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 ޖަލްސާ ވަނަ 12ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ހޯމަ( 2013 ޖުލައި 8 ތާރީޚު:

 1434 ޝަޢުބާން 29 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

9:32ނު ހެނދު ފެށި ގަޑި: 0F

 ގައި 1

 އަށް 11:00ން  10:27 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  ގައި 11:02 ފެށި ގަޑި:

 އަށް 1:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

1F ފެށި ގަޑި:

2
 ގައި 1:30

 ގައި 1:42 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 09ގަޑިއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 23 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 38ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 48ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން ، މެންބަރުން

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

   

                                                 
 އަށް ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވި 9:30ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން  -1
ސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ޖަލްސާ އެޖެންޑާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ޖަލްމިއަދުގެ  -2

 ކުރިއަށް ގެންދެވި ގަޑި

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013ޖުލައި  15 

 ހޯމަ ދުވަހު
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 ޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަންމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަ
 

ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ ކާރުގެ ފަރާތުން، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ސަރު
 ފާސްވުމުން، ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން ޖްތިމާޢީއި
<<< 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  5(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 50(ސްޓެލްކޯ) އަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރައްވާފައިވާ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ އޯވަރ ޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ގެރެންޓީ އައުކޮށްދިނުމަށްއެދި 
 ށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަ

 ފާސްނުވުން
<<< 

ގޯތީގެ މައްސަލައިގައި، އެގޯތިތައް އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް  172ހދ. ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ 
ހަވާލުނުކޮށް އެ ކައުންސިލުން ހިފަހައްޓާފައިވާތީ، މިކަން ބައްލަވައި މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް 

ރައްޔިތުން ސޮއިކުރައްވައި ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްޢަފޫރު  460އެދި ހދ. ނޮޅިވަރަމްގެ 
މޫސާ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީން 

 ށް ފާސްކުރެއްވުންނިންމެވި ގޮތަދިރާސާކުރައްވައި 
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  އިން 2013/2/12އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 ޑާ އިޢުލާންކުރުންއެޖެން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް 4.1

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(

 ނަޝީދު މުޙަންމަދު މެންބަރު ރާގެދާއި ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި 7.1

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ހޯމްގެ ވެކޭޝަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ނަޝީދު މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި 7.2

 ބިލުގެ ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤު ޖޫރިމަނާގެ ލާޒިމު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ

 ބަހުސް ބްތިދާއީއި )9(

 ޢަލީ ވިސާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ބިލު މަސައްކަތްތެރިންގެ ފަންނީ ޚިދުމަތުގެ ޞިއްޙީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

 5 ގެ) ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު 11.1

 އިލެކްޓްރިކް ސްޓޭޓް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ނަވަ

 އިން މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް އަށް) ސްޓެލްކޯ( ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ

 ފެސިލިޓީގެ ޑްރާފްޓް އޯވަރ ރުފިޔާގެ މިލިއަން 50 ދޫކުރައްވާފައިވާ

 އައުކޮށްދިނުމަށްއެދި ގެރެންޓީ އިތުރުކޮށް މުއްދަތު

 ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރި

 ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި

 ގޯތީގެ 172 ދޫކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ނޮޅިވަރަމް. ހދ 11.2

 އެ ހަވާލުނުކޮށް ޙައްޤުވެރިންނަށް އޭގެ އެގޯތިތައް ،މައްސަލައިގައި
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 އަވަސް މިކަމަށް އްލަވައިބަ މިކަން ،ހިފަހައްޓާފައިވާތީ ކައުންސިލުން

 460 ނޮޅިވަރަމްގެ. ހދ އެދި ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ހައްލެއް

 މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި ސޮއިކުރައްވައި ރައްޔިތުން

 ،މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެދުވެރިކޮށް މޫސާ އަބްދުލްޢަފޫރު

 ކޮމިޓީން މިންވަރުބަލާ އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރުގެ

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/2/12އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: ލާންކުރުންއެޖެންޑާ އިޢު 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

o ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 3( އަށް 2013/34 ން 2013/32 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 

o ީވަނަ 10 ފެށިގެން ޖަލްސާއިން ވަނަ 8 ދައުރުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ ވަނަ 2013 ،އެއ 

 ވެބްސައިޓްގައި މަޖިލީހުގެ އުމިއްޔާތައްޔަ މި. ޔައުމިއްޔާތައް ހުރި ނިޔަލަށް ޖަލްސާގެ

 ގަވާއިދުގައިވާ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ އިޞްލާޙެއް މެންބަރަކު އެއްވެސް ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު

 ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށ ޤަބޫލުކުރާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ ،ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މި ،ގޮތުގެމަތިން

 ވިނިންމެ

 

 ންތުން އަންގާ އެންގުރިޔާސަ )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 1  ،ިގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި  2013ލައި ޖު 3އަދި  ޖުލައި 2ޖުލައ

 ހޭދަވި ވަގުތުތައް އިޢުލާންކުރުން

 1 ު5އާ ދެމެދު  4:15ވީރު ހަން  9:45ދުވަހުގެ ހެނދުނު މަ ހޯ ވީ 2013ލައި ޖ 

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭއެއްގެ ކޮމިޓީ

o ުންތަކުގައިބައްދަލުވު ތަކުގެކޮމިޓީމިނެޓް އެ  15ގަޑިއިރާއި  6 ންމިގޮތ 

 .ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 2 ުއާ  3:00ންދުރުފަހު މެން  9:30ނދުނު ހެދުވަހުގެ ންގާރައަ ވީ 2013 ލައިޖ

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭއެއްގެ ކޮމިޓީ 3ދެމެދު 

o ްންތަކުގައިވުބައްދަލު ތަކުގެކޮމިޓީމިނެޓް އެ  10ގަޑިއިރާއި  3 މިގޮތުނ 

 .ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 3 ުއާ  3:10ންދުރުފަހު މެން  11:20ދުވަހުގެ ހެނދުނު ދަ ބު ވީ 2013ލައި ޖ

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭއެއްގެ ކޮމިޓީ 3ދެމެދު 

o ުންތަކުގައިބައްދަލުވު ތަކުގެކޮމިޓީމިނެޓް އެ  35ގަޑިއިރާއި  2 ންމިގޮތ 

 .ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ
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 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 )3ގައި އާންމު ކޮމިޓީ (ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  9:30 -1

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

 )3ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ (ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:15 -3

 )3އި މިނިވަން މުއައްސަސާ ތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ (ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގަ 14:00 -4

 )2ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ (ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  14:30 -5
 

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(
 

 ހޯމްގެ ވެކޭޝަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަޝީދު މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި 7.1

 އިއްވުންް ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ
 

 ުވެކޭޝަން ހޯމްގެ ބިލ 

 

 ޖޫރިމަނާގެ ލާޒިމު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަޝީދު މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ދުއްފުށިކުޅު 7.2

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤު
 

 ުލާޒިމު ޖޫރިމަނާގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގެ ބިލ 

 

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(
 

 ޞިއްޙީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢަލީ ވިސާމް ންބަރުމެ ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ބިލު މަސައްކަތްތެރިންގެ ފަންނީ ޚިދުމަތުގެ
 

 ިގައި ބޭއްވުނު މިއަހަރުގެ  2013ޖޫން  26 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  މ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 10ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

  ،ީދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ މަޑުއްވަރިމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ 

  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .1

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު .2
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 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .3

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާމިލަން .5

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު .6

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު .7

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .8

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .9

 ދުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީ .10

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ދެވަނަ ފުރުޞަތު) .11

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .12

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .13

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް .14

 ޒިމްމަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާ .15

 

 ުމި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ 

 ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

  ިއަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު މ

 ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

  

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މިޓީތަކުންކޮ )11(
 

 މާއްދާގައި ވަނަ 5 ގެ) ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު 11.1

 އޮފް ބޭންކް އަށް) ސްޓެލްކޯ( ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިލެކްޓްރިކް ސްޓޭޓް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 މުއްދަތު ފެސިލިޓީގެ ޑްރާފްޓް އޯވަރ ޔާގެރުފި މިލިއަން 50 ދޫކުރައްވާފައިވާ އިން މޯލްޑިވްސް

 މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައުކޮށްދިނުމަށްއެދި ގެރެންޓީ އިތުރުކޮށް

 ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު
 

  ްންނަށް ފޮނުވުނުގައި މެންބަރު 2013 ޖުލައި 4މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށ .

 އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވޭ
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  ،ީމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ހުޅުމީދޫ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 

 ިވިގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއް 1ވުމަށް ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއް މ 
  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .1

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .2

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .3

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .4

 

 ިމެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު  ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވ

 މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 އޭގެ އެގޯތިތައް ،މައްސަލައިގައި ގޯތީގެ 172 ދޫކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ނޮޅިވަރަމް. ހދ 11.2

 މިކަމަށް ބައްލަވައި މިކަން ،ހިފަހައްޓާފައިވާތީ ކައުންސިލުން އެ ހަވާލުނުކޮށް ޙައްޤުވެރިންނަށް

 ސޮއިކުރައްވައި ރައްޔިތުން 460 ނޮޅިވަރަމްގެ. ހދ އެދި ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ހައްލެއް އަވަސް

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެދުވެރިކޮށް މޫސާ އަބްދުލްޢަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

 ރައްވައިދިރާސާކު ކޮމިޓީން މިންވަރުބަލާ އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރުގެ ،މައްސަލަ

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ
 

  ްގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު.  2013ޖުލައި  3މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށ

 އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވޭ

 

  ،ީރު ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ބަލާ 

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ޠާރިޤް މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ .1
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 ނަޝީދު މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް .2

 ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ .3

 މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި .4

 ރިޒާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ .5

 

 ަތު އެރުވުމަށްފަހު ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސ

 މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 ިނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ  ތުރު އެހެން މަސައްކަތެއްމިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އ

މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. އަދި ދެން ޖަލްސާކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ވޯޓަށް އަހަން ހުރި 

 ގައިކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި 1:25ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް 

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުންް
 

o 9.1  ،ާޢަލީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ގައިވ

މަޖިލީހުން  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު

 ބަލައިގަތުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 36 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 07 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ބަރުންމެން 3 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 43 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 
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 ިވާ ގޮތުގެމަތިން، ބިލު މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން، ގަވާއިދުގައ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި.ޖްތިމާޢީ އިދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 

o 11.1  ،ާވަނަ  5(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ގައިވ

(ސްޓެލްކޯ) މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ އޯވަރ ޑްރާފްޓް  50އަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރައްވާފައިވާ 

ފެސިލިޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ގެރެންޓީ އައުކޮށްދިނުމަށްއެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަ

 ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 31 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 17 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 

 

o 11.2  ،ާގޯތީގެ މައްސަލައިގައި،  172ހދ. ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ގައިވ

އެގޯތިތައް އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ހަވާލުނުކޮށް އެ ކައުންސިލުން ހިފަހައްޓާފައިވާތީ، މިކަން 

 460ބައްލަވައި މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި ހދ. ނޮޅިވަރަމްގެ 

ރައްޔިތުން ސޮއިކުރައްވައި ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްޢަފޫރު މޫސާ 

މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ 

 ށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ނިންމެވި ގޮތަކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 42 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 ންމެންބަރު 05 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 42 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 
 

 ެއެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި މިއަދުގ. 
 

______________________ 


