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 ސާޖަލް ވަނަ 19ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 (އަންގާރަ ) 2015 އޮަގސްޓް 4 ތާރީޚު:

 1436 ޝަްއވާލް 19 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:01 ހެނދުނު ގަޑި: ފެށި 

 ަގއި  10:28 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  11:00ހަވީރު  ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި ަގޑި:  ަގއި  11:06 މެދުކަ

 ަގއި  13:31 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  13:40މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 42ގަިޑއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 67 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މުޙައްމަދުމަސީޙު هللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  

 

 

 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 24މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ  

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o :ު2015/2/19/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

  ާ3.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ާ(ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 5) އަށް 2015/18/34 ން 2015/18/30 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ 

o  ،ީވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި  11ވަނަ ޖަްލސާއިން  7ދައުރުގެ  ދެވަނަވަނަ އަހަރުގެ  2015އެއ

މި ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންަބރަކު . ޔައުމިއްޔާތައް
އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ، މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ، މަޖިލީހުގެ 

 މަށް ނިންމެވި.ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަ

 

 ( ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން 4)
  ާ4.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ެހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުން ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުްނތައް ދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގ 
  ުކޮމިޓީމާލިއްޔަތ 

  ީސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓ 

  ީއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓ 

 ްމުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ  މިނިވަނ 

 ީއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ 

 ީޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓ 
 

 
 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ ( 5)
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  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ި5މިހާރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަާވ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގައ 
 5ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، އެ ކޮމިޝަނަްށ  2015 އޮގަސްޓު 2މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު 

ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ ިއދާރީ ) 2010/3 މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަްށޓަކައި، ޤާޫނނު ނަްނބަރު
އިވާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަ( ބ)ވަނަ މާއްދާގެ  4ގެ ( ޤާނޫނު

ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ މައްަސލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވުމުގެ 
 މައްސަލަ

o  ެމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަްށ އ
 ނިންމެވި ރިޔާސަތުން ފޮނުއްވުމަށް

  ާ5.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

  ުވަަނ  3ގެ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) 2015/11ޤާނޫނު ނަްނބަރ

 2015ޖުލައި  9" ޔުނިވަރސިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްާލމީ"މަތިން، މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 
ށް ގައި، އެ ޤާނޫނަ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  3ވަނަ ދުވަހު ޤާއިމްކުރައްވައި، އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށުން ހިނގަުމްނދިޔަ 
އަށް ބަދަލުވީކަމަށް ހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީދިވެ" ކުއްލިޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ"

މާއްދާއިން ވަނަ  132ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް 
ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ  ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮުނއްވާފައިވާ މައްސަލަ
 މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

o ިސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ރާސާކުރެއްވުމަށް އެ މި މައްސަލަ ދ
 ރިޔާސަތުން ނިންމެވި  ފޮނުއްވުމަށް އަށްކޮމިޓީ

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

  ު96/10ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަްނބަރ 
 ކުންފުންޏާބެހޭ ާޤނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

  ެވަނަ އަަހރުގެ  2015ގައި ބޭއްވުނު،  2015ޖުލައި  20 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީއެ ބިލުގ
 ވަނަ ޖަލްސާގައި 14ދައުރުގެ ދެވަނަ 

 ެއިސްމާޢީލްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް  ،މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީބިލު  އ 
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o  ެމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 21ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި  ބިލުގެއ 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .1

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .2

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .3

 މުޙައްމަދު ނާޡިމްވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .4

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .5

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .6

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .7

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .8

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .9

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .10

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .11

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .12

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .13

 ޙުސައިން އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  .14

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .15

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .16

 ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން .17

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .18

 ޝިޔާމްނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  .19

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .20

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު .21

 

o ިނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން، އެ ބަހުސް ނިންމަާވލެއްވ  ބަހުސަށް ކަ

                                        

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 7)
 

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  96/10ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ބަލައިގަތުމާމެދު މަޖިލީހުން  ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  63 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  23 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  35 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  58 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްނުވި 
  

 ެއެންގެވިރިޔާސަތުން  ބަލައިގަތުމަށް ފާސްނުވުމުން، ބިލުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮްށ ނިމުނީކަމަށްބިލު  އ 

 

  ިއިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.ޖަލްސާގައ 
 

 


