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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

  

 އެޖެންޑާ
 

 2013/1/2/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:            
 

 

 ޖަލްސާ ވަނަ 2ދައުރުގެ  ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ  2013 ޖަލްސާ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ދުވަސް އަންގާރަ، 2013މާޗް  5  :ތާރީޚު

 1434ރަބީޢުލްއާޚިރު  23 

 ގައި 9:00ހެނދުނު  ގަޑި:
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 ދުޢާ .1
 

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

 މަޖިލިސް ފެށުނީ" - وااله

 

 ވުންޒިރީ އިއްހާޖަލްސާގެ  .2
 

 މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންއެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުދުވަހުގެ  .3
 

 )2013/1/2އޖ/ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:( އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1
 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 3.2

o ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 6( އަށް 2012/81 ން 2012/76 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 
 

 އަންގާ އެންގުންރިޔާސަތުން  .4
 

 

 ސުވާލު .5
 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން .6
 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް  91ފާސްކުރައްވައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަޖިލީހުން  6.1

ބިލު އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ  ޕާޓީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު ސިޔާސީ

 މައްސަލަ

 

) ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ 91މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  6.2

ބިލު އަލުން  ބާރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު ރައްޔިތުންގެ

 ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

 

 ޤަރާރުއި މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާ .7
 

 ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެކުރިން  .8
 

  އިބްތިދާއީ ބަހުސް .9
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 2010/22ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  9.1

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 1(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 

 

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް .10
 

ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ކުޅުދުއްފުށި  10.1

 ގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުން 2012

 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދައުލަތުގެ هللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 10.2

 ގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުންމަސްއޫލު މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހާމަކުރުމުގެ ބިލު

 

ރާ ސަރވިސަސްގެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މަލީޝާ ޙައްޖު އެންޑް އުމު 10.3

ނަމުގައި ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައި އޮޅުވާލުމާއި 

މަކަރުގެ ދަލުގައި ޖެހުނު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް 

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ގެ ބަހުސްޤަރާރުގޮވާލުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

 

 2008/10ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 10.4

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ގެ ބަހުސް(ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، 10.5

 ބަހުސްގެ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން

 

 23މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  10.6

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމަކީ އަސާސީ ޙައްޤެއް ކަމުގައި 

މަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުން ދެމުންގެންދާ ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ސިއްޙީ ޚިދު

އާސަންދަ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އެކަށީގެންވާ ޚަރަދެއް ދައުލަތުން ކުރަމުން 

 ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެތަކެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން

ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެނދުމަތި ކުރެވި ނިކަމެތި ހާލުގައި މިކަމަށް އެކަށޭނަ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން 

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބަހުސްގެ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

 

(ލޯކަލް  2010/10ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  10.7

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ހުސްބަގެ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Anticorruption%20Bill%202012%20Final%20Draft%20%28Majlis%20Version%29.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Anticorruption%20Bill%202012%20Final%20Draft%20%28Majlis%20Version%29.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Dhaulathuge%20Masoolu%20Magaam_Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Dhaulathuge%20Masoolu%20Magaam_Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Thoriq_Hajju%20Group%20aa%20gulhey_Qaraaaru.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Thoriq_Hajju%20Group%20aa%20gulhey_Qaraaaru.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Thoriq_Hajju%20Group%20aa%20gulhey_Qaraaaru.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Thoriq_Hajju%20Group%20aa%20gulhey_Qaraaaru.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/JSC_Qanoon%20Islaah%20Bill_Ib.Rasheed.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/JSC_Qanoon%20Islaah%20Bill_Ib.Rasheed.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Idhaaree%20dhaairaa%20lamarukazy%20Usoolun%20Hingumuge%20Qanoon_Islaah%20Bill_riyaz%20rasheed.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Idhaaree%20dhaairaa%20lamarukazy%20Usoolun%20Hingumuge%20Qanoon_Islaah%20Bill_riyaz%20rasheed.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/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/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/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/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
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ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  10.8

 ބަހުސްގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ބޭންކިންގއާބެހޭ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2010/24

 ކުރިއަށްގެންދެވުން

 
 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .11
 

ތެރެއިން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ  11.1

ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި 

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ހުސްބަ ގެމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓްނިން

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން .12
 

 ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން މާދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 12.1

 

  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް .13
 

 

 ނިންމުން

 މަޖިލިސް ނިމުނީ" - العالمين رب ل والحمد" 
 

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

