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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 2013/1/10/އޖ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:            
 

 

  ޖަލްސ   ވަނަ  10ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ޖަލްސ :

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ދުވަސް އަންގ ރަ  ،2013މ ޗް  26  :ތ ރީޚު 

 4141 ލ  އ  ޖުމ ދަލް  14 

 ގައި  9:00ހެނދުނު  ގަޑި:
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 ދުޢާ .4
 

 ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم"

 މަޖިލިސް ފެށުނީ" - وااله

 

 ވުން ޒިރީ އިއް ހ  ޖަލްސ ގެ  .2
 

 މ އި ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުން އެޖެންޑ  އިޢުލ ނުކުރު ދުވަހުގެ  .4
 

 (2144/4/41އޖ/ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:) އެޖެންޑ  އިޢުލ ންކުރުން 4.4
 

 ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުން 4.2

 

 އަންގ  އެންގުން ރިޔ ސަތުން  .1
 

 

 ސުވ ލު  .5
 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .6
 

 ޤަރ ރު އި މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލ   .7
 

)ަރއްޔިތުންގެ  2144/5މަޢުޞ މް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނ ނު ަނންބަރު هللا ކެލ  ދ އިރ ގެ މެންބަރު ަޢބްދު 7.4
 އިއްވުމުގެ  ކިޔުން ގެ ފުރަތަމަމަޖިލީހުގެ އިމްތިޔ ޒުތަކ އި ބ ރުަތކުގެ ޤ ނ ނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުގެ ބިލު

 އިއްވުން  މަޖިލީހަށް ސުރުޚީ ބިލުގެ އެ ގޮތުން

 

 ކުށެއް އިޞްލ ޙުކުރުން  ކުރިން ތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ  ބިލެއްގެ  .8
 

  އިބްތިދ އީ ބަހުސް  .9
 

 2118/44ޤ ނ ނު ަނންބަރު  ،ކުޑަހުވަދ  ދ އިރ ގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު އ މިރު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  9.4
 )އިންތިޚ ބުތަކ ބެހޭ ޢ ންމު ޤ ނ ުނ( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 
 
 
 
 
 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  .41
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 24ނުއަސ ސީގެ މިލަންދ  ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަީލ ރިޒ  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ދިވެިހރ އްޖޭގެ ޖުމްހ ރިއްޔ ގެ ޤ ނ  41.4
ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ިލބުމަކީ އަސ ސީ ޙައްޤެއް ކަމުގައި 
ބަޔ ންކޮށްފައިވ ހިނުދ، ރައްޔިތުންނަށް އަސ ސީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދައުލަުތން ދެމުންގެންދ  

ރުކޮށްދިނުމުގައި، އެކަށީގެންވ  ޚަރަދެއް ދައުލަތުން ކުރަމުން އ ސަންދަ ނިޒ މުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯ
ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ނިަކމެތި ހ ލުގައި ޖެހިފައިވ  އެތަކެްއ ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއް ރ އްޖެއ އި ރ އްޖޭން 

ުދމުގެ ގޮތުން ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެނދުމަތި ކުރެވި ނިކަމެތި ހ ލުގައި މިކަމަށް އެކަށޭނަ ހައްލެއް ހޯ
 ކުރިއަށްގެންދެވުން  ބަހުސްގެ ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު

 
)ލޯކަލް  2141/41ހިތަދ  ދެކުނު ދ އިރ ގެ މެންބަުރ ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނ ނު ނަްނބަރު  41.2

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ގެ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚ ބުގެ ޤ ނ ނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުެގ ބިލު

 
ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، ވިލުފުށި ދ އިރ ގެ މެންބަރު ރިޔ ޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނ ނު ނަންބަުރ  41.4

 ބަހުސްގެ ޤ ނ ނު( އަްށ އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ބޭންކިންގއ ބެހޭ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ 2141/21

 ކުރިއަށްގެންދެވުން 

 
 މީހުން ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، މުޖްތ ޒް މުޙަންމަދު މެންބަރު ދ އިރ ގެ ހަނިމ ދ  ފަރ ތުން، ރުގެސަރުކ  41.1

 ކުރިއަށްގެންދެވުން  ބަހުސްެގ ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ ޓްރެފިކްކުރުން

 
ދިވެހިރ އްޖޭގެ ) 2119/8ގުރައިދ  ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ރިޒ  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނ ނު ނަްނބަރު  41.5

 ގެ ބަހުްސ ކުރިއަށްގެންދެވުން ޕެންޝަނ ބެހޭ ޤ ނ ނު( އަށް ިއޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 
 ޖިނ އީ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، މުޙަންމަދު އަޙްަމދު ރުމެންބަ ދ އިރ ގެ ނައިަފރު ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، 41.6

 ގެ ަބުހސް ކުރިއަށްގެންދެވުންބިލު ބަދަލުކުރުމުގެ އެހީތެިރކަން ޤ ނ ނީ މައްސަލަތަކުގައި

 
ބަކުރު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ހުޅުލޭގައި އޮންނަ ދިވެހިރ އްޖޭގެ މ ވަށު ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމ ލް އަބ  41.7

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ގެ ބަހުސް ބައިނަލްއަޤްވ މީ ވައިގެ ބަނދަރު ޙިމ ޔަތްކުރުމުގެ ބިލު

 
އި އެއ ގުޅޭ ޕައިރަސީއ ، ރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، މ މިގިލި ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޤ ސިމް އިބްރ ހީމް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ސަ 41.8

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ގެ ތަކުގެ ބިލުއެހެން ކުށް

 
 
 
 
 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .44
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http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Ali%20Riza_Aasandha%20Qaraaru.pdf
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http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Ali%20Riza_Aasandha%20Qaraaru.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Ali%20Riza_Aasandha%20Qaraaru.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/LC%20inthihaabu%20Qanoon_Islaah%20Bill_Hassan%20Lathyf.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/LC%20inthihaabu%20Qanoon_Islaah%20Bill_Hassan%20Lathyf.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Banking%20Qanoon%20Islaah%20Bill_Riyaz.R.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Banking%20Qanoon%20Islaah%20Bill_Riyaz.R.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Meehun%20Traffic%20kurun%20Huttuvumuge%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Meehun%20Traffic%20kurun%20Huttuvumuge%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Pension%20Islaah%20Bill_I%20Riza.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Pension%20Islaah%20Bill_I%20Riza.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Jin'ee%20Massalathakugai%20Qanooni%20Eheetherikan%20Badhalukurumuge%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Jin'ee%20Massalathakugai%20Qanooni%20Eheetherikan%20Badhalukurumuge%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Hulhuleygai%20onna..bainal%20agvaami%20vaige%20bandharu..Bill_Jamaal.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Hulhuleygai%20onna..bainal%20agvaami%20vaige%20bandharu..Bill_Jamaal.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Piracy%20Bill_Gov_Qasim.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Piracy%20Bill_Gov_Qasim.pdf


 4 

 ވިޔަފ ރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ބިލު، އިޤްތިޞ ދީ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ ކޮމިޓީ  44.4
 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޢ ޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ނިމި މަރުޙަލ 

 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފ ީރގެ ބިލު، އިްޤތިޞ ދީ ކޮމިީޓްނ ދިރ ސ ކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ  44.2
 ހުށަހެޅުއްވުން ރިޢ ޔަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ނިމި މަރުޙަލ  ކޮމިޓީ

 

 1122/8ޔަންުކރެއްވުމަށްޓަކައި ޤ ނ ނު ނަންަބރު ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައް 44.4
ަވނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ  ގޮތުގެމަިތން ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔ   18)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤ ނ ނު( ގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވ ފައިވ  ނަންފުޅުތައް އިޤްތިޞ ދީ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ 
 ހުށަހެޅުއްވުން  ޓްރިޕޯ

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .42
 

)ިދވެހިރ އްޖޭގެ  2141/7ޤ ނ ނު ަނންބަރު  ރިޔ ޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ވިލުފުށި ދ އިރ ގެ މެްނބަރު 42.4

މަޖިލީހުްނ  އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުސ ލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނ ނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
 ބަލައިގަތުމަށް ވޯަޓށް އެއްސެވުން
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 ނިންމުން

 މަޖިލިސް ނިމުނީ" - العالمين رب هلل والحمد" 
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