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 ޖަލްސާ ވަނަ 18ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު އަންގާރަ( 2013 އޯގަސްޓް 13 ތާރީޚު:

 1434ޝައްވާލް  7 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

9:32ނު ހެނދު ގަޑި:ފެށި  0F

 ގައި 1

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  ގައި 11:00 ފެށި ގަޑި:

1F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

2
 ގައި 11:27

 ގައި 1:27 :މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު އަލުން ފެށި ގަޑި

 ގައި 1:54 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 55ގަޑިއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 17 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 32ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 59ން، ދެވަނަ ހުސްވަގުކޮޅު ފަހުން މެންބަރު

 

   ޝާހިދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް   

   

                                                 
 ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން، ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވުމަށްފަހު އަލުން ފެށި ގަޑި -1
ގައިކަމަށް  1:25ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. އަދި ދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ފައްޓަވާނީ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން،  -2

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީޖަލްސާއެއް 

 2013ގަސްޓް އޯ 20 

 ދުވަހުއަންގާރަ ވާ 
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

 ސޮއިކުރައްވައި ލީޑަރުން ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ ،އެއްބަސްވެ ހަމަޖައްސަން މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް 12 ދާއިމީ މަޖިލީހުގެ
  ންމެންބަރު ކޮމިޓީއަށް ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސަލާމަތީ އަދި ފޮނުއްވާފައިވާގޮތް

 ފާސްކުރެއްވުން ހަމަޖެއްސިގޮތް
<<< 

 ބަރުކަމަށް މ. އުނިމާގެ/ ފާޠިމަތު ރީނީ ޢަބްދުއްސައްތާރު ސިވިސް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެން
 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފާސްކުރެއްވުން

<<< 
ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ( 2013/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ''ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3ގެ ) މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
ރިއްޔާ ގެ މެންބަރުންގެ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫ'' ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު

 ފާސްކުރެއްވުން ގޮތަށްރައްވާ ނިންމެވިދިރާސާކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން
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  އިން 2013/2/18އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 1 ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 28 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 6.1

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ގޮތުގެމަތިން ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސިޓީފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

 ކުރިމަތިލެއްވި މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް 11.1

 ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން ،ނަންފުޅުތައް ބޭފުޅުންގެ

 ބަހުސް ރިޕޯޓުގެ ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން

 ކުރިއަށްގެންދެވުން

 ތަންތަން ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ( 2013/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު 11.2

 މޮނިޓަރކޮށް އަދި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 3 ގެ) ޤާނޫނު އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ

 މެންބަރުންގެ ގެ'' ބޯޑު ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން''

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދި ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށް ޢިނާޔަތްތައް

 ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/2/18އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 )ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 2(އަށް  2013/41ން  2013/40 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ •

o ީވަނަ ޖަލްސާގެ  17އަދި  16 ދައުރުގެދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއ

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ތައް ޔައުމިއްޔާ މި. ޔައުމިއްޔާ

މި  ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،

 ތަކެއްކަމަށްމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާ ،ތަކަކީޔައުމިއްޔާ

 .ނިންމައިފިން

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ 1 ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 28 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 6.1

 އިއްވުން މަޖިލީހަށް ސިޓީފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ގޮތުގެމަތިން
 

  ުމި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމ

 އަޙްމަދު މުޙަންމަދު އަލްއުސްތާޛު 

 

 ިމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވ 

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 މިނިވަން ،ނަންފުޅުތައް ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތިލެއްވި މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް 11.1

 ބަހުސް ރިޕޯޓުގެ ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން
 

  ެގައިވަނަ ޖަލްސާ 17މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް އެންމެފަހުން ކުރިއަށް ގެންދެވީ، މި ދައުރުގ 

  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ  .1

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .2
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 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .3

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު .4

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު  .5

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .6

 

  ްއެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، ބައެއް ވާހަކަދެއްކެވުމަށ

 މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި  ކުގެ ވަގުތުވެސް ހަމަވެފައިވާތީއާއެކުޕާޓީތަ

 

 ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ތަންތަން ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ( 2013/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު 2.11

 މާއްދާގައި ވަނަ 3 ގެ) ޤާނޫނު އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މޮނިޓަރކޮށް އަދި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި

 މެންބަރުންގެ ގެ'' ބޯޑު ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން'' ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދި ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށް ޢިނާޔަތްތައް

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު
 

  ،ީމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ހުޅުމީދޫ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 އިލްޔާސް ލަބީބްދާއިރާގެ މެންބަރު 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .1

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .3

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .4

 ރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަ .5

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .6

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .7

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .8

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .9

 
 

  ްއެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، ބައެއް ވާހަކަދެއްކެވުމަށ

 ޕާޓީތަކުގެ ވަގުތުވެސް ހަމަވެފައިވާތީއާއެކު މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި
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  ާމިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. 

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

o  ީކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހަމަޖައްސަން އެއްބަސްވެ، ސިޔާސީ  12މަޖިލީހުގެ ދާއިމ

ފޮނުއްވާފައިވާގޮތް އަދި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސޮއިކުރައްވައި ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން 

 ހަމަޖެއްސިގޮތް ފާސްކުރެއްވުމާދު؛ ންކޮމިޓީއަށް މެންބަރު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 59 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 53 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 ންމެންބަރު 02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 53 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 

 

o 11.1-  ެމެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ 

 ގައިވާ ނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ރިޕޯޓު

 ހުޅުމާލެ/ ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން، ސިވިސް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ G-62-01ފްލެޓް  -1

 މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 59 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 15 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން 37 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 52 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއް ނުވިފާ* 
 

ސިވިސް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް މ. އުނިމާގެ/ ފާޠިމަތު ރީނީ ޢަބްދުއްސައްތާރު  -2

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 59 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 51 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 03 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 51 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 

 

o 11.2-  ުދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ( 2013/3ޤާނޫނު ނަންބަރ

ވަނަ މާއްދާގައި  3ގެ ) މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި 

ގެ މެންބަރުންގެ '' ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު''ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

 ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛އްވިރާސާކުރެމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދި

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 59 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 49 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން 49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 

 

 ިމިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
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