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 (ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރަ ބާ ދައުރުގެ ފުރަތަމަރުގެ ވަނަ އަހ2019ަ

 (ދުވަސް ައންގާރަ) 2019 ލުއެޕްރީ 16

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއޒަތްެތރި  23ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ  ޖަލްާސއަށްމި ވަގުތު ސާގެ ހާޒިރީ ިއއްވުން. ޖަލް

 

 .ން ރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ްއެކވުން:ދެރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 . ންކުރު ޢުލާންޑާ އިއެޖެންދުވަހުގެ 

 .2019/1/12އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  3 ައށް 2019/6 ން ފެިށގެންއި 2019/4 ރުޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަ -3.2

އަށް ހުރި ޔައުމިްއޔާތައް. މި ވަނަ ޖަލްސ6ާއިން ފެށިގެން ވަނަ ޖަލްސާ 4ރުގެ ުފރަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަ 2019އެއީ 

ނުވާތީ، ޞްާލޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ޝާޢިުއކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު އި

ބޫލުކުާރ ގަތަކަީކ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުްނ މި ޔައުމިްއޔާ ،ންމަތީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮުތގެ

 ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމުަގއި ނިްނމައިފިން.
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 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި އައިޓަމުގެ ދަށުން ކަމެްއ ނެތް.އެންގުްނ. ރިޔާސަތުން އަްނގާ  -4

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކު . 5

 

  ވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ ރި

 .ން ހުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީ -5

ގަާވއިދުތަކަްށ ގަިއވާ  2ައދި  1ދުވަްލ ޖަގެ (ނޫނުގާއްމު ަގާވއިދުތަކާ ެބހޭ އާ ) 2008/6 ނޫނު ނަންބަރުގާ -5.1

މެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. ިމ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވިއ ނިން ަގާވއިދު ،ގުޅޭ މަްއސަލަ ގެ މުއއްދަތު އިުތރުކުރުމާޢަމަލުކުރުމު

މާފަންނު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ވާނީ ގަާވއިދު ކޮމިީޓގެ ުމޤައްރިރުޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްރިޕޯޓު މަ

  އަުރވަން.އަށް ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތުމީހުމީ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުއިމްތިޔާޒު ފަ

 

 އްެކވުން:ވާހަކަދެ  މީހުމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

އަިދ  1ެގ ޖަދުވަލް (ނޫނުގާއްމު ގަާވއިދުތަާކ ބެހޭ )އާ  2008/6 ނޫނު ނަންބަރުގާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއގސް. 

އަށް ހުށަހެޅިފައިވޭ. އަދި ގަާވއިދު ކޮިމޓީ ަގއިވާ ަގވާއިދުތަކަށް ޢަމަުލކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުުރކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ 2

 ަގވާއިދުތަާކ ބެހޭ މު އް)އާ 2008/6 ނޫނު ނަންބަރުގާލާަނން. އިގަާވއިދު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ޮގތް އަުޅގަނޑު ދަންަނވަ

 ބިލުތަކާ  ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ަގވާިއދުތަކާ ގުޭޅގޮތުން މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 2އަދި  1ޖަުދވަލް  ގާނޫނު(ގެ

 ނޫނު ނަންބަރު ގާ، ނުިހނގާ ގޮތް މި ކޮމިޓީން ބެުލމަށްފަހުއަދި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލުތަކުގެ މަަސއްކަތް ހިނގާ

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަގވާއިދުަތކާ ގުޭޅގޮތުން  2އަދި  1ޖަދުވަލް  ގެ(ނޫނުގާއްމު ަގާވއިދުތަާކ ބެހޭ )އާ 2008/6

ގައި މިހާރު ބަޔާންކުާރ  2އަދި  1ނޫނުގެ ޖަދުވަލް ގާއިދުތައް އުނިކޮްށ، އެ ވާ ަގވާ ހެދިފައިނޫނުތައް ގާމަޝްވަރާކޮށް، 

 15މަހުެގ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރުމަށް  ލުވަނަ އެޕްރީ 2020އިްނ  2019މެއި  1ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު 

ުމގައި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމަށް ަވޑަިއގެން ވުލުވަނަ ބައްދަ 3ަގވާއިދު ކޮމިޓީގެ  ބޭއްިވ،ވަނަ ދުވަހު  2019 ލުއެޕްރީ

ޕޯޓާ މެދު މި ިއއްޒަތްތެިރ ލަިބއްޔަތުްނ ވަނީ ނިންމާފަ. ވީމާ، މި ރިއަޣް ގެވޯޓުަގއި ަބިއވެރިަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުން

 ޒަތްތެރި ރައީސް.މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްދެްއވުމަށް ެއދި ހުށަހަޅަން ރިޕޯޓު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއް 
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 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ގައި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަ.  2019 ލުެއޕްރީ 15ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓު ވަނީ 

  1ލަ މުމަށް ކަނޑައެޅިަފިއވަނީ ޖުއްވުސްކުރެހުނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ބަ އްރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ލިބިފައެ މި

 14އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  43މިނެޓާިއ  16އަށް ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 48ގަިޑއިރު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް މިނެޓާއި 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަްށ  3އަށް ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ 2މިނެޓާއި  3 އަށްިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  26މިނެޓާއި 

މި  ގެ ނިސްބަތުން ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ ވަގުތު.މިނެޓު 3 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ޮކންމެ

ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 މިރު. ޢާރު އަޙްމަދު ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާމެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

ހުން ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކުހެން މި މަޖިލީ ،ނޫނަކީގާއްމު ަގާވއިދުތަާކ ބެހޭ އާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! 

ެވގެންާދ ލާޙުޞްއެއާެއކު، މި އިން. އަދި ހަމަފާހަގަކުރަ ނޫނެއްކަން އަޅުގަނޑުގާއިތުރުކުަރމުންދާ  ތުއެއްފަހަރު މުއްދަ

މި މަިޖލީހުން ހަދަންޖެހޭ މުހިއްމު  ،ސާސްކުެރޭވ އަުޅގަނޑުމެންހުކޮންމެ ަވގުތެްއގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އި

ތަ ވަނު މި އިޞްލާޙު، ޞައެއާއެކު، ޚާއް ވެސް ހެދިފައި ނުވާަކން. އަދި ހަމަ ނޫނުތަކެއް ނުވަތަ ަގާވއިދުތަކެއްގާ

ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން   ،މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުންދާ ވަުގތުތަކުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން

 ޢަމަލުތައް ކުރެވެމުްނދަނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމިކަމާ ުގޭޅގޮތުން  ،ބޭނުންވާ ކަމަކީ

އްމު ަގާވއިދުތަކާ ބެހޭ އާ ،އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ ވުްނ.ދެއް އިކަން ބައްލަވަ ސް މިއިއްޒަތްތެރި ރައީ  ؟މަތީންތޯ

ހިމެނޭ އެއްވެސް ަގާވއިދެްއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ނޫން ތަނަކުން  ަގއިޖަދުވަލު  ،ނޫނުގެ ތެރޭަގއިގާ

ަދއުލަތުގެ ަބއެްއ  ،މަވެސް، ހިާތމަޔަކީނަގެ ތެޭރގަިއ ނެތް. އެހެންހުޫނނުގެ ރޫގާބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮެތއް 

މުއައްސަސާަތކުން ނުވަތަ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން އެަކން އެގޮތަށް ކުރަމުންދާކަން. އެކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވެސް ވަނީ މަސަްއކަތްތަެކްއ ކޮށްފަ. އެކަމަކު، ިމއަދާ ހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި ެވސް  ފާހަގަެވގެން ަގވާއިދު ކޮމިޓީން 

. ޖޭގައި ވާކަންވެހިރާއްދި ދިޔައީ މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްވުރެ ބާރުގަދަ ކުންފުނިތައް މިގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންއަޅު

 ދޭންޖެހޭ އިރައްޔިތުން ނިންމަ ގެއެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންނަށް ނޯޅޭނެ ގޮތަކަށް މިކަން ކުެރވޭެނ ނިޒާމެއް އަުޅގަނޑުމެން 

ަގއި ވެސް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  2018 ލުެއޕްރީ 29ފަހުން  ންމެބޫލުކުަރނީ. އެގަކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ވެގެންިދޔަ ދުވަހުގަިއ މި ރަްއޔިތުންގެ އިތުރު  ތުނޫުނެގ މުއްދަގާއްމު ގަާވއިދުތަަކކާ ބެހޭ އާ  ،ފާސްކުރެިވގެންދިޔަ

އަދި ހުޅުމާލޭ  ގ ަގވާއިދާނިން ޕްލޭ މާލޭ  ށް؛ބަދަލުކޮ ަގވާއިދުަތކެްއގެ ތަރުތީބު ފައިވޭފާސްވެ  ގެ ތަޅުމުގައިމަޖިލީހު

. އެ އިޞްލާޙު މަށްގެނައުެކއް ތައިޞްލާޙު ،ބު ބަދަލުކޮށްނަންބަރުެގ ތަުރތީ ،ންގ ަގވާއިުދގެ ތަރުތީުބ ބަދަލުކޮށްޕްލޭނި
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 ގޮުތގައި ކުގެވެސް ހިްނގާ ފަރާތް ނުވަަތ ހިންގާ ފަރާތްތަިއ ަގާވއިދުގަ  ގމާލޭ ޕްލޭނިންވެގެންދިަޔ ަވގުތުތަުކަގއި ވެްސ 

 ވެސް އި ގަާވއިދުގަ  ގނިންހުޅުމާލޭ ޕްލޭ  ށް،އެއާެއކޮވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ. އަދި ހަމަ ަފއި މިކަނޑައެޅި

ނޫނަށް ގާމި  ،، މިއަދު ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭބަޔާންކޮށްަފއި ިމހެން. އެހެންވީމާ އިނޫނުގަ ގާ

ހުދުން ލިޔެފައި ހުްނނަ ކަންތައްތަަކކާ ެއްއގޮތްވާ  އި ނުަގިއ ކަޅާގާނޫ ،ާދއިރުަގއިއިތުުރުކރެވިގެންއަނެއްާކވެސް ުމއްދަތު 

، ބޭނުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ ގެނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމު ގާ ނުވާނަމަ މި ކަމަށްއެހެން އެކަން ވޭތޯ. މަތީން ގޮތުގެ 

ިމ  ،ލާހުވެގެންދާއިުރަގއިިއޞް ނޫނުގާއްމު ަގވާއިދުތަާކ އާ ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަނޑު ގެންނަން

ބޫލުކުރަން. ގަމަތައް އެބަ ގެންުގޅުްއވާކަްނ އަުޅގަނޑު ގަާވއިދުތައް ހެިދއިރުަގއި ެއކި ކުންފުނިތަކުން ެއކި ހަ 

ަގއި ހިމެނޭ އެއްވެްސ ގަާވއިދެއް ހަމަގައިުމވެްސ ނޫނުގެ ޖަދުވަލުގާއްމު ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ އާ އެހެންނަމަވެސް، 

 ، އެންވީމާނޫނަކު ނެތް. އެހެގާއް މި ހެގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ރޫ ޖިލީހުގެ ގަާވިއދު ކޮމިޓީން ނޫންރައްޔިތުންގެ މަ

 ވާހަކަ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެން

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ 

މައްސަލަ ފާސްކުރުމަކީ މުހިއްމު މި ގޮތަށް މީ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުއިމްތިޔާޒު ފަސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

އްސުރެން މި ގަާވއިދުތަްއ ހުރި. އެއީ ުކރީތަކެއް އެބަކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައް

ވަނަ 2008ނޫނަކަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އެތައް ކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ގާ ވެސް ހެދުމުގައި

ބަލާއިރުގަިއ  ހުރި ކަމެއް. ޙަޤީޤަތަށް ދާކަމީ ހިތާމަހަމައަށް ވެސް ފާސްނުކުރެވި އަހަރު ފާސްކުރީއްސުރެ މިައދާ

ެއކަންަކން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  ،ދިރާސާކޮށް އިެވސް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަްށ ބަލަ ޖިސްލޭޝަންލެ ޑެލިގޭެޓޑް

ތެރޭގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންޖެހޭ.  ހުގެ އެްއގޮތަށްތޯ ބެލޭނެ ިއންތިޒާމެއް މި މަޖިލީހާނޫނުެގ ރޫގާފާސްކޮށްފައި އޮންނަ 

ޙަޤީޤަތުަގއި މި  ،ވާިއދު ކޮމިޓީ އޮތް ކަމަށް ިވަޔސް ވެސް ގަ  ،ހިތާމަާޔއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ދިަޔ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން އެކަީށގެންާވ ސަމާލުކަމެއް މިދެންނެވި ަކންކަމަށް ދެވިފައި ވޭުތވެ ، ކުެރވިމައްސައްކަތް 

ތެޭރގަިއ  ލަތަުކގެސައްސަލަތައް ދިމާވޭ. ދިާމވާ މައްިގނަ މަ ، ވަރަށްމާތަނުގައި އޮތެކޭ ދެންނެޭވކަށެްއ ނެތް. އެހެންވީ

 ޚިލާފަށް ބައެއް ގަާވއިދުތައް ހެދިފަިއ ހުންނަ ވާހަކަ މިތާނގައި ހާނޫނެއް ފާސްކުރި ރޫގާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ނަށް މި އަޅުގަނޑުމެންޙަޤީޤަތަކީ  ،ލާފައި ދެއްކި ކަމަށް ވިޔަސް . އެހެން ކިތަންމެ އަޑަށް ބާރުކާއްދަ ރަށްވަރަށް ބާ

ންޖެހޭ އަޅަ ،ދިރާސާކޮށް އިމެންބަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ެއކަންކަން ަބލަ ހުގެޒަތްތެރި ަމޖިލީގެ، މި އިއްހުމަޖިލީ
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ޖެހޭ ދެނެގަންނަން. ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅިފަެއއް ނުޭވ. އެހެންކަމުން، މިހެން ހުރި ކަންތައްަތއް ައޅުގަނޑުމެން އެބަ

ރި ކު. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިުމވެފައި ބަުލގައި ކަންކަން ިއޞްލާޙުކުރަން ދި މުސްތަޤްސްނަން. އަވި

  ދިމާެވގެން ތްގޮ ނޫނުތަކުެގ ބާރު ކެނޑޭގާނޫނުތައް ހުރި. އަދި އާ ޤާނޫުނއަސާސީ އަުއމުން ބައެއް ގާވަރަށް ގިނަ 

ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ  ކުރުމަށް ޓަކައިހިމާޔަތް ،ށްއް ދިފާޢުކޮއެ ގާނޫނުތަ ދީގާނޫނެއް މި މަޖިލީހުން ހެ އަމްބްރެއްލާ 

ވެސް ަބެއއް ގާނޫނުތައް  އިރު އި ހަމައަށް އަ ބަޔާންކުރާ ގާނޫނުތަކެއް ެހދެންދެން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ

 ންެނވިއިތި  ގެ ރިޔާސަތުަގއިހުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީކީ މަޖިލީ .ނުވާކަން ފާހަގަކުެރވޭހެދިފައި

 ،އޮތް ގޮތުގެ ވާހަކަ. ެއއީ ޮގސްފައި އިދިޔަ ދިހަވަރަކަށް ައހަރު އެކަން ހިނގައެކަމަކު މި އް ނޫން.ދުވަހެމަސް ދެތިން

ވެސް މިކަްނ  އިރުއިހަމައަށް އަ  މިއަދާ ،ފަހުން ވެސް ައއު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށިވަނަ އަހަރު  2008

ސަމާލުކަމަށް މިކަން  ގެރަީއސްގެ އިއްޒަތްތެރި ހުލީ. މަޖިލީ، އެ ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްއޮތީ މިހެން. އެހެންވީމާ މި

ވެސް މިކަން ަކމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެްއ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ވެސް އަދި މަޖިލީހުން ، އެހެންވީމާޓަަކއި. ގެނައުމަށް

ކުރާ ގާނޫނުތަްއ ލާޒިމް ނޫނުައާސސީއަދި ސަުރކާރުން ވެސް މަޖިލީހަށް ބިލުތަްއ ހުށަހެޅުމުގައި ޤާ ،ދެއްަވއި

އަޅުގަނޑު ެދކޭތީ ެއ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލީ.  ށްމު ކަެމއް ަކމައްމުހިމަކީ ފާސްކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވު

 .ޓަކައިޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެވރިވާން އެދިވަަޑިއގެންފައި މިބަހުސްގައި ބައި ބޭފުޅަކު މި އާދެ! އިތުރުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ވަގުތު. އާދެ! ގެ ލާނަން އިނޭގތޯ ބަހުސްއިއާދެ! އަުޅގަނޑު ނިންމަނެތް. އެހެންވީމާ،  ކުހަމައަ އަުޅގަނޑާވަގުަތކު 

ަވގުތު ނިމުނީ ސްކުރުމުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުމި ެނތުމާ އެކީގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގެންފައިއިތުރު އެްއވެސް 

ގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ އެހުން މިއަދުގެ ޯވޓުގަޑީ  މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ މެދު ވޯޓަށްކަމަށް ނިންމައިފިން. 

 ދަންނަވަން. 

 ގުޅޭ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ ގޭޓުހައުސް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާ  ،މާފުށީ ޖަލުގެ ވަށައިގެން ފެންސް ޖެހުމާއި ކ. -5.2

 ދެްއވާނީ މާލިއްޔަތުގޮތުގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި ކުރައްަވއި ނިންމެވިލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާމާ

ނާޝިދު. ކޮަމންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  އަޙްމަދުކޮމަންޫޑ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ،ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު

 އަުރވަން.ފުރުޞަތުނޑު އަޅުގަނާޝިދަށް އަޙްމަދު މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު
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ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މި ރިޕޯޓުތަކަކީ  ،ގޮތަށް ރަީއސް. އިްއޔެ ވެސް އަުޅގަނޑު ދެންނެވި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

އަދި  ،ހުރި ނުނިމި ،ކަްށ ވެފައި ތަކަމަސައްކަތް ގަިއ ެވސް ިނންމަންޖެހޭހުވަނަ މަޖިލީ 17ވަނަ މަޖިލިސް އަދި  16

ައޅުގަނޑު މަނިކުފާނަށް  ،ކަމަކަށް ފެންނާތީވެ މުއްދާއިރުަގއި ކޮންމެހެން ނިންމުމަކީ މުހިވަނަ މަޖިލިސް ނިމިގެން 18

ރިއްޔާ.  ޝުކުބޮޑަށް ކޮށްދެްއވީީތ ވަރަށްއަދި މިކަންކަން އެޖެންޑާރިޕޯޓުތަކެްއ. ދަންނަވައިގެން އެޖެންާޑކުރެިވފައިވާ 

 މިއަދަށް ރަންޖެހިފަ.ކުރިޕޯޓުތަކެްއ ފާސްއަދި އެބައުޅޭ ބަިއވަރު އަޅުގަނޑުމެން   ިއތުރަށްއިްއޔެގެ ،މަތީން މިގޮތުގެ

 -5.2 ،ގޮތަށް ދެްނމެ ތިވިދާޅުވި ،ރިޕޯޓުަތއް ކަމަށް ވާއިުރގައި މީގެތެރެއިން ބަެއއް ހަމަ  ނީއެޖެންޑާކުެރވިފަިއވަ

ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަުތ  ގުޅޭ ، ގޭޓުހައުސް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާިއގެން ފެންސް ޖެހުމާއިކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ވަށަ

 ށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.ހަކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮތަށް އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަްށ ވެބްސައިމަޖިލީހުގެ  ަގއި މި ރިޕޯޓު 2019 މާރިޗު  21އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. 

އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް މި ރިޕޯޓަށް ކުރުމަށްފަހު އެކަން ާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ. އަޕްލޯޑް

 22 .އެމަށް.ޕީ. ޕީެއއީގަިޑއިރު.  1ލަ ވަނީ ޖުމުކުރެއްވުމަށް ޓަކަިއ ކަނޑައެޅިަފއިލިބިފައެއް ުނވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސް

ސިކުންތު.  26މިނެޓާއި  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  43މިނެޓާއި  16ރީ ޕާޓީއަށް ހޫޖުމް ސިކުންތު.  47މިނެޓާއި 

ަވޑައިުނގަންނަާވ މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްވެ 3ދާލަތު ޕާީޓއަްށ އަ ސިކުންތު. 2މިނެޓާއި  3އަށް އެމް.ޑީ.އޭ 

ެދއްެކވުމަށް އެިދަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއޒަތްތެރި މިނެޓު. މި ރިޕޯޓަްށ ވާހަކަފުޅު 3ކަށް ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ 

އާދެ! އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި  )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު ހުޅުވާލަން.

ނެތުމާ އެކީަގއި ޝާރާެތއް ލިބިފައިވަަޑއިގަންަނވާކަުމގެ އިިރެވވަޑަިއގަންަނވަން އެދިރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމުަގއި ބައިވެ

އެހުން މިއަދުގެ  ދަންނަވަން. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ށްަވގުތު ނިމުނީ ކަމަގެ މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ބަހުސް

 ވޯޓުަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ދިރާސާކުރައްވަިއ ގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ވަނަ އަހަރު  2011ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވަޒީފާއާ -5.3

ކޮމަންޑޫ  ،ދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރުނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި

އަޅުގަނުޑ މަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު. ކޮ

 އަރުވަން. އަޙްމަދު ާނޝިދަށް ފުރުޞަތު.ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު
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ރިޕޯޓު، މާލިްއޔަުތ ވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިުޓ  2011ބެހޭ ޓްަރއިބިުއނަލްގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ަވޒީފާއާ

 ގޮތަށް ިއއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. މެވިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގިއ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްަސއިޓުަގއި އަޕްޯލޑްކުރުމަށްފަހު  2019މާރިޗު  21ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ނުވޭ. މި ވާފަ. މި ރިޕޯޓަށް ެއްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއްއެކަން ވާނީ ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަ

އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް  .ސް ދެންނެވިފައިވާ ަފދައިންވަނީ ުކރިން ވެދެއްެކވުމަްށ ވަގުތު ކަނަޑއެޅިަފއިރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު

ޞަތު ހުޅުވާލަން. ރުފުދެްއކެވުމަށް އެިދަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަފުޅު

 ނުވާތީ، އާދެ!ންަފއިއެިދވަަޑއިގެ ދެްއކެވުމަށްވާހަކަފުޅުއާދެ! ެއއްވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓުގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ  ނިމުނީ ކަމަށް ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށްމަރުޙަލާ  ކުރުމުގެބަހުސް

 ން. ދަންނަވަ

ޮއޑިުޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ވަނަ އަހަުރގެ 2012މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުްނސިލު އިދާާރެގ  -5.4

 ،ދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި ވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރައް 

އަޙްމަދު   ނާިޝދު. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދުކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަ

 އަރުވަން.އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތުނާޝިދަށް 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދުކޮމަން

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިުޓ  2012ލު އިދާރާގެ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ިއއްޒަތްތެިރ މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނުޑ  ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ފައިޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވާރިޕޯ

 ހުށަހަޅަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވެބްސައިޓަްށ  މަޖިލީހުގެަގއި މި ރިޕޯޓު 2019މާރިުޗ  21އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. 

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ. މި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް  ާވނީ އެކަންއަޕްލޯޑްކުރުމަށްފަހު 

ދެންނެވިފަިއވާ ފަދައިން. ދެްއކެވުމަށް ވަގުުތ ކަނޑައެޅިަފިއވަނީ ކުރިން ެވސް އެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުލިބިފަ

އާދެ! ންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިލަން.  އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް މެޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުެދއްެކުވމަށްމި ރި

ހިސާބުން  އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފައިުނވާތީ މި
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ގަީޑަގއި ެގ ވޯޓު މަކަށް ގެންނަން. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުމުނިއަޅުގަނޑު ބަހުސްކުރުުމގެ ުފރުޞަތު 

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ަވނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮިޑުޓ ރިޕޯޓު  2012ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކަުއންސިލުގެ އިދާާރގެ  -5.5

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

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

 އަރުވަން. ގަނޑު ފުރުަޞތުނާޝިދަށް އަޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު 

ވަަނ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިުޓ  2012އިދާާރގެ  ގެފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުްނސިލުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ގޮަތށް އިއް  ވައި ނިންމެވިރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައް 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

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

ނުވޭ. މި  އެއްމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިްޞލާޙެއް ލިބިފަ ދަންނަވާފަ.އެކަން ވާނީ ހުރިހާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް 

މި ރިޕޯޓަށް ކުރިން ވެސް ދެންެނވިފައިވާ ފަަދއިން. ކަނަޑއެޅިފަިއވަީނ  ގުތުްށ ވަދެްއކެވުމަވާހަކަފުޅުރިޕޯޓަށް 

! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. އާދެ ންެނވުމަށްދެްއކެވުމަށް އެދިަވަޑއިގެވާހަކަފުޅު

 މިނުވާީތ އިއެދިަވޑަިއގެންފަ ންވަަޑއިގަންަނވަބަހުްސގަިއ ބައިވެިރވެ  ރިޕޯޓުގެ މިއެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

 ގަީޑގައި އޮންނާނެދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު  ކަމަށް ނިމުނީގެ ވަގުތު ބަހުސްހިސާބުން 

 ދަންނަވަން. ެވސް ވާހަކަ 

ަރއްަވއި ުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުއޮޑިޓު ރިޕޯުޓ މާލިއްޔަައހަރީ  ވަނަ އަހަުރގެ 2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯުޓގެ  -5.6

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

ޝިދަށް އަޅުގަނޑު ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ނާޝިދު. 

 އަރުވަން. ރުޞަތުފު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު 

ން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިުޓ  2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯުޓެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ

  ށަހަޅަން. ިއއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު ހުގޮތަށް  ނިންމެވި ށްދިރާސާކޮ



9 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. މި ެއއްނުވޭނަވާފަ. މި ރިޕޯޓަށް ެއްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފައެކަން ވާނީ ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަން

މި ރިޕޯޓަށް އާދެ! ދެއްެކވުމަްށ ވަގުތު ކަނަޑއެޅިަފއިވަނީ ުކރިން ވެސް ދެންނެވިފައިވާ ަފދައިން. ޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުރި

ޞަތު ހުޅުވައިލަން. އާދެ! ދެްއކެވުމަށް އެދިަވަޑއިގެންެނވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ުފރުވާހަކަފުޅު

 ނިމުނީ  މަރުޙަލާުނވާީތ ބަހުސްގެ އެދިަވޑަިއގެންފައި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެްއެކވުމަށްބަރަކު މި އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެން

 ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ކަމަށް ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު 

ިޑުޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަަނ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮ 2012އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިުލގެ  މާލެ -5.7

 ،ލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖި ންމެވިދިރާސާކުރަްއވައި ނި

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

 ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން. 

 

 ދެއްކެުވން:ވާހަކަކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު 

 ވަަނ އަަހރުގެ ޚާްއޞަ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު 2012މާލެއަޮތޅު ހުރާ ަކުއންސިލުގެ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.  ޝުކުރިއްޔާ 

 ރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ްއަޒތްތެގޮތަށް އި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެވި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އަޕްޯލޑުކުރުމަށްފަހު  ަގއިަގިއ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެބްަސއިޓު 2019މާރިޗް  21ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މި ެއއްނުވޭ. ިއޞްލާޙެއް ލިބިފަ ެއްއވެސްޓަށް މި ރިޕޯ ދަންނަވާފަ.އެކަން ވާނީ ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ދެްއކެވުމަްށ ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވަީނ ކުރިން ވެސް ދެންެނވިފައިވާ ފަަދއިން. މި ރިޕޯޓަށް ފުޅުރިޕޯޓަށް ވާހަކަ

 .ދެްއކެވުމަށް އެދިަވަޑއިގެންެނވުމަށް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިލަންވާހަކަފުޅު

ނުވާީތ އެދިވަަޑިއގެންފައި ދެއްެކވުަމށްފުޅުރިޕޯޓަށް ވާހަކައާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ގަީޑގަިއ ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ެއހުން މިއަދުގެ ވޯޓު  ކަމަށް ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީމިހިސާބުން މި 

 ން. ދަންނަވަެވސް އޮންނާނެ ވާހަކަ 

ޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އޮޑިުޓ ރި ޚާއްޞަަވނަ އަހަރުގެ  2012މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކަުއންސިލު އިދާރާގެ  -5.8

 ،ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި
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. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މެންބަރު އަޙްމަދު ނާިޝދު ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި

 އަރުވަން.އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތުނާޝިދަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު 

 ރިޕޯޓު އޮޑިޓު  ޚާއްޞަ ވަނަ އަަހރު 2012 މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލުެގ އިދާރާގެއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ

  ގޮތަށް އިްއަޒތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ނިންމެވި ަރއްަވއިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށްފަހު އަޕްލޯޑުކުރުމަ ށްަގިއ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިޓަ 2019މާރިްޗ  21ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ެއއްނުވޭ. މި ވާނީ ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ. މި ރިޕޯޓަށް ެއްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފަ އެކަން

ދެްއކެވުމަްށ ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވަީނ ކުރިން ވެސް ދެންެނވިފައިވާ ފަަދއިން. މި ރިޕޯޓަށް ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު

 ޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިލަން.ގެންެނވުމަށް ިއއްކެވުމަށް އެދިަވަޑއިދެއް ވާހަކަފުޅު

ުނވާީތ ެއއްވެްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްުވމަށް އެދިވަޑަިއގެންފައި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ގަީޑގަިއ ށް ެއހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ޓަމި ރިޕޯޓަށް ވޯ ން.ކަމަށް ދަންނަވަ މިހިސާބުން މި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ

 ދަންނަވަން. ެވސް އޮންނާނެ ވާހަކަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ  2012އިދާރާގެ ގެ ކައުންސިލު އަތޮޅު އުތުުރބުރީ ނިލަންދޫ ނިލަންދެ -5.9

ޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު ށަހަގޮތުގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި

ކޮމަންޫޑ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު. ކޮަމންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު

 އަުރވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވންކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު 

 ވަނަ އަހަރު 2012އަތޮޅު އުތުުރބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލު ިއދާރާގެ  ނިލަންދެިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ކުރިއްޔާ ޝު

ގޮތަށް ިއއްޒަތްެތރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނުޑ  މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެވި ރިޕޯޓުޮއޑިޓު ޚާއްޞަ 

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު
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އަޕްލޯޑުކުރުމަށްފަހު  ށްަގިއ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިޓަ 2019މާރިްޗ  21ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ެއއްނުވޭ. މި ހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ. މި ރިޕޯޓަށް ެއްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފައެކަން ވާނީ ހުރި

ފަދައިން. މި ރިޕޯޓަށް  ޅިަފއިވަީނ ކުރިން ވެްސ ދެންނެވި ަވގުތު ކަނަޑއެދެްއކެވުމަްށ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު

 މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިލަން. ދެްއކެވުމަށް އެދިަވަޑއިގެންެނވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި ވާހަކަފުޅު

 ނުވާތީ މި ގެންފައި އެދިވަަޑއި ދެްއެކވުމަށްއާދެ! އެްއވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

ަގޑީަގއި އޮންނާނެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމަށް ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަުދގެ ވޯޓު  ގެހިސާބުން ބަހުސް

 ންނަވަން. ވާހަކަ ދަ

ޕޯުޓ ވަނަ އަހަރުގެ ާޚއްޞަ އޮޑިޓު ރި 2012އިދާރާގެ  ގެަކއުންސިލު  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ަވއިކަރަދޫ -5.10

ގޮތުގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު  ންމެވިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނި

ގެ އިްއޒަތްތެރި ކޮމަންޫޑ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު. ކޮަމންޑޫ ދާއިރާ  ،ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު

 އަުރވަން. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުމެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު 

 ވަނަ އަހަރު 2012ިއދާރާގެ ގެ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ

ގޮތަށް ިއއްޒަތްތެިރ މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު  ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވިމާ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓު

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ެއއްނުވޭ. މި މި ރިޕޯޓަށް ެއްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފަ އެކަން ވާނީ ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ.

 ށްފަދައިން. މި ރިޕޯޓަ ގުތު ކަނަޑއެޅިަފއިވަީނ ކުރިން ވެްސ ދެންނެވި ދެްއކެވުމަްށ ވަ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު

 .ދެްއކެވުމަށް އެދިަވަޑއިގެންެނވުމަށް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިލަންވާހަކަފުޅު

ނުވާީތ ިއގެންފައިދެއްެކވުަމށް އެދިވަޑަ އާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަަކ ކަމަށް ނިންމަން. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ

 ދަންނަވަން. ވެސް 

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ މާލިއްޔަުތ  2011މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންްޑ ނޭޝަނަލް ެސކިއުރިީޓގެ  -5.11

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ިރޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ  ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ކޮމިޓީން
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ޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު. ކޮމަންކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި  ،މުޤައްރިރު

 ން.އަރުވައަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު 

 ވަނަ އަހަރު  2011ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެިކުއރިޓީިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ

 ގޮތަށް އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި  ރިޕޯޓު އޮޑިޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ެއއްނުވޭ. މި އެކަން ވާނީ ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ. މި ރިޕޯޓަށް ެއްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފަ

ަދއިން. މި ރިޕޯޓަށް ފަ ދެްއކެވުމަްށ ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވަީނ ކުރިން ވެސް ދެންެނވިފައިވާރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު

 އެދިަވަޑއިގެންެނވުމަށް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިލަން. ށްވުމަދެްއކެވާހަކަފުޅު

އާދެ!  ؛ނުވާތީދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންަފއިއާދެ! ެއއްވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ގަީޑަގއި އޮންނާެނ  އެހުން މިައދުގެ ވޯޓު މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ދަންނަވަން.ކަމަށް  ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީމިހިސާބުން 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ އަހަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2007 ގެޓުއަރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭިވޭއޝަންސްމިނިސްޓްރީ އޮފް  -5.12

ްއވާނީ މާލިއްޔަތު ހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެގޮތުގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި

ކޮމަންޫޑ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު. ކޮަމންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު

 އަުރވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 ކެުވން:ވާހަކަދެއްކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު 

ގެ ވަނަ އަހަރު 2007 ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް ޭއވިޭއޝަންގެމިނިސްޓްރީ އޮފް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ

ގޮތަށް އިއްޒަތްތެިރ މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނުޑ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަިއ ނިންމެވި އޮޑިޓު ރިޕޯޓު އަހަރީ

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ
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ަގިއ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިޓަށް އަޕްލޯޑުކުރުމަށްފަހު  2019މާރިްޗ  21ާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއް

މި  ެއއްނުވޭ.އެކަން ވާނީ ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފަ. މި ރިޕޯޓަށް ެއްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފަ

ޓަށް މި ރިޕޯ .ދެންނެވިަފިއވާ ފަދައިން ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފައި ަވނީ ކުރިންވެސް ވުމަށް ދެްއކެޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

 ިއގެންނެވުމަށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.ދެްއކެވުމަށް އެިދަވޑަވާހަކަފުޅު

ނުވާީތ ިއގެންފައިދެއްެކވުަމށް އެދިވަޑަ ހަކަފުޅު ވާޓަށްއާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯ ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ވެސް  ަގީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަވޯޓު ގެޓަށް ޯވޓަށް އެހުން މިއަދު ކަަމށް ދަންނަވަން. މި ރިޕޯ ރުޙަލާ ނިމުނީސްގެ މަހުބަ

 ދަންނަވަން. 

އަހަރީ އޮޑިްޓ އަހަރުގެ  ނަވަ 2007 ގެޓްސް އާއިންފޮމޭޝަން އެންޑް  ،މްކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯ -5.13

ދެްއވާީނ ޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯ އިްއވަކުރަޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާރިޕޯ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ  ،އްިރރުޤަމުމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 އަރުވަން. ގަނޑު ފުުރޞަތުމެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅު އިްއޒަތްތެރި

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަނަ 2007 ގެޓްސް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާ ،މްއޮފް ލީގަލް ރިފޯ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ

މި މަޖިލީހަށް ޒަތްތެރި އިއްނިންމެވި ގޮތަްށ  އިކުރަްއވަމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާ ޓްއަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯރ

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިޓަްށ ޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިްޗ  21އްޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

ލާެޙއް ޞްއެްއވެސް އި ށްޓަ. މި ރިޕޯ ދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތް ކުރުމަށްފަހު އެކަންއަޕްލޯޑް

މި  .ދެއްެކވުމަށް ަވގުތު ަކނޑައެޅިފަިއވަނީ ކުރިންވެްސ ދެންނެވިފައިާވ ފަދައިންޓަށް ާވހަކަފުޅުނުވޭ. މި ރިޕޯލިބިފައެއް

ލަން. އިފުރުޞަތު ހުޅުވަ ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުއިދެއްެކވުމަްށ އެދިވަަޑިއގެންނެވުމަށް ޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

ވާީތ ަމށް އެދިވަަޑިއގެންފައިނުދެއްެކވުފުޅުޓަށް ވާހަކައާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު 

ގަީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާަހކަ ޯވޓު ގެމިއަދު ޓަށް ވޯޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހުބަ

 ދަންނަވަން. 

ޓް މާލިއްޔަތު ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯ 2007 ގެ ފެމިލީއެންޑް ރކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަ -5.14

ޔަތު ލިއްެދއްވާނީ މަޖިލީހުގެ މާޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯ އިކުރައްވަ ކޮމިޓީން ދިރާސާ
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ކޮަމންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ކޮމަންޫޑ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.، އްރިރުޤަ ކޮމިޓީގެ މު

 އަުރވަން. މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2007އެންްޑ ފެމިލީގެ  ރރީ އޮްފ ޖެންޑަރަީއސް. ކުީރގެ މިނިސްޓް ތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތް

 މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.ޒަތްތެރި އިއް ނިންމެިވ ގޮތަށް  އިކުރައްވަ ދިރާސާ ޓް މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓންޑިޓް ރިޕޯއޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިޓަްށ ޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިްޗ  21މެންބަރު. ތެރި އްޒަތް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

ލާެޙއް ޞްއެްއވެސް އި ށްޓަ. މި ރިޕޯ ދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްކުރުމަށްފަހު އެކަން އަޕްލޯޑް

މި  . ކުރިންވެްސ ދެންނެވިފައިާވ ފަދައިންދެއްެކވުމަށް ަވގުތު ަކނޑައެޅިފަިއވަނީޓަށް ާވހަކަފުޅުނުވޭ. މި ރިޕޯލިބިފައެއް

ލަން. އިފުރުޞަތު ހުޅުވަ ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުދެއްެކވުމަްށ އެދިވަަޑިއގެންނެވުމަށް އިޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

ވާީތ ފައިނުވަަޑިއގެންަމށް އެދިދެއްެކވުފުޅުޓަށް ވާހަކައާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު 

ގަީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާަހކަ ޯވޓު ގެމިއަދު ޓަށް ވޯޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހުބަ

 ދަންނަވަން.

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިްޓ  2007ފިޝަރީޒް، ެއގްރިކަްލޗަރ އެްނޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް  -5.15

ދެްއވާީނ ޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯ އިކުރަްއވަކޮމިޓީން ދިރާސާއްޔަތު ޓް މާލިރިޕޯ

ކޮމަންޑޫ  ކޮމަންޑޫ ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.، އްރިރުޤަޔަތު ކޮމިީޓެގ މުމަޖިލީހުގެ މާލިއް

 އަރުވަން. ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 2007ފިޝަރީޒް، ެއގްރިކަްލޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މި މަޖިލީހަށް ޒަތްތެރި އިއްނިންމެވި ގޮަތށް  އިކުރަްއވަދިރާސާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންޓް ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯ

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ސައިޓަްށ ޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިްޗ  21އްޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

ލާެޙއް ޞްއެްއވެސް އި ށްޓަ. މި ރިޕޯ ދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްކުރުމަށްފަހު އެކަން އަޕްލޯޑް

މި  .ދެއްެކވުމަށް ަވގުތު ަކނޑައެޅިފަިއވަނީ ކުރިންވެްސ ދެންނެވިފައިާވ ފަދައިންޓަށް ާވހަކަފުޅުނުވޭ. މި ރިޕޯލިބިފައެއް

ލަން. އިފުރުޞަތު ހުޅުވަ ޅުަގނޑުްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދެއްެކވުމަްށ އެދިވަަޑިއގެންނެވުމަށް އިޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

ވާީތ ަމށް އެދިވަަޑިއގެންފައިނުދެއްެކވުފުޅުޓަށް ވާހަކައާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު 

ކަ ގަީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާހަ ޯވޓު ގެމިއަދު ޓަށް ވޯޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހުބަ

 ދަންނަވަން.

ޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަަނ އަހަރުގެ އަހަރީ ޮއޑިޓް ރިޕޯ 2007 ގެކޭޝަން އުއެޑި މިނިސްޓްރީ އޮފް  -5.16

ޔަތު ކޮމިޓީެގ ދެްއވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯ އިކުރަްއވަދިރާސާ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު. ެގ އިއްޒަތްތެރިކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ، އްރިރުޤަމު

 އަރުވަން.އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޓް ވަނަ އަަހރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯ 2007ގެ އެޑިއުކޭޝަންރީ އޮފް މިނިސްޓް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.ަޒތްތެރި އިއް ނިންމެވި ގޮތަށް  އިކުަރއްވަ ދިރާސާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަްށ އިސަޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިްޗ  21އްޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

ލާެޙއް ޞްއެްއވެސް އި ށްޓަ. މި ރިޕޯ ދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްކުރުމަށްފަހު އެކަން އަޕްލޯޑް

މި  .ދެއްެކވުމަށް ަވގުތު ަކނޑައެޅިފަިއވަނީ ކުރިންވެްސ ދެންނެވިފައިާވ ފަދައިންޓަށް ާވހަކަފުޅުނުވޭ. މި ރިޕޯލިބިފައެއް

ލަން. އިފުރުޞަތު ހުޅުވަ ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުވުމަްށ އެދިވަަޑިއގެންނެވުމަށް އިކެ ދެއްޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

ވާީތ ަމށް އެދިވަަޑިއގެންފައިނުދެއްެކވުފުޅުޓަށް ވާހަކައާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު 

ގަީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާަހކަ ޯވޓު ގެމިއަދު ޓަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި ރިޕޯދަންނަވަންކަމަށް  ނިމުނީ ލާމަރުހަ ގެސްހުބަ

 ދަންނަވަން.

ޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އޮޑިްޓ ރިޕޯ ޚާއްޞަވަނަ އަހަރުގެ  2012ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ަކއުންސިލުގެ އިދާާރގެ  -5.17

ޔަތު ކޮމިޓީެގ ދެްއވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްއްވައިޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުރިޕޯ ޓް. މިނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯ އިކުރަްއވަދިރާސާ
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ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު.، އްރިރުޤަމު

 އަރުވަން.އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު

 

 ުވން:ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އޮޑިްޓ  ޚާއްޞަަވނަ އަހަރުގެ  2012ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ަކުއންސިލުގެ އިދާާރގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.ޒަތްތެރި އިއް ނިންމެވި ގޮަތށް  އިކުރަްއވަދިރާސާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންޓް ރިޕޯ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ސައިޓަްށ ޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިްޗ  21އްޒަްތތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ އި ! އާދެ

ލާެޙއް ޞްއެްއވެސް އި ށްޓަ. މި ރިޕޯ ދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްކުރުމަށްފަހު އެކަން އަޕްލޯޑް

މި  .ިއވަނީ ކުރިންވެްސ ދެންނެވިފައިާވ ފަދައިންގުތު ަކނޑައެޅިފަދެއްެކވުމަށް ވަ  ާވހަކަފުޅުޓަށްނުވޭ. މި ރިޕޯލިބިފައެއް

ލަން. އިފުރުޞަތު ހުޅުވަ ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުދެއްެކވުމަްށ އެދިވަަޑިއގެންނެވުމަށް އިޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

ވާީތ ަމށް އެދިވަަޑިއގެންފައިނުދެއްެކވުޅުފުޓަށް ވާހަކަންބަރަކު މި ރިޕޯއާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު 

ގަީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާަހކަ ޯވޓު ގެމިއަދު ޓަށް ވޯޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހުބަ

 ދަންނަވަން.

ކޮމިޓީން އްޔަތު ޓް މާލިއޮޑިޓް ރިޕޯ ާޚއްޞަ ވަނަ އަހަރުގެ 2012އަތޮޅު ކައުންސިުލގެ އިދާރާގެ  ފެލިދެ އަތޮޅު، -5.18

ޔަތު ކޮމިޓީެގ ދެްއވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯ އިކުރަްއވަދިރާސާ

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

 އަރުވަން.ށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުއަޙްމަދު ނާޝިދަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

އޮޑިްޓ  ޚާއްޞަވަނަ އަހަުރގެ  2012އަތޮޅު ަކއުންސިލުގެ އިދާރާގެ  ފެލިދެ އަތޮޅު، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ހުށަހަޅަން.  ށް އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުގޮތަ  ނިންމެވި ވައިދިރާސާކުރައް  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންޓް ރިޕޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިޓަްށ ޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިްޗ  21އްޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

ލާެޙއް ޞްއެްއވެސް އި ށްޓަ. މި ރިޕޯ ވާފަދަންނަބަރުންނަށް ންތެރި މެާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްކުރުމަށްފަހު އެކަން އަޕްލޯޑް
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މި  .ދެއްެކވުމަށް ަވގުތު ަކނޑައެޅިފަިއވަނީ ކުރިންވެްސ ދެންނެވިފައިާވ ފަދައިންޓަށް ާވހަކަފުޅުނުވޭ. މި ރިޕޯލިބިފައެއް

. ލަންއިފުރުޞަތު ހުޅުވަންނަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުދެއްެކވުަމށް އެދިވަަޑިއގެންނެވުމަށް އިޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

ވާީތ ަމށް އެދިވަަޑިއގެންފައިނުދެއްެކވުފުޅުޓަށް ވާހަކައާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު 

ންނާނެ ގަީޑގައި އޮވޯޓު  ގެމިއަދު ޓަށް ވޯޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހުބަން މިހާހިސާބު

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 އި ކުރަްއވަޓް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާއޮޑިޓް ރިޕޯ އަަހރީވަނަ އަހަުރގެ  2007އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ  -5.19

، އްރިރުޤަޔަތު ކޮމިޓީގެ މުދެްއވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިޓް. މި ރިޕޯނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯ

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

 އަރުވަން.ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު

 

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މާލިއްޔަތު ޓް އޮޑިޓް ރިޕޯ އަަހރީއަހަުރގެ  ވަނަ 2007އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ގޮތަށް ިއއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ކޮމިޓީން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށ ސައިޓަޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިްޗ  21އްޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

ލާެޙއް ޞްއެްއވެސް އި ށްޓަ. މި ރިޕޯ ދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްން ކުރުމަށްފަހު އެކައަޕްލޯޑް

މި  .ފަދައިން ދެްއކެވުމަށް ަވގުތު ކަނޑައެޅިަފިއވަނީ ކުރިންވެްސ ދެންނެވިޓަށް ވާހަކަފުޅުނުވޭ. މި ރިޕޯލިބިފައެއް

ލަން. އިފުރުޞަތު ހުޅުވަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޒައް އެދިވަަޑިއގެންނެވުމަށް އިދެއްެކވުަމށް ޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

ވާީތ ަމށް އެދިވަަޑިއގެންފައިނުދެއްެކވުފުޅުޓަށް ވާހަކައާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު 

 ވެސް ނާނެ ވާހަކަިއ އޮންަގީޑގަވޯޓު ގެމިއަދު  އެހުން ޓަށް ޯވޓަށްދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހުބަ

 ދަންނަވަން.

ޓް މާލިްއޔަތު އޮޑިްޓ ރިޕޯ އަހަރީވަނަ އަހަުރގެ  2008އަިދ  2007ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް އިްނލެންޑު ރެވެނިުއގެ  -5.20

ތު ޔައްވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްދެ ޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯ އިކުރައްވަ ކޮމިޓީން ދިރާސާ

ކޮަމންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ކޮމަންޫޑ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.، އްރިރުޤަ ކޮމިޓީގެ މު

 އަުރވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު
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  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އަހަރީ ވަނަ އަހަުރގެ  2008އަދި  2007ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް އިންެލންޑު ރެވެިނއުެގ ސް. އީ ރަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ށްގޮތަ ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި  މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓންޓް އޮޑިޓް ރިޕޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިޓަްށ ޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިްޗ  21ބަރު. ރި މެންއްޒަްތތެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

ލާެޙއް ޞްއެްއވެސް އި ށްޓަ. މި ރިޕޯ ދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްކުރުމަށްފަހު އެކަން އަޕްލޯޑް

މި  .ފަދައިން ފައިވާ ކުރިންވެްސ ދެންނެވި ަވގުތު ަކނޑައެޅިފަިއވަނީ ދެއްެކވުމަށްޓަށް ާވހަކަފުޅުނުވޭ. މި ރިޕޯލިބިފައެއް

ލަން. އިފުރުޞަތު ހުޅުވަްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެއްެކވުަމށް އެދިވަަޑިއގެންނެވުމަށް އިޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

ވާީތ އިނުަމށް އެދިވަަޑިއގެންފައްެކވުދެފުޅުޓަށް ވާހަކައާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު 

 ވެސް ަގީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަވޯޓު ގެމިއަދު  ޓަށް ޯވޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހުބަ

 ދަންނަވަން.

ުތ ކޮމިޓީްނ ޓް މާލިއްޔައޮޑިްޓ ރިޕޯ އްޞަޚާވަނަ އަހަރުގެ  2012އިދާާރގެ  ގެންދޫ ކައުންސިލުފާދިއްޕޮޅު ކުރެ -5.21

ޔަތު ކޮމިޓީެގ ދެްއވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯ އިކުރަްއވަދިރާސާ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު.، އްރިރުޤަމު

 އަރުވަން.އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުއަޙްމަދު ނާޝިދަށް 

 

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އޮޑިްޓ  އްޞަޚާަވނަ އަހަރުގެ  2012އިދާރާގެ  ގެންދޫ ކައުންސިލުފާދިއްޕޮޅު ކުރެރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

  އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް ށްގޮތަ  ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންޓް ރިޕޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިޓަްށ ޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިްޗ  21އްޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

އް ޙެ ލާޞްއެްއވެސް އި ށްޓަމި ރިޕޯ  .ދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްކުރުމަށްފަހު އެކަން އަޕްލޯޑް

މި  .ފަދައިން ފައިވާ ދެއްެކވުމަށް ަވގުތު ަކނޑައެޅިފަިއވަނީ ކުރިންވެްސ ދެންނެވިޓަށް ާވހަކަފުޅުނުވޭ. މި ރިޕޯލިބިފައެއް

ލަން. އިފުރުޞަތު ހުޅުވައަޅުަގނޑު ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެއްެކވުމަްށ އެދިވަަޑިއގެންނެވުމަށް އިޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

ވާީތ ަމށް އެދިވަަޑިއގެންފައިނުދެއްެކވުފުޅުޓަށް ވާހަކައާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯ( ކޮޅަކަށްފަހު)ވަގުތު 
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 ވެސް ަގީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަވޯޓު ގެމިއަދު  ޓަށް ޯވޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހުބަ

 ދަންނަވަން.

 2013ރޖީ ޕްރޮޖެކްޓު"ގެ އެނަމަންޓަލް  އެންަވޔަރަމޯލްޑިވްސް"ދާ ގަމުން ދަށުން ހިންވޯލްޑް ބޭންކު ލޯނު ެއހީގެ -5.22

ޓް މަޖިލީހަށް ޓް. މި ރިޕޯނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯ އިކުރަްއވަޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާ އޮިޑޓް ރިޕޯވަނަ އަހަރުގެ 

ކޮމަންޑޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ، ްއރިރުޤަޔަުތ ކޮމިީޓގެ މުެދްއވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްހުށަހަޅުއްވައި

 އަރުވަން.ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު ނާޝިދު.

 

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މަންޓަލް  އެންަވޔަރަމޯލްޑިވްސް"ދާ މުންނގައެީހގެ ދަށުން ހި ވޯލްޑް ބޭންކު ލޯނުރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 ށް ގޮތަ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންްޓ އޮޑިޓް ރިޕޯވަނަ އަހަރުގެ  2013ރޖީ ޕްރޮޖެކްޓު"ގެ އެނަ

 އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ސައިޓަްށ ޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިްޗ  21އްޒަްތތެރި މެންބަރު. ރިްއޔާ އި އާދެ! ޝުކު

ލާެޙއް ޞްއެްއވެސް އި ށްޓަ. މި ރިޕޯ ދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްކުރުމަށްފަހު އެކަން އަޕްލޯޑް

މި  .ފަދައިން ފައިވާ ންވެްސ ދެންނެވިނޑައެޅިފަިއވަނީ ކުރިދެއްެކވުމަށް ަވގުތު ކަ ކަފުޅުޓަށް ާވހަނުވޭ. މި ރިޕޯލިބިފައެއް

ލަން. އިފުރުޞަތު ހުޅުވައަޅުަގނޑު ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެއްެކވުމަްށ އެދިވަަޑިއގެންނެވުމަށް އިޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

ވާީތ ަމށް އެދިވަަޑިއގެންފައިނުެކވުއްދެފުޅުޓަށް ވާހަކަކު މި ރިޕޯއާދެ! އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު 

 ވެސް ަގީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަވޯޓު ގެމިއަދު  ޓަށް ޯވޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހުބަ

 ދަންނަވަން.

މިޓީން ޔަތު ކޮޓް މާލިއްޮއޑިޓް ރިޕޯއްޞަ ޚާ ވަނަ އަހަރުގެ 2012 ޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިުލގެ އިދާރާގެޕޮފާދިއް -5.23

ޔަތު ކޮމިޓީެގ ދެްއވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯ އިކުރަްއވަދިރާސާ

 މެންބަރު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު.، އްރިރުޤަމު

 އަރުވަން. އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުއަޙްމަދު ނާޝިދަށް

 

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:
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އޮޑިްޓ އްޞަ ޚާވަނަ އަހަުރގެ  2012 ޅު ހިންނަވަރު ަކއުންސިލުގެ އިދާރާގެޕޮފާދިއްަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ށްތަ ގޮ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންޓް ރިޕޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރުމަށްފަހު ސައިޓަށް އަޕްލޯޑްޓް މަޖިލީހުގެ ވެބް މި ރިޕޯަގިއ  2019މާރިްޗ  21ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ އި 

ނުވޭ. މި ލާޙެއް ލިބިފަެއއްޞްެއްއވެސް އި  ށްޓަޕޯ ރި. މިދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެވާނީ ހުރިހާ ިއްއޒަތްއެކަން 

ޓަށް މި ރިޕޯ .ފަދައިން ަފއިވާ ދެްއކެވުމަްށ ވަގުތު ކަނޑަެއޅިފަިއވަީނ ކުރިންވެސް ދެންނެވިޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

ލަން. އިފުރުޞަތު ހުޅުވަ އަޅުގަނުޑ އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދެްއކެވުމަށް އެދިަވަޑއިގެންެނވުމަށް އި ވާހަކަފުޅު

ވާތީ ަމށް އެދިވަަޑއިގެންފައިނު ދެއްކެވުފުޅުޓަށް ވާހަކަެއއްެވްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު 

 ސްވެ ަގީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަވޯޓު ގެމިއަދު  ޓަށް ޯވޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހުބަ

 ދަންނަވަން.

ޓް މާލިްއޔަތު އޮޑިޓް ރިޕޯއްަޞ ޚާ ވަނަ އަހަރުގެ  2012 ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ޑިަގންނކު ދޫމުލަވައްފު -5.24

ޔަތު ެދއްވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯ އިކުރައްވަ ކޮމިޓީން ދިރާސާ

ކޮަމންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  .ިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދުމަންޫޑ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެކޮ، އްރިރުޤަ ކޮމިޓީގެ މު

 އަުރވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އްަޞ ޚާ ވަނަ އަހަރުގެ  2012 ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ންިޑގަނވައްމުލަކު ދޫފު .ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ށްގޮތަ ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި  މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓންޓް އޮޑިޓް ރިޕޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރުމަށްފަހު އަޕްލޯޑް ޓަށްސައިޓް މަޖިލީހުގެ ވެބް ރިޕޯ މިަގިއ  2019މާރިްޗ  21ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ އި 

ނުވޭ. މި ލާޙެއް ލިބިފަެއއްޞްެއްއވެސް އި  ށްޓަ. މި ރިޕޯދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެވާނީ ހުރިހާ ިއްއޒަތްއެކަން 

ޓަށް މި ރިޕޯ .ފަދައިން ަފއިވާ ދެްއކެވުމަްށ ވަގުތު ކަނޑަެއޅިފަިއވަީނ ކުރިންވެސް ދެންނެވިޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

ލަން. އިފުރުޞަތު ހުޅުވަ އަޅުގަނުޑ އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ށް އެދިަވަޑއިގެންެނވުމަށް އި ވުމަދެްއކެވާހަކަފުޅު

ވާތީ ަމށް އެދިވަަޑއިގެންފައިނު ދެއްކެވުފުޅުޓަށް ވާހަކަެއއްެވްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު 
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 ވެސް ަގީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަވޯޓު ގެމިއަދު  ޓަށް ޯވޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހުބަ

 ދަންނަވަން.

ޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ އޮިޑޓް ރިޕޯއްޞަ ޚާ ވަނަ އަހަރުގެ  2012 ކައުންސިުލގެ އިދާާރގެ ޅު ގުރައިދޫމާލެ އަތޮ -5.25

ޔަތު ކޮމިޓީެގ ދެްއވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްވައިޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްޕޯޓް. މި ރިނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯ އިކުރަްއވަދިރާސާ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު.، އްރިރުޤަމު

 އަރުވަން.އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު

 

  ން:ޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ 

ޮއޑިްޓ ްއޞަ ޚާވަނަ އަހަުރގެ  2012 ަކއުންސިލުގެ އިދާރާގެ  ޅު ގުަރއިދޫމާލެ އަތޮ .ަރީއސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ށްގޮތަ  ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންޓް ރިޕޯ

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ސައިޓަށް ޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިޗް  21އްޒަްތތެރި މެންބަރު. ޝުކުިރއްޔާ އި ދެ، އާ

ލާެޙއް ޞްއެްއވެސް އި ށްޓަ. މި ރިޕޯ ދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެާވނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްކުރުމަށްފަހު އެކަން އަޕްލޯޑް

މި  .ފަދައިން ޅިަފިއވަނީ ކުރިންވެްސ ދެންނެވިަވގުތު ކަނޑައެދެްއކެވުމަށް ށް ވާހަކަފުޅުޓަނުވޭ. މި ރިޕޯލިބިފައެއް

ލަން. އިފުރުޞަތު ހުޅުވައަޅުަގނޑު ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެއްެކވުމަްށ އެދިވަަޑިއގެންނެވުމަށް އިޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

ިމ ވާތީ މަްށ އެދިަވޑަިއގެންފައިނުވުދެްއކެފުޅުޓަށް ވާހަކަ ރިޕޯއެްއވެްސ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު 

ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވޯޓު ގެމިއަދު ޓަށް ވޯޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހުބަރިޕޯޓުގެ 

 ދަންނަވަން. ެވސް ވާހަކަ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ޓްއޮޑިޓް ރިޕޯއްޞަ ޚާހަރުގެ ވަނަ އަ 2012 ކައުންސިުލގެ އިދާރާގެ ދޫތުލުސްޅު މާލެ އަތޮ -5.26

ޔަތު ކޮމިޓީެގ ދެްއވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯ އިކުރަްއވަދިރާސާ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއް ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު.، އްރިރުޤަމު

 އަރުވަން.ނާޝިދަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުއަޙްމަދު 

 

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އޮޑިޓް އްޞަ ޚާވަނަ އަހަރުގެ  2012 ކައުންސިލުގެ އިދާާރގެ ދޫތުލުސްޅު މާލެ އަތޮ .ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ށްގޮތަ  މެވިދިރާސާކުރަްއވައި ނިން ޓީންމާލިއްޔަތު ކޮމިޓް ރިޕޯ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިޓަށް ޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިޗް  21އްޒަްތތެރި މެންބަރު. ޝުކުިރއްޔާ އި އާދެ، 

އެއްވެްސ  ވެސް ށްޓަ. މި ރިޕޯންނަވާފަދަބަރުންނަށް ންތެރި މެއްޒަތްވާނީ ހުރިހާ އިކުރުމަށްފަހު އެކަން އަޕްލޯޑް

 ދެއްެކވުމަށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވަނީ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ޓަށް ވާހަކަފުޅުުނވޭ. މި ރިޕޯލާޙެއް ލިބިފައެއްޞްއި

ތު ފުރުޞައަޅުގަނޑު ބަރުންނަށް ްއޒަތްތެރި މެންދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންެނވުމަށް އިޓަށް ވާހަކަފުޅުމި ރިޕޯ .ފަދައިން

މަށް ދެއްެކވުފުޅުޓަށް ވާހަކައެއްވެސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯ ކޮޅަކަްށފަހު( )ވަގުތު ލަން. އިވަހުޅު

 ގެމިއަދު  ޓަށް ވޯޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯ ކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސް ހުބަމި ިރޕޯޓުގެ ވާީތ އެދިަވޑަިއގެންފައިނު

 ދަންނަވަން. ވެސް ގައި އޮންނާނެ ވާހަކަަގޑީ ވޯޓު

ޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ޮއޑިްޓ ރިޕޯއްޞަ ޚާވަނަ އަހަރުގެ  2012 ކައުންސިލުގެ އިދާާރގެޅު އަތޮ ހައްދުންމަތީ -5.27

މިޓީެގ ޔަތު ކޮދެްއވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯ އިކުރަްއވަދިރާސާ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު.ދާއިާރގެ  ކޮމަންޑޫ، އްރިރުޤަމު

 އަރުވަން.އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު

 

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އޮިޑްޓ ްއޞަ ޚާވަަނ އަހަރުގެ  2012 އިދާރާގެ ސިލުކަުއންޅު އަތޮ ހައްދުންމަތީ .ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ށްގޮތަ  ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންޓް ރިޕޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިޓަށް މަޖިލީހުގެ ވެބް ޓްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިޗް  21އްޒަްތތެރި މެންބަރު. ޝުކުިރއްޔާ އި އާދެ، 

އެއްވެްސ  ވެސް ށްޓަ. މި ރިޕޯދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެވާނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްކުރުމަށްފަހު އެކަން އަޕްލޯޑް

 ފަިއވާދެންނެވި ދެއްެކވުަމށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅިަފއިވަނީ ކުރިންވެސްޓަށް ވާހަކަފުޅުނުވޭ. ިމ ރިޕޯލާޙެއް ލިބިފަެއއްޞްއި

ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންެނވުމަށް އިޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯމި  .ފަދައިން

މަށް ދެއްެކވުފުޅުޓަށް ވާހަކައެއްވެސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯ ކޮޅަކަްށފަހު( )ވަގުތު ލަން. އިހުޅުވަ

 ގެމިއަދު ޓަށް ވޯޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނީނިމު މަރުހަލާ ގެސްހު ބަތީ ވާއެދިަވޑަިއގެންފައިނު

 ދަންނަވަން. ވެސް ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަވޯޓު
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"ކްލީން  ދާންވަމުރީޖން ހިންގަީހގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެްނަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެ -5.28

ޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އޮިޑޓް ރިޕޯވަނަ އަހަުރގެ  2013 "ގެމިޓިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓު އެނަރިޖީ ފޯ ކްލައިމެޓް

ޔަތު ކޮމިޓީެގ ދެްއވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯ އިކުރަްއވަދިރާސާ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ނާޝިދު.ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ، އްރިރުޤަމު

 އަރުވަން.އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު

 

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ރޖީން އެނަހީަގިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަަރންމަންޓް އެންޑް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެ .ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ޓް އޮޑިޓް ރިޕޯ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 "ގެ"ކްލީން އެނަރިޖީ ފޯ ކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓު ދާންވަމުހިންގަ

 އިްއަޒތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ށްގޮތަ ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިޓަށް ޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިޗް  21ބަރު. އްޒަްތތެރި މެންކުިރއްޔާ އި ޝުއާދެ، 

އެއްވެްސ  ވެސް ށްޓަ. މި ރިޕޯދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެވާނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްކުރުމަށްފަހު އެކަން އަޕްލޯޑް

 ރިންވެސް ދެންނެވި ގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވަނީ ކުދެއްެކވުމަށް ވަޓަށް ވާހަކަފުޅުުނވޭ. މި ރިޕޯލާޙެއް ލިބިފައެއްޞްއި

ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންެނވުމަށް އިޓަށް ވާހަކަފުޅުމި ރިޕޯ .ފަދައިން

މަށް ދެއްެކވުފުޅުޓަށް ވާހަކައެއްވެސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯ ކޮޅަކަްށފަހު( )ވަގުތު ލަން. އިހުޅުވަ

 ގެމިއަދު ޓަށް ވޯޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހު ވާތީ ބައެދިަވޑަިއގެންފައިނު

 ދަންނަވަން. ވެސް ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަވޯޓު

ން ޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއޮޑިޓް ރިޕޯ ޚާއްޞަ ަވނަ އަހަރުގެ 2012ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލު އިދާރާގެ  -5.29

ޔަތު ކޮމިޓީެގ ދެްއވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯވި ޮގތުގެ ރިޕޯނިންމެ އިކުރަްއވަދިރާސާ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނާޝިދު.، އްރިރުޤަމު

 އަރުވަން.ފުރުޞަތުއަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނުޑ 

 

  ޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަން

 ޓް އޮޑިޓް ރިޕޯ ޚާއްޞަ ވަނަ ައހަރުގެ 2012ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުްނސިލު އިދާރާގެ  .ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ހުށަހަޅަން. މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު  އިްއަޒތްތެރި ށްގޮތަ ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރުމަށްފަހު ސައިޓަށް އަޕްލޯޑްޓް މަޖިލީހުގެ ވެބް މި ރިޕޯަގިއ  2019މާރިްޗ  21ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ އި 

ނުޭވ. އްލާޙެއް ލިބިފައެޞްްއވެްސ އިއެ ވެސް ށް ޓަ. މި ރިޕޯދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންެތރި މެވާނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްއެކަން 

ޓަްށ މި ރިޕޯ .ފަދައިން ެދއްެކވުމަށް ަވގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވަނީ ކުރިްނވެސް ދެންނެވި ޓަށް ވާހަކަފުޅުމި ރިޕޯ

ލަން. އިފުރުޞަތު ހުޅުވަ އަޅުގަނުޑ އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދެްއކެވުމަށް އެދިަވަޑއިގެންެނވުމަށް އި ވާހަކަފުޅު

 މަރުހަލާ ގެސްހުވާތީ ބަމަށް އެދިވަަޑިއގެންފައިނުދެއްެކވުފުޅުވާހަކަތެރި މެންބަރަކު ެއއްވެސް އިްއޒަތްށްފަހު( ކޮޅަކަ)ވަގުތު 

 ދަންނަވަން. ވެސް ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާަހކަވޯޓު  ގެމިއަދު  ޓަށް ވޯޓަށް އެހުންދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ

ޓް މާލިްއޔަުތ އޮޑިޓް ރިޕޯ ޚާްއޞަ އަހަރުގެވަނަ  2012ސިލު އިދާރާެގ އުންކަރީ މަހިބަދޫ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބު -5.30

ޔަތު ެދއްވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯ އިކުރައްވަ ކޮމިޓީން ދިރާސާ

ޒަތްތެރި ކޮަމންޑޫ ދާއިާރގެ އިއް  ދު.ކޮމަންޫޑ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝި، އްރިރުޤަ ކޮމިޓީގެ މު

 އަުރވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ްއޞަ ޚާ ވަނަ އަހަރުގެ 2012އުންސިލު އިދާރާގެ ކަރީ މަހިބަދޫ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބު .ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ށްގޮތަ ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި  ޔަތު ކޮމިީޓންމާލިއް  ޓްއޮޑިޓް ރިޕޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސައިޓަށް ޓް މަޖިލީހުގެ ވެބްމި ރިޕޯަގއި  2019މާރިޗް  21އްޒަްތތެރި މެންބަރު. ޝުކުިރއްޔާ އި އާދެ، 

އެއްވެްސ  ވެސް ށްޓަ. މި ރިޕޯދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެހުރިހާ އިއްޒަތްވާނީ ކުރުމަށްފަހު އެކަން އަޕްލޯޑް

ފަިއވާ ދެއްެކވުަމށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅިަފއިވަނީ ކުރިންވެސް ދެންނެވިޓަށް ވާހަކަފުޅުނުވޭ. ިމ ރިޕޯލާޙެއް ލިބިފަެއއްޞްއި

ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެދިަވޑަިއގެންެނވުމަށް އިދެއްެކވުމަށް ޓަށް ވާހަކަފުޅުމި ރިޕޯ .ފަދައިން

ަމށް ދެްއކެވުފުޅުވާހަކައެްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އާދެ، ކޮޅަަކށްފަހު( )ަވގުތު ލަން. އިހުޅުވަ

 ގެމިއަދު ށް އެހުންވޯޓަވެސް ޓަށް ދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހު ވާތީ ބައެދިަވޑަިއގެންފައިނު

 ދަންނަވަން. ީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަގަ ވޯޓު

ޓް މާލިއްޔަތު އޮޑިޓް ރިޕޯ ާޚްއޞަ ވަނަ އަހަރުގެ 2012އުންސިލު އިދާރާެގ ކަދޫ ރީ މީދެކުނުބުނިލަންދެ އަތޮޅު  -5.31

ޔަތު އްވާނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްދެ ޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިޓް. މި ރިޕޯިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯ އިކުރައްވަ ކޮމިޓީން ދިރާސާ
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ކޮަމންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ކޮމަންޫޑ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.، އްރިރުޤަ ކޮމިޓީގެ މު

 އަުރވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ވަނަ އަހަރުގެ  2012އުންސިލު އިދާރާގެ ކަދޫ ރީ މީދެކުނުބުނިލަންދެ އަތޮޅު  .ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އިްއޒަތްެތރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު  ށްގޮތަ ދިރާސާކުަރްއަވއި ނިންމެވި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ޓް އޮޑިޓް ރިޕޯ ޚާއްޞަ

 ހުށަހަޅަން. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ކުރުމަށްފަހު ސައިޓަށް އަޕްލޯޑްޓް މަޖިލީހުގެ ވެބް މި ރިޕޯަގިއ  2019މާރިްޗ  21 މެންބަރު. ްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ އި 

ނުވޭ. މި ލާޙެއް ލިބިފަެއއްޞްެއްއވެސް އި  ށްޓަ. މި ރިޕޯދަންނަވާފަބަރުންނަށް ންތެރި މެވާނީ ހުރިހާ ިއްއޒަތްއެކަން 

ޓަށް މި ރިޕޯ .ފަދައިންަފއިާވ ރިންވެސް ދެންނެވިގުތު ކަނޑަެއޅިފަިއވަީނ ކުދެްއކެވުމަްށ ވަޓަށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯ

ލަން. އިފުރުޞަތު ހުޅުވަ އަޅުގަނުޑ އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދެްއކެވުމަށް އެދިަވަޑއިގެންެނވުމަށް އި ވާހަކަފުޅު

ވާތީ އިގެންފައިނު ަމށް އެދިވަޑަ ދެއްކެވުފުޅުވާހަކަމި ރިޕޯޓަށް ެއްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އާދެ، ކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު 

ވެސް  ަގީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަވޯޓު ގެމިއަދު  ޯވޓަށް އެހުންޓަށް ދަންނަވަން. މި ރިޕޯކަމަށް  ނިމުނީ މަރުހަލާ ގެސްހުބަ

  ދަންނަވަން.

 

 ށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަ . 6

 

  :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

. އެހެންވީމާ، ެއ ޓަށް އެހުން ދެން އޮތީށް ވޯތައްތަކަ އެހުމަށް ހުރި ކަން، ވޯޓަށ6ް ނަންބަރު ޖެންޑާއާދެ، އެ

ންނަށް ޒަތްތެރި މެންބަރުއިއް  . އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަަގއި 1:30 ގަނޑުމެން ގެންދާނީ މިއަދުގެމަސައްކަތް އަޅު 

ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ މައަށް މެދުކަނޑައިލީ. ވަރައާ ހަ 1:30 ފެށިގެން މަޖިލިސް ދަންނަވައިލާފައި މި ހިސާބުން

 މަދު ނާޝިދު.އްރިރު އަޙްޤަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މު

 

 ]އަށް 13:30އިން  10:17 ސްވަގުުތކޮޅު:ހު

 (ޤާސިމް އިބްރާހީމް ންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސްތުގައި އި)ރިޔާސަ
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 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ށްފަހު( ` ށް. )ވަގުތުކޮަޅކަލަން އަމީންޢާއްމަދެްއވުން އެދި ދަންނަވާއިވަދެ! ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސައާ `.

އާދެ، އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ، މިއަުދ  ން.އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑކޮޅުތަްއ ެޗކްކޮށްލަދެްއުވން އެދެ

ޖެހޭ ހަމަވާން 43؛ އާދެ، 42ތަ ނުވަ ންިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު 43ންޖެހޭ ވޯޓަށް ގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ނަގައަޅު

ންބަރަކު އެބަ މަދުވޭ. އާދެ، މިހާރު އެބަ ވަޑައިގަންަނވާ. ާއދެ، ދެ ބޭފުޅުން ހަމަވެއްޖެ. ފްލޯގައި. އަދި ދެ މެ މަޖިލީހުގެ

ެޔ އް. އި ، ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުޮކށްލަދެއްވުން އެދެންންވަޅުކޮށްއަރުނދުމަފުނޑު އަނެއްާކވެސް ހަގައާދެ، އެހެންވީމަ އަޅު 

 ރުވަން.ްސ އެްއ ބޭފުޅެްއގެ ކާުޑޮކޅު ެޗކުކޮށްނުލެިވގެންދިޔަކަްނ ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަވެ ވެސް އެގޮތަްށ ކޮންމެ

 ދަންނަވާލަމުން އަުޅގަނުޑ މަށްާކުޑކޮޅުތައް ޗެުކކޮށްލަދެްއވު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ، އަދިވެްސ ެއއް ފަހަރު 

 ނަން.މަސައްކަތް ފަށަިއގަންނާ

 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 އިދުތަކަށްގަވާ  ަގިއވާ 2ައދި  1ގެ ޖަދުވަލް (ނޫނުގާ ެބހޭ އިދުތަކާަގވާ  އްމު)އާ  2008/6 ނު ނަންބަރުނޫގާއާދެ! 

ްށ ގޮތަ ކުރައްަވއި ނިންމެވިސާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާގުޅޭ މައްސަލަ ގަވާ  ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ަގންނަވާފެނިވަޑައި މެންބަރުންނަށް އްޒަތްެތރި އިމެދު  ފާސްކުރެްއވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 45    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00     މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 45. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 46މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

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

 އިދުތަކާ ގަވާ  އްމު)އާ 2008/6 ނޫނު ނަންބަރުގާއެެހންކަމުން،  .45. ޖުމްލަ؛ 23. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ 45

 ،ގުޅޭ މައްސަލަ ރުމާކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުޢަމަލު އިދުތަކަށް ަގވާ ަގިއވާ 2އަދި  1ގެ ޖަދުވަލް (ނޫނުގާ ބެހޭ

ގުިޅގެން އެ ގާނޫުނގެ  މިގޮތަށް ފާސްވުމާފާސްވެއްޖެ. މަޖިލީހުން  ށްގޮތަ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިސާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާގަވާ 

 ނިޔަލަށް މަުހގެ އެޕްރީލުވަނަ އަހަުރގެ  2020ަގިއވާ ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ މުއްދަތު  2އަދި  1ޖަދުވަލު 

 ދަންނަަވން. ވެސް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ ކަުމގައި އިތުރުކުރުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލިއްޔަުތ މާ ރިޕޯޓު ްއޞަ އޮޑިޓު ގުޅޭ ޚާ  ހައުސް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާގޭޓް އިޖަލުގެ ވަށަިއގެން ފެންސް ޖެހުމާ މާފުށީ ކ.

ރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ އްޒަތްތެއިމެދު  ފާސްކުރުމާށް ގޮތަ ނިންމެވިކުރައްަވއި ސާކޮމިޓީން ދިރާ

 .ވޯޓުދެްއވުން އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯ



28 

 

 00 ރުންގެ އަދަދު: ބަ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެން

   40     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

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

 . ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކ40ު. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 44މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ؛ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދުދޭން ބޭނުންނުވާ . ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުނެތް

އި ޖަލުގެ ވަށަިއގެން ފެންސް ޖެހުމާ މާފުށީ ކ.ެއހެންކަމުން،  .40ލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 40

 ހުން މަޖިލީ ށް ގޮތަ ނިންމެވިކުަރއްަވއި ސާމިޓީން ދިރާކޮ ރިޕޯޓު  އްަޞ ޮއޑިޓުޭޅ ޚާގު ހައުްސ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގޭޓް

 ސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ފާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިންމެވި އިވަނަ އަހަރުގެ ޮއިޑޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  2011ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްެގ 

 ންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްުވން އެދެން.ތެރި މެންބަރުމެދު އިްއަޒތް  ފާސްކުރުމާގޮތަށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    :ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދުފެންނަ ކަމަށް 

 00    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް 

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 38        :ޖުމްލަ

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

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

ކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރ38ަ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 44މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 1ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

އެހެންކަމުން، ަވީޒފާއާ ބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ  .38؛ ލަ. ޖުމު 20. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 38އަދަދު؛ 

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ވިޓީން ދިރާސާކުރަްއވާ ނިންމެވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ިރޕޯޓު ކޮމ2011ި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑްޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012ކައުންސިލުެގ އިދާާރގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭަދފުށީ

ިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަމެދު އިއްޒަތްތެ ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   37     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 37        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 37. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 46މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 2ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދދު؛ ން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭ

 އޭދަފުށީ ރީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބު، އެހެންކަމުން .37ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 37އަދަދު؛ 

ނިންމެވި ގޮތަްށ  އިވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ 2012އިދާރާގެ  ގެކައުންސިލު 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުގެ ޚާްއޞަ އޮިޑޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012 އިދާާރގެ ގެފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ަކއުންސިލު 

ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ނިންމެވި އިކުރަްއވަދިރާސާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   40     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ
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 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްބެވި  . ހާޒިުރވ85ެލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެްނމެއަކު ނެގުުނ ވޯުޓގެ ނަތީާޖ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު އާދެ!

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 40. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 46މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

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

 ގެއެހެންކަމުން، ފާިދއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލު  .40ލަ؛ މު. ޖ21ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 40އަދަދު؛ 

ގޮތަށް މަޖިލީހުން  ވިނިންމެ އިއަހަރުގެ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ވަނަ  2012އިދާރާގެ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިންމެވި އިވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮިޑޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ 

 ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.  ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00  ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް

   43     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 43        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 43ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް 46މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

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

ވަނަ އަހަރުެގ  2007ވެހިރާއްޖޭގެ ަހިއކޯޓުގެ ދިއެހެންކަމުން،  .43ލަ؛ ޖުމު .22. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ 43

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ގޮތަްށ  ނިންމެވި އިއަހަރީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ފާސްކުރަްއވަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އިވަނަ އަހަރުގެ ާޚްއޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 2012މާލެ އަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލުގެ 

 ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުާމ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ނިންމެވި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ަބރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުެދއްވި މެންވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   41     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 41        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 41. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 46މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ ވޯޓު . 1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި 

 2012އެހެންކަމުން، މާލެ އަތޮުޅ ހުރާ ކައުންސިުލގެ  .41ލަ؛ . ޖުމ21ުފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛  .41އަދަދު؛ 

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ނިންމެވިއި ކުރަްއވަ ދިރާސާވަނަ އަހަރުގެ ާޚއްޞަ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ަވނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012ތޮޅު ކައުްނސިލުގެ އިދާާރގެ މުލަކު އަތޮޅު އަ

ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖި

 46    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 41    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:

   41     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 41        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެ ިތއްބެިވ . ާހޒިރ85ުލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 41. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 46މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ މެންބަރަކު ވެސް ނެތް. ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

އަޮތޅު ކައުންސިުލގެ  ،އެހެންކަމުން، މުލަކު އަތޮޅު .41ލަ؛ . ޖުމ21ުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްކ41ުއަދަދު؛ 

ގޮތަށް މަޖިލީހުން  މެވިނިން އިވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  2012އިދާރާގެ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުގެ ޚާްއޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު  2012އިދާާރެގ  ގެނިލަންދޫ ކައުންސިލު ބުރީނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރު

ގޮތަށް ފާސްކުރެްއުވމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  ނިންމެވި އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01  އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ

   40     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 40ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 46މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 1ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

ނިލަންދޫ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ނިލަންދެއެހެންކަމުން،  .40ލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 40؛ އަދަދު

ސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަްށ ވަނަ އަހަރުގެ ާޚއްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާ 2012އިދާާރގެ  ގެކައުންސިލު 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ވަނަ އަހަުރގެ ާޚއްަޞ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް މާލިްއޔަތު  2012އިދާރާގެ ގެ ވަިއަކރަދޫ ކައުންސިލު  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ

ތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ މެދު އިއްޒަތް މާްއވު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ޓުދެްއވުންވޯ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 01  ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

   40     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 40. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 44މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ިރވި މެންބަރުންެގ . ވޯުޓގައި ަބއިވ1ެރުންގެ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

ވައިކަރަދޫ  އެހެންކަމުން، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ .40ލަ؛ . ޖުމ21ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 40އަދަދު؛ 

ސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަްށ ވަނަ އަހަރުގެ ާޚއްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާ 2012އިދާާރގެ  ގެކައުންސިލު 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ވަނަ އަހަރުެގ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން  2011މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންްސ ެއންޑް ނެޝަނަލް ސެިކއުރިީޓެގ 

ރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަ މާްއވުދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ

 ދެން. ދެްއވުން އެވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް 

 00 ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

   38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 38        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 38. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

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

ނަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަ ެއހެންކަމުން، .38ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 38

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ވަނަ އަަހރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތަށް 2011ސެކިއުރިީޓގެ 

  

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ވަނަ އަހަރުގެ އަަހރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަުތ  2007އޭިވއޭޝަންެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  މާްއވު ން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެކޮމިޓީ

 ން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން 

   37     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 37        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 37. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ  .1ންގެ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

މިނިްސޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އެްނޑް  އެހެންކަމުން، .37ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 37އަދަދު؛ 

ކުރަްއވައި ނިންެމވި ގޮތަްށ ޮއިޑޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާ  އަހަރީ ވަނަ އަހަރުގެ 2007އޭިވއޭޝަނުެގ  ސިވިލް

 ވެއްޖެ. މަޖިލީހުން ފާސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2007 ގެޓްސްއިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާ ،ލީގަލް ރިފޯމްކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މެދު އި މާްއވުގޮތަްށ ފާސްކުރެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

 ދެއްވުން އެދެން.ިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެނިވަޑަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    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:
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. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85 އަދަދު؛ ލަނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަން

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 39. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ ވެސް އްވި މެންބަރަކު ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެނެތް. ވަކި 

 ،ކުރީގެ މިިނސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމްއެހެންކަމުން،  .39ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 39އަދަދު؛ 

 ކުރައްަވއި ނިންމެވިކޮމިޓީްނ ދިރާސާ ،ގެ ައހަރީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުވަނަ އަހަރު 2007އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްްސގެ 

 ފާސްވެއްޖެ.  ގޮތަށް މަޖިލީހުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2007 ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ ކުރީގެ

 ށް ންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރަްއވައި ނިންމެވިދިރާސާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 01 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 36. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ . 1ންގެ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ  ކުީރގެއެހެންކަމުން،  .36ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 36އަދަދު؛ 

މަޖިލީހުން ގޮތަށް  ްއވައި ނިންމެވިކުރަޮއޑިޓު ރިޕޯުޓ، ކޮމިޓީން ދިރާސާއަހަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2007 ގެއެންޑް ފެމެލީ

 ފާސްވެއްޖެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮޑިޓު ރިޕޯޓު،  ވަނަ އަަހރުގެ އަހަރީ 2007ގެ ސްރީޒް އެގްރިކަލްޗަރ އެްނޑް މެރިން ރިސޯސަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގޮތަްށ ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އި ކުރަްއވައި ނިންމެވިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 39. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ކު ނެތް. ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ  ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް 

ރީޒް އެގްރިކަްލޗަރ އެހެންކަމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަ .39ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 39

ގޮތަށް  ކުރަްއވައި ނިންމެވިސާ ރިޕޯޓު، ކޮމިޓީން ދިރާވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓު 2007ސްގެ ސައެންޑް މެރިން ރިސޯ

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުަރއްަވއި ވަަނ އަހަުރގެ ައހަރީ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު، މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާ 2007 މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއޑިުއކޭަޝންގެ

 ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުާމ މެދު އިއްޒަ ނިންމެވި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 38        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 38. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 1ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ ތަކަށް ވޯނެތް. ަވކި ގޮ ންގެ އަދަދު؛މެންބަރު

އެހެންކަމުން، މިނިސްޓްރީ  .38. ޖުމްލަ؛ 20. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 38ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ގޮތަށް  ރަްއވަިއ ނިންމެވިކުރާސާ ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮިޑޓު ރިޕޯޓު، ކޮމިޓީން ދި 2007އޮފް ެއޑިުއކޭޝަންެގ 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮޑިޓު ރިޕޯޓު، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ވަަނ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ 2012އިދާރާގެ  ގެފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ަކއުންިސލު

ންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަްށ ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެ ކުރަްއވައި ނިންމެވިދިރާސާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެ

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތުން 
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. ާ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 1ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯ ންގެ އަދަދު؛މެންބަރު

އެހެންކަމުން، ފުވައްމުލަުކ  .36ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 36ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ކުރަްއަވއި ނިންމެވި ދިރާސާ ވަނަ އަހަރުެގ ޚާްއޞަ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު، ކޮމިޓީން  2012އިދާރާެގ  ގެލު އަތޮޅު ކައުންސި

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012އިދާރާގެ  ގެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލު ފެލިދެ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަްށ ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި ކުރަްއވައި ނިންމެވިދިރާސާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00     މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   36     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 36. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 41މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ރަކު ނެތްކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަބޭނުންނުވާ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން 

އިދާާރެގ  ގެއެހެންކަމުން، ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލު .36ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 36

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. އި ނިންމެވިކުރަްއވަވަނަ އަހަުރގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު، ކޮމިޓީން ދިރާސާ 2012

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރަްއވަިއ ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު، މާިލއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާ 2007ކޮމިޝަްނގެ  ސްއިލެކްޝަން

 ވާ ގޮތަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުާމ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ނިންމެވި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 34    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01  ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި

   34     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 34        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 34. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 40މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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. ވޯުޓަގއި 1ެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުނެތް. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ  ންގެ އަދަދު؛މެންބަރު

 ސް އެހެންކަމުން، އިލެކްޝަން .34ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 34ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ޖިލީހުން ކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް މަވަނަ ައހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު، ކޮމިޓީން ދިރާސާ 2007ކޮމިޝަންގެ 

 ސްވެއްޖެ.ފާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2008އަދި  2007އޮފް އިންލެންޑު ރެވެނިުއގެ  ޑިޕާޓުމަންޓް

ށް ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 39    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   37     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 37        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 37. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 



46 

 

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

 2007އެެހންކަމުން، ޑިޕާޓުމަންޓު އޮފް ިއންލެންޑު ރެވެނިުއގެ  .37ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ ައދަދު؛ 37

 ން ފާސްވެއްޖެ. ނިންމެވި ގޮަތށް މަޖިލީހު ވަނަ އަހަރުގެ ައހަރީ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި 2008އަދި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ އަހަރުެގ ޚާއްަސ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012އިދާާރގެ  ގެފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންިސލު

 ވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށްދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނި

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 34    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00  ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް

   34     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 34        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 34. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަނެތް. ވަކި 
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އިދާާރެގ  ގެ އެހެންކަމުން، ފާދިއްޕޮޅު ކުެރންދޫ ކައުންސިލު .34ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 34

 އްޖެ. ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެވަނަ އަހަުރގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު  2012

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  2013ގެ "ކްޓުޖެމޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަމަންޓަލް އެނަރޖީ ޕްރޮ" ގަމުންދާއެހީގެ ަދށުން ހިނ ވޯލްޑު ބޭންކު ލޯނު

ިއއްޒަތްތެިރ ުކރެއްވުމާ މެދު ފާސް މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮތަށް ރިޕޯޓު އަހަރުގެ އޮޑިޓު 

 ންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. މެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 35    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   35     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 35        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 35. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 40މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ ވެސް  ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކުން ބޭނުންނުވާ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭ

އެހެންކަމުން، ވޯލްުޑ ބޭންކު ލޯނު އެީހގެ ދަށުން  .35ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 35އަދަދު؛ 
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ކޮމިޓީން ރިޕޯޓު ރުގެ އޮޑިޓު ވަނަ އަހަ 2013 ގެ"ކްޓުޖެމޯލްޑިވްސް ެއންވަޔަރަމަންޓަލް އެނަރޖީ ޕްރޮ"ގަމުންދާ ހިނ

 ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012އިދާާރގެ ކައުްނސިލްގެ ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު 

މެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ދިރާސާކުރަްއވައި ނިން

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަ

 39    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   37     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 37        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

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

ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް 37. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ  ވެސް ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކުނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ 

 ަކއުންސިލްގެ އެހެންކަމުން، ފާދިއްޮޕޅު ހިންނަވަރު .37ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާްސކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 37އަދަދު؛ 
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 ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ވަނަ އަހަުރގެ ޚާްއސަ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު 2012އިދާރާގެ 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012އިދާރާގެ  ގެފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ަކުއންސިލު

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ ނިންމެވި އިްއވަދިރާސާކުރަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 34    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 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

މަށް ވޯޓުދެްއިވ . ުނފެންނަ ކ34ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 1ދު؛ ނެތް. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަ ންގެ އަދަދު؛މެންބަރު

އެހެންކަމުން، ފުވައްމުލަުކ  .34ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 34ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 



50 

 

 ނިންމެވި އިއޮޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  ވަނަ އަހަރުގެ ާޚއްޞަ 2012އިާދރާގެ  ގެލު ދޫނޑިގަން ކައުންސި

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012އިދާާރގެ  ގެކައުްނސިލު މާލެ އަތޮޅު ގުރައިދޫ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  ވުމާއް ގޮތަށް ފާސްކުރެ ނިންމެވި އިސާކުރަްއވަދިރާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ލަ:ޖުމް

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ 36. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 38މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ
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އިދާރާެގ  ގެންސިލު ެއހެންކަމުން، މާލެ އަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައު .36ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 36

 ހުން ފާސްވެއްޖެ.ގޮތަށް މަޖިލީ ނިންމެވި އިވަނަ އަހަުރގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަ 2012

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ އަހަރުގެ ާޚއްޞަ އޮިޑްޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން  2012އިދާރާގެ  ގެމާލެ އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުްނސިލު

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  ވުމާއް ގޮތަށް ފާސްކުރެ ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ޓުދެްއވުން އެދެން.ވޯ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38    ގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުން

 35    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   35     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18       ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް

 35        ޖުމްލަ:

  ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 35ްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދ38ެމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ވެސް ނެތް. ވޯޓުަގއި  ންގެ އަދަދު؛މެންބަރު

ލެ އަތޮޅު އެހެންކަމުން، މާ .35ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 35ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 
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 ނިންެމވި އި ވަނަ އަހަރުގެ ޚާްއޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ 2012އިދާރާގެ  ގެތުލުސްދޫ ކައުންސިލު

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ގޮތަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔަތު ކޮމިޓީްނ ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއް 2012އިދާާރގެ  ގެއަތޮޅު ކައުންިސލު ހައްދުންމަތީ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  ވުމާއް ގޮތަށް ފާސްކުރެ ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ 

 38    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   36     ންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެ

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 36. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 38ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

 ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައިނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު
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އިދާާރގެ  ގެއެހެންކަމުން، ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލު .36ލަ؛ . ޖުމ19ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 36

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ނިންމެވި އިވަނަ އަހަުރގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަ 2012

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޯ ކްލީން އެނަރޖީ "މުންދާ ވަ ން ހިންގަްނޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ އެހީަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަވޯލްޑް ބޭންކު 

 އިުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަ 2013ގެ "ކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓު

 ްއވުން އެދެން.މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުދެ ވުމާ އް ގޮތަށް ފާސްކުރެ ނިންމެވި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 38    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 35    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   35     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 35        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ރުވެ ިތއްބެިވ . ާހޒ85ިލަ އަދަދު؛ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 35. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 38މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ވެސް ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ  ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް

ގެ އެހީަގއި މިނިސްޓްީރ އެހެންކަމުން، ވޯލްޑް ޭބންކު .35ލަ؛ . ޖުމ18ުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 35އަދަދު؛ 
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ގެ "ކްލައިމެްޓ މިޓިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓު ކްލީން އެނަރޖީ ފޯ"ދާ މުންވަން ހިންގައޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންްޑ އެނަރޖީ

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ނިންމެވި އިްއވަ ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަ 2013

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަަނ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮިޑްޓ ރިޕޯ 2012ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލު އިދާރާގެ 

މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް މެދު އިއްޒަތްތެރި  ވުމާއް ގޮތަށް ފާސްކުރެ ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެން

 38    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   36     ވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބައި 

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        :ޖުމްލަ

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނ36ު. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 38މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ވެސް ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ 

 ގެ  ކައުންސިލުއެހެންކަމުން، ހަްއދުންމަތީ ގަމު .36ލަ؛ . ޖުމު 19ންވާ އަދަދު؛ . ފާސްކުރުމަށް ބޭނ36ުއަދަދު؛ 
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ގޮތަށް މަޖިލީހުން  ނިންމެވި އިވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  2012ގެ އިދާރާ

 ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2012އިދާރާގެ ކައުންސިލު  އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ އަރި

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  ވުމާއް ގޮތަށް ފާސްކުރެ ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   32     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 32        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 32. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 38މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ 1 ؛ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދުނެތް. ވަކި 

އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ  އަރި، އެހެންކަމުން .32ލަ؛ . ޖުމ17ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 32އަދަދު؛ 
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ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް އްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ވަނަ އަހަރުގެ ޚާ  2012 އިދާރާގެ  ގެކައުންސިލު 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުންވާހަކަެދއްެކވުން:

ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އާދެ! ފަހު ވޯޓު.  އޮތީ މިއަުދެގ އެންމެ އާދެ! ދެން މި

މާ މެދު އްވުދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން  ވަނަ އަހަުރގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓ2012ު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 37    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 35    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   35     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 35        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 35. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 37މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ވެސް ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ 

ނިލަްނދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ  އެހެންކަމުން، .35. ޖުމްަލ؛ 18. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 35އަދަދު؛ 
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ގޮތަށް  ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމިކޮމިޓީން  ރިޕޯޓު ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު 2012ކައުންސިްލގެ އިދާރާގެ 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ހެން މަސައްކަތް . އިތުރު އ7ެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމެއް  އެޖެންޑާ އައިޓަްމގެ ދަށުން ެއއްވެްސ ކަެމއް އިތުރު  މި. އިތުުރ އެހެނިހެން މަސައްކަތް ،7އާދެ، މިހާހިސާބުން 

 ނެތް.

 ނިންމުން 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

މި ވިސްނަނީ.  މަށްމިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލު މަށް،ލުއާދެ! އެހެންކަމުން، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު މަޖިލިސް ނިންމާ

 ޖަހާއިރު.  9ހެނދުނު  ގެވާ ބުދަ ދުވަހު  2019އެޕްރީުލ  17ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  އާދެ! 

    

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل حمدوال

______________________ 




