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 ސާޖަލް ވަނަ 26ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު ހޯމަ) 2015 އޮަގސްޓު 24 ތާރީޚު:

 1436 ޛުލްޤައިދާ 9 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:06ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި  09:15ހެނދުނު  ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  10:59ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި  12:08ހެނދުނު  ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  13:30ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި  13:58ހެނދުނު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 46އިރާއި ގަޑި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 މެންބަރުން 67 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 :ު2015/2/26/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ  
 

  ާ3.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ާ(ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 4) އަށް 2015/18/43 ން 2015/18/40 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި  20ވަނަ ޖަލްސާއިން  17ދައުރުގެ  ދެވަނަވަނަ އަހަރުގެ  2015އެއީ، 

މި ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަުކ  .ޔައުމިއްޔާތައް

ަމިޖީލުހެގ ިރާޔަސުތްނ ، އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާީތ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ، ިމ ޔައުމިއްޔާތަކަކީ

 .ަޤޫބުލުކާރ ަޔުއިމްއާޔަތެކްއަކަމްށ ިންނެމވި 
 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

 

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o  ެއިޢުލާންކުރެއްވުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުްނތައް ކޮމިޓީތަކުގެދުވަހުގ 

 ީއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ 

 ުކޮމިޓީ  ސަބް ކޮމިޓީގެ ޢާންމ 

 ްކޮމިޓީ ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަނ  

 ުކޮމިޓީ  ޢާންމ 

 ީކޮމިޓީ ސަލާމަތުގެ ޤައުމ 
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  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 5) 

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

ގައިާވ ( ށ)ވަނަ މާއްދާެގ  17ގެ ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) 2007/5ޤާނޫނު ަނންބަރު 
ޝަނުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، އެ ކޮމިޝަނުގެ  ގޮތުގެމަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި

ނޑައެޅުމާގުޅޭ  2މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ  މަޤާމަށް މަޖިލީހުން މެންބަރުން ކަ

  މައްސަލަ
  ްފޮނުއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށ 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (6)
  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 ބިލުއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު( އަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 

 ެވަނަ  2014ގައި ބޭއްވުނު،  2014ނޮވެްނބަރު  12 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައިވަނީބިލުގެ  އ
 ޖަލްސާގައިވަނަ  11ދައުރުގެ ތިންވަނަ އަހަރުގެ 

 ެއައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ،މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީބިލު  އ 

 ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 16 ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .2

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .3

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .4

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .5

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .6

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުހިތަދޫ  .7

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .8

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .9

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .10

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .11

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ .12

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .13
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 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .14

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .15

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .16

o ެބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވައި  އެ ބިލުގ

 ނިންމަވާލެއްވި ބަހުސް ނިމުމުން ރިޔާސަތުން

  ާ6.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2002/1ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެްނބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ބިލު  ބިމާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

 ެވަނަ އަހަރުގެ  2015ގައި ބޭއްވުނު،  2015ޖޫން  10 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  އ
 ޖަލްސާގައިވަނަ  4ދައުރުގެ ދެވަނަ 

 ެވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންަބރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  ،މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީބިލު  އ 

  ިެމންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 8ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .1

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ .2

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .3

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .4

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ .5

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .6

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .7

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .8

o ެރުން ވާހަކަދައްކަވައި ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަ އެ ބިލުގ

 ނިމުމުން ރިޔާސަތުން ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 6)

  ާ6.1 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ު2010/7އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު  ބިލު
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  62 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  21 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  40 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  61 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި ސްނު* ފާ 
  

  ާ6.1 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ި2002/1ޤާނޫނު ަނންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށ 

ވޯޓަްށ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު  ބިލު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

 އެއްސެވުން؛

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  62 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  56 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  56 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
  

o  ުބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމާ ގުޅިގެން ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ރިޔާސަތުން ނިްނމެވިއެ ބިލ 

 
 

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
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