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 ޖަލްސާ ވަނަ 14ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު އަންގާރަ( 2013 ޖުލައި 16 ތާރީޚު:

 1434ރަމަޟާން  8 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

10:46ނު ހެނދު ގަޑި:ފެށި  0F

 ގައި 1

 އަށް 1:00ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  ގައި 1:00 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 1:40 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 54ގަޑިއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 44 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 44ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

  މެންބަރުން

 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

   

  

                                                 
 ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން، ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވުމަށްފަހު އަލުން ފެށި ގަޑި -1

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013ޖުލައި  23 

 ދުވަހުއަންގާރަ 
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

  ކޮމިޓީކަމަށްވާ ދިރާސާކުރެއްވި ބިލު އެ ކުރިން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބިލު ވިޔަފާރީގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ
 ފޮނުއްވުން ކޮމިޓީއަށް އިޤްތިޞާދީ

<<< 
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ވެކޭޝަން ހޯމްގެ ބިލު މަޖިލީހުން 

 އްވުންބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން، އެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނު
<<< 

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ލާޒިމު ޖޫރިމަނާގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގެ 
 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން، އެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން ބިލު
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  އިން 2013/2/14އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް 4.1

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 މާއްދާގައިވާ ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 4.3

 ކޮމިޓީން އެ މައްސަލައެއް ފޮނުވޭ ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ ގޮތުގެމަތިން

 ކޮމިޓީއާއި އަންގަވާފައިވާ ކަނޑައަޅުއްވައި ސުންގަޑި ނިންމަވާނެ

 މާއްދާގައިވާ ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ސުންގަޑިތައް

 އިޢުލާނުކުރެއްވުން ގޮތުގެމަތިން

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(

 ނަޝީދު މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި 9.1

 ބިލު ހޯމްގެ ވެކޭޝަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(

 ނަޝީދު މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި 9.1

 (ކުރިއަށް ގެންދެވުން) ބިލު ހޯމްގެ ވެކޭޝަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  9.2

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ލާޒިމު ޖޫރިމަނާގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގެ ބިލު

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 91 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފާސްކުރައްވައި މަޖިލީހުން 12.1

 އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ދަށުން ގެ

 ވިސްނުމަށް އަލުން ބިލު ވިޔަފާރީގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ފޮނުވުނު

 ތަކަށްހުށަހެޅުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް
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 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.2

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ

 

 

 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/2/14އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާސަ )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 15  ިގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި ވަގުތުތައް  2013ޖުލައ

 އިޢުލާންކުރުން

 15  ިއާ  11:15ން ރޭގަނޑު  10:55ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހޯމަ  ވީ 2013ޖުލައ

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭއެއްގެ ކޮމިޓީ 8ދެމެދު 

o ްންތަކުގައިބައްދަލުވު ތަކުގެކޮމިޓީމިނެޓް އެ  10ގަޑިއިރާއި  8 މިގޮތުނ 

 .ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.2

 

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 9:30 -1

 ގައި ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީ 12:45 -2

 ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ޤައުމީ  12:45 -3

 ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 12:45 -4
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 ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  3.4

 ކޮމިޓީއާއި އަންގަވާފައިވާ ކަނޑައަޅުއްވައި ސުންގަޑި ނިންމަވާނެ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލައެއް ފޮނުވޭ

 ރެއްވުންއިޢުލާނުކު ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ސުންގަޑިތައް

 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

 ސުންގަޑި ބިލު

 2013ޖުލައި  31 ރަހުނުގެ ބިލު .1

 2013ޖުލައި  31 ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޝަންގެ ބިލު .2

 2013ޖުލައި  31 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ބިލުވިޔަފާރި  .3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ( 2010/24ޤާނޫނު ނަންބަރު  .4

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ޤާނޫނު
 2013ޖުލައި  31

 2013ޖުލައި  31 ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލު .5

 
 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(
 

 ހޯމްގެ ވެކޭޝަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަޝީދު މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި 9.1

 ބިލު
 

  ،ީގައި ބޭއްވުނު މިއަހަރުގެ  2013ޖުލައި  8މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 12ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

  ،ީކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 މުޙަންމަދު ނަޝީދު 

  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .1

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން  .2

 هللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .3

 މަޢުޞޫމް هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .5

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް  .6
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  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .7

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .8

 މަޢުޞޫމް (ދެވަނަ ފުރުސަތު) هللاކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .9

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު  .10

 هللا ރަޙީމް ޢަބްދުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްފޮ .11

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .12

 

  ާގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، ދެން މި ބިލުގެ  1އިބްތިދާއީ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވ

މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރު އެހެން  -13ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވީ، އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

މަސައްކަތެއް  ދަށުން. އެއީ، މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އެހެން އައިޓަމެއްގެ ދަށުން

 ސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވިރިޔާ ނެތުމުންކަމަށް

 

  ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް  .13
 

  ެ9.2މި ބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ދެން ކުރިއަށް ގެންދެވީ، އެޖެންޑާގ 

 ގައިވާ ބިލުގެ މަސައްކަތް
  

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ލާޒިމު ޖޫރިމަނާގެ ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  9.2

 ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގެ ބިލު
 

  ،ީގައި ބޭއްވުނު މިއަހަރުގެ  2013ޖުލައި  8މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 12ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

  ުމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރ

 މުޙަންމަދު ނަޝީދު 

  

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .1

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .2
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  ްހު އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަމި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށ

އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ، މި ބިލުގެ ބަހުސް 

ނިންމަވާލެއްވި. އަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފުރުސަތު 

 ލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވިއެރުވުމަށްފަހު މި ބި

 

 ހޯމްގެ ވެކޭޝަންކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  9.1

 (ކުރިއަށްގެންދެވުން) ބިލު
 

  ްމި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މެންބަރުނ

ބައެއް މެންބަރުން ފުރުސަތު  ލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން އަދިޖަ އެވަގުތު

ފުރުސަތަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ދޫކުރެއްވުމުންނާއެކު އިތުރު މެންބަރަކު 

އަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ، މި ބި

އެރުވުމަށްފަހު މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފުރުސަތު 

 ނިންމަވާލެއްވި

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 91 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފާސްކުރައްވައި މަޖިލީހުން 1.12

 ވިޔަފާރީގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ފޮނުވުނު އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް

 ތަކަށްހުށަހެޅުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ވިސްނުމަށް އަލުން ބިލު

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް
 

o  ީހުށަހެޅުން. މިގޮތުން ފުރަމަތަ ހުށަހެޅި ތާއީދު  2މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވަނ

 އެއްސެވިލިބުނު ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް 

 

o  :ްއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލު އަލުން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުނ

މިގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް . ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް

 މީރުމުއްޠަލިބް އަދި ތާއީދުކުރެއްވީ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 42 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 20 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން 17 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 37 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 19 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
 

  ުދިރާސާކުރެއްވުމަށް މި ހުށަހެޅުން ފާސްވުމުން، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލ

 ކޮމިޓީކަމަށްވާ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވިކުރިން އެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވި 

 

 ާއަދި މި ހުށަހެޅުން ފާސްވުމުން، ދެން އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަކަށް ނައައްސަވ 

 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.2

 އެއްސެވުން
 

o 9.1-  ުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނ

 ވެކޭޝަން ހޯމްގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 43 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 39 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރުން 02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 39 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
 

  ުދިރާސާކުރެއްވުމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން މި ބިލ

 ފޮނުއްވި
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o 9.2-  ުކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ލާޒިމ

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ ޖޫރިމަނާގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގެ ބިލު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 43 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 40 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 40 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 21 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
 

  ުދިރާސާކުރެއްވުމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން މި ބިލ

 ފޮނުއްވި

 

 ެއެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި މިއަދުގ. 
 
 

______________________ 


