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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 2013/1/14/އޖ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:            
 

 

  ޖަލްސ   ވަނަ  14ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ޖަލްސ :

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ދުވަސް ބުދަ  ،2013 އޭޕްރީލް  3  :ތ ރީޚު 

 4141 ލ  އ  ޖުމ ދަލް  22 

 ގައި  9:00 ހެނދުނު  ގަޑި:

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 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
 

 77/74ދ އިރ ގެ މެންބަރު ރިޔ ޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނ ނު ަނންބަރު ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، ވިލުފުށި  7.4
)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ރ އްޖޭންބޭރަށް ފުރ  ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗ ޖް 

ގެ ސުރުޚީ ބިލު ފުރަތަަމ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެގެ ނެގުމ ބެހޭ ޤ ނ ނު( އަށް ިއްޞލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
 މަޖިލީހަށް އިއްވުން 

)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ރ އްޖޭންބޭރަށް ފުރ  ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް  77/74ޤ ނ ނު ނަންބަރު 
 ސަރވިސް ޗ ޖް ނެގުމ ބެހޭ ޤ ނ ނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 

ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ  ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، ވިލުފުށި ދ އިރ ގެ މެންބަރު ރިޔ ޒް  7.2
 ގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން ބިލުފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ގެ ބިލު

 އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ބިލު 

 

ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، ވިލުފުިށ ދ އިރ ގެ މެންބަރު ރިޔ ޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޮކމިއުނިކޭޝަންސް  7.4
 ގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުންބިލުފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ގެ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބިލު އޮތޯރިޓީ

 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބިލު 
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ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، ވިލުފުިށ ދ އިރ ގެ މެންބަރު ރިޔ ޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، އިންފޮމޭޝަްނ  7.1
 ގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން ބިލުފުރަތަމަ ކިުޔން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ގެ ބިލުޓެކްނޮލޮޖީގެ 

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބިލު 

 

ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، ވިލުފުށި ދ އިރ ގެ މެންބަރު ރިޔ ޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ދިވެހިރ އްޖޭގެ  7.5
 ގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން ބިލުފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ގެ ތަފ ސްހިސ ބުގެ ބިލު

 ދިވެހިރ އްޖޭގެ ތަފ ސްހިސ ބުގެ ބިލު 

 

 ކުށެއް އިޞްލ ޙުކުރުން  ކުރިން ތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ  ބިލެއްގެ  .7
 

  އިބްތިދ އީ ބަހުސް  .9
 

އ އިލ އ ބެހޭ ) 2111/1ވ ، ޤ ނ ނު ނަްނބަރު ހިތަދ  ދެކުނު ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވ ފައި 9.4

 ޤ ނ ނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުުމގެ ބިލު 

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  .41
 

 2117/44ޤ ނ ނު ނަންބަުރ  ،ވ ފައިވ ކުޑަހުވަދ  ދ އިރ ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އ މިރު ހުށަހަޅުއް 41.4
 ކުރިއަށްގެންދެވުން ގެ ބަހުސް )އިންތިޚ ބުތަކ ބެހޭ ޢ ންމު ޤ ނ ުނ( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 
ހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނ ނު ނަްނބަރު ވިލުފުިށ ދ އިރ ގެ މެންބަރު ރިޔ ޒް ރަޝީދު ހުށަ ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، 41.2

ގެ ބަހުސް ޤ ނ ނު( އަްށ އިޞްލ ޙު ގެނައުމުެގ ބިލު މިނިވަންކަމުގެ އެއްވެއުޅުމުގެ )ޞުލްޙަވެރިކަމ އެކު 2144/4
 ކުރިއަށްގެންދެވުން 

 
)ޕްރީ ސްކ ލް  2012/1ނަްނބަރު ލޮޅު ދެކުނު ދ އިރ ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލ ފް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނ ނު ގަ 41.4

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސް ގެ ހިންގުމުގެ ޤ ނ ނު( ައށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 
 2119/9ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނ ނު ނަްނބަރު ވިލުފުށި ދ އިރ ގެ މެންބަރު ރިޔ ޒް ރަޝީދު  41.1

)ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔ ކަން ކޮށްފައިވ  މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކ ތެރިކަމ އި ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ ޤ ނ ުނ( އަށް އިޞްލ ޙު 
 ކުރިއަށްގެންދެވުން ގެ ބަހުސް ބިލުގެނައުމުގެ 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .44
 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .42
 

 ޖިނ އީ  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، މުޙަންމަދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދ އިރ ގެ ނައިފަރު ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، 42.4
 މަޖިލީުހން ބަލައިގަތުމަށް ޯވޓަށް އެއްސެވުން ބިލު ބަދަލުކުރުމުގެ އެހީތެިރކަން ޤ ނ ނީ މައްސަލަތަކުގައި

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Aailaa%20aa%20behey%20gaanoonah%20islah%20genaumuge%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Aailaa%20aa%20behey%20gaanoonah%20islah%20genaumuge%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Inthikhaabu%20thakaabehey%20aanmu%20Qaanoon%20Islaah%20Bill_Amir.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Inthikhaabu%20thakaabehey%20aanmu%20Qaanoon%20Islaah%20Bill_Amir.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/evve%20ulhumuge%20gaanoonah%20islah%20genaumuge%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/evve%20ulhumuge%20gaanoonah%20islah%20genaumuge%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/pre-school%20qanoon%20islaah%20bill_Mahluf.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/pre-school%20qanoon%20islaah%20bill_Mahluf.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Raeesul%20jumhooriyaa%20kan%20kohfaivaa%20meehunge%20musaaraige%20bill%20islah.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Raeesul%20jumhooriyaa%20kan%20kohfaivaa%20meehunge%20musaaraige%20bill%20islah.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Raeesul%20jumhooriyaa%20kan%20kohfaivaa%20meehunge%20musaaraige%20bill%20islah.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
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މ ވަށު ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްއަޒީޒް ޖަމ ލް އަބ ބަކުރު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ހުޅުލޭގައި އޮންނަ ދިވެހިރ އްޖޭގެ  42.2
 ލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯަޓށް އެއްސެވުންމަޖި ޔަތްކުރުމުގެ ބިލުބައިނަލްއަޤްވ މީ ވައިގެ ބަނދަރު ޙިމ 

 
ޕައިރަސީއ އި އެއ ގުޅޭ ، ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޤ ސިމް އިބްރ ހީމް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، މ މިގިލި ސަ 42.4

 ލީުހްނ ބަލައިގަތުމަށް ވޯަޓށް އެއްސެވުންމަޖި ތަކުގެ ބިލުއެހެން ކުށް

 

 ހިސ ަބށް ޮގސްފައިވ  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން މ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 42.1

 

  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .44
 

 

 ނިންމުން

 މަޖިލިސް ނިމުނީ" - العالمين رب هلل والحمد" 
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