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 (ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރަ އެގާ ދައުރުގެ ފުރަތަމަރުގެ ވަނަ އަހ2019ަ

 (ދުަވސް ހޯމަ) 2019 ލުއެޕްރީ 15

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهآعلى الم على رسول هللا والة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  22ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  ޖަލްސާއަށްމި ވަގުތު 

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ްއެކވުން:ދެރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 . ންކުރު ޢުލާންޑާ އިއެޖެންދުވަހުގެ 

 .2019/1/11އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެންގުްނ. ރިޔާސަތުން އަްނގާ  -4
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 ލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖި . 5

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 .މޭުޒން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ހުގެ ރައީްސގެލީމަޖި -5

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުަގިއ  ،ަގއި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 93ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  -5.1

ރަންވާނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ދާތަކަށް ޢަމަލުކުހަވާމީ މުޢާގުވެރިކަން ހިންާގ ފަރާތުން ބައިވެިރވާ ަބއިނަލްއަ 

 ،ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީމަން ކަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީމަ އެ ،މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހުހުށަހަޅައި އެ 

 "(ސީ.އެން.ެއސް)ސް އޮފް ަވއިލްޑް ެއނިމަލްސް ޝީވޭޝަން އޮފް މަިއގްރޭޓަރީ ސްޕީކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ކޮްނޒަ"

ރުހުން ހޯދުމަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ަމއްސަަލ  ގެގެ މަޖިލީހުމެދު ރައްޔިތުން ުކރުމާގުދީ ސްދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ

ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓައށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ.  ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތެްއ ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަަލއާ

 ން.ހުަގއި ދަންނަވަރިއްމު އަޢާއަމީންަވއިދެްއވުމަށް އް ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އި ޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

. ޔުނައިޓެްޑ ވެގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެތުންރައްޔި

ދާއެްއ ހަވާމީ މުޢާގު ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަ ޓާށްގެ ދަށުން ތިމާވެ(ނެޕްޔު) ޕްރޮގްރާމް އެންަވޔަރަންމަންޓް ނޭޝަންސް

ސް އޮފް ަވއިލްޑް އެނިމަލްްސ ޝީވޭޝަން އޮްފ މައިގްރޭޓަީރ ސްޕީކޮްނވެންޝަން ޮއން ދަ ކޮންޒަ " ،ކަމަށްވާ

ވަޒީރުންެގ  ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު 2019މާރިޗް  19 ގޮުތންގުޅޭ  ކުރުމާގުދީސްދިވެހިރާއްެޖއިން ތަ "(ސީ.އެން.ެއސް)

ޭވޝަން އޮފް މައިގްރޭޓަީރ ންޒަ އޮން ދަ ކޮކޮްނެވންޝަން" ،ފަހުޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުެރއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ކުަރން ގުދީ ސްދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ "(ސީ.އެން.އެސް)ސް އޮފް ަވއިލްޑް ެއނިމަލްސް ޝީސްޕީ

ދާތަކުގެ ހަވާމީ މުޢާގުފަރާތުން ބައިވެިރވާ ަބއިނަލްއަ ވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި ވެިރކަން ހިންގާ . ދިެއވެވަނީ ނިންމަވާފަ

އެ މަޖިލީހުން  ،މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންވާީނ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ެއ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެްއވުމަށްފަހު

ހ( ަގިއ އްދާެގ )ވަނަ މާ  93ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ  ،ަކމަށް ންނިންމަވާ ގޮެތއްެގ މަތީ

ސް އޮފް ވައިލްްޑ އެނިމަލްްސ ޝީ ވޭޝަްނ އޮފް މަިއގްރޭޓަރީ ސްޕީްނޒަ އޮން ދަ ކޮކޮންވެްނޝަން" ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ

ރަްއޔިތުްނެގ ޓަަކއި މަށްވުމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެ ކުރުމާގު ދީސްދިވެހިާރއްޖެއިން ތަ "(ސީ.އެން.ެއސް)

ހުން ނިންމަވާ ގޮތެއް އަންަގަވއިދެްއވުން ލީޖިމެދު ރަްއޔިތުންގެ މަ އެ މައްސަަލއާ ،އިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވަ 

ްސ އޮފް ަވއިލްްޑ އެނިމަްލސް ޝީވޭޝަން އޮްފ މައިގްރޭޓަރީ ސްޕީކޮްނވެންޝަން އޮން ދަ ކޮންޒަ "ވއެދެމެ

ންޓުން މަޔަރަންގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަ  ކުރުމާގުދީސްދިވެހިާރްއޖެއިން ތަ "(ސީ.އެން.ެއސް)
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. ވެރެއްވުން އެދެމެތިާރމް ޤަބޫލުކު. އިޙްވެއެކު އަރިސްކުރީމެ ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ މި ސިީޓއާ މަޢު ިއވާފަތައްޔާރުކުަރްއވާ

 . ޚާދިމްކުމް، އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 2019 ލުޕްރީ އެ 8 .1440ބާން ޢުޝަ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.  ގެށް ޤައުމީ ސަލާމަތުމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމައްމު. ޢާޝުކުރިއްޔާ އަމީން

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތެގ  11ގެ (ނުނޫގާގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ނެޝަނަލް އިންޓެ ) 2015/27ނޫނު ނަންބަރު ގާ -5.2

ޔަންކުެރްއވުމަށް ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްނެޝަނަލް އިންޓެ ،ންމަތީ

ގުޭޅ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވުމުގެ  އެ މަްއސަލައާ ، ނިންެމވުމަށްނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަްއ ިދރާސާކުރަްއވަިއ ގޮެތއްފޮ

އްމު އަރިހުަގއި އެިދ ޢާއިެދްއވުމަށް އަމީންވާަފއިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައްމައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނު

 ދަންނަވަން. 

 

 ްއެވވުން:މޭޒުން އި އިދާރީ

ނޫނު ގާ ވެ.ެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް ިއބްރާހީމަށް، ވެދުން ސަލާމަްށފަހު ދަންނަވަމެތުންރައްޔި

 ،ިއވާވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން އުަފއްދާފަ 3ގެ (ނޫނުގާގްރިީޓ ކޮމިޝަުނގެ ނެަޝނަލް އިންޓެ) 2015/27ނަންބަރު 

ާދގަިއވާ ގޮތުެގ އްވަނަ މާ 11ނޫނުގެ ގާއެ  ، ޢައްޔަންުކރުމަށް ޓަކައިގްރިޓީ ކޮިމޝަނަށް މެންބަރަކުނެޝަނަލް އިންޓެ

. ވީމާ، އެ ވެއެކު ފޮނުވީމެ ބޭފުުޅންގެ މަޢުލޫމާތު މި ސިޓީއާ 26ން އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި މަތީ

ން ެއ ގަންނަވާ ގޮތެްއގެ މަތީއި ޑަބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން މަޖިލީހަށް ފެނިވަ ތިލެއްވިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ެއދި ކުރިމަ

ނޫނު ގާ ވެ.. އަދި ދަންނަވަމެވެޝަނަށް ޢައްޔަންކުރަްއވާެނ ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ފާސްޮކށްދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެ ކޮމި

އާއްުމކޮށް  ،ންއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީވަނަ މާ  11ގެ (ނޫނުގާގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ނެޝަަނލް އިންޓެ) 2015/27ނަންބަރު 

ވަނީ ެއ ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިލުމަށް  ލޫމާތު ލިސްޓުކޮށްފައި އެޢުމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ މަލާންކުރުމުން އެކައިޢު

ތިާރމް . އިޙްވެކަމުގައި ވެސް ދެންނެވީމެ ހުޅުވައިލި ފުރުޞަތުަގއި ެއކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލެއްިވ ތަރުތީބުން

 . ޚާދިމްކުމް، އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 2019 ލު ޕްރީއެ 9. 1440ބާން ޢުޝަ 4. ވެރެއްވުން އެދެމެޤަބޫލުކު

މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އާއްމުކޮށް އިޢުލާންުކރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްިވ  ގެނެޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮިމޝަނު

، ހީންޛަޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މު -A. 2)041433) އެމޭޒަން .މ. ޝެހެނާޒް އާދަމްޑރ. ޢާއިޝަުތ  -1ބޭފުޅުން، 

 ހިއުސްޓަން  މއ.ލް، ޟައަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަފް -3 .(042982A) 80544 ރސ ދަފްތަރު ނަންބަރު

(082065A.) 4- .053699 (އެލްޕާޝޯ ހ.، މުޙައްމަދު މުނީޒް ޑރ (A5- ްޙަމް ޢަބްދުއްރަޙީމްއަރު ލްފާޟިއަލ ،

 ރީނދޫކޮާކގެ  ހ.، މަނިކުޝަތު ޙުަސއިންއަްލފާޟިލާ ޢާއި -6 .(055654A) 290ދރ  ދަފްތަރު ނަންބަރު
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(035046A) 7- ުތުނޑިވެލި ގ.، އަލްފާިޟލް ޙުސައިން ޙަމީދ (094105A) .8-  އަލްފާޟިލް ޝުޢައިްބ

 ރަބީޢީގެ  މ.، އަލްފާޟިލް އަްޙމަދު އަދީމް -9. (041739A) 1188ބަރު ރސ ދަފްތަރު ނަން، ޢަބްދުއްރަޙުމާން

(036984A .)10- .ދޫދިއް ހއ./  ތިލަދޫ، ޒާ ނަޞީރުނީހްަމރްޔަމް ޝަ ޑރ (071534A.) 11-  ްއަލްފާޟިލ

 ލިޔާގެ މ.، އަލްއުސްާތޛާ އާމިނަތު ރުްކޝާނާ އިބްރާހީމް -12(. 054031A) އަތަ .، ގޔޫޞުފް މާނިޢު މުޙައްމަދު

(080322A .)13- ޫމާޅޮސް ބ./  އަރުތަ، ފްސުއަލްާފޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔ (061690A .)14- ާއަލްުއސްތާޛ 

 ޏ./  ޒީ، ކޯ، ފުނާޑުޒީރާهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު -15(. 078365A) ކުޑަހުވަދޫ ދ./  ވައިލެްޓގެ، ރިޒްމީނާ

 -17(. 092411A) ނިަލންދޫ ފ./  ޗްސައިޑް، ބީއަްލއުސްތާޛާ ޝަފީޤާ ަނޢީމް -16(. 007082A) ފުވައްމުލައް

 ނިބިންފި ހ.، ޢީމްއާަދމް ނަ ލްފާޟިލްއަ -18(. 035015A) އަމްސާވިލާ ހ.، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މޫސާ

(026004A .)19- ްވާދީހ.އާޒާދެ، ޝާމް ޢަލީހުމުޙައްމަދު  އުްސތާޛްއަލ (055894A .)20-  އަލްފާޟިލާ ނާޞިާރ

 1851ރސ  ފްތަރު ނަންބަރު، ދައަލްފާޟިްލ ޢަލީ މުޙައްމަދުމަނިކު-21(. 036242A) ބާރޑްސް ތްރީ މ.، ޞާދިޤު

(147678A .)22- ި2065ނަންބަރު ރސ  ދަފްތަރު، ފް ސުން ރަޝީދު ޔޫއަލްފާިޟލް ޙުސައ (035017A .)23- 

، އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ވަޖުދާ  -24(. 036533A) ރުގެކޮކާހަނދުވަ މ.، އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ސަޢީދާ އިބްރާހީމް

 -26(. 024069A) ރަންވަރަ މ.، ދީޖާ ނަޢީމްއަްލއުްސތާޛާ ޚަ -25(. 134887A) ލ.ގަން/  ލިންކް ތުނޑި،

  (.A 061939) ޒްލިލީ މ.، ޛާ މިންނާ ނާފިޒުސްތާ އަލްއު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް  މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ަކންތައްތަކާ އްމު.ޢާއަމީންޝުކުރިއްޔާ 

 ފޮނުވަން ނިންމަން. 

 

 ރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢާ. 6

 

  :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު.  -6

 ،ވާހުށަހަޅުއްވާފައި هللا ޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއިއް   އުތުރު ދާއިރާގެޅުގަލޮ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

 ބިލު.  ކަިއގެފީ ތަރިސަގާފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ބިލުގެ ފީ ތަރިަކިއގެަސގާދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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 ،ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.2

ދެމެހެއްޓުމުެގ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއްއވުން. ވިޔަފާރީެގ ދާއިާރގަިއ  ،ިރކަން އުފައްަދއިވިޔަފާީރގެ ދާއިާރގަިއ ވާަދވެ

 ދެމެހެއްޓުމުގެ ބިލު.  ،ން އުފައްަދއިވާދަވެިރކަ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އަލިފުށީ ،ރުކާރުގެ ފަރާތުންސަ -6.3

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިަކމުގެ ބިލު. 

 ،ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއް ،ރުކާރުގެ ފަރާތުންސަ -6.4

މުދާ ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިުލގެ ފުަރތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން. މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ިޚދުމަތް 

 .ރާތްތައް ހިމާޔަތްުކރުމުގެ ބިލުގަންނަ ފަރާތްތަކާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަ

 ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފަލާޙް މުޙައްމަދު ޒަތްތެރި މެންބަރު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއް ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.5

ގެަނުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ށް ިއޞްލާޙު( އަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު) 2007/5 ގާނޫނު ނަންބަރު

 . ގެނައުުމގެ ބިލުށް އިޞްލާޙު ( އަިދވެހި ސިވިލް ސަރިވސްގެ ގާނޫނު) 2007/5 ގާނޫނު ނަންބަރު. އިްއވުން

ގާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު ،ރުކާރުގެ ފަރާތުންސަ -6.6

ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ޞްލާޙުއި ށް( އަރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ާގނޫނު ހިއުމަން) 2006/6 ނަންބަރު

 .ގެނައުމުގެ ބިލުށް އިްޞލާޙު( އަޝަނުގެ ގާނޫނުރައިްޓސް ޮކމި ހިއުމަން) 2006/6 ގާނޫނު ނަންބަރުއިްއވުން. 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.7

 .އިންިތޤާލީ އަދާލަތުގެ ބިލުދާލަތުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ޢަތިޤާލީ ންއި

 ،ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މަރުޒޫގު އަޙްމަދު މެންބަރު އިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ ފެލިދޫ  ،ންސަރުކާރުގެ ފަރާތު -6.8

ދަނޑުވެރިކަުމގައި ބޭނުންކުރާ "އްވުން. ދަނޑުވެރިކަުމގައި ބޭނުންކުާރ ޕެސްޓިސައިޑާ ބެހޭ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އި

 .ޕެސްޓިސައިޑާ ބެހޭ ބިލު

ގާނޫުނ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އާދަމް  ރޮޒައިނާ މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ގެދާއިރާ މީދޫ އަްއޑޫ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.9

ށް ( އަނޫނުދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާ) 2010/7 ނަންބަރު

ިދެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތަްއ ) 2010/7 ގާޫނނު ނަންބަރުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ުފރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން. އިޞްލާޙު

 .ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު( އަލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ގާނޫނު

ގާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  هللاބަރު އީވާ ޢަބްދުންމެިއްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.10

ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ށް އިޞްލާޙު( އަާގނޫނުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި) 2008/13 ނަންބަރު

 .ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( އަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު-އެންޓި) 2008/13 ގާނޫނު ނަންބަރުއިްއވުން. 
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 ،އިވާ ހުށަހަޅުއްވާފަ  އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ހިތަދޫ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.11

ގާނޫނު ށް އިޞްާލޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަަމ ކިޔުން ިއްއވުން. ( އައޮޑިޓު ގާނޫނު) 2007/4 ގާނޫނު ނަންބަރު

  .ގެ ބިލު ގެަނއުމުށް އިޞްލާޙު( އަޮއޑިޓު ާގނޫނު) 2007/4 ނަންބަރު

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.12

ގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ށް އިޞްލާޙު އަ (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނގެ ގާނޫނު) 2008/8 ގާނޫނު ނަންބަރު

 .ެގނައުމުގެ ބިލުށް އިޞްލާޙު( އައިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުގެ ގާނޫނު) 2008/8 ބަރުގާނޫނު ނަންއިްއވުން. 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަްނކަން.  -7

ކޮމިޓީން  ގެލާމަތު ސައުމީޤަ ،ގެަނއުމުގެ ބިލުނޫނުއަސާީސއަށް އިޞްލާޙުޤާވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ދި -7.1

ކޮމިީޓެގ  ގެއުމީ ސަލާމަތުޤަެދއްވާނީ އިނިންމެިވ ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަިޖލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ އިދިރާސާކުރަްއވަ

ބަރު ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ހިތަދޫ މެދު ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެން ،އްރިރުޤަމު

 އަރުވަން. އަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީމެންބަ

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޭޖެގ  2015 ޖުލައި 23 އާދެ،އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ` 

. އާދެ، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެކަން ތެރި އިޞްލާޙެއް ވަނީ ގެނެވިފަނޫނުއަސާސީއަށް ވަރަށް ނުރައްކާޤާ

ޏާ ވަން  ކަމަށް ބާރާތަކުން ދަންނަވާއިވަނީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމުގެ އެއްަބއިވަންތަކަްނ ނޫނީ އެހެން ކުރަްއވާފައި 

ބޮުޑ  ންސަލާމަތަށް އެކަމު މީ އުޤަދިވެހިާރއްޖޭގެ  ،ގޮަތކަށް ފަދަ ލުމެއް ވާގްރިޓީއަްށ ގެއްޓެރިޓޯރިއަލް އިންޓެ 

ނޫނުއަސާސީއަށް ވަނީ ޤާވަނަ އަހަރު ފާްސކުރި  2008 ނޫނުއަާސސީައށްޤާ ،ފަދަ ބިރުެވރި ގޮތަކަށް ނުރައްކަލެއް ވެދާ

ެއ ބަދަލަށް ވޯޓުދެއްވި ބޭފުޅެްއ  ،ގުޅިގެން ގެނެވުނު ބަދަލާ  އަހަރު މިވަނަ 2008 . އާދެ، ެއޮގތުންބަދަލެއް ގެނެވިފަ

 ވަނަ އަހަރު އޮތް  2008 ނޫނުއަާސސީޤާއަލުން ުކރީގެ މިދެންނެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް އަނެްއާކވެސް  ،ކަމަށްވާ

ގެ ޞާލިޙްޔާ އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ގޮުތން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް . ިއއްތިފާޤުން ދިމާވިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅުއްވީ

 އުން ެއއީ. އެ ބަދަލު ގެނަ މެ މިހާރުވެސް ދެއްޢުރިޔާސީ ވަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢާމިރު އަޙްމަދުުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ޮކމިޓީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާއިރުގަިއ ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ނެގީ  އާދެ، އަުޅގަނޑު ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި

 . ޝުކުރިްއޔާ. އޮެވގެންވާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، ރިޯޕޓު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަީޑގައި ބަހުަސކަށް ން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވާޅުވާހެއެ ިވދާ !ެދއްވާއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަްށގެންގޮސް

 ެދއްވުން އެދެން. އިދައްަކވަނުވާނެ ގޮތަށް ވާަހކަފުޅު

 

 މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ދެން އެކަމަާކ ގޮތަށް.  އެކި މްވާނީފުކުެރްއވުން އެދެން. ދެން ެއކި ބޭފުުޅންނަށް ކަންކަން ފަހުމާވަރަށް ބޮޑަށް 

ނެްތ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ރިޕޯޓު. އެ ރިޕޯޓު  ކަމެއް އަޅުގަނޑު ކުރާނެ

ެދއްތޯ ގޮތަށް  އްަސވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ވެސް ކޮންެމވެސް ެއއްެޗއް ދޭހަވާައޑުއަ  ،ހުށަހަޅާއިރު

އަޅުގަނޑަށް ހިެޔއްނުޭވ އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް  ންވާހަކަ ދެްއުކމަކު ހަމަ ރިޕޯޓެކޭ ކިޔާފައި މިނީ. ޖެހޭކަންއް ދަވާހަކަ

މެންބަރުން  70 މިތާނގައި ،ުއޅޭ ވާހަކަައކީ އެހެންނަމަވެްސ، ދަްނނަވަން މިނަގަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް ކަަމކަށް. 

ވަނަ  2008 ނޫނުއަސާސީޤާފެހި އަލުން އަނެއްާކވެްސ  ން ވުހިންގެ ވިތިއްބަަވއިގެްނ މިފަދަ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިންގެ 

އޮތީ  ގެނައުމަށް މިބަދަލު މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތުަގއި ފާސްކުރި ގޮަތށް ،އަހަރު މަނިކުފާނު ވެސް އިންނަވަިއގެން

ދެންެނވި ގާނޫުނ އި ިއސްވެގަ ޗު މާރި 27 ިމކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިކޮމިީޓގެ ަބއްދަލުވުުމގަ ގެއުމީ ސަލާމަތުޤަ . ހުށަހަޅުއްވާފަ

ވެސް ބޭނުންފުޅުވީ މި ބަދަލު ގެންނަން. އެހެންވީމާ،  ވޯޓުދެއްވި ބޭފުޅުންބަދަލުކުރުމަށް ނޫނުއަސާސީ ޤާ ،ބަދަލުކުރުމަށް

އިހު  ނޫނުއަސާސީޤާކޮމިޓީން  ގެއުމީ ސަލާމަތުޤަ ،އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަދަބުވެިރަކމާ އެކު މަނިކުފާނަށް މިދަންނަވަނީ

ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުން ފްލޯއަށް ހުށަހަޅުއްަވއިގެްނ ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މި  ތަށްގޮ އޮތް

  ރައީްސ. ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިއް ގަިއ  2019 ޗް މާރި 28 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓު ވާނީ

 އެއް ލަނުވޭ. ިމ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމު. މި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއްފޮނުވިފަ

ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  43މިނެޓާއި  16ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  47މިނެޓާއި  22 މަށްިޑއިރު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެގަ

ޓީއަކަށް މިނެޓު. ވަކި ޕާ ތިންސިކުންތު. އަދާލާތު ޕާޓީއަށް  ދެމިނެޓާއި  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  26ޓާއި މިނެ 14

ދެއްެކވުމަްށ ފުޅުއަދި މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ ނެ.ވަޑަިއގަންނަވާލިބި ޓުމިނެ ތިންނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

ަމރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ދުނިޭޔެގ  ަޙކީއިޞްލާއަްށ މީގެ ކުރިން ެގނެވުނު ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ!

ޓަކައި ގެެނޭވ އިޞްލާޙެއް. ވަރަށް ިގނަ ވެސް އިްނވެސްޓުމަންޓުތަްއ ފަހިކުރުމަށްއި ހެން ޤައުމުތަކުގަ އެހެނި

 ،ާރއްޖޭގެ ބިން ބޭުރ މީހުންނަށް މިލްކުވަނީއޭދިވެހި ،ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ އޮޅުްނއަރާފައި އޮތް ކަެމއް 

ވެްސ  ންއޭރު ގެނެވުނު އިޞްލާޙަކު އަށް. މިކަހަލަ ެއއްެވސް ފުރުޞަތެއް ެއ މާއްދާއޭނީދިވެހިރާއްޖެ ެއއްކޮށް ިވއްކާލަ 

ބު ޞުފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް ަކހަލަ ޤައުމީ މުހިއްމު މައްސަލަތަކުގައި ޒާތީ ތަޢައް ނުދޭ ތަނެއް. ބައެއް

  ގޮތަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވކަމީ ހިތާމަ ފެދޭފަސާދައާއި ަގޑުބަޑު އުޤައުމުަގއި މުޅި ފިތުނަ ،ކުެރވިސިާޔސީ ،އިސްކުެރވި

ަގއި އޮްތ އެންމެ ފުރަތަމަ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓު ،އޮތް ގޮތަށް ހުރި ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު މި

 ކުރާ ައޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދު  ކީގެނައުމަބަދަލު ތަފާތުވީމާ ގެނައުމަށް ަރއްޔިތުންގެ މެުދގައި ިޚޔާލުގޮތަށް އިޞްލާޙު 

ވެސް މި މައްސަލަ ކުރިން އޮތް  އަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުންޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ،. އެންމެ ފުރަތަމަކަމެއް

އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ  ؛ގޮތަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފާސްކުރަން ހުށަހެޅީ އަޅުގަނޑު 

ަވކި ބަަޔކު ހުށަހެޅީމާ  ،ަވކި ީމހަކު، ވަކި ސަުރކާރަކުން ސަލައަކީ ންމެހެން މައްމެންބަރު. އެކަމަކު، އަުޅގަނުޑމެން ކޮ

ިމގޮތަށް ސިފަކުރުމަކީ މުސްތަޤްބަލުގައި ެވސް ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް  "ަޤއުމު ވިްއކާލަނީއޭ"އެއީ 

ރެވެނީ. ކުބޮޑަށް ސިޔާސީ  ކަމެއް މާގޮތަކީ ކޮންމެ ވާ ގެއްިލގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

ވާީމ ގުގުޅިފަިއވާ ަބއިނަލްއަ  ،އާ ހަރުފަތްތަކަކަށް ކަށް،ވެސް އާ އުސްމިންތަކަ ިދވެިހރާއްޖެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބޭރު މީހުންނާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގައި ކުރެޭވ  ޏާވަން މަސައްކަތްކުާރ ކަމަށް މަސްރަޙެއްަގއި

ވެސް ދެވެންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ރާއްޖޭގަިއ  މަށް ޓަކައި ދެވެންޖެހޭ ފުރުޞަތުމާޔަތްކުރުހިސްޓުމަންޓުަތއް އިންވެ

ކުރިއެުރވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ޯނންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ،ވެސް ެއްއގޮތަށް ތަރައްީޤވެކޭ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކެ 

 .ރުޖޫޢަކުރުމަށް ތާއީދުކުރަން ރިން އޮތް ގޮތަށް ތް އިޞްލާޙު ކުރު ހުށަހެޅިފައި އޮވަރަށް ބޮަޑށް މިހާއަޅުގަނޑު މިއަދު 
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ވާތީ. އެނޫން އެއްެވްސ  ފައިވާ މައްސަލައަަކށްއެފެދި ޚިލާފު ،ެއއީ ރައްޔިތުްނގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެ  ؟ކީްއވެގެންތޯ

ަދއްކާިއުރ ކަތްތެރި މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގައި ވާހަޅުގަނޑު ކުށްވެިރކުރަން ބައެްއ އިްއޒަސަބަބެއް ޮއވެގެެނއް ނޫން. އަ 

ލަޙަތުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޞްވެސް ަޤއުމީ މަ ދުވަހަކު ވަންޏާދިއްކުރާތީ. އެހެންކަމަށް  ނަށްއިނގިލި ެއކި ބޭފުޅުން

ސަލާމަތްވުމަށް މި  ނާންނާނެ. އެކިެއކި ފާޑުކިޔުންތަާކއި އިނގިލިދިްއކުުރންތަކުން ަތނެއް މަޖިލީހުގައި ވޯެޓއް ދެވޭ

ކޮންެމ އޮތް. އެބަ ވެސް ނޫނުގާއަދި  ަގވާއިެދއް.. މި މަޖިލީހުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެބަޮއވޭ މަޖިލީހުގައި ވޯޓުދޭނީ

ލަޙަތަްށވުރެ ތިމާގެ އަމިއްލަ ާޕޓީެގ ޞްލަޙަތަށޭ މަސައްކަތްކުރަްނވާނީ. ޤައުުމގެ މަޞްވެސް ަޤއުމީ މަ މެންބަރަކު

 ލަޙަތު ޞްމަ އަދި ޚުދު ތިމާގެ ދާއިރާގެ ،ވިޔަސް ލަޙަތުޞްއެްއގެ މަ ތިމާ ތާއީދުކުރާ އެހެން ބައަދި ވެސް  ލަޙަތުޞްމަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ  ،ތެރެއިންނޭ. އެހެންކަމުން އިގެ ިވއުގަ  ގެލަޙަތުޞްްނވާނީ މުޅި ޤައުމީ މަވެސް ެއކުލެވެ

ރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އަުޅގަނަޑށް މިހާ ،ވާތީ  ަމއްސަލަައކަށްތެރެއިން ގިަނ ބަެއއްެގ މެދުަގއި ޚިޔާުލ ތަފާތުވުން އޮތް

 ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޯޓު ގަީޑަގއި މިއަްށ ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ިއްއޒަތްތެރި މި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މިއަުދެގ 

، ވޯޓަށް އެޭހނީ މަދުވެގެން. އެހެްނވީމާށް މެންބަރުން ތިބެގެން އަުޅގަނޑަ 64 ،އަރުވަންހަނދުމަފުޅުކޮށްމެންބަރުންނަށް 

ފޭދޫ ދާއިރާގެ  ،އޮތީ އަރުވަން މިެދން މިހާރު ފުރުޞަތު އިއާއެކީގަ އެހަމަވެސް ދަންނަވާަލން. ދެން  އެ ވާހަކަ

 އަށް. ބަރު އިބްރާހީމްދީދީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިއްޒަްތތެރި މެން

 

  ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޫނު ގާއަުޅގަނޑަކީ މި  ،`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ވެސް  އޮތީ ފައި މިލާ  އުްއާވލަންނުނޫގާމި ވެްސ  ބޫލުނުކުރަން މިއަދުގަސްކުރަން ވޯޓުދިން މެންބަެރއް. ައޅުގަނޑު ފާ

ނޫނަީކ ދިވެހިރާއްޖެ ގާުދވަހު ފާސްކުރަން ވޯުޓދިން މީހެއް. އެހެންނަމަވެްސ، މި  ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިްނ އެ

ނޫނެއް ގާިދވެހި މައްޔިތުންނަށް ގެއްލުްނާވ ގޮތަށް ފާސްކުރި  ،ވިްއކާލަން ނޫނީ ދިވެހި ދަުއލަތަށް ގެއްލުްނވާ ގޮތަށް 

ވެްސ ދަންނަވަން.  ބޫލުނުކުރާ ވާހަކަ މިއަދުގަިއ ކުރި ކަެމއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ނޫނީ ެއ ނިޔަުތގަ ،މަށްކަ

 ،ތިއްަބަވއިގެން  އިޓަކައި ާރއްޖޭެގ ބައެއް ސިޔާސީ ވެރިން ިއސް ސަފުގައެހެންނަމަވެސް، ރާއްޭޖގެ ިސޔާސީ ބޭނުމަކަށް

ކަމަްށ  ނޫނެއްގާށް ބޮޑު ގެްއލުމެއް ހުރި ޤައުމަ ،ޤައުމު ވިްއކާލީއޭ  ނޫނު ފާސްުކރި ދުވަހުން ފެށިގެންގާ އެ ބޭފުޅުން މި

ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ  ،ވާހަކަ ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން މީޑިއާަގާއއި އެިކއެކި ފަރާތްތަކުަގއި ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްެގން މި

އި ވެްސ އޮތީ ޙަޤީޤަތުގަ  އިސްނިފަވި ިދޔަ. ރައްޔިތުންނަށް އުފެދިގެން ހިތްތަކުގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ޮބޑު ބިރުވެރިކަެމއް
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ދަނީ ކަމަށް. ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޭރަށް  އްދުހަތިމަންނާމެން ދިރިއުޅޭ ސަރަ، އެެހންވީމާ ވިއްކާލީ ކަމަށް. ޤައުމު

ވެސް އި ެއއީ ކޮންމެ ކަމެްއގަ  .ނަފްރަތުވި ،ކަންބޮޑުވެ އެ ނިޔަތުަގއި ަރއްޔިތުން ވަރަށް ޮބޑަށް މިކަާމ ، އެހެންވީމާ

ކޮޅު ަރއްޔިތުްނނަށް ހާމަކޮށްދޭން މި ތިބީ ސިޔާސީ މީހުން. ިސޔާީސ އޭެގ އަސްލު ދެ އޮންނަ ގޮތުން މިހާރު މި

ބޫލު މި ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަްސުލ ގަަޤއުމުގެ ވެރިން ަދއްކާ ވާހަކަ ރައްޔިތުން  ،އިސްވެރިްނ ދައްާކ ވާަހކަ

ވެސް އަދި  ންޑަިއގަންނަވަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުގިނަ ފަހަރު މިއަދު ސިޔާސީ ގޮތުން ވެިރކަމަށް ވަ ،ޙަޤީޤަތަކީ

އެ ބޭފުޅުންނަްށ  ،އެ ބޭފުޅުންގެ އަިމއްލަ ވިސްނުމަށް އެ ބޭފުޅުން މި ދައްކަވަނީ ވެސްބޭފުޅުން  ތިއްަބވާ ވެރިކަމުަގއި

ށް ިތއްބެވި ބޭފުޅުން ވެރިކަމަ އިވަޑަިއގެންފަކަންކަމުގެ ވާަހކަ. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ެވރިކަމަށް ފައިދާހުރި 

ވެްސ އަިދ  އަށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުންތާތަެކއް ިމއީ. އޭުރ ެއމް.ޑީ.ޕީނެންެގވި ނުކު ވަަޑއިގަންަނވަންެވގެން

އަްށ ިކހިނެއްތޯ ޤާނޫނުއަސާސީގެނެވުނީ. އިޞްލާޙު އަށް ޤާނޫުނއަސާސީ އިގެން ވެސް ޯވޓުދެއްވަ  ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ވެސް ވޯޓުދީގެން  ފިކުރެއްގެ މީހުން ، މި ހުރިހާދީގެން. އެހެންވީމާން ވޯޓުމެންބަރު ގެ ގެންނާނީ ެއއް ޕާޓީއިޞްލާޙު

ނެތް މިހާތަނަށް އައިއިރު.  އެއް ވެސް ވިއްކާފަ  ދަށުން އެްނމެ ބިމެއްމީގެ އް.އިޞްލާޙެ ެނވުނުގެ އަށްޤާނޫނުއަސާސީ

 ގެނައި އިޞްލާޙު އަށް އަސާސީ ޤާނޫނުވުރެ ގިަނ ދުވަސް ވެގެންިދޔަ  އަހަރަށް ވެސް ލިުބނު. ދެ ވިްއކާލަން ަވގުތު

ވެސް ވަރަށް  ވިޔަފާރިއަށް ،ތުތަކެއް އެކުެލިވގެންވާ ލަޙަޞްމަވެސް، އެީއ ވަރަށް މުހިއްމު ޤައުމީ މަ ފަހުން. އެހެންނަ

ނޫނު އެހެން އޮތުމުން ގާ މިއީ. މިނޫނެއް ގާމުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ޭއގެެތރޭގައި ހިމެނޭތީވެ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި 

ތެރެއިން ކަންތައްތަްއ  ހުގެހަޅައިގެން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަ ؛ހަލަ ެގއްލުމެއްއެްއވެސް ކަ

ލުންތަކެއް އޮުޅވާލަިއގެން އިއޮޅުްނވަ  ދިޔައީ ހަމަ މިކަހަލަ ނިންމަނީ އަބަދުވެސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި

މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ . ުއޅޭ މަންޒަރު ކަްނތައްތަކެްއ އަންނަންކަހަލަ ނުބައި ތެރެައށް ވެސް މިހުގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

ޭބފުޅެއް. މާދަމާ އެ ގޮނީޑގަިއ ރަނގަޅު ހަމަވާ މަޖިލީހަށް ވަރަށް ކުފޫ ީއ މިމި ،ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ މުޤައްރިރު

އޮންނަ ގޮތް. ސިާޔީސ ކަންތައްތަްއ  . އެީއ މި ރާއްޭޖގެއަުޅގަނޑަކަށް ނޭނގެ  ނީ ދެން ކޮން ބޭފުޅެްއ ކަމެއްއިންނާ

ކަންތައްތައް ހުންނަ ގޮުތން މި މަޖިލިސް ނަޒާހާތްތެރި ތަނަކަށް ހަދާ ވާހަަކ  އި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތަކާ

މެންބަރުން  21 ؟މިއަދު މަޖިލިސް ނުފެށި ކިތައް މިެނޓު ދިޔަތޯ .މި ދަްއކަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމެން އަޅުގަނޑު

ެއ  ؟ނަޒާހާތްތެރިކަން ގެމެންބަރުންތަނަށް ހަމަނުވެގެން އަޅުގަނޑުމެން. ކޮބައިތޯ  މެންބަރުން މި 20ނީ ހަމަނުވޭ، ނޫ

 ލު ވަނަ އަހަރަށް އެޕްރީ 2019އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަންނަ  ؟ތޯއޭމާެއއްގޮތަްށ މަސައްކަތްކުަރްއވަ ޔާ ހުވަ ގެބޭފުޅުން

 ކަމެއް މި މަޖިލީހުން ފެންނާނެ ބައެއް ންމެންބަރުންނަކީ ދެ ބުވި ގިނައިންތިޚާ ށްމަޖިލީހަަގއި ވަނަ ދުވަހު ލީ ވޯޓު 6

ޓަކައި މީހުން ިސޔާސީ ލީޑަރުން މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ގެންތޯއޭ ައޅުގަނޑުމެން ގެއި ލަވެސް ނޭނގެ. މިގޮތަށް ބަ

ްސ ކަންތައްަތއް ވެ ެތރެއިންގެ ހުމަޖިލީމި ، އެހެންވީމާ ؟ހިފައިގެން މީހުން ދައްކަނީ އިއަުތގަ  ގެމީހުން ؟ދައްކަނީ

 އް އެތެރޭގަިއ ިތބޭނީ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްާކ އެންމެ ނުބައި ކަންތައްތަ އެންމެ ރަނގަަޅކަށް ނޫން ާދނީ. މާދަމާ މިތާ



11 

 

ހަކުރުބޯ  ،މިސާލަކަށް ތިބެދާނެ އިގޮނޑިތަކަށް އަރަ ވެސް ނޭނގެ. ހުރިހާ  އްކަމެނޫން މީހުން ހިންގާ ަގއި ޤައުމު

އެއީ  ވެސް. ވެސް. އަދި ބޮޑެތި ޖަރީމާ ހިންގާ މީހުން ވިޔަފާިރކުރާ މީހުން ގެވެސް. މަސްތުވާތަކެތީ މީހުން

ހަމައަށް ސިޔާސީ  ގެ ނިންމުން ނިންމާއިރު ރައްޔިތުންނާރައްޔިތުން ބުނާނީ. އަޅުގަނޑުދެން ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމޭ 

، ކަންަތއްތައް އެހެންވީމާ .ޖެހޭ މީހުންނަށް ވާން އެބައުސް މީހުން ދައްކާ މީހުންނަކީ ވެސް ރަނގަޅުފުންނާބު ގޮތުން

ގޮތުން  ދަނީ އަޅުގަނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ވެސް ބޮްއސުންލަިއެގން މި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަމެއް .ގޯްސވަނީ

 ޖެހޭ ރަނގަޅުަދއްކަން އެބަ .މި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތަކާއި ކަްނތައްތައް ހުންނަ ގޮތުން ނަށްލީޑަރުން

ންދާނީ އެގޮތަށް. މި ވެސް ކަންތައްަތްއ ނިމިގެ ތެރެއިން، މަޖިލިސް ކަށް ރަނގަޅު މީހުން. އެހެންވީމާކަންތައްތަ

ވާ ހަމަުވރެ މި މަޖިލީހަށް ކުފޫ އަށްއިބްރާހީމްދީދީ ދާއިރާގެ ހުންނާނެ ވަިކ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތަދޫ މެދުމަޖިލީހުގައި ނު

ނަޒާހާތްތެރިކަމަްށ  ،ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން ބެލިޔަސް ންަޤއުމަށް ކޮށްދި ،ތުން ބެިލޔަސްވަކި އިތުރު ބޭފުޅެއް. ތަޖުރިާބގެ ގޮ

އެ މަނިކުފާނު ކެޓީ ދެއްތޯ.  އި ރީގަ ޕްރައިމަ  . އެކަމަކުަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް އަންނަން އެބަޖެހޭ ވެސް. ބަލާއިރު

ތަނަށް  ގަިޑއަށް މިއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ هللا  .ހުރި ދުވަެހއް ނުހުންނާނެ މި ގޮނޑި ހުހަށް ؛ާދއިރާ ގެއަޅުގަނޑުމެން

، މިއީ އަސްލު އެހެންވީމާ ؟ވަނީ ނޯންނާނެ. ެއކަމަކު، ކިހިނެއްތޯ މިވެސް ނާންނަ ދުވަހެއް އަޅުގަނޑު ހުރެގެން 

ަޤއުމު އިްޞލާޙުކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ިމ ތިބެނީ ޤައުމުެގ . ުނވެގެން އުޭޅ ސަބަބުތަކަކީޤައުމު އިޞްލާޙު

ސިޔާސީ މީހުން.  ންނާއިޑިއާއިތުންނާ ހަމައަށް މެސެޖު ފޯރުކޮށްދެނީ މީންތައްތައް ނިންމަން ރަްއިޔތުން. ރައްޔިކަ

އަޅުގަނޑުމެްނގެ  އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޖެހޭ ، އެ މީހުން ޤައުމަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކުގެ ޒިްނމާ ނަގަން އެބައެހެންވީމާ

ައޅުގަނޑުމެން އަޅާ ފިަޔވަޅުަތކެްއެގ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެނގޭ ،ދަނީ ފަހަތަށް މިކަށް ުދވަހަހެއް ރާއްޖެ ދުވަ

ރައްޔިތުން ޢަމަލުކޮށްގެންތާ ކަމެއް  ޫނނަށް ޢަމަލުކުރަން ތިބި ގާ ؛ނޫނެއްގާ  ފާސްކުރާ ން ންމެހެން މިތަނުބަބުން ކޮސަ

 ނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ މީހުންނަށް ގާހޭ އެބަޖެ ވެސް ދައްކަން ތިބި މީހުންނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން މަގުގާކުރެވޭނީ. ރަްއޔިތުން 

އޭގެ ފަހަތުން އަންނަ  ،ކޮށްގާނޫނުތަކަށް އިޙްތިރާމް ބޭފުޅުން ތިއްބެވި ަގއިއަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އިސް ސަފު .ވާން

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކޮށްގެން މިަކން ކުރެވޭނީ. މީހުންނަކީ ގާނޫނީ މީހުންނަށް ހަދަން މަސައްކަތް

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

 ދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ.އާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

ޫނނުއަސާސީއަްށ މި އިޞްލާުޙ ޤާ ،ދެންމެއަުކ މިކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދާދި 

ބައެއް ބޭފުޅުން  ތަނަްށ ހުށަހެޅީމާއެ މެންއަޅުގަނޑު ންނިންމުމިގެނައުމާ ބެހޭ ގޮތުން ަޤއުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ނިން
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ގޮތުަގއި މި ސް، އަޅުގަނޑު ދެކޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެ ދެއްެކވީމަ އެއީ ހިތާމަކުރާާވހަކަފުޅުނުގެން ވަޑައިހިތްޕުޅުހަމަޖެހި

އެްއކޮށް އެ މީހަކަށް ފެންނަ  ކަމާއް މިނިވަންކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ވެސް ޙައްޤެ  ،ގައި ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސްހުމަޖިލީ

 ބޫލުކުރާގަފޯރުކޮށްދިނުން އެއީ. އަުޅގަނޑު  އެ މެސެޖު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް، އެ މީހެއްގެ ޚިޔާލުާފޅުކޮށް ގޮތަކަށް

ާޚއްޞަކޮށް އިތުރުކުރަްނ  ،ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމަށް އެ އިޞްލާޙުަގއިބޫލުކުރަނީ ގަ އަދިެވސް ައޅުގަނުޑ  ؛ގޮތް

 ބޫލުކުރަނީ ގަސް ައޅުގަނޑު ހަމަ އަދިވެ  ކަމެއް ކަމަށް. ނުރައްާކވާސަލާމަތަށް  ގެޤަުއމުމި ބާބު ެއއީ  ފޮނުވުނު

 ުއވާލަންޖެހޭ ބާބެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ހިުތގެ ،ޖެހޭ މާއްދާެއއް ކަމަށްއެގޮތަށް. އެީއ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އުވާލަން

ވަަނ  2015ކުރީަގއި ވެސް،  ؛ލަން. ސަބަބަކަށް ދަންނަވަނީ ވެސްއި ބޫލުކުރަން. ައޅުގަނޑު އެގޮތަށް ޮގވަ ގައަޑިން 

މި  ،ފައި އޮންނާނެގަނުޑ ދަންނަވާބަހުްސގަިއ އަޅު  ެދްއކިއިރުެއ ބިލަށް ވާހަކަގޮތުން ގައި މިކަމާ ގުޅޭ ހުޖިލީއަހަރު މި މަ

ބޭރު ޤައުމަކަށް  ވަގުތަކު ސަރުކާުރަގއި ތިބޭ ބަޔަކަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ އެއިޞްލާޙު މިގޮތަށް ގެނައުުމން 

އެއީ ބޮޑު ޤައުމެއް ކަމަށް ވަންޏާ  ،ދޫކޮށްލުމަށް. ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ގޮތުަގއި މި ޤައުމުަގއި ބިމުން ބައެއް ގެޕްރޮޖެކްޓެއް

މި ހިސާބަކުން ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުވެސް ބެހެވޭނެ. ވަކި ކަމަކާޒަތްތެރި ރައީސް، އެ މީހުން އެތާ ކުރާ އިއް 

ކަމެއް. ަޤއުުމގެ ބިމުގެ އެއްަބއިވަންަތކަން ެއއީ ނުރައްކާތެރި ޤައުމުގެ ސަުރކާރަކަށް އެތަނަށް ބާރެއް ވެްސ ނުހިނގާނެ. 

އެހެންވީމާ، ލާމަތަށް ވެސް ނުަރއްކާތެރި ކަެމއް. ރި ކަެމއް ެއއީ. ަޤއުމީ ސަކަމެއް. ވަރަށް ނުރައްކާތެ ގެއްިލގެންދާ

ހެދުނު ގޯްސ  .ކުރެއްވުމަށްނީ އަދިވެްސ އެކަްނ ދިފާޢުވަދަްއކަވޯޓުެދއްިވ ބޭފުޅުން މިތާގައި އެ ވާހަކަ އެކަމާ ދެކޮޅަށް

ދެއްވުމަށް. ލާޙު ފާސްކޮށްކަށް މި ިއޞްވީހާ އަވަހަ ،ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ޮގވާަލން މަށް. އެއީ ހިތާމަހުރިކުރުދިފާޢު

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝުކުިރއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަމް.އާޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާެގ އިއް 

 

  ެކުވން:ވާހަކަދެއް ދަމްއާއަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިން ިވްއކުމަކީ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ 

ނިންމައިގެްނވާނެ ނިންމުމެއް ނޫން. އޭރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުންދިޔަ އެކަނި މަޖިލީހުގައި މި ތިބަ މެންބަރުން 

ރައްޔިތުންގެ ރެފަރަންޑަަމކަށް  ،ސީދާ ވޯޓަކަށް ގޮްސގެންރައްޔިތުްނގެ  މަށް ވަންޏާކަ  މިކަން ކުރާ ،ވާހަކަައކީ

މިއަދު  ،ޙު ހުށަހެޅި ބޭފުޅުންކުރީަގއި މި ިއޞްލާގޮްސގެން ރައްޔިތުންނޭ މި ިނންމުން ނިންމަންޖެހޭނީ. މިއީ މިއަދު 

ކޮށް އެބަ އެނޭގ އޭރުަގއި ހަމަ ވެރިކަމުަގިއ ގޮތަކަށް މި އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު އެހެން

ޓަަކއި ކުިރ ކަމެްއ ޤައުމަށް ،ޓަކައި  ފައިދާތަެކްއ ނަގަންެވގެން ކުރި ކަެމއް ަކން މިއީ. ރަްއޔިތުންނަށްތިބެގެން ނާޖާއިޒު 



13 

 

ރު ހަދާފައި ހުރި އޭކުރީަގއި  ންތިޚާބުގެމަޖިލީހުގެ އިމަ މިއަދު މި ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހުނީސް. ނަ

ތަނަށް ލީ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ދެއްކުމުގެ ނިޔަުތގައި މި ންގޯސްތައް ތިމާމެން ރަނގަޅުުކރާކަ

އަދި  ށްޞްލާޙު މިތަނަށް ހުށަހެޅީތީވެ އަުޅގަނޑުމެން ޝުުކރުވެރިވަން. ބަަޔކަފެނިގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި އި

. އެހެންވީމާ، އެކަން ެއގޮތަްށ ކުރުަމކީ އޮތް ކަމެއްވިޔަސް އެ ގޯސް ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތް ށްގޯހެއް ހެދުނު ކަމަ

ނުަގއި ބިން ވިްއކާ. ރަނަގޅު ވާހަަކެއއް. ދުނިޔޭގެ ތަންތަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކުރީތީ އަުޅގަނޑުމެން ޝުކުުރވެރިވަން. 

އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުމުގައި ބިން ވަރަށް  ،ށް ވެފައިކައެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންގެ ޤައުމަކީ ޖަޒީރާ ޤައުމަ 

 ،ެއއީ ހަމަ ލިމިޓެޑް އަދަދެއް. އެހެްނ ބަލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑަށްލިމިޓެޑް. ބިން ހިއްކަިއގެން ޯހދޭނެ މިންވަރަކީ ވެސް 

ވިއްކުމަކީ އެންމެ  ބޫލެއް ނުކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ ބިން ބޭރުމީހުންނަށްގަގޮުތން އަޅުގަނަޑކަށް  އަޅުގަނޑަކަށް އަިމއްލަ

ހަމައަށް ގެްނގޮސްދޭން އޮތް  ޖީލުތަކާ އަުޅގަނޑުމެްނެގ ކުރިއަްށ އޮތް  ،ރަނގަޅު ގޮތެްއ ކަމަކަށް. ައޅުގަނޑުމެން

 ،ބޭރުމީހުންނަށްނޑަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުެގ ބިން ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ބިން އަމާނާތެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ގައި ތިބެގެން ެއގޮތަށް ެއކަން ނިންމުމަކީ ކުރެވިދާނެ ނމީހުން ވިޔަސް ިމތާ 86 ،ވިަޔސް މީހުން 85ވަކި ބަަޔކު 

ފަދަ ބޮޑު ކަމެްއ ނިންމާ ކަމަށް އަދިވެްސ މިބޫލެއް ުނކުރެވޭ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދެކެނީ ގަކަށް ައޅުގަނަޑކަށް އް ކަމަ ކަމެ

ޔިތުންގެ ބަހެއް މީަގއި އޮެވގެން ނިންމަންޖެހޭނެ އްމިއީ ޕަބްލިކް ރެފަރަންޑަމަކަށް ގޮސްގެން މުޅި ދިވެހި ރަ ވަންޏާ

މީދުކުރަްނ އްކަމެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ިމއަދު މި އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ހުށަހެޅުނީތީ އަޅުގަނޑު އުާފކުރަން. އަޅުގަނޑު އު

ކުރިްއޔާ ޝު މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ މި އިޞްލާޙު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓުދެއްވާނެ ކަމަށް. 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢީމް.ދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނައާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

މި ޤާނޫުނއަސާީސއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ކަުމގައި މިއަދު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ!

ވާންޖެހޭ އެއް ރުކުން. ބިމަށް ރައްކާތެރިެވސް ދައުލަތެއްގެ ނިސްބަތުްނ ބިމަކީ އެއީ  ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުގައި

ައޅުގަނޑަްށ  ؛ންވީމާ ދިވެހިންއް. އެހެ އެވެސް ލިބިފަިއާވ ވަރަށް ބޮޑު ތަރިކަ  އެީއ ޙަޤީޤަތުގައިދައުލަތެއްގެ ިނސްބަތުން. 

އެއްވެސް މިންވަެރއް ބަޔަކަށް އެ މީހުންގެ ބިމުން  ބޭރު ގޮތުަގއި ެއްއވެްސ ޒަމާނެއްަގއި ދިވެހިން ނޭދޭ ބޫލުކުެރވޭގަ

 ތްކުރިން ވެސް އޮ،ާޤނޫނުއަސާސީއަށް ގެނެވިފަިއާވ ބަދަލު  ކުީރގައި ،ވާދޭކަށް. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައި

ަގއި އަުޅގަނުޑ ގެ ގޮތުމު ަކމެއްއްކުރެވޭނެ ގޮަތށް އޮތުން އެއީ މުހިހަމައެކަނި ިދވެހިންނަށް ބިން މިލްކު ،ގޮތަށް
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ދެން، އަޅުގަނޑުމެން ުކރަން. މީދުއްދެްއވާނެ ކަމަށް ވެސް އުފާހަގަކޮށްލަން. އަދި މެންބަރުން މިކަމަށް އެއްބާރުލުން

ޮގތަށް ނިންމިގެންދާނެ ކަމަށް.  ނިންމޭ ބޮޑެތި ނިންމުންތައް ރައްޔިތުން އެދޭ ސްމީދުކުރަނީ މުސްތަޤުބަލުަގއި ވެއްއު

ދީަނކަށް ތަބާވާ  އެއް ،ބަހަކުން ވާހަކަދަްއކައި ެއއް ،އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހިން އެއްަބިއވަންތަ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި މި

ކަން ވަރަށް ސާުފކޮށް ދިވެހިން އެޭދ ގޮތް ެއއީ ބަޔަކަށް ވާތީ. އެހެްނވީމާ، ެއ ކަންތައްަތއް ެވސް ެއގޮުތަގއި އޮތުން

މީހުންގެ ޝުޢޫުރތަކުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެދެނީ ހަމަ ދިވެހި ދައުލަތަށް އަދަށްވުރެ ފަހި  އެނގޭ އެ

ިދއުން. ންބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ވެސް އުފާވެރިކަން ލިބިގެދިއުން. އަިދ ދިވެހި އެންމެހައި ލޮމާދަމައެއް ލިބިގެން

 ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެިރކަން ލިބިގެންދިއުން. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. ދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިގަންަނވަން ބޭނުންފުޅުވާ ހިސާބުން މި ބަހުސްގައި ބައިވެިރވެަވޑަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެން މިހާ 

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ . އަޅުަގނޑު މި ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމާލަންހިސާބުން  މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނެތީމަ 

މާފަންނު  ،ންގޮުތގެ މަތީ ވާއެ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ަދށުން 3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  75އިދުގެ ގަވާ 

ހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ވެދި  ،ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ޢަބްދުދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

ވޯޓަށް މެދު  މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާވަނަ ކިުޔން އިްއވަން.  3ެގ ނައުމުގެ ބިލުޤާނޫނުއަސާސީގެ އިޞްލާޙު ގެ 

 އެހުން މިއަދުގެ ޯވޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ  ،ގެ ަދށުނ6ް)ހ(ެގ  ގެަވނަ މާއްދާ 100ގެ 2010 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު -7.2

ިއވާ ބަެއއް އޮިޑޓު ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވާފަ

ރު އަޙްމަދު ބަމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރު، ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެން

އަރުވަން. އާދެ! މި ރިޕޯޓު ންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތުނާޝިދު. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުން އެދި ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު 

ގޮސް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2007. އާދެ! މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މި ރިޕޯޓުތަކަކީ ސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

ތަކުން، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިީޓތަކަކުން ބަލައި، މި އޮޑިޓު ވަންދެްނ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ގިނަ ދުވަސް ވަރަށް

ނަ، އަދި ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުގަިއ ވެްސ މައްސަަލއެްއ ންފެ ށްއެ ކޮިމޓީތަކަކަމަށް  ރިޕޯޓުތަކުަގއި އެްއވެސް ަމްއސަލައެްއ ނެތް

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ގެވަނީ އަުޅގަނޑުމެން އެަތއް ރިޕޯޓެއް މި 100 ،. މިގޮތުން އީކަމަށް ފެންނަ ރިޕޯޓުތަކެއް މި ނެތް

ން ިއއްޒަތްތެިރ އިއިން ނިންމައިދިނުމަށް ހުށަހެޅިފަ. އަދި ކޮމިޓީތަކުގެ ރިޕޯޓުތައް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ
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އެހެންވީމާ، މި އޮޑިޓު ވެަފއިވާ ރިޕޯޓުަތކެއް.  ވެސް ގިނަ ދުވަސް ވަރަށް އީޝެއަރކޮށްފައިޭވ. އަދި މި މެންބަރުންނާ

 ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ވަރަށްތުެގ މަތީގޮ ވާަގވާއިުދގައި ރިޕޯޓުތައް 

 

 ެކވުން:އް ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ވެބްސައިޓަްށ މަޖިލީހުގެ ަގއި މި ރިޕޯޓު  2019މާރިްޗ  21އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. 

ންނަށް އަންގާފަ. މި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެްއ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ހުރިހާއެކަން ާވނީ އަޕްލޯޑުކުރުމަށްފަހު 

ޓާިއ މިނެ 22ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަިޑއިރު. އެީއ  1ޖުމުލަ ށް ކަނަޑއެޅިފަިއވަނީ މަލިބިފައެއްނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ަބހުސްކުރެްއވު

ސިކުންތު.  26ޓާއި މިނެ 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  43ޓާއި މިނެ 16ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  47

ނުވާ ކޮންމެ ތްޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަމިނެ 3ޓާއި ދެ ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް މިނެ 3އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

އިްއޒަތްތެރި  ތުމަށްދެްއެކވުމަށް ެއދިވަަޑއިގަޓު ލިބިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އާދެ! މި ރިޯޕޓަށް ވާހަކަފުޅުމިނެ 3މެންބަރަކަށް 

އާދެ! މި ރިޕޯޓުތަކަށް ވާހަކަދެްއެކވުމަްށ ށްފަހު( )ވަުގތުކޮޅަކަނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. މެންބަރުން

އެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން މި ލީމަ އެްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގެންފަ އިފުރުޞަތު ހުޅުވަ

 ލަން. ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުުރޞަތު އަޅުގަނޑު ނިންމާ

ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ  2007 ގެޑިވިއަން ސޯޝަްލ ޑިމޮކްރެޓިްކ ޕާޓީމޯލް -7.3

 ،ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ރަްއވައި ނިންމެވިކުދިރާސާ

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު 

ގެ ދަށުން މޯލްިޑވްސް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާީޓގެ 7.3 ގޮތަށް  ކުރިން ވެްސ ދެންނެވި .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އާދެ!

އަށް ފޮނުިވފައި އޮތް ރިޕޯޓެއް އޮޑިުޓ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މި މަޖިލީހުވަނަ އަހަރު  2007 އޮޑިޓު ރިޕޯޓަކީ ވެސް

ގިނަ ދުވަހު  ނެތީމަ ކޮމިޓީގަިއ ވަރަށްެއއް ލަމައްސަވެސް ެއއްވެްސ  އިީމގަވެސް ތައް ބެލިިއރުގައި ރިޕޯޓުއޮފީހުން. މި 

 ވާތީެވ، ައޅުގަނޑުމެން މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓން ނިންމީ މި ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކެއް ައވަސް ފުރުޞަތެްއގެ ހުރި ރިޕޯޓުތަކަކަށް

ހުރި  ން މިހެން ނުނިމިގޮތުގެ ަމތީ ވާނޫުނގައި ގާއަށް ހުށަހަޅައިގެން ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ

މެދުގައި  ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. މި ރިޕޯޓާ ޞަދުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓު ވެސް މިލުމުގެ މަޤްމަސައްކަތްތައް ނިންމާ

ން ގޮުތގެ މަތީ ވާމަޖިލީހުގެ ގަވާިއދުގައި ވާހަކަދެއްެކވުމަށްފަހުގައި  ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުޅާކޮށް

 ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދެން. 
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ންރިޔާސަތު

ަގއި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަްށ  2019މާރިްޗ  21އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. 

އިޞްލާޙެއް  ވެސްއިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް އަންގާފަ. މި ރިޕޯޓަށް  ހުރިހާއަޕްލޯޑުކުރުމަށްފަހު ެއކަން ވާނީ 

 22ގަިޑިއރު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1ޖުމުލަ  ،ރެއްވުމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވަނީ ކުނުވޭ. މި ރިޕޯޓަްށ ބަހުސް އެއްލިބިފަ

ސިކުންތު.  26ޓާއި މިނެ 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  43ޓާއި މިނެ 16ސިކުންތު. ޖުްމހޫރީ ޕާޓީއަށް  47ޓާއި މިނެ

  ނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެށްޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަމިނެ 3ޓާއި ދެ ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް މިނެ 3އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

އިްއޒަތްތެރި  ންނެވުމަށްދެއްެކވުމަށް އެދިވަަޑިއގެމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު. ޓުމިނެ 3މެންބަރަކަށް  އިްއޒަތްތެރި

މި އާދެ! އެްއވެްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. 

އާދެ!  ލަން.ނުވާތީ އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ނިންމާ އިއެދިވަަޑިއގެންފަދެއްެކވުމަްށ ޅުފުރިޕޯޓަށް ވާހަކަ

 ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ޕޯޓުރިވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓު  2010މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެްނޑް އެގްިރކަލްޗަރ  -7.4

 ،އްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލި ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާިޝދު.

 . އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތުއަރުވަން ށްނާޝިދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު 

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިުޓ  2010މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިަޝރީޒް އެްނޑް އެގްިރކަލްޗަރގެ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ 

ގޮތުން ވެސް ެއްއވެސް  ވާ އަދި އޮޑިޓު ރިޕޯުޓގައި  ،ރިޕޯޓަކީ ވެސް މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީން ދިރާސާކޮށް ބެލިއިރުަގއި

ދީފައިވާ ަގވާއިުދގެ މަތިން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި  އިންލޯވާތީެވ، މަޖިލީހުގެ ފް މައްސަލަެއއް އޭަގއި ނެތް ރިޕޯޓަކަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަށް. ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާތީވެ، ެއގޮތަށް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ންރިޔާސަތު

އިޓަށް އަޕްލޯޑުކުރުމަށްފަހު ަގިއ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެްބސަ 2019މާރިްޗ  21ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ނުޭވ. މި ރިޕޯޓަށް  އެއްއެކަން ވާނީ ހުރިހާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަންގާފަ. މި ރިޕޯޓަށް ވެސް ިއޞްލާޙެްއ ލިބިފަ

ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ  47ޓާއި މިނެ 22ގަިޑއިރު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1މަށް ކަނަޑއެޅިަފއިވަނީ ޖުމުލަ ވުބަހުސްކުރެއް

ޓާއި ދެ މިނެ 3ިސކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭއަްށ  26ޓާއި މިނެ 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  43ާޓއި މިނެ 16އަށް ޕާޓީ

ކޮްނމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  ވެަވޑައިުނގަންނަވާބަތްސްޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނި މިނެ 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް 
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ދެއްެކވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުއާދެ! ޓު. މިނެ 3

 އިނާ އާދަމް. ރޮޒަ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އްެކުވން:ވާަހކަދެއިނާ އާދަމް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ

އަުޅގަނުޑގެ ކަންޮބޑުވުމެއް ޮއވެގެން ިއްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތަކަްށ އެދުނީ،  އަުޅގަނޑު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ 

އުޅޭ އޮިޑުޓ  ފާސްކުރަން މި ،ބަހުސްކުރަންން މެރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިއަދު އައިްސގެން ައޅުގަނޑު

ަވނަ އަހަރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ  2019 މިއީސާބުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތައް. މިހާރު ހިމިހާ، 2007، 2010ރިޕޯޓުތަކަކީ 

 2010 ،ަވނަ އަހަރު ައިއއިރު 2019ުއޅެނީ ކީްއެވގެންތޯ؟  އުފެދެނީ މި އޮޑިުޓ ިރޕޯޓުތައް މިހާ ފަހަތުގަިއ މިސުވާލު

މި  ؟16، 15، 14، 13، 12، 2011ތަނުން ފާސްކޮށްގެން، އަދި ކޮބައިތޯ   އަހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓެްއ މިނަވަ

 ްއޔާ އެ މަްއސަލައަކަށް އޮތިމައްސަަލއެްއ މީގަިއ ؟ އެްއޗެހި އަދި އަުޅގަނޑުމެނަްށ ބަލައިލެޭވވަުރވާނީ ކޮން ހިާސބަކުންތޯ

  ގޮތެްއ. . ދެން އެއާ ދޭތެރޭގަިއ ކަންތައްތައް ކުރާނެކަށް ނޭނގެނޑަގަވެސް މިހާރު އަޅު ވެސް ވެފައި އޮންނާނެ ގޮތެއް 

ންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަ ންނާ ހަމައަށް މިުޓތައް އަުޅގަނޑުމެމި ރިޕޯވެފައި  ދުވަސް ނޭޅޭހާ ިގނަގާނޫނުތަކުން ފިޔަަވޅު

 ކަމެއް  ކުން ކޮން ފަރާތަނީމީގެ ޖަވާބެއް ދެން ދެއްވާ  ؟އުޅެނީ ކިހިނެއްތޯ ެވގެން މި .ސްލުަގއިމިއީ ސުވާލެއް އަ

 . ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގެގަނޑަކަށް ނޭނއަޅު

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ،ނަމަވެސްވެސް ަގބޫލުކުރަން. އެހެން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަރުެގ ތި ސުވާލު ވަރަށް ރަނގަޅު ންއާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެ

ކޮމިީޓގަިއ މާލިއްޔަުތގެ  ދު. އަދި މިއަނޫންމެމެވެސް ނޫ ކަމެއް  އޮތް ފައިގާހިނގެ ދަށުން ގަނުޑގެ ޒިންމާއެީއކީ އަޅު 

 ،. ދެން މިއީ ދެން ހަމަ ނުނިމިގެންމެނޫންމެވެސް ނޫ ކަެމއް އޮތް އްރިުރގެ ޒިންމާެގ ދަށުން ހިނގާފައިޤަމުއިންނެވި 

ތައް މަޖިލީހުން. މާލިއްޔަތު ޓު ރިޕޯ ޓްޑިއޮން ނިންމަންޖެހޭ އެއްޗެހިތަެކއް ގޮތުގެ މަތީ ވާ މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި

ޓަަކއި ހުިރ ބެކްލޮގް ނިންމުމަށް އިއަްށ ގެނެްސގެން ނިންމަންޖެހޭތީ ކުރީގަފޮނުވީމާ، ފްލޯ ގޮތެއް  ކޮމިޓީން ނިންމާ

 ގަނޑު އަޅު  ނިންމުނު ގޮތަށް އިަދއްކަ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ީލަޑރުން މެދުގައި ވާހަކަ ،ރުންެގ މެދުގައި ޑަޕާޓީތަކުގެ ލީ 

ދަނީ މިދެންނެވި  ކުެރިވގެން މިވެސް ާތވަލް ގެންދަނީ. މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ދުވަހެއް މަސައްކަތް މި

ދެއްކުމަށްފަހު ވާހަކަ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނާ އި،އިްސކޮށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާ އިކޮމިޓީތަުކގަ ،ގޮތަށް

ވާތީ މި މަސައްކަްތ އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް  އެބޭފުޅުން ލަފާދެްއވާފައި  .ންމަތީ އެބޭފުޅުން ނިންމަވާ ގޮެތއްގެ 

ދެްއވުމަްށ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ އިނގޭތޯ. މަވައިއްރިރު މި މައްސަލަތައް ނިންޤަގެންދަނީ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުކުރިއަށް 

ޓަށް ވާހަކަެދއްެކވުމަށް ރިޕޯ މި  ބަރަކުއެހެންވީމާ، ދެން އިތުރު މެންވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަްނނަވަން. އާދެ! 
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އަޅުގަނޑު ނިންމުމަކަށް  ުމގެ ފުރުޞަތުޓުގެ ވާހަކަެދއްކުނެތް. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބުން މި ރިޕޯ  ިއގެންފަެއއްއެދިަވޑަ

 އަދުގެ ވޯޓު ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޓަށް ޯވޓަށް އެހުން މިގެންނަން. އަދި މި ރިޕޯ

ޓު ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ޑިވަނަ އަހަރުގެ އޮ 2010ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިީޓގެ  ފް ޓްރީ އޮމިނިސް -7.5

ދެއްވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ  ހުށަހަޅުއްވައި ށްޓް މަޖިލީހަޓް. މި ިރޕޯިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯ އިކުރަްއވަކޮމިޓީން ދިރާސާ

  ނާޝިދު. ދުރު އަޙްމަކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ،އްރިރުޤަމު

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަރަްށ ކުީރގެ  ،ވަނަ އަހަރާ  2007 އި،ޓާ ޓް ރިޕޯވަނަ އަަހރުގެ ޮއޑި 2010ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

ޓްތައް ނިންމާފައި މިޓީން މި ރިޕޯކޮމާލިއްޔަތު  ،ޮކމިޓީންމި  ގެ ގަނޑުމެންދަްއކަނީ. އަޅު  ތަކެްއގެ ވާަހކަ މިޓްރިޕޯ

އަށް ވެސް ނޫން. ނިންމާފައި ފްލޯ އެއްނުޑގެ ދައުރުގަ ގަރީ އަސްލު އަޅުވެސް މިހިއި އަށް ފޮނުވާފަމަޖިލީހުގެ ފްލޯ

އަޙްމަދު ނިހާން   ންނެވިއްރިރަކަްށ ހުޤަކުރީގެ މު ިއވާ ގޮުތންގަާވއިދުގަ  ދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހުގެއިފޮނުވަ

އާ ހަމައަށް ނައިސް އެކިެއކި ަކންތައްތަކާ ހުރެ ލަސްވާތީވެ، ފްލޯ ،. އެހެންނަމަވެސްާވފައްވަނީ ފޮނު އިންމަނިކުސަޙު

ންެގ މު ގޮެތއްަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއްޓްތަކަކީ އާއަޅުގަނޑު މަނިކުފާނަށް ސިޓީއަކުން ދެންނެވީ. މި ރިޕޯ

ޮއޑިޓް އޮފީހުްނ  ްއޔާޓެްއ ވެއްޖެރިޕޯއޮތް މައްސަލައެއް  .އް ތަޓްނެތް ރިޕޯ މައްސަލައެއް ؛މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަން

ބެހޭ  ދިނުމަށް ކަމާއިައޅަފިަޔވަޅު ،މައްސަލަެއއް ވާނަމަ އިއަާށއި އަދި ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބަލާފައި ޭއގަ ސީދާ އޭ.ސީ.ސީ

ޖެނެރަލް ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި  ރދަނީ އޮޑިޓަ  މިފާސްކުރަމުން ގަނޑުމެން މިހާރުތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަން. އަޅު

ން ެގ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީހުމަޖިލީ ،ނަމަވެސްްޓ. އެހެންތަކުގެ ތެެރއިން ެއއްެވސް މައްސަލަެއއް ނެތް ރިޕޯޓްރިޕޯ

ޑިފެންސް އެންޑް މިނިސްްޓރީ އޮފް  ،ން. އެގޮުތގެ މަތީރިޕޯޓްރަންޖެހޭ ފާސްކުރަންކު އިއަށް ހުށަހަޅަގެ ފްލޯހުމަޖިލީ

ްނ ގޮތުގެ މަތީ ވާމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވެސް ޓްވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯ 2010ނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ޝަނެ

 އަށް އަުޅގަނޑު ހުަށހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަށް މި ރިޕޯ ަގއ2010ިމާރިޗް  21 .ރުބައިްއޒަްތތެރި މެން އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

ްއ ޙެލާޞްޓަށް އެްއވެސް އި. މި ރިޕޯކުރުމަށްފަހު އެކަން ާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް އަންގާފައަޕްލޯޑް

 އި ޓާމިނެ 22ށް .ޕީ.އެމަޕީަގޑިއިރު. ެއީއ  1 ލަވަނީ ޖުމުކަނަޑއެޅިފައި ކުރުމަށް ލިބިފައެއް ުނވޭ. މި ރިޕޯޓަްށ ބަހުސް

ސިކުންތު.  26 ޓާއިމިނެ 14އަށް ޕީ.ޑީ.ސިކުންތު. އެމް 43ޓާއި މިނެ 16ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  47

ާވ ވެަވޑައިުނގަންނަ. ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްޓުމިނެ 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަްށ  2 ޓާއިމިނެ 3އަށް އެމް.ޑީ.އޭ 
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ތްތެިރ އިއްޒަ މަށްދެއްެކވުމަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވުޓަށް ވާހަކަރިޕޯމި . ޓްމިނެ 3ކަށް ރަޒަތްތެރި މެންބަކޮންމެ އިއް

އާދެ! އެއްެވްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު )ވަގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ތު ހުޅުވާލަން. ޞަމެންބަރުންނަށް ފުރު

ށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯޓު ޓަށް ވޯޓަޕޯރިލާ ިނންމާލަން. އާދެ! މި ޙަމަރު ގެބަހުސް ގެޓުނުވާތީ މި ިރޕޯިއގެންފައިއެދިަވޑަ

 އި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. ގަީޑގަ

މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީްނ  ،ޓްވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯ 2007ޑް ކޮމްޕެނީގެ އޮފް މޯލްޑިވްްސ ޕަބްލިކް ލިމިޓެ ބޭންކު -7.6

 ،ރުއްރިޤަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުދެްއވާަވއިއްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުޓް. މި ރިޕޯނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯ އިކުރަްއވަދިރާސާ

ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާިޝދު. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 އަރުވަން.ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑީްޓ  2007ޕެނީގެ ސް ޕަބްލ ކް ލ މ ޓެޑް ކޮމްވްލްޑ  މޯ އޮފް ބޭންކުއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރިކުޝު

ޓެއް. އަސާސީގެ ެވސް ކުީރގެ ރ ޕޯނޫނުޤާ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ފެހ  އަޅަނީ. މ އީ އަުޅގަނޑުމެްނ ހުށަ މ ޓްގެ ވާހަކަ ރ ޕޯ

އ ން ނ ންމަންޖެހޭ ގެ ފްލޯހުމ  މަޖ ލީ ވެސް  ޓަކީން މ  ރ ޕޯގޮުތގެ މަތީ ވާއ ދުަގއ  ގަވާ މަޖ ލީހުގެ  ،އެހެންނަމަވެސް

އ  ެއއްެވސް ގަޓުގެ ރ ޕޯޕެނީއޮފް މޯލްޑ ވްސް ޕަބްލ ކް ލ މ ޓެޑް ކޮމް ބޭންކުަވނަ އަހަރުގެ  2007ޓަކަށް ވާތީެވ، ރ ޕޯ

އަށް ލީހުގެ ފްލޯޓް މ  މަޖ އެ ރ ޕޯ ،ނ ންމާފައ ވާތ ވެ ،ީތވެކަމަށް ާމލ އްޔަތު ކޮމ ޓީއަށް ނުފެންނާ އޮތް  މައްސަލަެއއް

 ދެން. ހުށަހަޅައ 

 

 ރ ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓް މަޖ ލީހުގެ ވެބްސައ ޓަްށ ަގއ  މ  ރ ޕޯ 2019މާރ ްޗ  21އ އްޒަްތތެރ  މެންބަރު.  އާދެ! ޝުކުރ ްއޔާ

ްއ ޙެ ލާޞްށް އެްއވެްސ އ ޓަމ  ރ ޕޯ ދ އަ .އަންގާފަ ކުރުމަށްފަހު ެއކަން ާވނީ ހުރ ހާ އ ްއޒަތްތެރ  މެންބަރުންނަށްއަޕްލޯޑް

 ޓާއ  މ ނެ 22ށް ަގޑ އ ރު. ެއީއ ޕީ.ޕީ.އެމަ 1ލަ ވަނީ ޖުމުކުރުމަށް ކަނަޑއެޅ ފައ  ސްހުބަ ށް ޓަލ ބ ފައެއް ުނވޭ. މ  ރ ޕޯ

ސ ކުންުތ.  26 ޓާއ މ ނެ 14އަށް ސ ކުންތު. އެމްޑީ.ޕީ  43 ޓާއ މ ނެ 16އަށް ސ ކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 47

 ަވޑައ ުނގަންނަވާ . ވަކ  ޕާީޓއަކަްށ ނ ސްބަތްވެޓުމ ނެ 3ސ ކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަްށ  2 ޓާއ މ ނެ 3އަށް އެމް.ޑީ.އޭ 

ދެއްކުމަށް އެދ ވަަޑއ ގެންެނވުމަށް އ ްއޒަތްތެރ  ފުޅުޓަށް ވާހަކަމ  ރ ޕޯ ދެ،އާ. ޓުމ ނެ 3 ކަށްމެންބަރަކޮންމެ އ ްއޒަތްތެރ  

ސްގައ  ހުޓްގެ ބަޒަތްތެރ  މެންބަރަކު މ  ރ ޕޯވެްސ އ އް އް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! އެ 

ޓަށް ވޯޓަްށ ސް އަުޅގަނޑު ނ ންމުމަކަށް ގެންނަން. އާދެ! މ  ރ ޕޯހުނުވާތީ މ  ބަވަޑައ ގަންަނވަން ބޭނުންފުޅުބައ ވެރ ވެ 

 އެހުން މ އަދުގެ ޯވޓު ަގޑީަގއ  އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 
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ްޓ މާލ އްޔަުތ ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑ ޓް ރ ޕޯ 2010 ގެްޑ ކޮމ އުނ ޭކޝަންއެން ޓްމ ނ ސްޓްރީ އޮފް ޓްާރންސްޕޯ -7.7

ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓެގ މ   .ޓްނ ންމެވ  ގޮުތގެ ރ ޕޯ އ ރަްއވަކުކޮމ ޓީން ދ ރާސާ

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ންޑޫ ދާއިރާގެމަމުޤައްރިރު، ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު. ކޮ

 ރުވަން.އައަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދުކޮމަންޑޫ 

ވަނަ އަަހރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަުތ  2010އެންޑް ކޮމިުޔނިކޭޝަންގެ  . މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓްޝުކުރިއްޔާ 

ރަށް ބޮޑަށް އަށް ހުށަހަޅަން. ވަގޮތުގެ ރިޕޯޓު އަުޅަގނޑު މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ނިންމެވި އިމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ކޮ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހު ފަަގިއ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިޓަށް އަޕްލޯޑުކުރުމަށް 2019މާރިްޗ  21މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

ނުވޭ. މި  ލާޙެއް ލިބިފައެއްޞް . މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިއެކަން ވާނީ ހުރިހާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަންގާފަ

ސިކުންތު.  47މިނެޓާއި  22ގަޑިއިރު. ެއއީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1ލަ ވަނީ ޖުމުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ހުރިޕޯޓަށް ބަ

މިނެޓާއި  3އަށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  26މިނެޓާއި  14އަްށ ކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ ސި  43މިނެޓާިއ  16އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަްނނަވާ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި  3އަށް ތު. އަދާލަތު ޕާޓީސިކުން 2

އްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ އި މިނެޓު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް  3މެންބަރަކަށް 

ނެތް.  އެދިވަަޑިއގެންފައި ދެ! ެއއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކުއާފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ަބހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަްށ އެހުން ިމައދުގެ ވޯޓުަގޑީަގއި އޮންނާނެ  މި ރިޕޯުޓގެ ،ންކަމުއެހެން

 ން.ވަ ދަންނަކަވާހަ

 އިއޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ވަނަ އަަހރުގެ 2010ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  -7.8

ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްވާނީ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު، ކޮމަންޑޫ ާދއިާރެގ  ނިންމެވި

އަްޙމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަުދ ނާޝިދު. ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ  ރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު
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ޓު މާލިއްޔަުތ ޕޯވަނަ އަހަުރގެ އޮިޑޓު ރި 2010ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަންގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

  ޓު އަުޅގަނޑު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.ގޮތުގެ ރިޕޯ ިނންމެވި އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަށް 2019މާރިޗް  21އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. 

ލާޙެްއ ޞް. މި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިމެްނބަރުންނަށް އަންގާފަހު އެކަން ާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި ފައަޕްލޯޑުކުރުމަށް

ކުީރަގއި ެވސް  ަގިޑއިރު. ެއއީ 1ލަ ސްކުރެްއވުމަށް ކަނަޑެއޅިފައި ވަނީ ޖުމުހުލިބިފައެއްނުވޭ. މި ރިޕޯޓަްށ ބަ

ސް އެ ޔަޔަނުދި އިތުރަށް ަކށް އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަތަ ށް، އިތުރަގޮތަށް ހަމަ އެ ޓޭބަލް. އެހެންވީމާ ދަންނަވަމުން އައި

ގޮތަށް ނިސްބަތްާވ ވަގުތު  ލާނަން. ުހރިހާ ޕާޓީތަކަށް ކުީރގަިއ ވެސް ދަންނަވަމުން ައއިއިވާހަކަ ދަންނަވަ 

އަޅުގަނޑު  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްެއދިވަަޑއިގަތުމަށް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް 

 ަވޑަިއގަންނަވަންސްގަިއ ބައިވެިރވެހުމި ބަ ށްފަހު( އެއްެވސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު )ަވގުތުޮކަޅކަ އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 ގެ ްސކުރުމުގެ ވަގުުތ ނިންމާލަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު ހުބަ ގެރިޕޯޓު  އަުޅގަނޑު ،ނުވާތީ އެދިަވޑަިއގެންފައި

  ނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން.ނާވޯޓު ަގޑީަގއި އޮން

 އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރ  ނުހިްނގުން ފް އިޮކނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުމިނިސްޓްރީ އޮ -7.9

 ؛ސީ މް އެްނޓަރޕްރައިސަސް ޕްރޮމޯޝަންސް އަދި ކޮމްޕޯނަންޓްއަމައިކްރޯ ސްމޯލް އެންޑް މީޑި -ކޮމްޕޯނަންޓް އޭ

އަހަުރގެ ޮއޑިުޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނަ  2011ޝިޕްެގ ރިލކް ޕްރައިެވޓް ޕާޓްނަބްޕަ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޯ

ށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހު ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

މެންބަރު އަޙްމަދު ިއްއޒަތްތެރި ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ  .ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާިޝދު

 އަރުވަން.ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު

 

  :ވާހަކަދެއްކެުވން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

ޕްރަިއވެޓް ސެްކޓަރ  ނުހިންގު ންމިނިސްޓްރީ އޮފް ިއކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

އަިދ  މް އެންޓަރްޕރައިސަސް ޕްރޮމޯޝަންއަމައިކްރޯ ސްމޯލް އެންޑް މީޑި  ؛އޭ ޮކމްޕޯނަންޓް ގެޕްރޮޖެކްޓް  ވެލޮޕްމަންޓްޑި

އަހަުރގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ވަނަ  2011ޝިްޕގެ ރޕަބްލިކް ޕްަރިއވެޓް ޕާޓްނަ ކެޕޭިސޓީ ބިލްޑިންގ ފޯ ؛ސީ ކޮމްޕޯނަންޓް

ވަރަށް  ހުށަހަޅަން.އަޅުގަނޑު ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  މެވިންނި އިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.
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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 21ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އި ނިމުނީ.ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަ

އަޕްލޯޑުކުރުމަށްފަހު ެއކަން ވާނީ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެިރ  މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްސަިއޓަްށ އި ގަ 2019މާރިޗް 

ސްކުރެްއވުމަށް ހުނުޭވ. މި ރިޕޯޓަށް ބަ ާލޙެއް ލިބިފަެއއްޞް. މި ރިޕޯޓަށް ެއއްެވސް އިމެންބަރުންނަށް އަންގާފަ

  ފުރުޞަތު،ޕާޓީތަކަށް އެގޮތަްށ  ވަމުން އައިނަެވސް ދަން ންކުރިއާދެ! ގަިޑއިރު.  1ލަ ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމު

ިއއްޒަތްތެރި އެިދވަަޑއިގަތުމަށް މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ވަގުތުަތއް އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! 

ރަކު ބައެްއވެްސ އިއްޒަތްތެރި މެންއާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ހުޅުވާލަން.ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މެންބަރުންނަށް 

ނިންމާލަން. ގެ ފުރުޞަތު ސްހު ބަ ގެރިޕޯޓުއެހެންވީމާ، މި މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް.  ނެތް އްއެދިަވޑަިއގެންފައެ 

  މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން.

ވަނަ އަހަުރެގ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު  2011އަދި  2010 ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް  -7.10

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ިރޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ  ިނންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ ކޮމިޓީން

ންބަރު މެިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ 

 .އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިުޓ  2011އަދި  2010 ގެއިސްލާމިކް އެފެއަރޒް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

. ވަރަްށ އަޅުގަނޑު ޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންއްށް މި އިގޮތަ  ނިންމެވި އިކުރަްއވަސާރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަްށ  2019މާރިްޗ  21މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި އާދެ! 

ލާެޙްއ ޞްމި ިރޕޯޓަށް އެްއވެްސ އިއަދި . ާވނީ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަންގާފަ ންއަޕްލޯޑުކުރުމަށްފަހު ެއކަ

ވެްސ  ަގއިކުރީ  އާދެ! ގަިޑއިރު. އެއީ 1ލަ ސްކުރެއްވުމަށް ކަނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުހުނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ބަ ލިބިފައެއް

މި ިރޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް  ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ޕާޓީތަކަށް އެ ވަގުތު  ހުރިހާ ،ފަދައިން ދަންނަވަމުން އައި

މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުގަނޑު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ންނެވުމަށް އެދިަވޑަިއގެ

 ގެ  ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުށްމި ރިޕޯޓަުނވޭ.  އްސްކުރެްއުވމަށް އެއްެވސް ބޭފުޅަކު އެިދަވޑަިއގެންފައެހުބަވެސް ރިޕޯޓަށް 

  ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ވޯޓު
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 އިވަނަ އަަހރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  2012 ގެހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން -7.11

ގެ މުޤައްރިރު، ކޮމަންޑޫ ާދއިާރެގ ޓީ ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްވާނީ މާލިްއޔަތު ކޮމި ނިންމެވި

ރު އަްޙމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު މެންބައިްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ނާޝިދު. ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ 

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު މާލިްއޔަުތ  2012 ގެއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންހި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ިނންމެވި އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަްށ  ަގއި 2019މާރިްޗ  21މެންބަރު.  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި

ލާެޙްއ ޞް. އަދި މި ިރޕޯޓަށް އެްއވެްސ އިއަޕްލޯޑުކުރުމަށްފަހު ެއކަން ާވނީ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަންގާފަ

ިޑއިރު. ެއއީ ކުީރަގއި ެވސް ގަ  1ލަ ސްކުރެްއވުމަށް ކަނަޑެއޅިފައި ވަނީ ޖުމުހުލިބިފައެއްނުވޭ. މި ރިޕޯޓަްށ ބަ

ލިިބވަަޑއިގަންަނވާނެ. މި ރިޕޯޓަށް  ތައްއެ ަވގުތު ،ހަމަޖެހޭ ވަގުތުހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް  ،ގޮތަށްދަންނަވަމުން އައި 

އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ސްކުރެއްވުމަށް ހުބަ

ސްގެ ަވގުުތ ހުބަ ،ނުވޭ. އެެހންކަމުން އްއެދިަވޑަިއގެންފައެ އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ( އާދެ! ހު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޓު ވޯ ގެމި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު  ން.ކަމަށް ކަނޑައަޅަ ނިމުނީ

ެގ އުތުރު ސަރަަހއްދު މަތި ،އާއި އުމީ އިދާރާޤަ  ގެ ސަރަހައްދުރުއުތުމެދު ،އާއި އުމީ އިދާރާ ޤަ ގެއުތުރު ސަރަހައްދު -7.12

 އޮޑިޓް ޞައުމީ އިދާރާގެ ޚާއްޤަާއއި އަިދ މެދު ސަރަހައްދުގެ އުމީ އިދާރާޤަ ގެފުވައްމުަލކު ،އި އާއުމީ އިދާރާޤަ

ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ  ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ނިންމެވި އިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ޓުތައް ރިޕޯ

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ 

 އަރުވަން.އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އިްއޒަތްތެރި

 

  ން:ވު ވާހަކަދެއްކެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

އުމީ ޤަ  ގެމެދު އުތުރު ސަރަހައްދު ،ާއއިއުމީ އިދާރާޤަ ގެ އުތުރު ސަރަަހއްދުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ާއއި އަދި މެދު ސަރަހައްދުެގ ފުވައްމުލަކު ަގއުމީ އިދާރާ ،ާއއިަގއުމީ އިދާރާ ގެމަތި އުތުރު ަސރަހައްދު ،ާއއިއިދާރާ
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މި މަޖިލީހަށް ށް ގޮތަ ނިންމެވި އިއް މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ތަ އޮިޑޓް ރިޕޯޓުޞައުމީ އިދާރާގެ ޚާއް ޤަ

 ށް ޝުކުރިްއޔާ. ހުށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑައަޅުގަނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަްށ  2019މާރިްޗ  21އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. 

ލާޙެްއ ޞް. މި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިމަށްފަހު އެކަން ާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް އަންގާފަރުއަޕްލޯޑުކު

ކުީރގައި ވެްސ  އާދެގަޑިއިރު. އެއީ  1ލަ ސްކުރެއްވުމަށް ކަނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުހުނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ބަ ލިބިފައެއް

 ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ވަގުުތ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. މި ރިޕޯޓަށް  ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް އެ ،ދަންނަވަމުން އައި ގޮތަށް

)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ! ެއްއވެސް  އަރުވަން.ިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މަށް ިއއްޒަތްތެތުއެދިަވޑަިއގަ

 މިހާހިސާބުން ދެއާ ،ތީނުވާއި ފައެދިަވޑަިއގެންިއވެިރވެަވޑަިއގަންނަވަން ސްގަިއ ބަހުިމ ބައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަަކ ޯވޓު ގެ ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު މި ރިޕޯޓަށްކަމަށް ދަންނަވަން.  އައީ ހަމައަށް ފުރުޞަތު ނިމުމަކާ

 ދަންނަވަން. 

 ނިންމެވި  އިއޮިޑޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވަގެ އަހަރީ 2008 ގެނަލްއުޓްރައިބިބެހޭ  އާވަޒީފާ -7.13

ޤައްރިރު، ކޮމަންޫޑ ދާއިާރގެ ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މު

މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ނާޝިދު. ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ 

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ކޮމަންޑޫ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ގެ އަހަރީ އޮިޑޓް ރިޕޯޓ2008ު ގެަނލްއުބެހޭ ޓްރައިބި އާޝުކުިރްއޔާ. ވަޒީފާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. އިްއޒަތްެތރި އަޅުގަނޑު މި ތަށް ގޮ  ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 

   ވާހަކަދެްއެކވުން:ންރިޔާސަތު

ަގއި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަްށ  2019މާރިްޗ  21އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. 

ލާެޙއް ޞް. މި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިފަދަންނަވާެއކަން ާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ،އަޕްލޯޑުކުރުމަށްފަހު

ގަިޑއިރު. ެއއީ ކުީރގައި ވެްސ  1ލަ ނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމުސްކުރެއްވުމަށް ކަހުބަ ށް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓަ ލިބިފައެއް

ވަގުތު ލިިބވަަޑއިގަންަނވާނެ. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް  ޕާޓީތަކަށް ،ދަންނަވަމުން އައި ގޮތަށް 

ފަހު( އާދެ! )ަވގުތުކޮަޅކަށް ން.ލަހުޅުވާއެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 
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އިޝާރާެތްއ  ގެ ކަމުބޭުނންފުޅުވާިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަވަން ސްަގއި ބަހުއެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ބަ

ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަަކ ވޯޓު ގެމި ިރޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު ސްގެ ަވގުތު ނިމުނީ.ހުބަ  ނެތުމާެއކުލިބިވަޑަިއގެންފައި

 ން. ވަދަންނަ

އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަުތ  ގެ އަހަރު  ވަނަ 2011 އަދި 2010 ގެޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސް -7.14

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ިރޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ  ިނންމެވި އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ނާޝިދު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދުއިމުޤައްރިރު، ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ 

 އަރުވަން.އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

ވަނަ އަހަރުގެ  2011 އަދި 2010 ގެޓުންމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮޕްމައިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުިރއްޔާ. 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. މި ގޮތަށް އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްެތރި  ނިންމެވި  އިއޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވަ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ަގިއ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯުޑކުރުމަށްފަހު 2019މާރިޗް  21ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ނުވޭ. މި  ލާޙެއް ލިބިފައެއްޞް . މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިފައަންގާއެކަން ވާނީ ހުރިހާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް 

 .ދަންނަވަމުން އައި ގޮތަށް ސް ގަިޑއިރު. ެއއީ ކުރީަގއި ވެ 1ލަ ފައި ވަނީ ޖުމުސްކުރެއްވުމަށް ަކނޑައެޅިހުރިޕޯޓަށް ބަ

މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ  އާދެ!

 ރިޕޯޓުގަިއ ވާހަކަުފޅުދެއްެކވުމަްށ މި ން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަރުވަފުރުޞަތު

ަގޑީަގިއ މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ނިންމާލަން.ސް ހުބަ ނުވާތީ ައޅުަގނޑު މި ރިޕޯޓުގެންފައިގެއެދިަވޑައި 

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 އި ުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަ 2011ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -އެންޓި -7.15

ުޓ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްވާނީ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު، ކޮމަންޑޫ ާދއިާރެގ ޕޯގޮތުގެ ރި ނިންމެވި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ނާޝިދު. ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު 

 ތު އަރުވަން.ފުރުޞަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަދު ނާޝިދުޙްކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ 
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ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ މާލިއްޔަުތ  2011ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަންގެ -. އެންޓިިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސްޝުކުރިއްާޔ 

ހުށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނުޑ ގޮތަށް އިްއޒަތްތެިރ މި މަޖިލީހަށް  ނިންމެވި އި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ަގިއ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިޓަށް އަޕްލޯޑުކުރުމަށްފަހު  2019މާރިްޗ  21ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ނުވޭ. މި  ލާޙެއް ލިބިފައެއްޞް . މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިއެކަން ވާނީ ހުރިހާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ

ވެސް ދަންނަވަމުން އަިއ ން ެއއީ ކުރި އާދެ! ގަިޑއިރު.  1ލަ ޅިަފއި ވަނީ ޖުމުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެހުބަ ށްރިޕޯޓަ

ން. ހުޅުވާލަގޮތަށް. މި ރިޕޯޓަށް ވާަހކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 

 ސްގަިއ ބަިއވެރިެވަވޑަިއގަންނަަވންހުބަރަކު މި ބަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެްއވެްސ ިއއްޒަތްތެިރ މެން

މި ރިޕޯޓަްށ ވޯޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯުޓ  ކަަމށް ދަންނަވަމުން، މުނީސް ނިހުޕޯޓުގެ ބަމި ރި ،ނުވާތީ އެދިަވޑަިއގެންފައި

 ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. 

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2007 ގެުފންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު އްޒަސަރުކާރުގެ މުވަ -7.16

ޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ޮގތުގެ ރި ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

ބަރު އަޙްމަދު ންކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާިޝދު. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެ

 އަރުވަން.ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޙްމަދު ނާޝިދުކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2007 ގެފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުްއޒަސަރުކާރު މުވަ

 ތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޒައިއްމި ޮގތަށް  ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަްށ  2019މާރިްޗ  21ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ! 

ލާެޙއް ޞް އެްއވެސް އިށް. މި ރިޕޯޓައަޕްލޯޑުކުރުމަށްފަހު އެކަން ާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ

ގަިޑއިރު. ެއއީ ކުރީަގއި ެވސް  1ލަ ވަނީ ޖުމުޅިފައި ސްކުރެއްވުމަށް ކަނަޑއެހުލިބިފައެއްނުވޭ. މި ރިޕޯޓަްށ ބަ

މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ާއދެ! ދަންނަވަމުން އައި ގޮތަށް. 

ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ުތކޮޅަކަށްަފހު( އާދެ! އެއްވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ގުހުޅުވާލަން. )ވަ
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މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ  ން.ދަންނަވަ މުގައިނިމުނީކަ ގެ މަރުހަލާސްހުނުވާތީ ބައެދިަވޑަިއގެންފައި

 ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވޯޓު

 އި ޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ވަނަ އަަހރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއް  2008 ނެރަލް އޮފީހުގެޖެޓަރ އުކިޕްރޮސި -7.17

ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްވާނީ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު، ކޮމަންޑޫ ާދއިާރެގ  ނިންމެވި

ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ނާޝިދު. ކޮމަންޑޫ ދާ 

 އަރުވަން.ރުޞަތުފު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު  2008ޓަރ ޖެނެރަްލ އޮފީހުގެ އުކިޕްރޮސިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މަޖިލީހަށް އަޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮތަށް އިްއޒަތްތެިރ މި  ނިންމެވި އި ސާކުރަްއވަރާކޮމިޓީން ދި

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގިއ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިޓަށް އަޕްލޯޑުކުރުމަށްފަހު  2019މާރިްޗ  21ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ނުވޭ. މި  ލާޙެއް ލިބިފައެއްޞް . މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިހުރިހާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ ނީއެކަން ވާ

 ގަިޑއިރު. ެއއީ ކުރީަގއި ެވްސ ދަންނަވަމުން އައި ގޮތަށް  1ލަ މުވަނީ ޖުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅިަފއި ހުރިޕޯޓަށް ބަ

ްއޒަތްތެރި އި ންެނވުމަށްއެިދވަަޑއިގެޓަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ޕޯމި ރި ވަގުތު ލިިބވަަޑިއގަންނަވާނެ. ޕާޓީތަކަށް

ްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓަށް އިމެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! އެއްެވސް 

އެހުން މިއަދުގެ މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ނިމުނީ. މަރުޙަލާ ބަހުސްގެ ފައިުނވާތީ އެިދވަަޑއިގެންވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް 

 ން. ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަވޯޓު

 ކުަރއްަވއި ސާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާމާ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ވަނަ އަަހރުގެ  2012ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ  -7.18

ކޮމަންޑޫ ާދއިާރެގ  ،އްރިރުދެއްވާނީ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޤަޕޯުޓ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިގޮތުގެ ރި ނިންމެވި

އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ނާޝިދު. ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދަށް 

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 ޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ 
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ލިްއޔަތު މާ ރިޕޯޓު ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓު 2012ެޓގްރިޓީ ޮކމިޝަންގެ . ޕޮލިސް އިންއްޒަތްތެރި ަރީއސްއި ޝުކުރިއްާޔ 

ވަރަށް ބޮޑަށް މަޖިލީހަށް އަޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަން. މި ޒަތްތެިރ އް އި ށްގޮތަ ނިންމެވި ކުރަްއވައި ސާކޮމިޓީން ދިރާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިޓަށް އަޕްލޯޑްކުރުމަށްފަހު ަގިއ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބް  2019ްޗ ރިމާ 21ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްާޔ 

މި  .. މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފައިއެކަން ވާނީ ހުރިހާ 

ސް ދަންނަވަމުން އައި ގޮތަށް. އެީއ ކުީރގަިއ ވެ . ަގޑިއިރު 1ވަނީ ޖުމުލަ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ަކނޑައެޅިފައި 

މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު  ްއޒަތްތެރިއި އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް

ށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް މި ރިޕޯޓަްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު އިއާދެ! އެއްވެސް . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން

ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުެގ ވޯުޓ ރިޕޯޓަށް  ކަމުަގިއ ދަންނަވަން. މިލާ ނިމުނީޙަީތ ބަހުސްގެ މަރުއެދިަވޑަިއގެންފައިނުވާ

 ން.އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަގަީޑގައި 

  ރިޕޯޓު ަވނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު  2012ެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންްޑ ހިުއމަން ރައިޓްސް -7.19

މަޖިލީހުެގ ޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ގޮުތގެ ރިޕޯ ަވއި ނިންމެވިކުރައްސާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާމާ

ޝިދު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާއި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ،ިރރުމުޤައްކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު 

 އަުރަވން.ްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއި

 

 ންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަ

ވަަނ  2012ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑްފެމިލީ  ޖެންޑަރ،. މިނިސްޓްރީ އޮފް ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިޝުކުރިއްޔާ 

ހަށް އަޅުގަނޑު މަޖިލީމި ޒަތްެތރި އް އިށް ގޮތަ ކުރަްއަވއި ނިންމެވިސާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާމާ ރިޕޯޓު އަހަރުގެ އޮޑިޓު

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިޓަށް އަޕްލޯޑްކުރުމަށްފަހު ަގިއ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބް  2019ްޗ ރިމާ 21ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްާޔ 

ނުވޭ. މި  ޕޯޓަށް އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ލިބިފައެއް. މި ރިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފައިއެކަން ވާނީ ހުރިހާ 

ަގޑިއިރު. އެީއ ކުީރގަިއ ެވސް ދަންނަވަމުން އައި ގޮތަށް.  1ވަނީ ޖުމުލަ ފައި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ަކނޑައެޅި

ނަށް އަޅުގަނުޑ ންއްޒަތްތެިރ މެންބަރުއި ވަަޑއިގެންެނވުމަށް އެދި ރިޕޯަޓށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް މި ން،އެހެންކަމު އާދެ!
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ށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް މި ރިޕޯޓަްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު އިއާދެ! އެއްވެސް . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން

ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ މި ރިޕޯޓަށް   ކަމުގަިއ ދަންނަވަން.ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ،ިއގެންފައިނުވާތީ އެދިަވޑަ

 ން.ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަވޯޓު

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ވަނަ އަހަރުެގ ޮއިޑޓް ރިޕޯޓް 2013ައދި  2012، 2011ކްސް އެޕީލް ޓްރައ ބ އުނަލްގެ ޓެ -7.20

ކޮމިޓީެގ މާލިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ ޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ޮގތުގެ ރިޕޯ ނިންމެވިދިރާސާކުރަްއވައި 

ްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު އިޝިދު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާއިކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ  ،ރިރުމުޤައް

 އަރުވަން.ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު 

ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިްޓ  2013 އަދި 2012، 2011ކްސް އެޕީލް ޓްަރއ ބ ުއނަލްގެ ޓެ .އްޒަތްތެރި ރަީއސްއި ޝުކުރިއްޔާ 

ށް ވަރަ .ހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަންށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީގޮތަ  ނިންމެވިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި  ރިޕޯޓް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިޓަށް އަޕްލޯޑްކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ވެބް ަގިއ މި ރިޕޯޓު  2019ްޗ ރިމާ 21ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްާޔ 

ނުވޭ. މި  . މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ލިބިފައެއްްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފައިއެކަން ވާނީ ހުރިހާ 

 ގޮތަށް. ަގޑިއިރު. އެީއ ކުީރގަިއ ެވސް ދަންނަވަމުން އައި 1ވަނީ ޖުމުލަ ފައި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ަކނޑައެޅި

ފުރުޞަތު ނަށް އަޅުގަނޑު އްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިވަަޑިއގެންނެުވމަށް އެދި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް މިއާދ

ށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް މި ރިޕޯޓަްއަޒތްތެރި މެންބަރަކު އި އާދެ! އެއްވެސް ށްފަުހ( )ވަގުުތކޮޅަކަ. ހުޅުވާލަން

ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ މި ރިޕޯޓަށް   ކަމުގަިއ ދަންނަވަން.ގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީބަހުސް ،ިއގެންފައިނުވާތީ އެދިަވޑަ

 ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ވޯޓު

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓު ވަނަ އަހަރުގެ ޮއިޑޓު 2012ައދި  2011، 2010 ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ -7.21

 ،ގެ މުޤައްރިރުކޮމިޓީ ލިއްޔަތުމާ ދެްއވާނީމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި . ޮގތުގެ ރިޕޯޓްނިންމެވި ދިރާސާކުރަްއވައި

 އަރުވަން. ޝިދު. އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުއަޙްމަދު ނާްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު 
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އަހަރުގެ ޮއޑިްޓ ވަނަ  2012އަިދ  2011، 2010 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ. ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ޝުކުރިއްޔާ 

 ޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އްއިމި  ށްގޮތަ  ނިންމެވިދިރާސާކުރަްއވައި  ކޮމިޓީން ލިއްޔަތުރިޕޯޓު މާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިޓަށް އަޕްޯލޑްކުރުމަށްފަުހ ަގއި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބް 2019ޗް ރިމާ  21ބަރު. އްޒަތްތެރި މެންއި ޝުކުރިއްޔާ 

ނުވޭ. މި  އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ލިބިފައެއް. މި ރިޕޯޓަށް ްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފައިއެކަން ވާނީ ހުރިހާ 

 ،. އެީއ ކުީރގައި ވެސް ދަންނަވަމުން އައި ގޮތަށްަގޑިއިރު 1ވަނީ ޖުމުލަ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ަކނޑައެޅިފައި 

ފުރުޞަތު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އި ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަްށ އެދިވަަޑއިގަތުމަށް 

ިރެވވަަޑއިގަންަނވަން ބަހުސްގަިއ ބައިވެމި ްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު އިއާދެ! އެްއވެސް )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( . ހުޅުވާލަން

ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުެގ މި ރިޕޯަޓށް  .ކަމުގަިއ ދަންނަވަންެގ ބަހުސްގެ ވަގުުތ ނިމުނީރިޕޯޓުނުވާތީ މި ބޭނުންފުޅު

  ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ވޯޓު

 ރިޕޯޓު ޞަ އޮިޑޓުއްއަހަުރގެ ޚާވަނަ  2012 ގެރާމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ -7.22

ދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިގޮތުގެ ރިޕޯ  ކުރައްަވއި ނިންމެވިސާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާމާ

އަޙްމަދު  އްޒަތްތެރިއި  ޝިދު. ކޮމަންޑޫްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ނާއިކޮމަންޫޑ ދާއިރާގެ  ،މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީގެ

 ން. އަރުވަނޑު ފުރުަޞތުނާޝިދަށް އަޅުގަ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަނަ އަހަރުެގ  2012 ގެރާިއދާ ގެަކއުންސިލު. މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުީރ ދަރަވަންދޫ އްޒަތްތެިރ ރަީއސްއި ޝުކުރިއްާޔ 

މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު މި ތްެތރި ޒައްއިށް މި ގޮތަ މެވިކުރައްވައި ނިންސާލިއްަޔތު ކޮމިޓީން ދިރާމާ ރިޕޯޓު އްޞަ އޮޑިޓުޚާ

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޕްޯލޑްކުރުމަށްފަުހ  ށްސައިޓަ މަޖިލީހުގެ ވެބްަގއި މި ރިޕޯޓު 2019ޗް ރިމާ  21އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

ނުވޭ. މި   އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ލިބިފައެއް. މި ރިޕޯޓަށްނަވާފަްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންއިއެކަން ވާނީ ހުރިހާ 

އި ގޮތަށް ހުރިހާ ގަިޑއިރު. ކުރީަގއި ެވސް ދަންނަވަމުން އަ 1ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ަކނޑައެޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ 

ބަރުންނަށް ްއޒަތްތެރި މެންއި . މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ގޮތަށް ވަގުތު ވަނީ ހަމަޖެހިފަ ޕާޓީތައް ނިސްބަތްވާ

ބަހުސްގަިއ ބައިވެިރވެަވޑަިއގަންަނވަން މި އްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އި އެްއވެސް . އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަން
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ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ނުވާތީ ބަުހސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީއެދިަވޑަިއގެންފައި

  ނަވަން.ނާނެ ވާހަކަ ދަންަގީޑގައި އޮންވޯޓު

 ކުރައްވައި ސާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާރިޕޯޓު މާ ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު 2012 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ-އެންޓި -7.23

ކޮމަންޑޫ ާދއިާރެގ  ،ދެއްވާނީ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިގޮތުގެ ރިޕޯޓު  ނިންމެވި

 އަުރވަން. ޝިދު. އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުމަދު ނާތެރި މެންބަރު އަޙްްއޒަތްއި

 

 އްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެ

ލިއްޔަުތ ރިޕޯުޓ މާ ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓު 2012 ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަންގެ-. އެންޓިއްޒަތްތެިރ ރަީއސްއި ޝުކުރިއްާޔ 

 ޝުކުރިއްޔާ. މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.މި އްޒަތްތެރި އި  ށްގޮތަ ންމެވިނި  ކުރަްއވައިސާރާކޮމިޓީން ދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޕްލޯޑްކުރުމަށްފަހު ށް ސައިޓަވެބް  ހުގެރިޕޯޓް މަޖިލީ ަގިއ މި 2019 ރިޗް މާ 21ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްާޔ 

ިމ . ށް އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ުނވޭމި ރިޕޯޓަ  .ތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފައްޒައި އެކަން ވާނީ ހުރިހާ 

. ކުރީަގއި ވެްސ ދަންނަވަމުން އައި ގޮތަށް ެއއީ .ލަ އެއް ގަިޑއިރުަކނޑައެޅިފަިއވަނީ ޖުމުއްވުމަށް ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެ

ނަށް އަޅުގަނުޑ މެންބަރުން އްޒަތްތެރި އި އިގެންެނވުމަށް އެދިވަޑަ މި ރިޕޯަޓށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް  ،އެހެންކަމުން !އާދެ

ހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓަށް ވާއިސް އާދެ! ެއްއވެ . )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން

ަގޑީަގިއ ށް ވޯޓަްށ އެހުން މިއަދު ވޯޓު ކަމުގައި ަދންނަވަން. މި ރިޕޯޓައެދިަވޑަިއގެންފައިނުވާީތ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ

 ދަންނަވަން.  ވާހަކަނެ އޮންނާ

 ގެ މޯލްޑިވްސް ކްލައިމެްޓ ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑު ،ދާލޯނު އެހީގެ ދަށުން ހިންގަމުން ގެލްޑް ބޭންކުވޯ -7.24

ޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ގޮތުެގ ރިޕޯ ކުރަްއވަިއ ނިންމެވިސާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާިރޕޯޓު މާ ވަނަ އަހަރުެގ ޮއޑިޓ2011ު

ޝިދު. އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާއި ކޮަމންޑޫ ދާއިރާެގ  ،ނީ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ެދްއވާހުށަހަޅުއްވައި

 އަރުވަން. އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 މޯލްޑިވްސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު  ،ގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާލޯނު ެއހީ ގެލްޑް ބޭންކު ވޯ. އްޒަތްތެރި ރަީއސްއި  ޔާޝުކުރިއް

 ށް ގޮތަ ކުރަްއވަިއ ނިންމެވިސާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާ ރިޕޯުޓ މާ ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓު 2011 ގެޓްރަސްޓް ފަންޑު

 މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. މި ްއޒަތްތެރި އި
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އަޕްލޯޑްކުރުމަށްފަހު  ށްސައިޓަވެބް މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ަގިއ  2019ްޗ ރިމާ 21ރި މެންބަރު. ްއޒަތްތެއި ޝުކުރިއްާޔ 

އިްޞލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި . މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް ްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފައިއެކަން ވާނީ ހުރިހާ 

. ެއއީ ކުރީަގއި ވެްސ ދަންނަވަމުން އައި ގޮތަށް .އެއް ގަިޑއިރުަކނޑައެޅިފަިއވަނީ ޖުމްލަ  އްވުމަށް ބަހުސްކުރެރިޕޯޓަށް

. ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންއިއެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް  !އާދެ

ނުވާތީ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ފައި ހަކަފުުޅދެއްކެވުމަްށ އެިދވަަޑއިގެންރިޕޯޓަށް ވާމި އްޒަތްތެރި މެންަބރަކު އި އެްއވެސް 

 ދަންނަވަން. ާވހަކަގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވޯޓު މިައދުގެ  މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން ކަމުގައި ދަންނަވަން. ނިމުނީ

ނޭޝަނަްލ  އެންޑް ޑިެވލޮޕްމަންޓްއުޝަނަލް ކެޕޭސިީޓ އޮފް ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ބިލްޑިންގ އިންސްިޓޓި" -7.25

އެންހޭންސްްޑ  ިއންކްލޫޑިންގ ރ ޓްރޭޑް އެޖެންޑަލްަޝނަނޭ ޔުނިޓް ޓު އިމްޕްލިމެންޓް ނަލްއިމްޕްލިމެންޓޭޝަ

ކުރައްަވިއ ސާކޮމިޓީން ދިރާ އްޔަތު ލިވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާ 2011 ގެްޕރޮޖެކްޓު "ކްވޯގްރޭެޓޑް ފްރޭމްއިންޓެ

ކޮމަންޑޫ  ،ދެްއވާނީ މާލިްއޔަތު ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރު ޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިމި ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯގޮުތގެ  ނިންމެވި

 އަރުވަން. ޝިދު. އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތުްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާއިދާއިރާގެ 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިްކ ބިލްޑިންގ އިންސްޓިޓި "ީއސް.  ރަ ރ އްާޔ އ އްޒަތްތެރ ޝުކު

 ރޔުނިޓް ޓު އިމްޕްލިމެންޓް ނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އެޖެންޑަ ނަލްނޭަޝނަލް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު  2011 ގެްޕރޮޖެކްޓު "ކްވޯގްރޭެޓޑް ފްރޭމްއެންހޭންސްޑް އިންޓެ އިންކްލޫޑިްނގ

 ތަށް ިއއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.ގޮ ިނންމެވި އިކުރަްއވަޓީން ދިރާސާކޮމި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިޓަށް ވެބްގެ ަގއި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހ2019ުޗް ރިމާ 21އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. 

މި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް  .ާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ ކުރުމަށްފަހު އެކަންއަޕްލޯޑް

ެވސް  ކުރީަގއި އީގަިޑއިރު. އެ  1ލަ އެޅިފަިއވަނީ ޖުމުލިބިފައެއްނުވޭ. މި ރިޕޯޓަްށ ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑަ 

ދެއްެކވުމަށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު ،ެއހެންކަމުން .ގޮތަށް ދަންނަވަމުން އައި

ނެވުމަްށ އާދެ! އެްއވެސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު މި ބަހުސްގައި ބައިވެރިަވޑަިއގެން( )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުހުޅުވާލަން. 
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 ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ކަމުގައިނުވާތީ ބަުހސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީފައިއެދިަވޑަިއގެން

 ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވޯޓު

ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2011 ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް -7.26

ދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، އިށް ހުށަހަޅުއްވަ ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަ ވިނިންމެ އިކުރަްއވަދިރާސާ

 . އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދުއިްއޒަތްތެިރ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ވަނަ އަހަުރގެ އޮިޑޓް  2011 ގެހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ށަހަޅަން.އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށް ގޮތަ  ނިންމެވި އިކުރަްއވަރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަށް 2019ޗް ރިމާ 21އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. 

. މި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް ާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ ކުރުމަށްފަހު އެކަންއަޕްލޯޑް

ވެްސ  ެއއީ ކުީރގައިަގިޑއިރު.  1ލަ އި ކަނޑައެޅިަފއިވަނީ ޖުމުނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ަޓކަ ލިބިފައެއް

ދެއްެކވުމަށް ގޮތުން. އާދެ! އެހެންކަމުން މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ،ގޮތަށް ދަންނަވަމުން އައި

ސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! އެްއވެ

ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ުނވާތީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީދެްއކެވުމަްށ އެދިަވޑަިއގެންފައިށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯޓަ

  ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން.ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު 

ޔަތު ކޮމިޓީްނ ވަނަ އަހަރުެގ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓު މާލިއް 2012އަދި  2011ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  -7.27

ދެއްވުމަށް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ އިގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ  ނިންމެވި އިކުރަްއވަދިރާސާ

 ށް އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަން. މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދައިްއޒަތްތެރި ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ މުޤައްރިރު، 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓ  2012އަދި  2011ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ 

 ހުށަހަޅަން.ނޑު ގޮތަށް އިްއަޒތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ ނިންމެވި އިކުަރއްވަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާ

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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ކުރުމަށްފަހު ގަިއ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްޯލޑ2019ްޗް ރިމާ 21ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ނުވޭ. މި  . މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ލިބިފައެއްވާނީ ހުރިހާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަންގާފަ އެކަން

ގޮތަށް.  ެވސް ދަންނަވަމުން އައި ަގޑިއިރު. އެީއ ކުީރގައި  1ލަ ވަނީ ޖުމުއެޅިފައި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ަކނޑަ

ދެއްެކވުމަށް އެިދވަަޑއިގަތުަމށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަުފޅު

ނުވާތީ ބަހުްސގެ މަށް އެދިަވޑަިއގެންފައިދެއްކުޅުހުޅުވާލަން. އާދެ! ެއއްެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފު

ކަމުގައި ދަންނަވަން. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯުޓ ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ މަރުޙަލާ ނިމުނީ

 ދަންނަވަން. 

 ކޮމިޓީން  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ިރޕޯޓު މާލިއްޔަތު 2012އަދި  2011ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  -7.28

މި ރިޕޯުޓ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން ރިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް.  ޮގތުގެ ރިޕޯޓު ނިންމެވި އިކުރަްއވަދިރާސާ

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ދެްއާވނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮއިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ

  ދެ! އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަން.. އާނާޝިދު އަޙްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ަވނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  2012އަދި  2011ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީގެ 

 ހުށަހަޅަން.ނޑު ގޮތަށް އިްއަޒތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ ނިންމެވި އިކުަރއްވަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރުމަށްފަހު ގަިއ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްޯލޑ2019ްޗް ރިމާ 21ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

. މި ނުވޭ . މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ލިބިފައެއްނަވާފަވާނީ ހުރިހާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ދަން އެކަން

ގޮތަށް.  ެވސް ދަންނަވަމުން އައި ަގޑިއިރު. އެީއ ކުީރގައި  1ލަ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ަކނޑައެޅިފަިއވަނީ ޖުމު

ޅުވާލަން. އާދެ! ެއއްވެްސ ދެއްެކވުމަށް ފުރުޞަތު ހުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ވާަހކަފުޅު ،އެހެންކަމުން

ުނވާތީ ބަހުސްގެ މަރުޙަާލ އެދިަވޑަިއގެންފައި ގައި ަބއިވެިރވަަޑިއގަތުމަށްބަހުސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯޓު ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ނިމުނީ

ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު  ވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް 2012އަދި  2011ާކސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑް -7.29

ެދއްވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު އިގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ިނންމެވި އިކުރައްވަ ކޮމިޓީން ދިރާސާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އާދެ! މަދު ނާޝިދުމެންބަރު އަޙްއިްއޒަތްތެރި ކޮމަންޫޑ ދާއިރާގެ އްރިުރ، ކޮމިޓީގެ މުޤަ

  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.
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  ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012އަިދ  2011މޯލްޑިވްސް ބްރޯްޑކާސްިޓންގ ކޮމިޝަނުގެ އާދެ، 

 ނޑު ހުށަހަޅަން.މަޖިލީހަށް އަޅުގަޮގތަށް އިއްޒަތްތެރި މި  ނިންމެވި އިކުރަްއވަދިރާސާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަށް 2019ޗް ރމާ 21އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. 

 އިޞްލާެޙއް . މި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސްށް ދަންނަވާފަާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ ކުރުމަށްފަހު އެކަންއަޕްލޯޑް

ެވްސ  ގަިޑއިރު. ެއއީ ކުީރަގއި 1ލަ ނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވަނީ ޖުމު ލިބިފައެއް

ިއްއޒަތްތެރި ދެްއެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް މި ރިޕޯޓަްށ ވާހަކަފުޅު ،ގޮތަށް. ާއދެ! އެހެންކަމުން ދަންނަވަމުން އައި

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! އެއްެވސް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓަށް މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު 

ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ުނވާތީ ބަހުސްގެ ަމރުޙަލާ ނިމުނީދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންފައިވާހަކަފުޅު

 ނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. އެހުން މިއަދުގެ ޯވޓު ަގޑީަގއި އޮން

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012އަދި  2011ލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިުލގެ މޯ -7.30

ކޮމަންޫޑ  ،ދެްއވާނީ މާިލއްޔަތު ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރުއިހުށަހަޅުއްވަ  ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު. ިމ ރިޕޯޓު އި ކުރަްއވަދިރާސާ

އަުރވަން. ޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ނާޝިދު. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ައޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުރާގެ ިއއްދާއި

 އަޙްމަދު ނާޝިދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯްޓ ވަނަ  2012 އަދި 2011 ކައުްނސިލްގެ އާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މޯލްޑިވްސް މީޑި

 ނިންމެވި ގޮތަށް އިްއަޒތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  އިން ދިރާސާކުަރއްވަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަްށ  2019ްޗ މާރި 21ދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އާ

ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް  . މިާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ ކުރުމަށްފަހު އެކަންޑްއަޕްލޯ

ގަިޑއިރު. އެއީ ހަމަ ކުީރގައި ވެްސ  1ލަ ެއޅިފައިވަނީ ޖުމުުނވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެއް ލިބިފައ

ދެއްެކވުމަށް ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު ކަށާއި އަދި ަވކި މެންބަރުންނަށް. މިހުރިހާ ޕާޓީތަ ،ދަންނަވަމުން އައި ގޮތަށް
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ުކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! ެއއްވެްސ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 އި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިންމަމި ރިޕޯޓްގެ  ،. އެހެންކަމުންކަށްނުވޭ ބަހުސްަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވާއެދިަވޑަިއގެންފައި

 ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު  މި

ނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަުތ ވަ 2012އަދި  2011 އޮތޯރިޓީގެ އުމޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނި -7.31

މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވާނީ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް.  އިން ދިރާސާކުރަްއވަކޮމިޓީ

ރި މެންބަރު ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ ،މުޤައްރިރު

 އަރުވަން. ށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުއަޙްމަދު ނާޝިދަ

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝި

ވަނަ އަހަރުެގ  2012 އަދި 2011 އޮތޯރިޓީގެ އުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނި

 ނިންމެިވ ގޮތަށް އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  އިން ދިރާސާކުރައްވަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ަގއި މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަްށ  2019ްޗ މާރި 21އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. 

ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް  . މިއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަާވނީ ހުރިހާ  ކުރުމަށްފަހު އެކަންއަޕްލޯޑް

ގަިޑއިރު. ެއއީ ކުީރަގއި ެވްސ  1ލަ ކުރެްއވުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވަނީ ޖުމުނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސް އްލިބިފައެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެއްެކވުމަށް ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު މި ،ދަންނަވަމުން އައި ގޮތަށް. އާދެ! އެހެންކަމުން

އް ެދްއކެވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފައެ ޅުއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާަލން. އާދެ! އެްއވެްސ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފު

ގަީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަ ރިޕޯަޓށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ޯވޓު މި އި،ބަހުސްެގ ަވގުތު ނިންމަ ،ނުވޭ. އެހެންކަމުން

 . ދަންނަވަން

ްއޔަތު ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް މާލި 2010އާރްޓސް އެްނޑް ަކލްޗަރގެ ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުައރިޒަމް -7.32

ދެއްވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ އި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ިރޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ އިން ދިރާސާކުރަްއވަކޮމިޓީ

ށް އަޅުގަނޑު އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު. އަޙްމަދު ނާޝިދަކޮމަންޑޫ ދާިއރާގެ އި  ،މުޤައްރިރު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ 
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ވަނަ އަހަުރެގ  2010އާރޓްސް އެންޑް ކަލްަޗރގެ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

 ޅަން. ނިންމެިވ ގޮތަށް އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަ އިން ދިރާސާކުރައްވަ ޓް ރިޕޯޓް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ އޮޑި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަްށ  2019ްޗ މާރި 21އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. 

ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް  . މިާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ ހު އެކަންކުރުމަށްފައަޕްލޯޑް

ގަިޑއިރު. ެއއީ ކުީރަގއި ެވްސ  1ލަ ކުރެްއވުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވަނީ ޖުމުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްނު އްލިބިފައެ

ހަކަފުޅުެދއްެކުވމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ިމ ރިޕޯޓަށް ވާ ،އާދެ! އެހެންކަމުން ދަންނަވަމުން އަިއ ގޮތަށް.

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެްއވެސް  ށް އަުޅގަނޑު އެދިަވޑަިއގަތުމަ

ކަމުގައި ދަންނަވަން. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ، ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންކަމުން

 ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު މި ރިޕޯ

އެމް ފޯ ދަ އިފެކްިޓވް .ޕީ.ންސަޕޯޓް އެ " ވި،އިން ހިންގެ މޯލްިޑވްސް  މިޝަން އޮފް ދަރައިޓްސް ކޮ  ހިއުމަން -7.33

ޓް ރިޕޯޓް މާލިްއޔަތު ޕްރޮޖެކްްޓގެ އޮޑި "މެންޑޭޝަންސް.ޕީ.އެމް ރެކަންޓީ އެންޑް އެ.ޕީ.ސްއިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް އެ

 ،ނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރުއިދެްއވާޅުއްވަހުށަހަ  ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޯޕޓް އިން ދިރާސާކުރަްއވަކޮމިޓީ

ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާިޝދު. 

 އަރުވަން. ފުރުަޞތުށް އަޅުގަނޑު ނާޝިދަ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ސަޕޯްޓ " ވި،އިން ހިންގެ މޯލްިޑްވސް ަރއިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ހިއުމަންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 "މެންޑޭޝަންސް.ީޕ.އެމް ރެކަންޓީ އެންޑް އެ.ޕީ.އެމް ފޯ ދަ އިފެކްިޓވް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް އެސް.ޕީ.ންއެ

ޖިލީހަށް ނިންމެވި ގޮތަށް ިއއްޒަތްތެރި މި މަ އިުކރައްވަ ން ދިރާސާޮއޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ޕްރޮޖެކްޓު

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަްށ  2019ްޗ މާރި 21އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. 

އިޞްލާެޙއް  ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް . މިންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެ ކުރުމަށްފަހު އެކަންއަޕްލޯޑް

ކުީރަގއި ވެްސ އެއީ އާދެ! ގަިޑއިރު.  1ލަ ކުރެއްވުމަށް ކަނަޑެއޅިފައިވަނީ ޖުމުނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްއް ލިބިފައެ
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ޅުވާލަްނ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހު ،ދަންނަވަމުން އަިއ ގޮތަށް. އެހެންކަމުން

މެދުހެންވޭރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ؛އެްއވެސް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު. އާދެ! ފުރުޞަތު ކުރެއްވުމަށްބަހުސް

 މް. ޢާޡިޢަލީ 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މެދު

އެްއގޮތަްށ  އާނޫނުއަސާސީޤާދާިއ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި ސް،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މަޖިލި

ހެން ކަމެްއ އްގެންގޮސްެދއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މިއަދު އަނެއަށް ކުރި

އަުޅގަނުޑ  ،ވާތީވެ އުސޫލުން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކަންަކން ހިނގަމުންދަނީ އެ ލަކޮށް މިގާތީކީ ނޫން. ޖުމުނހި

ލާ ވާހަކައެއް ިމއީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި އިދަންނަވަ ވާހަކަ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މެ ދުވަހެއްގައި މިހަމަ ކޮން

އަުޅގަނޑަްށ  ،ވެގެން ހަމަ އަޑުއަހަން އިންނަން އުނދަގޫ ނޫނީ ނުކުރެވިގެން ހުށަހެޅޭ ރިޕޯޓްތައް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ކެތް

ފަހަރާ ުކއްލިައކަށް އެއް، މިހާ ަބއިވަރު ރިޕޯްޓތަކެއް ތަކެއް ރިޕޯޓު ދެން މިހާ ބައިވަރު ؛އުފެދޭ ކަންތައްަތކެއް ޝައްކު 

ޖެހުނީ އޮްއވާ ހުށަހަޅަން ޖެހުނީ އަދި ދައުރުގެ މިހާ ފަހަތަށް ގޮްއސަމަޖިލީހުގެ ފްލޯއަށް މި ހުށަހަޅަން ގެނެސް މި

ައޅުގަނޑު  .ރެވޭީތވެކުސާސްހު ާވނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އި ކޮންމެވެސް ނާޖާއިޒު ކަންަތއްތަކެއް ީމގެ އަީޑގައި

ވާހަކައަށް  އިންނަ މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަުތން މިތާގައި މިަރއްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން  އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ

އަުޅގަނުޑ  ،ބޫލުކުރަނީ ގަމި ރިޕޯްޓތަކަށް އެްއވެސް ވާހަަކއެްއ ނުބުނެ އިނުމަކީ އަުޅގަނޑު  ،އެްއޗެއް ނުބުނެ

މިހެންގޮސް  2011، 2009، 2008، 2007ނޭ. މިހެން މިދަންނަވަނީ މި ރިޕޯޓްތަކަކީ ކޮްއގެންވާނެ ކަމެއް ނޫ

އަހަރޭ އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވާލެވިދާެނ ވަރަކަށް ދިހައަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެެގންދިޔަ 

ކޮމިޓީއެްއގައި ލިައކަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތަކުގެ ތެޭރގައި ހިނގާފަިއވާ މިކަހަލަ ަކންކަން ކުއްދިޔައީ. މިއަހަރު މި

 ؛ކުއްިލއަަކށް ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ފައިއެހާ ގިނަ ުމއްދަތަކަށް ބާްއވާ ،މަީތގައި ނަަމވެސްވިޔަްސ، ރަީއސްގެ ޭމޒުކޮޅު

އޮންަނ  ،ންބޫލުކުރާ ގޮތުގައުފެދެނީ. އެހެން މިދެންނެވީ ހަމަ އޭުރގަިއ ވެްސ ައޅުގަނޑު އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ަޝއްކު 

މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ. ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން ލަްއވާ  އްދަތެްއގަިއ ނިމުނީމަ މިއޮންނަ މުރިޕޯޓެއް 

ބޫލުކުރާ ގޮތުން ކޮންމެހެން ގަ މިާތގަިއ ފާސްކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު  އްހުރި އެްއޗެ ހިސާބުން ހުށަހަޅާފައިގެ އެހ2007ާ

ވަގުުތަގއި  މި ،ދައުރުަގއި އި ވެސް ކުރަންވީ. މިދައުރުގަ  އެކަމެްއ ވިްއޔާ  ލާޒިމް ކުަރން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން

ހިސާބަށް މިއަދު  އާިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ މި ފްލޯ އިގެްނ،ތަކެއް ހުށަހަޅަ ކުރަން ކުއްިލއަކަށް އަިއސް މިހާގިނަ ރިޕޯޓް

ންމެެވސް ކަންތައްަތކެއް އޮތޭ އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުރާއިރުަގއި މީގެ ފަހަތުގައި ކޮކުއްލިައކަށް ގެނެސް މިކަން 

ވެގެން ދާންޖެހޭނެ  ބޫލެއް ނުކުެރވޭ މިހެން މިކަންގަ ށްކަކުރެވެނީ. އަުޅގަނޑަސާސްހުއަރަނީ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އިށްހިތަ

ގިނަ  ރަށް. ވަދައްކަނީކީ ގެ ވާހަަކއެއް ނޫން މިޓުތަނެއްގެ ރިޕޯ ދެ ،އެންމެ ތަނެއް ،ކަމަކަށް. މިހެން މިދަންނަވަނީ
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، ތަކެްއގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ ދަްއކަނީ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  ތަކެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މިރިޕޯޓު ޮއޑިޓް ؛ގެ ރިޕޯޓްތައް ތަންތަނު

ައޅުގަނުޑ  ކީްއެވގެންތޯ ބަލާފައި ނޫނިއްޔާ ،ކާކުތޯ އީމައްސަލަ ނުގެނަ ހިސާބަށް މި މަޖިލީހާ  މިފުރަތަމަ ކަމަކަށް 

ޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެބަ ވިދާުޅވާންޖެހޭ ށް މި ހުށަހަޅަންތަނަ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވެސް މި ބޫލެއް ނުކުރަން މާގަ

މިހާ ދިުގ  ،ގިަނ މުއްދަތެްއގައި  ރަްއޔިތުންނަށް ެއބަ އިނގެންޖެހޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް ކީްއެވގެންތޯ މިހާ ،ކޮށްފުސާ

ންތައް މިހެން ކަ ގޮތަށް އޮތީ. ކޮމިޓީތަުކގެ ެތރޭގައި މި އޮތް  މަތީގައި އޮތީ. މުއްދަތެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެންެގ މޭޒުތައް

ހަމަ އަުޅގަނޑަށް ހަމަ  ،ކަންކަން ހުށަހަާޅތީވެ ކަންަކން ނުބަލާ ކުއްލިއަކަށް ގެެނސްގެން މި ، މިއޮތީ. އެހެންވީމާ 

ގަނޑަްށ ނޭނގެ. އިެރއްަގއި ކަެމއް ައޅުކޮން ،ރިޕޯެޓއްަގއިތެޭރގައި އެބައުޅޭ ގޯހެއް. ކޮންއުނދަޫގވަނީ. މީގެ

ހިސާބަށް  ގެ ފްލޯއާހުއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު މަޖިލީ ބޫލުުކރަނީ މިގަޅުގަނޑު އަ ކަމަށް ގޯެހއް އޮތީީތވެ ،އެހެންނަމަވެސް

ބޫެލްއ ގަވަރަށް ބަލާފައި ގެަނއި ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ބަލަންވާން ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއޮތީ. އެހެންވީމާ ނުގެނެސް މި

ތަަކްށ ތަކުގެ ަވގުތަށް، ރިޕޯޓުތަކޭ. ރިޕޯޓުޓުމައްަސލައެއް ނެތް ރިޕޯ ،ފަހަރު އެބަ ވިދާޅުވޭ ބައެއްނުކުރަން. މުޤައްރިރު 

 ،މިނެޓު 15، މިނެޓު 5، މިނެޓު 10ކޮންމެ ރިޕޯޓަކަށް  އޮންނަނީ ން ބަލާލައިރު މިހޭދަކޮށްފައިވާ ަވގުތަށް ކޮމިޓީ 

ބޫލެއް ނުކުރަން. ގަބެލެވިފައި އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު  ، ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިކަންރިޕޯޓަކަށް. އެހެންވީމާ އިންމި

ޖަހާކަށް ނޫން. އަންނަނީކީ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން ތައްގަނޑު ހިސާބަށް މި ރިޕޯޓްތައް މި އާއްޔަތު ކޮމިޓީމާލި

ހިސާބަްށ  އާއެހެްނވިްއޔާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ؛މަވެސްނަ ކޮށްފައި ައއިތަންތަނުން އޮޑިޓް އެހެން ންމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތަނަށް ފޮނުވަންޖެހެންޏާ. އެއަށްވުރެން  އެ ރިޕޯޓެއް އަންނަ ގޮތަްށ ފާސްކޮށްގެން މި ،އްތޯއަންނާނެ ކަމެއް ނެތް ދެ

މައްސަލަ  ހިސާބަށް މި އާ ބޫުލކުރަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަ ކުރެވެންޖެހޭީތ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ބޮޑަށް ތަޙުޤީޤު

، ތާކުން މި ރަނގަޅޭ ކިޔާފަިއ ސްކުރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާރިޕޯޓް ފާ  މިޖެހެނީ. ޓް އަންނަންރިޕޯ އަންނަންޖެހެނީ. މި

ވީަމ ބި ބައެއް ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ބަސްބުނަން ތި ،ނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން އިތުރަށް ޒިންމާދާރުފޮނުވި އަދި 

ހިސާބަށް މި ރިޕޯޓް  އާމާލިއްޔަތު ޮކމިޓީ ބޫުލކުރަނީގަބޫލުކުރާީތ އަުޅގަނޑު ގަކުުރވަންޖެހޭ ކަމަށް އިތުރަށް ޒިންމާދާރު

މައްސަލަ  މިނޫނީ  ،އަްނނަނީ ކުރެވެން މިދޭތެރޭގަިއ މަޝްވަރާ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ، ނޫނީ ހަދަން އަންނަނީ

ކަމަްށ  ިހސާބަށް އަިއއްސަ އޮތް އާކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މި ފްލޯއި ، ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ނުބަލަޖެހެނީ. އެހެންވީމާ އަންނަން މި

މި ރިޕޯޓްތަްއ އިނގޭތޯ، ކަންތައް ކުއްިލއަަކށް  ބޫލުުކރަނީ މިގަޫބލުކުރަން. އަުޅގަނޑު ގަޮބޑަށް  ނޑު ވަރަށްޅުގައަ

އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުން ތިއްބެވީ. އެހެންވީާމ،  ަވގުތު ވެްސ ދެތިން ިއ މިކުއްލިައކަށް މިއަުދ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގަ

އޮންނަން އުސޫލުން  ރިޕޯޓްތައް އާްއމުކޮށް  ހިސާބަށްައޅުގަނޑުމެންނާ ،އިހި އަްޕލޯޑްކޮށްލާފައެއްޗެ ކުއްލިައކަށް މި

ނުރަނގަުޅ  ،ފަހަތުގަިއ ކޮންމެވެްސ ނާޖާިއޒު ކަންތައްތަެކއްކަން މި ކުރަނީ ީމގެމި  އިނުފޮނުވާ އަޕްލޯްޑކޮށްފަ

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސެގ  މަހަ ،ލުކުރާތީވެ ގަނޑު ގަބޫކަމަށް އަޅު ނުކިްއސަރު ކަންތައްތަެކއް ހިނގާ ،ކަންތައްތަެކއް

 މި ފުރުޞަތަށް އެދުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޓަަކއި އަޅުގަނޑުސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އޮތީ ދިމާވެފަ ވެސް މި ގަޑި މިހާރު އިންޓަވަލް  މެންގެިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. ދެން އަޅުގަނޑު  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ

 ،މަކުރެްއވީ ތި ސުވާލު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ނަންއިލާއަުޅގަނޑު ދަންަނވަ ަގއިމުެގ ކުރީލުނިންމާ ،ންނަމަވެސްއެހެ

އަޅުގަނޑު މިކަން  ށް.އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ ،ނޫްނ. އެހެންނަމަވެސް ދޭކަށެއްބުއަޅުގަނޑު ޖަވާ

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް މަޖިލީހުގެ މައްސަލަތައް، މި  ައޅުގަނޑަށް އްރިރުޤަމިީޓގެ މުޔަތު ކޮމި ކުރަނީ މާލިއް

ެއ މަނިކުފާނު ައޅުގަނޑަށް މި ަމއްސަލަތަްއ  ،ކަމަށް ވާތީ ން ނިންމުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގޮތުެގ މަތީ ވާގަާވއިދުަގއި 

 އެ  . ެދއްކީމާންދެއްކި ެއ ާވހަކަ ރުން ހާޒިރުކޮްށގެންތަކުެގ ލީޑަމެންޓަރީ ގުރޫޕުލިައޅުގަނޑުމެންގެ ޕާ މާފޮނުއްވީ

އެހެންވީމަ، މި ގެންދަނީ. ދެން ތައް ކުރިއަށް އަދު މި ކަންމި ައޅުގަނޑު އެްއގޮތަށް  އި އިރުޝާދާޔާ ބޭފުޅުން ދެއްވި ލަފަ

 އަުޅގަނޑު އެއާ  ،އެެހންނަމަވެސްްށ ވެްސ ވެދާނެ ކަންނޭނގެ. ދެން ކަކުރެއްޭވ ކަމަނުގަބޫލުފުޅުއަދި މިކަން މަނިކުފާނު 

ގަީނ ނމަޖިލީހުެގ ކަންތައްަތއް މި ހި ،ދޭތެރޭ އިތުރަށް ދަންނަވާނެ ެއއްވެްސ ެއއްެޗއް ނެތް. ދެން ދަންނަވާލަން އޮތީ

ންނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް. ގޮތުގެ މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ އަދި  ނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނާޤާ

އިރު ވެސް ިމ ޅުގަނޑު އިންހުަގއި އަ ޚާއްޞަ މަޖިލީއޮތް ހަމަ މީގެ ކުރީަގިއ  ،ދުވަހަކު ންމެކޮކުފާނު ތަކުރާރުކޮށް މަނި

ނުދެްއކޭތީ  ންމަޖިލީހުގެ ަކންތައްތައް ޓީ.ވީ ،ކޮމިޓީތައް އިންނަަވިއގެން. ޖަވާހިުރވާދީ އިލްާޔސް އިންނަންވާނެނގައި ތާ

ގޮތަށް މަނިކުފާނު ވެސް ތި ގެންދަވަނީ. ހަމަ ކޮންމެ އްސަލައެއް ނަންަގވާނެ. ހަމަ އެމީ މަޒާކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ނި

ކަންތައްަތއް  ށްިޚލާފަށް އަޅުގަނޑު ނުވަތަ ަގވާއިދާ ޚިލާފަ ނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނާޤާ އިމަޖިލީހުގަ ވެސް ދުވަހަކު

ގަނޑު ވަރަްށ ންދަވަނީ. ެއހެންވީމާ، އަޅު ކިޔަމުން ތި ގެ އެހެން ނުބުނެ އެ ގޮތަށް ގެންދަވާށޭ  ،ގެންދާ ކަމަށްކުރަމުން

މަޖިލީހުގެ  ،ނޫނުައސާސީއާ ޚިލާފަށްޤާހިތާމަކުރަން ދެން އެގޮތަށް ވިދާޅުވާތީ. އަުޅގަނުޑ ގާނޫާނ ޚިލާފަށް ނުވަތަ 

އޮތް އުސޫލުތަުކގެ  އިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ އެްއެވސް ކަމެއް ނޯންނާނެ އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، މިތަނުގައި ހަަމޖެހިފައިގަވާ 

ދެްއވި  އެ ބޭފުޅުން ،ދާއިރުރިޕޯޓްތައް ހުށަހެޅިގެން މިކުރަނީ. ދެން މަޖިލީހުގައި  ަތއްން އަޅުގަނޑު މި ކަންމަތީ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެން ،ގެންދާއިރު .މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަށް އަުޅގަނޑު ކުރިއަްށ މި ގެންދަނީ ،ގޮތަށް

ޖެހޭނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ކުރާނެ މާފަށް އެދެން ނޑުގައަޅުއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ންނަާވ ކަމެހަމަޖެހިވަޑައިނުގަހިތްޕުޅު

ޕާލިމެންޓްީރ  ށްދެވޭނެ އެްއވެސް ގޮތެްއ ނެތް. އަުޅގަނޑު މި ގެންދާ ގޮތަްށ އަުޅގަނޑައިހަމަ ހަދަ ޭއަގއި.ކަމެއް ނެތޭ 

އިނގޭތޯ. ވަރަށް މިކަން ިނންމާނަން ގެންޮގސް  ެއްއގޮތަށް ައޅުގަނުޑ ކުރިއަށް ޔާލަފަފަިއާވ ގުރޫޕްެގ ލީޑަރުން ދެްއވާ

އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާތީ އަޙްމަދު ނާޝިދު ކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ވާހަ  އަދިމިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު  އާދެ،ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

ދެން އިންޓަވަްލގެ ަވގުތު ކަމަްށ  ،. އާދެއިލާނަންައޅުގަނޑު ނިންމައި އަޙްމަދު ނާޝިދަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާފަ

 .އަޅުގަނޑު ކަނަޑއަޅަން
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަންޑޫކޮ

 ޡިމް އެ ހުށަހެޅުއްވިޢާއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ވަަނ  2012، 2011 ،2007 .އަޅުގަނޑު ެވސް ދެކެން ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް މުހިއްމުކަންބޮުޑވުމަީކ  ، އެކީކޮންސާނަ

މި މަޖިލީހުގެ މިހާ ފަހުގެ ވަގުތެއްަގއި  ން،ޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރައަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓްތަކެްއ މި މަ

ވަަނ  100ަގވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ  ،ހުށަހެޅުނީމަ ކަންބޮޑުވުން އޮްނނާނެކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަން. އެހެންނަމަވެސް

އެިކއެކި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ންޑޭަޓކީ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގެ މެ އެަބއޮވޭ. ލިއްޔަުތ ކޮމިީޓެގ މެންޑޭޓެއްދާގަިއ މާމާއް

 .އިދާރާތަކަށް އެންގުން ބެހޭ ސަރުކާުރގެ ކަމާ ،ފާހަގަޮކށްައަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ  ،ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކޮށް 

ެއގޮތަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންޖެހުނު އިވާ ކަންކަުމގައި ދުޮކށްފައިތުރަށް ފައިސާގެ ޚަރަ ުވރެ ހުއްދަކޮށްފަިއވާ މިންވަރަށް

މި އޮޑިްޓ  އި،ވެފަ ގެ ތެރޭަގއި ހުރި ަކންކަމަށްމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ މެންޑޭޓު މިއީ ލަތު ކޮމިޓީން ބެލުން.ހާސަބަބާއި 

ުދވަހު  ގިނައި މިހާ މަޖިލީހުގެ ކޮިމޓީގަ .ރިޕޯޓްތަކަކީ ެވސް މީގެ ާޒތުގައި މަްއސަލަެއއް ނެތް ރިޕޯޓްތަކެއް

އަުޅގަނޑު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ  ،ވާީތވެ  ށްކަވަރަށް ކަްނބޮޑުވާ ކަމަޖެހުނު ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ހުންނަން

އަދި އެ  ދެން އަންނަ މަޖިލީހަކަށް މި އުނދަގުލާ ،ގައި މި ރިޕޯޓްތައް ފާސްނުވެ ހުރުމުންކަމާ ހަވާުލވުމަށްފަހުމުގައްރިރު

ސިޓީައކުްނ  ،ޅީ މަނިކުފާނަށްައޅުގަނޑު ހުށަހެ ،ނުވާތީވެ  މަީކ އެންމެ ރަނގަުޅ ކަމަކަށްވުތިކުރު ސުވާލުތަްއ ކުރިމަ

މާ މިކަން ފާސްކޮށްދެއްވާށޭ. ދެން ކޮންމެއަކަސް އިްއޒަތްތެިރ ދެންނެވީ މި ރިޕޯޓްތައް މިހާ ގިނަ ދުވަްސވެފަިއ ހުރީ

ކަމީ ގެނެސްދެއްވި ފްލޯއަށް ގެން މި ރިޕޯޓްތައްަވއި އްކަވާހަކަފުުޅދަ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްތަކުގެ ލީޑަރުންނާ ރައީސް،

 .އްވެސް ފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެ ގަނޑަށް ހީވަނީ ކުރިއަްށ އަންނަން އޮތް މަޖިލީހަށް ހަމަގައިމުއަޅު

ރި ެކއް ހުާނޖާއިޒު ކަންތައްތަ އި މީަގއި މައްސަލަެއއް ހުރި ރިޕޯޓްތަެކއް ައޅުގަނޑުމެން މީގަ އި ލާފައިއަވަްސއަުރވަ

ކުރާނަން. އަދި  ވެސް ނޫޅޭނަން. އަދި އެފަދަ ކަމެްއ ނުވެސްހިތަކެއް މިތަނުން ފާްސކުރާކަށް ފަހަރެއްަގއި އެްއޗެ

އެކަން ފާހަގަކޮްށ މިވެނި މައްސަލައެއް ީމގަިއ  ަކމަށް ވަންޏާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓްތަަކކީ އޭަގއި މައްސަަލއެއް ވާ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ސީދާ ތަްއ އް. އެފަދަ ރިޕޯޓްތަކަކީ އޭަގއި މައްސަލަެއއްވާ ކަންަތއްޓްތަހުންނަ ރިޕޯ އިއުޅެއޭ ބުނެފަ

ސް. އަދި ކޮމިޓީން ޔަނުނިންމި ސްޔަނިންމި ންރިޕޯޓްތައް. އަދި ކޮމިޓީ ހުންނަ އި ފޮނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފަށްއޭ.ސީ.ީސއަ

ނާނީ ބެލިފަ. އެހެންވީމާ، މިހެން ހިނގާ ތައް ހުންސަލައްކޮމިޓީއަްށ އެފަދަ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރެިވގެން މަ  އި،ބަލާފަ

މިކަްނ   އަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރާތީވެށްހަމަ ރަނގަޅު ކޮންސާނެއް ކަމަ އަދި އޮުޅމާބަެއއް  ،ވާީތވެ ށްކަމަކަ

ން މި ގެހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ވެސް މީގެ ވަގުުތގައި ގެެނސްހުރި އަދި ކުރިއަށް ޮއތް ތާނގައި އަދި މިހެން  ފާހަގަކޮށްލީ.

 ޑު ހީކުރަނީ. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ަގއި 2019ޗް މާރި 21ީނ ލާއިއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ދަންަނވަ

މާ، ބަހުސްގެ ވަުގތުގައި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް  އަޕްލޯޑްކުރެވިަފއި މި ވަނީ. އެހެންވީށްބްސައިޓަ ގެ ވެރިޕޯޓް މަޖިލީހު

ރިޕޯޓަށް ެއއްވެްސ  ވަނީ. އެހެންވީާމ، މި މި އިމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާފަ 2 އަޅުގަނޑު ިއްއޒަތްތެރި

އަުޅގަނޑު ކުރީަގއި ވެސް  ނޑައެޅިަފއިވާ ޖުމުލަ ަވުގތުްށ ކަނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަ ެއއްއިޞްލާޙެއް ލިބިފަ

އެހުން ވޯޓަށް މިހާހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ރިޕޯޓަށް  ވެވާހަކަދައްަކވާފަިއވާތީ ން ބޭފުޅު 2 ވާލިން.ދަންނަ

ންަޓވަލްގެ ވަގުތަްށ ނޑު އިދެން މިހާހިސާބުން އަޅުގަ ދެ، އެއީއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާގަީޑގަ މިއަދުގެ ވޯޓު 

މިނެުޓގެ  30މިނެޓުގައި.  11:07ލާނަން. ދެން އަުޅގަނޑުމެން ޖަްލސާ ފަށަިއގަންނާނީ އިއަޅުގަނޑު މެދުކަނޑަ 

 ވަގުުތކޮޅެްއ.ހުސް

 

 ]އަށް 11:07އިްނ  10:36 ވަގުުތކޮޅު:ހުސް[

 ( ޤާސިމް އިބްރާހީމް؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސްނެވީ)ރިޔާސަތުގައި އިން

 

  ން:ވުން ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތު

ހަޅަމުން މި ގެންދިޔައީ. މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުތައް ހުށަމި ދަންފަޅީގެ `. 

. އެހެންވީމާ، ދެން މިހާރު ވޯޓަކަށް އެހުން  35އެބައޮތް މިހާރު  އާ ހަމައަށް މިހާރުމިއަުދގެ ވޯުޓގަޑި  ވީމާ،ހެންއެ

ން ބާީކ . އެހެންވީމާ، ދެއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންެޓއް މި އޮތީ ުހށަހަޅުއްވާފަ ން ސަތޭކަ އެތައް ރިޕޯމިހާހިސާބުން ފެށިގެ

 35 ށް އޮްތ،އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަްށގެންދާ ގޮތަށް. މިހާރު ވޯޓަށް އެހުމަ ަގއިންނަ ޖަލްސާތަކުއޮ ންފަހުއޮތް ބައި 

ަގއި 1:30ލާނަން. އިސް މެދުކަނޑަބުން ދެން އަޅުގަނޑު މަޖިލިވޯޓަކަށް ވޯޓަށް އެބަ އަހަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާ

ނަވާލަން ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އޮންާނނީ ވޯޓު. އެހެންވީމާ، ެއާވހަކަ ދަން

  ަގއި ަވޑަިއގެންދެްއވުން އެދި ދަންނަާވލަން. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.1:30އެހެންވީމާ، ދެން 

 

 ]އަށް 13:31އިން  11:08 ސްވަގުުތކޮޅު:ހު

 (ޤާސިމް އިބްރާހީމް ންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސްތުގައި އި)ރިޔާސަ

 

 މަށް ވޯޓަށް އެހުން ންކަ ށް ހުރި ކަ. ވޯޓަށް އެހުމަ 8
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 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ށްފަހު( ` ށް. )ވަގުތުކޮަޅކަދެްއވުން އެދި ދަންނަވާލަން އަމީންޢާއްމައިދެ! ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަވައާ `.

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެްކކޮށްލަދެއްވުން އެދި ދަންނަވާލަން.

ނޫނުއަސާީސއަށް ޤާދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ،ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި  އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ގެުއމީ ސަލާމަތުޤަ  ،ބިލުގެ ގެަނއުމުއިޞްލާޙު

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރިފާޢު هللا ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 64    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަ 

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ދަދު؛ ލަ އައާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 64. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެންކަމުން،  .64ލަ؛ . ޖުމ64ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ 64
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ގެނައުމުެގ ބިލު ކޮމިޓީން ނޫނުައސާސީއަށް އިްޞލާޙުޤާޖުމްހޫރިްއޔާގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ،ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ هللا ޢަބްދު

 ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ށް މަޖިލީހުން ނިންމެވި ޮގތަ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަށުން މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ 6ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ  100ގެ 2010 ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު 

މެވި ގޮތަށް ފާސްުކރެއްވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި ނިން އިބައެއް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތައް މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރްއވަ

 އިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓ61ު. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 1ންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު ނެތް. ވަކި
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އެހެންކަުމން، މި ވޯުޓ ފާސްެވއްޖެ.  .61ލަ؛ . ޖުމ31ު. ފާސްކުރުމަްށ ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 61އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ވަނަ އަަހރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ  2007 ގެޑިމޮކްެރޓިކް ޕާޓީ ސޯޝަލް މޯލްޑިވިއަން

 ދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓު ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ 

 

 ]ވުންވޯޓުދެއް [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 53. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރުންެގ  ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި .4ންގެ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

ޑިމޮކްރެޓިްކ  ސޯޝަލް އެހެންކަމުން، މޯލްޑިިވއަން .53ލަ؛ . ޖުމ27ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 53އަދަދު؛ 
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 ގޮަތށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ އަހަުރެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ިދރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި  2007 ގެޕާޓީ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް  2010 ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަްލޗަރ

ނަވާ ގޮަތކަށް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ

 ދެްއވުން އެދެން.ވޯޓު

 

 ]ދެްއވުންވޯޓު[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02  ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަ

މެންބަރަކު  . ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވ55ި. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ިރވި މެންބަރުންެގ . ވޯުޓގައި ަބއިވ2ެންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް  އެހެންކަމުން، .55ލަ؛ . ޖުމ28ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 55އަދަދު؛ 
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ވަަނ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން  2010 ގެއެގްިރކަލްޗަރ

 (ށްފަހު )ވަގުުތކޮޅަކަ ފާސްވެއްޖެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ އަހަރުެގ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން 2010މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންްސ ެއންޑް ނެޝަނަލް ސެިކއުރިީޓެގ 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް  ފާސްކުރުމާ ސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށްދިރާ

  އެދެން. ދެްއވުންވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 52    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 02 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 52. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ . 2ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި 

އެހެންކަމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް  .52. ޖުމްލަ؛ 27. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 52އަދަދު؛ 
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މަޖިލީހުން ދިރާސާކުރައްވަިއ ނިންމެވި ގޮތަށް ކޮމިޓީން  ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުވަނަ އަހަރުގެ  2010ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ 

 ފާސްވެއްޖެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުެގ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު، މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީްނ  2007އޮފް މޯލްިޑވްސް ޕަްބލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެީނގެ  ބޭންކު

ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  ންމެވިދިރާސާކުރަްއވައި ނި

 ން އެދެން.ވޯޓުދެްއވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ 

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ މުުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 56. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ  .2ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް  ބޭންކުއެހެންކަމުން،  .56ލަ؛ . ޖުމ29ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 56އަދަދު؛ 
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މަޖިލީހުން ގޮތަށް  އި ނިންމެވިވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  2007ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ފާސްވެއްޖެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިުޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2010 ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން 

ވާ ގޮަތކަށް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 56    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަ

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        :ޖުމްލަ

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 56. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 2ބަރުންގެ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންްޑ އެހެންކަމުން،  .56ލަ؛ . ޖުމ29ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 56އަދަދު؛ 
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ޖިލީހުން މަވަިއ ނިންމެވި ގޮތަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައް ،ަވނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2010ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ 

 ފާސްވެއްޖެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި  ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު 2010ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ 

 ން.ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްުވން އެދެމާ މެދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގޮތަށް ފާސްކުރު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 54    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީ

މަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކ54ަ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ  . ވޯުޓގައ2ިނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ އެހެންކަމުން،  .54ލަ؛ . ޖުމ28ު. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 54އަދަދު؛ 

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ުރގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުވަނަ އަހަ 2010
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ހިންގުނު "ޕްރަިއވެޓް ެސކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްްޓ ނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ އެންޑް ިޑވެލޮޕްމެންޓުމި

 ސީ؛އަދި ކޮމްޕޯނަންޓް  ޕްރޮމޯަޝން ސްަމއިކްރޯ ސްމޯލް އެންޑް މީިޑއަމް ެއންޓަރޕްރައިސައޭ؛ ކޮމްޕޯނަންޓް 

ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2011"ެގ ޝިޕްރޕަބްިލކް ޕްރައިެވޓް ޕާޓްނަ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޯ

ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   53     ންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރު

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 53. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 3ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

އެހެންކަމުން، މިނިްސޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންްޑ  .53ލަ؛ . ޖުމ27ް. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 53އަދަދު؛ 
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މައިކްރޯ ސްމޯލް އެްންޑ  އޭ؛މެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކޮމްޕޯނަންޓް ން ހިންގުނު "ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރ ިޑވެލޮޕްޑިވެލޮޕްމެންޓު

 ޕްރައިވެްޓ ޕަބްލިކް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިްނގ ފޯ ސީ؛އަދި ކޮމްޕޯނަންޓް  މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިސް ޕްރޮމޯޝަން

ހުން މަޖިލީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތަށް ަވނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު  2011"ގެ ޝިޕްރޕާޓްނަ

 ފާސްވެއްޖެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 2011އަދި  2010 ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިްކ އެފެާއޒް

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް މާ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރު

 .ވޯޓުދެްއވުން އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    މަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ  . ނުފެންނ53ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 63އަދަދު؛ 
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. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 2ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަށް 

 2010ޒްގެ އެެހންކަމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއސްލާމިކު އެފެއާ  .53. ޖުމްލަ؛ 27. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ 53

 ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިީލހުން ފާސްވެއްޖެ. ވަނަ އަހަރު އޯިޑޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން  2011އަދި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ އަހަރުެގ ޮއިޑޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި  2012ސް ކޮމިޝަންގެ މަން ރައިޓްއުހި

 ިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވުން އެދެން.ރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް ފެނިވަޑަގޮތަށް ފާސްކު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 51    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 04 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 51. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 4ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ނެތް
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 ގެ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއު ހިއެހެންކަމުން،  .51. ޖުމްލަ؛ 26. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 51އަދަދު؛ 

 ރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ޑިޓު ިރޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިވަނަ އަހަރުގެ އޯ 2012

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްދުެގ ހައުތުރު ސަަރއް މަތި ،އާއިއްދުގެ ަޤއުމީ އިދާރާ ހަމެދު އުތުރު ަސރަ ،ާއއިގެ ޤައުމީ އިދާރާދު އްހަރައުތުރު ސަ

 ރިޕޯޓުތައް  ޑިޓްޚާއްޞަ އޮ އްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ ހަސަރައަދި މެދު  ،އިއާދާރާފުވައްމުލަުކ ޤައުމީ އި ،ޤައުމީ އިދާރާއާއި 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަްށ ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 45    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 45. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 53ންބަރުންގެ އަދަދު؛ މެ

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 3ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ
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 ،ގެ ަޤއުމީ އިދާާރއާއި ދުއްހަރައުތުރު ސަ  އެހެންކަމުން، .45ލަ؛ . ޖުމ23ުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްކުރުމަށް ޭބނ45ުއަދަދު؛ 

ޤައުީމ  ގެފުވައްމުލަކު  ،އްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއާއި ހަރު ސަރައުތު މަތި ،އްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއާއި ހަމެދު އުތުރު ސަރަ

ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި  ރިޕޯޓުަތއް ޑިޓް އޮޞަާޚއް  އްދުގެ ަޤއުމީ އިދާރާގެހަ އަދި މެދު ސަރަ އި،އިދާރާއާ 

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ  ޑިޓްވަނަ އަހަރުގެ އަަހރީ އޮ 2008ޓްރައިބިއުނަްލެގ ބެހޭ  ވަޒީާފއާ

 ތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު އިއްޒަތް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 50    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 03 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 39. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 50މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 3ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދޭން ބޭނުންނުވާ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު
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ބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ  އެހެންކަމުން، ަވީޒފާއާ .39ލަ؛ . ޖުމު 20. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 39އަދަދު؛ 

 ގޮތަށް މަިޖލީހުން ފާސްވެއްޖެ. އި ނިންމެވި ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްވަ  ޑިޓްއޮ ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ 2008

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނަ އަހަުރގެ  2011އަދި  2010މިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮ

ވާ ގޮތަކަށް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަ ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

މަޖިލީހުގެ  ވޯޓުލަމުންދާއިރު .ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

ވަޑައިުނގަތުމަށް ނިކުމެމު ކަމަކަށް ނޫނީ ބޭރަށް އްރި މެންބަރުން ވަރަށް މުހިގޮތުން އިްއޒަތްތެ ގަާވއިދު ބުނާ

 ން.ވަރުއަގަާވއިދުަގއި އޮންނާތީ އެ ވާަހކަ ހަނދުމަފުޅުކޮށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 50    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   40     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ބެިވ . ާހޒިރުވެ ިތއ85ްލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 40. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 50މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 3ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު

މިކް އެހެންކަމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮ .40ލަ؛ . ޖުމ21ުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްކުރުމ40ައަދަދު؛ 

ގޮތަްށ   ނިންމެވި އިން ދިރާސާކުރަްއވަވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީ 2011އަިދ  2010ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިންމެވި އިވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  2011ުނގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-އެންޓި

 ންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަ މާްއވުގޮތަށް ފާސްކުރެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 39. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 49މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 3ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ  ރުންގެ އަދަދު؛މެންބަ
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-އެހެންކަމުން، އެންޓި .39ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 39ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ 

ން ގޮތަށް މަޖިލީހު ނިންމެވި އިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ ކޮމ2011ިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2007ސަރުކާރު މުވަްއޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގެ 

ރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަ ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ްއވުން އެދެން. ވޯޓުދެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   43     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 43        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމ43ަ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 49މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 2ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 
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އެހެންކަމުން، ސަުރކާރު މުވަްއޒަފުންގެ ޕްރޮިވޑެންޓް  .43ލަ؛ . ޖުމ22ު. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 43އަދަދު؛ 

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ވިނިންމެ އިވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަ 2007ގެ ފަންޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިންމެވިއި ވަނަ އަހަރުގެ ޮއިޑޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  2008ރަލް އޮފީހުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ

 މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.  މާގޮތަށް ފާސްކުރެްއވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   40     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 40އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ 49މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ . ވޯޓު 3ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރަލް އޮފީހުގެ އެހެންކަމުން، ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނަ .40ަލ؛ . ޖުމ21ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 40އަދަދު؛ 

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ނިންމެވިއި ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ  2008
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ނިންމެވި  އިވަނަ އަހަުރގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވަ 2012ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޕޮލިސް އިންޓެ

 މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ސްކުރެްއވުމާގޮތަށް ފާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   43     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22       އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ

 43        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 43ބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެނ49ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 2ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުެގ ންޓެއެހެންކަމުން، ޕޮލިސް އި .43ލަ؛ . ޖުމ22ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 43އަދަދު؛ 

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ންމެވިނި އިވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ  2012

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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ވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު  2012 ގެފެމެލީ އެންޑް ހިއުމަން ރަިއޓްސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

ނިވަޑައިގަންަނވާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ގޮތަށް ފާސްކުރެްއުވމާ ނިންމެވި އިން ދިރާސާކުރައްވަ ކޮމިޓީ

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 45    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 42    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   42     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 42        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 42. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 45މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންްޑ ، އެހެންކަމުން .42ލަ؛ . ޖުމ22ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 42

ށް މަޖިލީހުން ގޮތަ ކުރަްއވައި ނިންމެވިސާކޮމިޓީން ދިރާ  ރިޕޯޓު ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު 2012ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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ކޮމިޓީން  ލިއްޔަތުރިޕޯޓު މާ ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު  2013އަދި  2012، 2011 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަްލގެ

ގޮަތކަށް  އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާއިމެދު  ށް ފާސްކުރެްއވުމާގޮތަ ކުރަްއވައި ނިންމެވިދިރާސާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 45    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 38        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 38. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 45މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންެގ 1އަދަދު:  ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ

، 2011 ޓެކްސް ެއޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ، އެހެންކަމުން .38ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 38އަދަދު؛ 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ށް ޮގތަ ކުރަްއވައި ނިންމެވިދިރާސާރިޕޯޓު ކޮމިޓީން  ވަނަ އަަހރުގެ ޮއޑިޓު 2013އަދި  2012

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ކޮމިޓީން ލިއްޔަތުރިޕޯޓު މާ ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު 2012އަދި  2011، 2010 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް އިމެދު  ފާސްކުރެްއވުމާ ށްގޮތަ ނިންމެވިދިރާސާކުރަްއވައި 

 ޓުދެްއވުން އެދެން. ވޯ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 34    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   34     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 34        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 34. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 44މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިވި 02ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުޭދން ބޭނުންނުވާ 

ސިވިލް ސަރވިސް ، އެހެްނކަމުން .34ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 34މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ށް ގޮތަ ނިންމެވިދިރާސާކުރަްއވައި  ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 2012 އަދި 2011، 2010 ކޮމިޝަނުގެ

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ލިއްޔަތު މާ ރިޕޯޓު ްއޞަ އޮޑިޓުވަނަ އަހަުރގެ ޚާ 2012 ގެ ރާމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ

ްށ ކަގޮތަ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާއްޒަތްތެރި އިމެދު  މާށް ފާސްކުރުގޮތަ ކުރައްަވއި ނިންމެވިސާކޮމިޓީން ދިރާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 38        :ޖުމްލަ

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ދަދު؛  އަލައާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 38. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މާޅޮސްަމޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ، އެހެންކަމުން .38ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 38

ްށ ގޮތަ ކުރަްއވައި ނިންމެވިސާކޮމިޓީން ދިރާ ރިޕޯޓު އްޞަ ޮއޑިޓުވަނަ އަހަރުގެ ޚާ  2012 ގެރާ ކައުންސިްލގެ އިދާ

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ނިންމެވި ިޑޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިވަނަ އަހަރުގެ އޮ 2012 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ-އެންޓި

 ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްުވން އެދެން. އިމެދު  ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 39. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގޮަތކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަަރކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި ނެތް. ަވކި  ންގެ އަދަދު؛މެންބަރު

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓިއެހެންކަމުން،  .39ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 39މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ނިންމެވި ޮގތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  އިކުރަްއވަޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާވަނަ އަަހރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯ 2012ކޮމިޝަނުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަަނ  2011ޓްަރސްޓް ފަންޑުެގ  ކްލައިމެްޓ ޗޭންޖުމޯލްޑިްވސް  ،ހިނގަމުންދާލޯނުެގ އެީހގެ ދަށުން  ވޯލްޑް ބޭްނކު

ނިންމެިވ ގޮތަށް ފާްސުކރެއްވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެިރ  އިކުރަްއވަޓް މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯ

 ދެްއވުން ެއދެން.މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 35    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   35     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 35        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 35. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 1ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި 

އެީހގެ ދަށުން  ލޯނު އެހެންކަމުން، ވޯލްްޑ ބޭންކު .35ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 35އަދަދު؛ 

ޓް މާިލއްޔަތު ވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯ 2011ސްޓް ަފންޑުގެ ޓްރަ ްކލައިމެޓް ޗޭންޖުމޯލްޑިވްސް  ،ހިނގަމުންދާ

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ިނންމެވި ގޮތަށް  އިކުރަްއވަކޮމިޓީން ދިރާސާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ންޓް އެންޑް ނެޝަނަލް މަމިނިްސޓްރީ އޮފް ިއކޮނޮމިކް ިޑވެޮލޕް އޮފް ބިލްޑިންގ އިންސްޓިިޓއުަޝނަލް ކެޕޭސިޓީ"

 ެޓޑްގްރޭއިންޓެ ޑްހޭންސްންއިންކްލޫޑިްނގ އެ  ރޕްލިމެންޓޭޝަނަލް ޓްރޭްޑ އެޖެންޑައިމްުޓ  އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް

ކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތަްށ ޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯ  2011ޕްރޮޖެކްުޓގެ  "ކްފްރޭމްވޯ

 ވުން އެދެން.ދެއް ވޯޓު މާ މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑާިއަގންނަވާ ގޮތަކަށްްއވުފާސްކުރެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 38        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު  . ނުފެންަނ ކަމަށ38ް. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 1ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބިލްޑިންގ އިންސްޓިިޓއުޝަނަްލ "އެހެންކަމުން،  .38ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 38އަދަދު؛ 

ންޓް އެންޑް ނެޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓު ޓު މަސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމިނި އޮން ކެޕޭސިޓީ

ޕްރޮޖެކްޓުެގ  "ކްފްރޭމްވޯ ޑްޓެ ގްރޭއިންޓެ ޑްންހޭންސްއިންކްލޫޑިންގ އެ ރޝަނަލް ޓްރޭޑް އެޖެންޑައިމްޕްލިމެންޓޭ

 ތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ިރޕ2011ޯ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯ 2011ގެ ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް  ހިއުމަން

މާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ްއވުކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެދިރާސާ

 .ދެންދެްއވުން އެވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 34    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   34     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 34        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 34. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 3ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ  އެހެންކަމުން، ހިއުމަން .34. ޖުމްލަ؛ 18. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 34އަދަދު؛ 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ނިންމެވި ޮގތަށް  ކުރަްއވައިޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާވަނަ އަަހރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯ 2011ގެ މޯލްޑިވްސް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯ 2012އަދި  2011ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގެ 

މާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑާިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުދިރާސާ

 ން.ދެްއވުން އެދެވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 36. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 2. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ ނެތް ންގެ އަދަދު؛މެންބަރު

ޝަލް އެހެންކަމުން، ޖުޑީ .36ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 36ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތަްށ ކޮމިޓީން ދިރާސާޓް ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯ 2012އަދި  2011ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

  ފާސްވެއްޖެ.މަޖިލީހުން 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރައްަވިއ ޓް މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީން ދިރާސާވަނަ ައހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯ 2012އަދި  2011ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓެގ 

 ދެްއވުން އެދެން.ިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުާމ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 34    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   34     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 34        ޖުމްލަ:

 ސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 ންގެ އަދަދު؛. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރ34ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ . 2ންގެ އަދަދު؛ ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުނެތް. ވަކި ގޮތަކަ

 2011އޮތޯރިޓީގެ  ޯލކަލް ަގަވރމަންޓްއެހެންކަމުން،  .34ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 34އަދަދު؛ 

 ތަށް މަިޖލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ގޮ ސާުކރައްަވއި ނިންމެވިޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާވަނަ އަހަރުގެ  2012އަދި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް  2012އަދި  2011މޯލްޑިވްސް ބްޯރޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނުގެ 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް  ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

  ޓުދެްއވުން އެދެން. ވޯ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 34    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   34     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 34        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85 އަދަދު؛ ލައާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 34. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 3ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްާކސްޓިންގ  .34ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 34އަދަދު؛ 

ގޮތަށް  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޑިޓު ރިޯޕޓްވަނަ އަހަރުގެ އޮ 2012އަދި  2011ކޮމިޝަނުގެ 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012އަދި  2011އާ ަކއުންިސލުގެ މީޑިމޯލްޑިވްސް 

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   37     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 37        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

މަށް ވޯޓުދެްއިވ . ުނފެންނަ ކ37ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 3ނެތް. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛  ންގެ އަދަދު؛މެންބަރު

މޯލްޑިވްސް އެހެންކަމުން،  .37ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 37ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ގޮތަށް  ވަަނ އަހަރުެގ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި 2012އަދި  2011 މީޑިއާ ަކއުންސިްލގެ

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



73 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012އަދި  2011 އިންލެންޑް ެރވެިނއު އޮތޯރިީޓގެމޯލްޑިވްސް 

ތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް މެދު އިއްޒަތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 36 . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 1ނެތް. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛  ންގެ އަދަދު؛މެންބަރު

މޯލްޑިވްސް އެހެންކަމުން،  .36ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 36ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ވަނަ ައހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި  2012އަދި  2011އޮތޯރިޓީެގ ިނއު އިންލެންޑް ރެވެ

ވޯޓު  2ވީ. އެހެްނވީމާ، އަދި  2:30އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ދަންނަވައިލަން ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

ަކމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު މި ދެ ވޯޓަށް އަހައިލާނެ ވާހަކަ  ރާޟެއް ނެތްއެބައޮތް. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިޢުތި

 ން. ނަގެންދާ ނުފެންނާތީ އަޅުގަނޑު ކުިރއަށްތަން ެއއްވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާދަންނަވައިލަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ޮއޑި ވަނަ އަހަުރގެ 2010 އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަިރޒަމް

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  މާްއވުގޮތަށް ފާސްކުރެ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   37     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 37        ޖުމްލަ:

    ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 37. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 1ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި 

ޓްްސ ރއާ ،ރިޒަމްއެހެންކަމުން، މިނިސްޓްީރ އޮފް ޓޫ .37ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 37އަދަދު؛ 

ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން  އިޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަަވނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯ 2010 އެންޑް ކަްލޗަރގެ

  މިއަދުގެ އެންމެ ފަހު ވޯޓު.އަުޅގަނޑުމެން  ދެން އޮތީ ދުފާސްވެއްޖެ. އާދެ މިއަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަ އިފެކްޓިވް  .ޕީ.އެމް.ފޯންސަޕޯޓްސް އެންޑް އެ" ،އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ހިންގެވި ކޮމިޝަން ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 މާލިްއޔަތު ޓްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޕްރޮޖެކްޓު  "ސްންޝޭޑަންމެ.ޕީ.އެމް ރެކަން އެސް.ޕީ.ޓީ އެންޑް އެއިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  ފާސްކުރެްއުވމާ ށްނިންމެވި ގޮތަ އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

 . ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަ

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 39. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 44މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 2ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ  ންގެ އަދަދު؛މެންބަރު

 އެހެންކަމުން، ިހއުމަން .39ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 39ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓޭޝަން އިމްޕްލިމެންިއފެކްޓިވް ދަ  ފޯ .ޕީ.އެމްއެން ަސޕޯޓްސް" ،އިން ހިްނގެވި ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްރައިޓްސް 
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 އި ގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯްޓ ކޮމިޓީން ދިރާސްކުަރއްވަ ޕްރޮޖެކްޓު "ންޑޭޝަންސްމެ.ޕީ.އެމް ރެކަންއޮފް އެސް.ޕީ.ޓީ އެްނޑް އެ

 ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ނިންމުން 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ މަސައްކަތް ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، އާދެ، އަުޅގަނޑު މަޖި ގެއާދެ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނުޑމެން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްވި ެއއްބާރުލެްއވުމަށް ވަރަށް މި ދަނީ. އަދި  މަށްޖަލްސާ ނިންމާލު މިއަދުގެ ޖަލްސާ،

 2019 އެޕްރީލު 16މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮްނނާނީ ދެން އެއާއެީކަގއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމަތެރިކަމާެއކު ޞްއިޚްލާ

 ޖަހާއިރު.  9ވާ އަްނގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުުނ 

    

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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