނު  ޔުނިޓް

ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލެއް  2011ޑިސެމްބަރ 

 .ކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވިވިނައިސް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައި ވާކަމަށް ނިންމެ
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 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
 

 ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ނިމި މަރުޙަލާ ކޮމިޓީ ބިލުގެ މިނިވަންކަމުގެ އުޅުމުގެ އެއްވެ 11.2

 ހުށަހެޅުއްވުން ކުރިއަށް ގެންދެވުން
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ގެންދެވުން)(ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .1

(ވާހަކަފުޅު  ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .2

 ނުނިމޭ)

 

  ިމިނެޓަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު،  5މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ރަނގަބީލު ޖަހައ

 5ފަހަރެއްގެމަތިން ރަނގަބީލު ޖަހައި  2ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. އަދި އެއަށްފަހުވެސް 

ސާ ޖަލްރިޔާސަތުން  ތީ، މިއަދުސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާމިނެޓަށް ބެއްލެވުމުންވެސް، ޖަލް

   ނިންމަވާލެއްވި. 

            

    


