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 ސާޖަލް ވަނަ 14ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު އަންގާރަ) 2015 އެޕްރީލް 7 ތާރީޚު:

 1436 އާޚިރާޖުމާދަލް 18 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  10:31 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ަގއި  11:00 ގަޑި:ފެށި 

ނޑާލި ަވގުތު:  ަގއި  11:43 ޖަލްސާ މެދުކަ

 ގައި  13:30 މެންދުރު ފެށި ގަޑި:ޖަލްސާ 

 ގައި  13:42މެންދުރު  :ޖަލްސ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 26ގަިޑއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 69 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް މޫސާ މަނިކު  

  

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

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

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

o ަމެންބަރުން 36ދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއ  

 

 ކުރުން އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o :ު2015/1/14/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

  ާ3.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  
o ާފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔ 

  ާ(ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  3)އަށް  2015/18/12ން އި  2015/18/10 ނަންބަރު  ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި  12ވަނަ ޖަލްސާއިން  10ދައުރުގެ  ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ  2015އެއީ، 

ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންަބރަކު  އެ. ޔައުމިއްޔާތައް
ޔައުމިއްޔާތަކަކީ، މަޖިލީހުގެ  އެއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން، 

 .ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް ނިންމެވި
 
 
 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

 

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o ެލާންކުރެއްވުންއިޢު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުްނތައް ކޮމިޓީތަކުގެ ދުވަހުގ 

  ުކޮމިޓީ ގަވާއިދ 

  ީކޮމިޓީގައުމީ ތަރައްޤ  

  ެކޮމިޓީޤައުމީ ސަލާމަތުގ 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (5)
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  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ    

o  ެވަނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިޭދ  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ނޭޝަަންލ ޑްރަގް އެޖެންސީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ބެއްލެުވމުގެ ދަށުން ، އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން

ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް  މައްސަލަގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްާވފައިވާ  ހަމަޖެއްސުމާހިނގަމުންދާ ަތނެއްގެ ގޮތުގައި 

 ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

  ްއަށް ފޮުނވަން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށ

 ނިންމެވި 

 

 ކުރަންޖެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފު  (6)

  ް6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ    

o  99/2ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާޫނނު)

 

  ް6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާޫނުނ ނަންބަުރ

ފުރަަތމަ ކިޔުން ެގ އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) 79/31

 އިއްވުން

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (7)

  ް7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o ްބިލު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ  ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލ 

 ެވަނަ  2015ގައި ބޭއްވުނު،  2015މާރިޗު  30 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  އ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 13ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ 

 ެހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ، ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީމަޖިލީހަށް ބިލު  އ
 އިސްމާޢީލް

  ިމެންބަރުން ާވހަކަދެއްކެވި؛ 16އެކިަފހަރު މަތިން، ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 އިބްރާހީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  .2

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .3
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 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .4

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .5

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .6

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .7

 ޔާމިންهللا މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  .8

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .9

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .10

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  .11

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .12

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .13

 ޙިލްމީ هللا އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ  .14

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން )ދެވަނަ ފުރުސަތު( .15

 )ދެވަނަ ފުރުސަތު( ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .16

 

  ް7.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ުއިލެކްޝަންސް ) 2008/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މަނިކު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރ 
 ބިލު ގެނައުމުގެ އިްޞލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ކޮމިޝަންގެ

 ެވަނަ  2015ގައި ބޭއްވުނު،  2015މާރިޗު  30 ،އިއްވާފައިވަނީފުރަތަމަ ކިޔުން ބިލުގެ  އ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 13ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ 

 ެހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީމަޖިލީހަށް ބިލު  އ 

  ެވާަހކަދެއްކެވި؛މެންބަރުން  8އެކިަފހަރު މަތިން، ވަގުތުގައި ބިލުގެ ބަހުސްގ 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .1

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  .2

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ފުވައްމުލަކު އުތުރު  .3

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .4

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .5

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .6

 ސިނާން هللا މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .7
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 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް )ދެވަނަ ފުރުސަތު(ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .8

  
o  

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 8)

  ް8.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީނ
  ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ެކޮމިޓީގެ މެްނބަރު، ގެމަަނުފށި ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ، ުހށަހަޅުްއވައިދެއްވީމަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު އ
 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާްނ 

  ިވާހަކަނުދައްކަވާ އެއްވެސް މެންބަރަކުރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 9)

  ާ7.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ްބިލު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލ 
 އެއްސެވުން؛ވޯޓަްށ  ބަލައިގަތުމާެމދު މަޖިލީހުން

 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  45 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  43 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

  

 

 

 

  ާ7.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ުއިެލކްޝަންސް ) 2008/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މަނިކު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރ 

 އެއްސެުވން؛ވޯޓަށް މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު  ބިލު ގެނައުމުގެ އިްޞލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ކޮމިޝަންގެ
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 ނަތީޖާ ވޯޓު 

 މެންބަރުން  45 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  44 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  44 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  23 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީނ

ވަނަ  261ޫނނުއަސާސީގެ ޤާށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމަށް ނިންމަވާފައި އޮތް ނަމަވެސް، ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓަ

މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުން، ާޤނޫނުައސާސީއަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ަހތަރު ބައިކުޅަ ތިން ބައި 

 ޕޯޓުކަމަށްވާތީ އެ ރިމެންބަރުން 45ތިއްބެވީ  އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ،ކަަމށްވެފައިއަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްގެން

 ފާސްކުރެއްވުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސްކުރެއްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި.

 

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
 

 


