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 ޖަލްސާ ވަނަ 20ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ބުރާސްފަތި( 2013 އޯގަސްޓް 29 ތާރީޚު:

 1434ޝައްވާލް  22 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

9:34ނު ހެނދު ފެށި ގަޑި: 0F

 ގައި 1

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  ގައި 11:00 ފެށި ގަޑި:

 އަށް 1:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 1:00 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 2:15 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 41ގަޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 30 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 40ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 43ން، ދެވަނަ ހުސްވަގުކޮޅު ފަހުން މެންބަރު

 

   ޝާހިދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް   

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

   

                                                 
 އަށް ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްވި 9:30ގެ ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ވަޑައިނުގަންނަވާތީ، ޖަލްސާ - 1

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 3އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

ވާ  2013އޮކްޓޯބަރ 

 ބުރާސްފަތި ދުވަހު
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

 ފާސްކުރެއްވުން ބިލު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
<<< 

 ، ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2007މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރގެ 
 ފާސްކުރެއްވުން ނިންމެވިގޮތަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި
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  އިން 2013/2/20އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ޖިލީހަށްމަ )7(

 މަޢުސޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.1

 ޓެރަރިޒަމަށް އަދި ލޯންޑްރިންގ މަނީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ހުއްޓުވުމުގެ ފައިނޭންސްކުރުން

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 9.1

) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 71 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 72 އަދި

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

 ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ބިލު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.1

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި

 ،ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2007 ސެންޓަރގެ ރިސާރޗް މެރިން 11.2

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 9.1

 މާއްދާގެ ވަނަ 71 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 72 އަދި) ހ(

 (ކުރިއަށް ގެންދެވުން)

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
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 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 9.1

 މާއްދާގެ ވަނަ 71 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 72 އަދި) ހ(

 (ކުރިއަށް ގެންދެވުން)
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/2/20އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 )ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 2(އަށް  2013/43ން  2013/42 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ •

o ީވަނަ ޖަލްސާގެ  19އަދި  18 ދައުރުގެދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއ

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ތައް ޔައުމިއްޔާ މި. ޔައުމިއްޔާ

 ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،

 ތަކެއްކަމަށްއުމިއްޔާމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔަ ،ތަކަކީމި ޔައުމިއްޔާ

 ވިނިންމެ
 

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(
 

 މަނީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުސޫމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.1

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ހުއްޓުވުމުގެ ފައިނޭންސްކުރުން ޓެރަރިޒަމަށް އަދި ލޯންޑްރިންގ
 

 ުމަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލ 

  

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(
 

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 9.1

 އިޞްލާޙު އަށް) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 72 އަދި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 71 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ބިލު ގެނައުމުގެ
 

 ި2013ގައި ބޭއްވުނު  2013އޯގަސްޓް  5 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  މ 

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 17ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

  ުމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރ  

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .1

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .2
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 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .3

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .4

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .5

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް  .6

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .7

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު  .8

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .9

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް .10

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .11

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު .12

 

 ާގަޑިއިރު ހަމަވުމުން، ރިޔާސަތުން މި ބިލުގެ  1 އިބްތިދާއީ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވ

 ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

  

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ބިލު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.1

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ
 

  ،ީޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު 

 

 ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ  

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .1

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .2

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  .3

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .4

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .5

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .6
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 އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .7

 

  ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ

 މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު ،ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2007 ސެންޓަރގެ ރިސާރޗް މެރިން 2.11

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި
 

  ،ީމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ވިލުފުށި މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .2

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  .3

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  .4

 

  ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ

 މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
 

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 9.1

 އިޞްލާޙު އަށް) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 72 އަދި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 71 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ބިލު ގެނައުމުގެ
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ޠާރިޤްމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .2

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .3

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް .4
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 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .5

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު .6

 ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމްއިސްދޫ ދާއިރާ .7

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .8

 

 ިވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް މި ބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވ 

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

o 11.1- ެބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން  ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގ

 ށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 43 ޢަދަދު:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 39 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 39 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 
 

  ީވަނަ ބިލު 12ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2013މި ބިލަކ 

 

o 11.2-  ެމާލިއްޔަތު ، ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2007މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރގ

 ށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 43 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން 34 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 05 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 34 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 18 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 

 

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
 

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 9.1

 އިޞްލާޙު އަށް) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 72 އަދި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 71 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ބިލު ގެނައުމުގެ
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .1

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .2

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .3

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .4

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު .5

 

  ާމިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވީ. 

 

______________________ 


