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 ސާޖަލް ވަނަ 25ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 (އަންާގރަ) 2015 އޮަގސްޓް 18 ތާރީޚު:

 1436 ޛުލްޤައިދާ 3 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:01 ހެނދުނު ގަޑި: ފެށި 

 ަގއި  10:31 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  11:00ހަވީރު  ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި ަގޑި:  ަގއި  11:25 މެދުކަ

 ަގއި  13:30 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  13:43 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 25ގަިޑއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 59 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا 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 22މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ  

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o :ު2015/2/25/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 ( ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން 4)
  ާ4.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ެހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުން ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުްނތައް ދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގ 

  ުކޮމިޓީ ޢާންމ 

  ެކޮމިޓީޤައުމީ ސަލާމަތުގ 

 ީއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓ 

 ީޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓ 

 
                                        

 ( މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2014/9ވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއް

ައށް އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ( ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު

ގައިވާ ޮގތުގެމަތިްނ ަމޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅާ ( ނ)ވަނަ މާއްދާެގ  75މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ގެންދިއުމަށްޓަކައި

 މައްސަލަ

 

 ް2014/9ވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއ 

ވަނަ  75މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުެގ  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ިބލު( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނލްޢުޫޤބާތު)
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ގެން އަނެއް މަރުޙަލާ މާއްދާގެ )ނ(ގައިވާ ގޮތުެގ މަީތން ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް، އެއް މަރުޙަލާއާއި ވިދި

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޓަކައި އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްގެންގޮސް ބަހުސް 

ަކމާ ބެހޭ ، ނިމުމުން، ިބލު ބަލައިަގތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯަޓށް އަހައި ބިލު ބަަލއިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާމެދު ވޯޓަށް ެއއްސެވުން؛
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  31 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  24 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރުން  02 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  26 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  14 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2014/9ވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއ

 ހުށަހެޅުއްވުން  ބިލުައށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ( ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު

 

  ިމެންބަުރން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 19 އެކި ފަހަރުމަތިން، އެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .2

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .3

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްކެލާ  .4

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .5

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .6

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްާހމް އަޙްމަދު  .7

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .8

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .9

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .10

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް  .11
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 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .12

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .13

 ބަރު ޢަލީ ޝާހް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެން .14

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .15

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .16

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .17

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް .18

 ރާހީމް )ދެވަނަ ފުރުޞަތު(ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބް .19

  ްބިލުގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަދެއްކެވުަމށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެްނބަރުން ވާހަކަދައްކަވައި ނިމުމުން ބަހުސ

 ނިންމަވާލެއްވި 

 

 ( އިބްތިދާއީ ބަހުސް 6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

( ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު) 2014/9މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އަާނރާ ނަޢީމް ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ، ާޤނޫނު ަނންބަރު 

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

  ެދެވަނަ ަވނަ ައހަރުގެ  2015ގައި ބޭއްވުނު،  2015ޖޫން  29 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައިވަނީއެ ބިލުގ

  ވަނަ ޖަލްސާގައި 9ދައުރުގެ 

 ަމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އަނާރާ ނަޢީމް ޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީ،އެ ބިލު މ 

  ިމެންބަރު ވާހަކަދެއްކެވި؛ 1އެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .1

 

  ެބިލުގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަެދއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ުހރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވަިއ ނިމުމުން އ

 ރިޔާސަތުން ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި 

 

 ( ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 7) 

  ާ7.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

، އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ލުއިކޮށްދިުނމުގެ ޤާނޫނުމަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ) 2010/2 ޤާނޫނު ނަންބަރު

 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Maaf%20dhinumaai%20adhabu..%20islah%20bill_Ahmed%20Thoariq.pdf
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  ޭއެ ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައިނުވ 

 ަހޯރަފުށީ  ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، އެ ރިޕޯޓު މ

 ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް 

 މެންބަރު ވާހަކަދެއްކެވި؛ 6ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި 

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  .1

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .2

 ޢުޘްމާން  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް .3

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .4

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .5

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް  .6

  ެވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންަބރުން  ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ރިޕޯޓުގެއ

 ވާހަކަދައްކަވައި ނިމުމުން ރިޔާސަތުން ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި 

 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (8)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 2014/9ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަްނބަރު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް 

 ޯވަޓށް އެއްސެވުން؛ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްުޢޤޫބާުތ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  51 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  47 ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ   

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
  

  ުފޮނުއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް އެ ބިލ 
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  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 

  ު2014/9މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ަނޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަްނބަރ 

 ޯވަޓށް އެއްސެވުން؛)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްުޢޤޫބާުތ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު 
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  51 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

ން މެންބަރު  35 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  46 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވި * ފާސް 
 

 

 

 

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

  ު2010/2މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންަބރ 

)މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން 

 އެއްސެވުން؛ ވޯޓަށް ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު 
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  51 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  48  ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރު  01  ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރު  01  ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި  

 މެންބަރުން  49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި ފާސް* 
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