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 ސާޖަލް ވަނަ 18ދައުރުގެ  ވަނަ ތިން ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ސް(ދުވަބުދަ ) 2015 ނޮވެންބަރު 18 ތާރީޚު:

 1437 ޞަފަރު 6 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  11:02ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  12:09 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  13:31 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  13:51 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 27އިރާއި ގަޑި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 75 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 23މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ  

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o :ު2015/3/18/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ  
 

  ް3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

  ާ(ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  4)އަށް  2015/18/62ން  2015/18/59 ނަންބަރު  ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި  11ވަނަ ޖަލްސާއިން  8ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  2015އެއީ، 

ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންަބރަކު  އެ. ޔައުމިއްޔާތައް

ޔައުމިއްޔާތަކަކީ، މަޖިލީހުގެ  އެއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން، 

 ނިންމެވި ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް 

 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ްދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުްނތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުނ 

 

 ީކޮމިޓީ އިޖްތިމާޢ 

 ެކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގ 

 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު ( 5)

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 
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o  ެމޫން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އޯޒޯން ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުފަރާތުން، ދިއްގަރު ދާއިރާސަރުކާރުގ

 ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އިއްވުންފަށަލަ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ބިލު

  އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ްސިޔާސީ ޕާޓީގެ  2013/4ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމ(

 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު 

  ެވަނަ  2015ގައި ބޭއްވުުނ،  2015ނޮވެްނބަރު  9، ފުަރތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައިވަނީމި ބިލުގ

 ިި ވަނަ ޖަލްސާގައ 12ދައުރުގެ ވަނަ  3އަހަރުގެ 

 ިމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  ،ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީމަޖިލީހަށް ބިލު  މ 

  ެމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛  10ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ބިލުގ  

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .1

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .2

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު  .3

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .4

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .5

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .6

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .7

 މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ  .8

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް .9

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .10

  ިނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވ  އެ ބިލުގެ ބަހުސަށް ކަ

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (7)

  ާ7.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

އަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ( އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) 2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ެބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވޭ  އ 

 ެެމންބަރު ފުވައްމުލަކު މެދު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ  ވީ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއް މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު އ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

  ެމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 6ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ރިޕޯޓުގެ އ 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .2

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .3

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .4

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް .5

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .6

  ިނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވ  އެ ބިލުގެ ބަހުސަށް ކަ

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 8)

  ާ6.1 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ާ2013/4ގާނޫނު ނަންބަުރ  ،މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުަށހަޅުއްވާފައިވ 
 އެއްސެވުން؛ވޯަޓށް  ބަލައިގަތުމާމެދުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީުހން ( އަސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު)

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  23 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  42 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  65 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްނުވޭ * ފާ 
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  ާ7.1 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ާ2009/5ގާނޫނު ނަންބަުރ  ،ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ 
އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް  ( އަށްއެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު)

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ފާސްކުރެއްވުމާމެދު 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  66 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  66 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 ވި ސް* ފާ 
 

 
 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު ކަމެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

 


