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 ޖަލްސާ ވަނަ 18ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ހޯމަ( 2013 ޑިސެމްބަރު 16 ތާރީޚު:

  1435 ޞަފަރު 13 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 0F19:30 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި:

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:02 ފެށި ގަޑި:

 އަށް 1:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

1:20 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: 1F

 ގައި 2

 ގައި 1:30 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 2:17 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 35ގަޑިއިރާއި  3 ވަގުތު:ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ 

 

 32ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން ، މެންބަރުން 36ވަގުތުކޮޅު ކުރިން ސްހު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 56މެންބަރުން. ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން 

 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައްޔިތުންގެ   

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު   
                                                 

 މިނެޓަށް ފަސްކުރެއްވި 30ޖަލްސާގެ ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ  -1
 ވޯޓަށް އެހުން ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ވޯޓަށް އެހުމާ ހަމައަށް ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވިއެޖެންޑާގައި  -2

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 2013ޑިސެމްބަރ  24 

 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު



 2 

         

 

 

     

 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

 ފާސްކުރެއްވުން 2013 ބިލު ޓޯޗަރ އެންޓި

<<< 

  ގެންނެވި މަޖިލީހުން ނިންމެވިގޮތަށް ކޮމިޓީން ބިލު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ންފާސްކުރެއްވު އިޞްލާޙުތަކާއެކު

<<< 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލޯނުތަކުގައި ހިމެނޭ އައުޓަރ އައިލެންޑް  2013

މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ ލޯނު ދިވެހި  20ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސުވަރޭޖު ފެސިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓު؛ 

ސަރުކާރުން ނެންގެވުމާމެދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އުސޫލެއްގެ މަތިން އެއްބަސްވާ ކަމަށް ފާސްކުރައްވައި ނިންމެވި 

 ންގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވު

<<< 

ޅުއްވާފައިވާ ލޯނުތަކުގައި ހިމެނޭ މާލޭ ފޯތު ޕަވަރ ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގެވުމަށް ހުށަހަ 2013

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ލޯނު؛ ދެ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ޔޫރޯ ލޯނު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގެވުމާ މެދު 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެއްބަސްވާ ކަމަށް ފާސްކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން 

 ންންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުނި

<<< 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލޯނުތަކުގައި ހިމެނޭ މާލޭ ފޯތު  2013
ޕަވަރ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ލޯނު؛ ދެ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ޔޫރޯ ލޯނު ދިވެހި ސަރުކާރުން 

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެއްބަސްވާ ކަމަށް ފާސްކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ  ނެންގެވުމާ މެދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން
މެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުންރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ނިން  
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  އިން 2013/3/18އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އިޢުލާންކުރުންއެޖެންޑާ  3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.1

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

މަޤާމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އެ  6.1

 2008/9 ނަންބަރު މީހަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު

) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 3 ގެ) ޤާނޫނު ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ(

 އިޖާބަދެއްވި އެކަމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ޢާންމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ

 ،ހ.މީނާޒް މަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ނަންފުޅު މައުމޫން ޙަމީދުގެ އަލްއުސްތާޛު

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ  171ގަވާއިދުގެ 

މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކުރުމާއި އެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް 

ނުވުމުގެ ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮ

 މައްސަލަ

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

 ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ،ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ މަނާކުރުމާއި އަނިޔާ 11.1

 ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި

 ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ،ބިލު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.2

 ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި

 ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި އަހަރު ވަނަ 2013 11.3

 ގޮތުގައި ސަޕޯރޓުގެ ބަޖެޓް ހިމެނޭ ލޯނުތަކުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 މާލިއްޔަތު ލޯނު ޑޮލަރު. އެސް.ޔޫ މިލިއަން 29,400,000 ބޭނުންވާ

 ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން



 4 

 ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި އަހަރު ވަނަ 2013 11.4

 ވޯޓަރ އައިލަންޑްސް އައުޓަރ" ހިމެނޭ ލޯނުތަކުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 20,000,000 ޕްރޮޖެކްޓް ފެސިލިޓީސް ސްވަރޭޖް އެންޑް ސަޕްލައި

 ގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ" ލޯނު ޑޮލަރުގެ. އެސް.ޔޫ) މިލިއަން ވިހި(

 ކޮމިޓީއިން މާލިއްޔަތު ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ކަންތައް ލޯނުގެ

 މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ލޯނުގެ ،ހުއްދަދެއްވާފައިވަނިކޮށް

 މައްސަލަ އެ ،ބަދަލުވެފައިވާތީ މަޢުލޫމާތު ބައެއް ،ފޮނުއްވާފައިވާއިރު

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު

 ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި އަހަރު ވަނަ 2013 11.5

 ޕްރޮޖެކްޓް ޕަވަރ ފޯރތް މާލޭ" ހިމެނޭ ލޯނުތަކުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

) ފަސްލައްކަ ދެމިލިޔަން( 2,500,000 ލޯން ސަޕްލިމެންޓަރީ ގެ

 ކުރިއަށް ކަންތައް ލޯނުގެ ގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލޯނު" ޔޫރޯ

 ލޯނުގެ ،ހުއްދަދެއްވާފައިވަނިކޮށް ކޮމިޓީއިން ތުމާލިއްޔަ ގެންދިއުމަށް

 މަޢުލޫމާތު ބައެއް ،ފޮނުއްވާފައިވާއިރު މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ

 ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު މައްސަލަ އެ ،ބަދަލުވެފައިވާތީ

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ



 5 

 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/3/18އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

o ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 3(އަށް  2013/62ން  2013/60 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 

o ީވަނަ  14ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިގެން  10 ދައުރުގެތިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއ

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ތައް ޔައުމިއްޔާ މި. ޖަލްސާގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް

ގަވާއިދުގައިވާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް 

 ތަކެއްކަމަށްމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާ ،ތަކަކީމި ޔައުމިއްޔާ ،ގޮތުގެމަތިން

 ވިނިންމެ

 

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.1

 

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  9:30 -1

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރައްވާ  2014އިން ފެށިގެން  10:00 -2

 ކޮމިޓީ 

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ  16:00 -3

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް މީހަކު  6.1

 ގެ) ޤާނޫނު ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ( 2008/9 ނަންބަރު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު

 އިޖާބަދެއްވި އެކަމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ޢާންމުކޮށް ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 3

މައުމޫން  އަލްއުސްތާޛު ،ހ.މީނާޒް މަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ  171ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ނަންފުޅު ޙަމީދުގެ

ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކުރުމާއި އެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް 

 ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ
 

 ީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހުގެ އަމީން ރައ

 ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
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  ްކޮމިޓީއަށް  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށ

 އްވިފޮނު

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ،ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ މަނާކުރުމާއި އަނިޔާ 11.1

 ރިޕޯޓް ގޮތުގެ
 

  ،ީޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު 

 

 ަވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭއެއްށް މި ރިޕޯޓ 

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .2

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  .3

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .4

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .5

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .6

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .7

 ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރުމާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .8

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .9

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .10

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .11

 



 7 

  ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ

 ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި މި

 

  ިމާއްދާގެ އެ ،ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ) 3( ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 75 ވާއިދުގެގައަދ 

 ކިޔުން ތިންވަނަ ގެބިލު ހުއްޓުވުމުގެ މަނާކުރުމާއި އަނިޔާ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ށ(

 އިއްވެވި

 

 ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ،ބިލު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.2

 ރިޕޯޓް ގޮތުގެ
 

  ،ުމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރ

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު 

 

  ްހުށަހެޅުއްވުމަށާއި އެ މި ރިޕޯޓަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތައ

އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުންނަށް ތާއީދުކުރެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު 

 ހުޅުވާލެއްވި

 

  ެއިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު  15ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  83މިގޮތުން، ގަވާއިދުގ 

 

  ްކަނޑައެޅުއްވިގަޑިއިރުގެ ވަގުތު  1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މަޢުޞޫމް هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .2

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް .3

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .4

 އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .5

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .6

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .7

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .8
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 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .9

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .10

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .11

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .12

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  .13
 

  ިމެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވ

 މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 ަމާއްދާގެ އެ ،ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ) 3( ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 75 ވާއިދުގެއަދި ގ 

 ކިޔުން ތިންވަނަ ގެބިލު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ށ(

 އިއްވެވި

 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލޯނުތަކުގައި ހިމެނޭ  2013 3.11

 (ނަވާވީސް މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ)  29,400,000ބަޖެޓް ސަޕޯރޓުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންވާ 

 ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު ލޯނު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
 

  ،ީކާށިދޫ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މާލިޔައްތު މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 ޖާބިރު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވ 

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 

 ެންބަރުންވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މ 

  

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 

  ްއިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިނުގަތުމުން، ރިޔާސަތުން މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސ

 ނިންމަވާލެއްވި
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 ހިމެނޭ ލޯނުތަކުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި އަހަރު ވަނަ 2013 11.4

 ޕްރޮޖެކްޓް ފެސިލިޓީސް ސްވަރޭޖް އެންޑް ސަޕްލައި ވޯޓަރ އައިލަންޑްސް އައުޓަރ"

 ކަންތައް ލޯނުގެ ގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ" ލޯނު ޑޮލަރުގެ. އެސް.ޔޫ) މިލިއަން ވިހި( 020,000,00

 ފުރިހަމަ ލޯނުގެ ،ހުއްދަދެއްވާފައިވަނިކޮށް ކޮމިޓީއިން މާލިއްޔަތު ގެންދިއުމަށް ށްކުރިއަ

 މާލިއްޔަތު މައްސަލަ އެ ،ބަދަލުވެފައިވާތީ މަޢުލޫމާތު ބައެއް ،ފޮނުއްވާފައިވާއިރު މަޢުލޫމާތުތައް

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން
 

  ޫމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މާލިޔައްތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ކާށިދ

 ޖާބިރު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ްއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ މި ރިޕޯޓަށ 

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 

  ުއެދިވަޑައިގެންފައިނުވާތީ،ފުރުސަތަށް ދެއްކެވުމަށް ވާހަކައެއްވެސް މެންބަރަކ 

 ރިޔާސަތުން މި ރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލެއްވި

 

 ހިމެނޭ ލޯނުތަކުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި އަހަރު ވަނަ 2013 5.11

) ފަސްލައްކަ ދެމިލިޔަން(  2,500,000 ލޯން ސަޕްލިމެންޓަރީ ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޕަވަރ ފޯރތް މާލޭ"

 މިޓީއިންކޮ މާލިއްޔަތު ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ކަންތައް ލޯނުގެ ގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލޯނު" ޔޫރޯ

 މަޢުލޫމާތު ބައެއް ،ފޮނުއްވާފައިވާއިރު މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ލޯނުގެ ،ހުއްދަދެއްވާފައިވަނިކޮށް

 ރިޕޯޓ ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު މައްސަލަ އެ ،ބަދަލުވެފައިވާތީ
 

  ޫމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މާލިޔައްތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ކާށިދ

 ޖާބިރު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވ 

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 

  ުގެންފައިނުވާތީ،ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކ 

 ރިޔާސަތުން މި ރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލެއްވި
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 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ،ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ މަނާކުރުމާއި އަނިޔާ -11.1 12.1

 ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި
 

 އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 53 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 53 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ްނިންމެވިގޮތަށް މަޖިލީހުން  އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީނ

، 2013ފާސްކުރެއްވުމުން، އެ ބިލުގެ ޞުރުޚީ މިހާރު ވަނީ އެންޓި ޓޯޗަރ ބިލު 

 މިގޮތަށް ބަދަލުވެފައި

 

  ީވަނަ ބިލު 14ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2013މި ބިލަކ 

 
 ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ،ބިލު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ -11.2

 ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި
 

  ިފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވީ، މި ބިލަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް އަދ

އެއަށްފަހު، އެ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި އިޞްލާޙުތަކާއެކު މި 

 ބިލު ފާސްކުރެއްވުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވި

 

  ިއިޞްލާޙެއް 14ފާސްވެފައިވަނީ  މަޖިލީހުން ގެންނަން ބިލަށްމ 
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  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވ

 އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 54 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 54 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

  ީވަނަ ބިލު 15ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2013މި ބިލަކ 

 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލޯނުތަކުގައި  2013 -3.11

ހަތަރު މިލިއަން (ނަވާވީސް   40029,,000ހިމެނޭ ބަޖެޓް ސަޕޯރޓުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންވާ 

ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު ލޯނު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ލައްކަ) 

 ރިޕޯޓް
 

 2013  ޭވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނުތަކުގައި ހިމެނ

ލައްކަ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ ލޯނު  4މިލިއަން  29ބަޖެޓު ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންވާ 

ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގެވުމާ މެދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން 

ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް އްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް، އެއްބަސްވާ ކަމަށް ފާސްކުރަ

 ؛ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 50 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 04 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން 50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 26 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ސްވި* ފާ

 

 ލޯނުތަކުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި އަހަރު ވަނަ 2013 -4.11

 ފެސިލިޓީސް ސްވަރޭޖް އެންޑް ސަޕްލައި ވޯޓަރ އައިލަންޑްސް އައުޓަރ" ހިމެނޭ

 ހުށަހެޅިފައިވާ" ލޯނު ޑޮލަރުގެ. އެސް.ޔޫ) މިލިއަން ވިހި(  000,20,000 ޕްރޮޖެކްޓް

 ކޮމިޓީއިން މާލިއްޔަތު ގެންދިއުމަށް ށްކުރިއަ ކަންތައް ލޯނުގެ ގޮތަށް

 ބައެއް ،ފޮނުއްވާފައިވާއިރު މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ލޯނުގެ ،ހުއްދަދެއްވާފައިވަނިކޮށް

 ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު މައްސަލަ އެ ،ބަދަލުވެފައިވާތީ މަޢުލޫމާތު

 ރިޕޯޓް ވިގޮތުގެނިންމެ
 

 2013  ިވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލޯނުތަކުގައ

ހިމެނޭ އައުޓަރ އައިލެންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސުވަރޭޖު ފެސިލިޓީޒް 

މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ ލޯނު ދިވެހި ސަރުކާރުން  20ޕްރޮޖެކްޓު؛ 

ކޮމިޓީން އުސޫލެއްގެ މަތިން އެއްބަސްވާ ކަމަށް ނެންގެވުމާމެދު މާލިއްޔަތު 

ފާސްކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ 

 ؛މެދު

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 53 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 53 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ލޯނުތަކުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި އަހަރު ވަނަ 2013 -5.11

 2,500,000 ލޯން ސަޕްލިމެންޓަރީ ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޕަވަރ ފޯރތް މާލޭ" ހިމެނޭ

 ކުރިއަށް ކަންތައް ލޯނުގެ ގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލޯނު" ޔޫރޯ) ފަސްލައްކަ ދެމިލިޔަން(
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 ފުރިހަމަ ލޯނުގެ ،ހުއްދަދެއްވާފައިވަނިކޮށް މިޓީއިންކޮ މާލިއްޔަތު ގެންދިއުމަށް

 މައްސަލަ އެ ،ބަދަލުވެފައިވާތީ މަޢުލޫމާތު ބައެއް ،ފޮނުއްވާފައިވާއިރު މަޢުލޫމާތުތައް

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު
 

 2013 ައިވާ ލޯނުތަކުގައި ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފ

ހިމެނޭ މާލޭ ފޯތު ޕަވަރ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ލޯނު؛ ދެ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ 

ޔޫރޯ ލޯނު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގެވުމާ މެދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން 

ގޮތަށް އެއްބަސްވާ ކަމަށް ފާސްކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ނިންމެވި 

 ؛ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 04 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

  ާމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވި

 

______________________ 


