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 ސާޖަލް ވަނަ 28ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު ބުާރސްފަތި) 2015 އޮަގސްޓު 27 ތާރީޚު:

 1436 ޛުލްޤައިދާ 12 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:09ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި ވަގުތު:  ަގއި  10:29 ޖަލްސާ މެދުކަ

 ަގއި  11:00 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  29:12މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ގައި  30:13 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  14:44 ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 03އިރާއި ގަޑި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 57 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 :ު2015/2/28/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ  
 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

 

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o ުހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުން ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުްނތައް ގެދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކ 

 ްކޮމިޓީ އިމްތިޔާޒ 

  ބިލު  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހަށް  (5)
 

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ،ާސިޔާސީ  2013/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވ(

 ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން

 

  ުސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރ( 

  ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 2008/8ޤާނޫނު ނަްނބަރ(، 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ޭރިޕޯޓާއެކު ހިމެނިފައިވާ ބިލަށް ެއއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ 

  ،ީމިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާބެޭހ ކޮމިޓީގެރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވ 
 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ މެންބަރު،

  ެމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 7 ބަހުސްގެ ވަގުތުގައިރިޕޯޓުގ 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .1

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .2

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .3

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއައްޑޫ މީދޫ  .4

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .5

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .6

  ކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމްމަ .7

 

  ުސަތު އެރުވުމަށްފަހު އެ ރިޕޯޓުގެ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުްނނަށް ފުރ
( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 75ަގވާއިދުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި 

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ދަށުން، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 
ންްސ ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނނު( ައށް )އިލެކްޝަ 2008/8ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ާޤނޫނު ަންނބަރު 

 ވި.ގެ ތިްނވަނަ ކިޔުން އިއްވެއިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 

  ާ6.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ެނޑިޔާރުންނަށް ތިއްބެވޭނ ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ހައިކޯޓުގެ ދެ ގޮފީގެ ފަ
ކުޅުދުއްފުށިން  ރަށްކަމަށްވާ ސ.ހުޅުމީދޫ އާއި ހދ.ޤާއިމްކުރެވޭ ދެ  ފެންވަރުގެ ޢިމާރާތްތަކެއް ދެ ކޯޓު

ނޑިޔާރު  ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ ަފއިސާ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުންއެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަ
 ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

 ުދާއިރާގެ ވިލިމާލެ ،މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ،ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވީ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓ 
 މަނިކު ޙުސައިން ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 11ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .1

 މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ  .2
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 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .3

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  .4

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .5

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .6

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ .7

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .8

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .9

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .10

  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .11

 

  ާ6.3 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ީިމނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ޮކމިޓީން ، ބިލުކޮިމޝަންގެ ނޭޝަނަލް އިްނޓެގްރިޓ
 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

  ްލިބިފައިވޭ ޞްލާޙުއި 5ރިޕޯޓާއެކު ހިމެނިފައިވާ ބިލަށ 

  ،ީމިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާބެޭހ ކޮމިޓީގެރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވ 
 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ  މެންބަރު،

  ިވާހަކަދެއްކެވި؛ މެންބަރު 1ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .1

 

  ެރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުްނނަށް ފުުރސަތު އެރުވުމަށްފަހު އެ ރިޕޯޓުގ
( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 75ަގވާއިދުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި 

ނޑިތީމު ދާދަށުން، ެއ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިްނ،  އިާރގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކަ
ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ނޭޝަނަލް ިއންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު

 ވި.ތިންވަނަ ކިޔުން އިއްވެ

 

  ާ6.4 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުއިޖް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ބިލ 

 



 5 

  ުއިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ 5ހިމެނިފައިވާ ބިލަށް ރިޕޯޓާއެކ 

  ،ީމެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ ،މުޤަްއރިރު ކޮމިޓީގެ އިޖްތިމާޢީރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވ 
 މުޙައްމަދު ޢަލީ

  ިމެންބަރު ވާހަކަދެއްކެވި؛ 8ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .2

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .3

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .4

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް )ދެވަނަ ފުރުސަތު(

 ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .5

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްތުލުސްދޫ  .6

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .7

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް )ތިންވަނަ ފުރުސަތު(

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .8

 

 ެންބަރުްނނަށް ފުުރސަތު އެރުވުމަށްފަހު އެ ރިޕޯޓުގެ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މ
( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 75ަގވާއިދުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި 

މަހިބަޫދ ދާއިރާގެ މެންބަުރ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންދަށުން، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން، 
 ވި.ގެ ތިންވަނަ ކިޔުން އިއްވެދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ބިލު، އަޙްމަދު ޠާރިޤު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 

  ާ6.5 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ކޮލެޖްތަކާއި ޓާރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު، ޤާނޫނު ނަންބަުރ
ގައި ހިމެނުމާެބހޭ ގޮުތން ަގވާއިދު  1ގަވާއިދުތަާކބެހޭ ޤާޫނނު( ެގ ޖަދުވަލު )ޢާންމު  2008/6

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި، ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

  ޭރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ 

  ،ީމެންބަރު މެންބަރު، މަނަދޫ ދާއިރާގެ  ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ
 ޢުމަރު ޙުސައިން 
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  ިމެންބަރު ވާހަކަދެއްކެވި؛ 5ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .1

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .2

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .3

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .4

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު )ދެވަނަ ފުރުސަތު(

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .5

 

  ާ6.6 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ާއެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 2009/5ނޫނު ނަްނބަރު ޤ( ،

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުއިޤްތިޞާދީ 

 

 ޭރިޕޯޓާއެކު ހިމެނިފައިވާ ބިލަށް ެއއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ 

  ،ީތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  މެންބަރު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ
 މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 5ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .1

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .2

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .3

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .4

  މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .5

 

  ެރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުްނނަށް ފުުރސަތު އެރުވުމަށްފަހު އެ ރިޕޯޓުގ
( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 75ަގވާއިދުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި 

ވިލުުފށި ދާިއރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އްދާެގ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ، ދަށުން، އެ މާ
)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިްޞލާޙު  2009/5ޤާޫނނު ނަްނަބރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، 

 ވި.ގެ ތިންަވނަ ކިޔުން އިއްވެގެނައުމުގެ ބިލު

 



 7 

  ާ6.7 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ޭދިރާސާކުރައްވައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ބިލު، ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ކާރިސާއާއިބެހ 
 ރިޕޯޓު  ނިންމެވިގޮތުގެ

 

 ޭރިޕޯޓާއެކު ހިމެނިފައިވާ ބިލަށް ެއއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ 

  ،ީދާއިރާގެ ގުރައިދޫ ،މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ  ސަލާމަތުގެ ޤައުމީރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވ 
 ރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 4ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .1

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .2

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  .3

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްވައިކަރަދޫ  .4

 

  ެރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުްނނަށް ފުުރސަތު އެރުވުމަށްފަހު އެ ރިޕޯޓުގ 
( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 75ަގވާއިދުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި 

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ,ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދަށުން، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން، 

ގެ އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ކާރިސާއާއިބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެްއޓުމުގެ ިބލު
 ވި.އްވެތިންވަނަ ކިޔުން އި

 

  ާ6.7 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ުބިލު، ަޤއުމީ  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ައށް ( ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 2014/9 ނަްނބަރު ޤާނޫނ

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން

 

 ޭރިޕޯޓާއެކު ހިމެނިފައިވާ ބިލަށް ެއއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ 

  ،ީދާއިރާގެ ގުރައިދޫ ،މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ  ސަލާމަތުގެ ޤައުމީރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވ 
 ރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 8ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .1
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 هللاޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .2

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .3

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .4

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  .5

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް .6

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .7

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު މަތިވެރި .8

 

  ެރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުްނނަށް ފުުރސަތު އެރުވުމަށްފަހު އެ ރިޕޯޓުގ 
( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 75ަގވާއިދުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި 

މަހިަބދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް މަތިން، ދަށުން، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ
އަށް އިްޞލާޙު ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު) 2014/9ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާޫނނު ނަްނަބރު 

 ވި.ގެ ތިންަވނަ ކިޔުން އިއްވެގެނައުމުގެ ބިލު

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 7)

  ާ6.1 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ުއިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫުނ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 2008/8ޤާނޫނު ނަްނބަރ(، 

 ؛ކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިީޓން ދިރާސާ

 ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން އެިބލު ނިންމަވައި ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ފާސްކުރެއްވުމަށް

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް  ފާސްކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިގޮތަށް

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  2 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  1 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  52 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
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 ވި ސް* ފާ 
 

  ާ6.2 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ޭނޑިޔާރުންނަށް ތިއްބެވޭނެ ެފންވަރުގެ  ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ޤާއިމްކުރެވ ހައިކޯޓުގެ ދެ ގޮފީގެ ފަ

ކުޅުދުއްފުށިން ކުއްޔަށް  ޤާއިމްކުރެވޭ ދެ ރަށްކަމަށްވާ ސ.ހުޅުމީދޫ އާއި ހދ. ޢިމާރާތްތަކެއް ދެ ކޯޓު

ނޑިޔާރު ފޮނުއްވާފައިވާ  ހިފުމަށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ހަަމޖައްސަވައިދެއްވުންއެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަ

ޮކިމީޓްނ ިންނެމިވ ޮގަތްށ ؛ މައްސަލަ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް  ފްާސުކެރްއުވަމށް 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  47 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  1 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  4 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ާ6.3 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ީިމނިވަން މުައއްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެޭހ ކޮމިޓީން ، ބިލުކޮިމޝަންގެ ނޭޝަނަލް އިްނޓެގްރިޓ

އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން އެއްވެސް  5މިރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅު ކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާ

 އިޞްލާޙެއް ފާހެއްނުވެ.

o  ީިމނިވަން މުައއްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެޭހ ކޮމިޓީން ، ންގެ ބިލުކޮިމޝަނޭޝަނަލް އިްނޓެގްރިޓ

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމަށް ؛ ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  52 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  40 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން  8 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  1 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ާ6.4 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ު5ށް ހުށަެހޅުނު ކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓަތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާއިޖް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ބިލ 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން އިޞްލާޙުތައް ފާސްވި.އިޞްލާޙުތަކަށް 

o ުކޮމިޓީން  ؛ތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުއިޖް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ބިލ 

ވޯޓަށް  އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރެއްވުމަށް  ގެންނެވި މަޖިލީހުން ނިންމެވިގޮތަށް  ދިރާސާކުރައްވައި 

 އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  53 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  48 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  3 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ާ6.5 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ކޮލެޖްތަކާއި ޓާރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު، ޤާނޫނު ނަންބަުރ

ގޮތުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ގަިއ ހިމެނުމާބެހޭ  1)ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު  2008/6

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމަށް، ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރައްވައި،

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 
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 މެންބަރުން  53 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  48 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  3 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 

o  ެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މިއަދު އިތުރަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  36ގަވާއިދުގ

 އަހައި ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުރެއްވުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވި؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  50 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  40 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  3 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  43 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  22 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ސްވި * ފާ 
 

  ާ6.6 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ާއެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 2009/5ނޫނު ނަްނބަރު ޤ( ،

 ފާސްކުރެއްވުމަށް؛ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ނިންމެވިގޮތަށް ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިީޓން އެބިލު ިނންމަވައި ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް

 ؛އެއްސެވުން ވޯޓަށް ފާސްކުރެއްވުމަށް

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 
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 މެންބަރުން  53 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  42 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  3 ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ 

 މެންބަރުން  5 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  45 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  23 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ާ6.7 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ޭނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ބިލު، ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ކާރިސާއާއިބެހ 

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛؛ ރިޕޯޓު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  53 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  48 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ާ6.8 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ުބިުލ، ޤައުމީ  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު  ިދވެހިރާއްޖޭގެ) 2014/9 ަނންބަރު ޤާނޫނ

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް  ؛ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން

 ފާސްކުރެއްވުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  53 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  51 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:



 13 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  51 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
 

 

 


