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 ސާޖަލް ވަނަ 16ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދުހޯމަ ) 2015 އެޕްރީލް 13 ތާރީޚު:

 1436 އާޚިރާޖުމާދަލް 24 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި ަގޑި:  ަގއި  10:10 މެދުކަ

  ަގއި  11:00 ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި   ަގއި  11:02 ގަޑި:މެދުކަ

 ަގއި  13:30 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  13:53މެންދުރު  :ނިމުނު ގަޑި ޖަލްސާ 

 މިނެޓް 34ގަިޑއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 74 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 30ދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއ  

 

 ކުރުން އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o :ު2015/1/16/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 
 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން ( 4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o  ާކޮމިޓީތައް މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ 

 ީސުލޫކު ކޮމިޓ 

 

  ާ4.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ       

o ޮނޑައަޅުއްވައި  އަކުންކޮމިޓީ އެއް އެ ކަށް ފޮނުވިަފއިވާ މައްސަލައަމިޓީމަޖިލީހުގެ ކ ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަ

 ކުރެއްވުންއިޢުލާން ޑިސުންގަ އާއިއަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީ

 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 

 ސުންގަޑި  ބިލު 

هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން .1
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލު ، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 2015އެޕްރީލް  26

 

 

 

  

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 5)
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  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

 ަގެ ދަުށން ތަޞްދީުޤކުރެއްވުމަށް ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  91ޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ޤާޫނނުއަސާސީގެ މ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ) 2013/14ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު
 މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ަމއްސަލަ ވަނަ އިޞްލާުޙ ގެނައުމުގެ ބިލު އަލުން ވިސްުނމަށް 1އަށް ( ޤާނޫނު

  
  ެދެއްކެވި؛ވާހަކަ މެންބަރަކު 7ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އިގެ މައްސަލައ 

 هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .1

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .2

 ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒު މެންަބރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފަންނުމާ .3

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .4

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .5

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .6

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .7

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ( 6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

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

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 ެވަނަ އަހަރުގެ  2015ގައި ބޭއްވުނު،  2015އެޕްރީލް  7 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  އ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 14ދައުރުގެ ފުރަތަމަ 

 ެހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް  ވީ،މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްބިލު  އ 

  ިެމންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 2ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  .2

 

 

 

  ާ6.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 
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o  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާޫނުނ ނަންބަުރ

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

 ެވަަނ  2015ގައި ބޭއްވުނު،  2015އެޕްރީލް  7 ،އިއްވާފައިވަނީފުރަތަމަ ކިޔުން ބިލުގެ  އ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 14ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ 

 ެމާންމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެ ،މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީބިލު  އ 

  ިެމންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 2ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކުމަޑުއްވަރި  .1

 އިްލހާމް އަޙްމަދުގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  .2

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 7)

  ާ7.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o "ްއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން " ދޯހާ އެމެންޑްމަންޓ
 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ެގުރައިދޫ  ، މުޤައްރިރުޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ  ،ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ އ
 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

 ެއްކަވާއެއް ނުދަވާހަކަ ގެ ވަގުތުގައި އެއްވެސް މެންބަރަކުގެ ބަހުސްރިޕޯޓު އ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 9)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ުވަނަ އިޞްލާުޙ ގެނައުމުގެ  1އަށް ( ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ) 2013/14ޤާނޫނު ނަްނބަރ
ގެމަނަުފީށ ދާއިރާގެ  ،ފޮނުއްވުމަށްރާސާކުރެއްވި ކޮމިޓީއަށް އަލުން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ ބިލު ދި ބިލު

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވައި، ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ 
 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް ދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީ

 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  62 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  48 ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން  48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

  

 ެއްވުނީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި.ބިލު، ަޤއުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުގޮތަށް ފާސްވުމުން އެ އ  

 

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ު99/2ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންަބރ 
ވޯޓަށް ބަލައިަގތުާމމެދު މަޖިލީުހން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ ާޤނޫނު( އަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އެއްސެވުން؛

 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  63 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  48 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

  

  ްފޮނުއްުވނީަކމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި.އެގޮތަށް ފާސްވުމުން އެ ބިލު، ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށ 

 

 

 

 

 

 

  ާ6.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 
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o  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާޫނުނ ނަންބަރ
މަޖިލީހުން  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) 79/31

 އެއްސެުވން؛ވޯޓަށް ބަލައިގަތުމާމެދު 

 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  63 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  49 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 ްފޮނުއްުވނީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި. އެގޮތަށް ފާސްވުމުން އެ ބިލު، ުމޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށ 

 

  ާ7.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o "ްއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން " ދޯހާ އެމެންޑްމަންޓ
 އެއްސެވުން؛ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ާފސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް  ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  61 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  46 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  46 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
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