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 ސާޖަލް ވަނަ 19ދައުރުގެ  ވަނަ ތިން ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ސް(ދުވަ އާދީްއތަ) 2015 ނޮވެންބަރު 22 ތާރީޚު:

 1437 ޞަފަރު 10 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:03ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  10:30 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  11:00 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  11:02 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  13:30 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  13:59 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 58އިރާއި ގަޑި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 72 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 :ު2015/3/19/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ  
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ްދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުްނތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުނ 

 

  ްކޮމިޓީ ޕެޓިޝަނ 

  ެކޮމިޓީޤައުމީ ސަލާމަތުގ 

  ީއިގްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓ 

  ީއިގްތިޞާދީ ކޮމިޓ 

 

 ްް މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަނ( 5)

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ްޢައްޔަންކުރެއްވުަމށް ޤާނޫުނ ބޭފުޅަކު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އެ މަާޤމަށ

 ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  3ެގ ( ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ާޤނޫނު) 2008/9ނަންބަރު 

ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަްށ އެ މަްއސަލައާގުޅޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު 

 ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

  ްއެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށ

 ފޮނުއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި 
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  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ުވަނަ ( 1)ެގ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  56ގެ ( ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ) 2010/3ޤާނޫނު ަނންބަރ

ތިްނ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލަށް މެްނބަރުން ޢައްަޔންކުރެއްވުމަށް ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަ 

ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުަމށް އެ މަްއސަލައާގުޅޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް 

 ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

 ްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މިނިވަން މުއައ

 ފޮނުއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި 

  އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އޯޒޯނ

 އެޅުމާބެހޭ ބިލު ފަށަލަ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު 

  ެވަނަ  2015ގައި ބޭއްވުނު،  2015ނޮވެންބަރު  18، ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީމި ބިލުގ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 18ދައުރުގެ ވަނަ  3އަހަރުގެ 

 ެދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް  ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީބިލު  އ

 މައުމޫން

  މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛  14ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ބިލުގެ 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .1

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .2

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .3

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .4

 ޚަލީލްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދުނިލަންދޫ  .5

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .6

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .7

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .8

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .9

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .10

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .11
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 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .12

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު .13

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .14

  ްނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި އެ ބިލުގެ ބަހުސަށ  ކަ

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (7)

  ާ7.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

އަށް ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު) 2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ޓުއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯމުގެ ބިލު ޤައިޞްލާޙު ގެނައު

 ެބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވޭ  އ 

 ެކޮމިޓީގެ މެންބަރު ގެމަނަފުށި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  ވީ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއް މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު އ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން 

  ެއެއްވެސް މެންބަރެއް ވާހަކަނުދައްކަވާބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ރިޕޯޓުގެ އ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 8)

  ާ6.1 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ިމައުމޫން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އޯޒޯން ފަށަލަ  ސްދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރ
 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާެމދު  މާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާހި

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  61 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  61 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  31 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ވި ސް* ފާ 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/Ehgamu%20dhathuru%20islah_report_12.11.2015.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/Ehgamu%20dhathuru%20islah_report_12.11.2015.pdf
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 ެއެއީ ވޭ.ތާއީދުިލބިފައި ،ސްގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިހުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ބައްޓީއަކަށް ޮފނުބިލު ކޮމި އ، 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ ،ވުމަށްުނއްބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮމެން 7ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް 

 ޚަލީލް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް.هللا ނިަލންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު އިޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވަ
 

 

o  ަމެންބަރުންގެ ވަގުތީ  7ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  މާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ހިއޯޒޯން ފަށަލ
ިނލަންޫދ ދާއިރާގެ  އި،ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ުޢޘްމާން ހުށަހަޅުއްވަ ގެމަނަުފށީ ،ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ހުށަހެޅުމާމެދު  އްވިޚަލީލް ތާއީދުުކރެهللا ރު ޢަބްދުމެންބަ

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  67 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  16 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  66 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި ފާ * 
 

 

 

  ،ްހުށަހެޅުމުގެ  ަނންމެންބަރުންގެ  ަގއި ހިމެނުމަށްމެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީ 7އެ ހުށަހެޅުން ފާސްވުމުނ

ހުަށހެޅުއްވި ލިސްޓަށް  ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޖަމީލް ުޢޘްމާން ގެމަނަފުށީ ،ހުޅުވާލެްއވުމުންރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު 

 ތާޢީދުކުރެއްވި ރަޝީދުގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 

o  ަމެންބަރުންގެ ވަގުތީ  7ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި  މާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާހިއޯޒޯން ފަށަލ
ގައްދޫ  އި،ހުށަހަޅުއްވަ ޘްމާންޢުމެންބަރު ޖަމީލް  ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަްނ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ލިސްޓަށް ގެ މެންބަރުން 7ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރެއްވި 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  48 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  09 މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރުން  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން  57 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި ސް* ފާ 
 

 

 

 

  ެގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ލީލްޚަهللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިނިލަންދޫ ދާއިރާގ

ްށ ( އަދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު) 2010/7

ވޯޓަށް  ނިންެމވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާމެދު އިއިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

 ވުން؛އެއްސެ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  61 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  54 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  54 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި ސްނު* ފާ 
 

 

 

  ެ2010/7ގާނޫނު ނަްނބަރު  ،ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ ލީލްޚަهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިނިލަންދޫ ދާއިރާގ 

ށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ( އަ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ގާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ )

 އެހެން ގޮތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވި ސްނުވުމުްނ، ނިންމެވި ގޮތަށް ފާއި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ބިލު

 

 
 

 ޫގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ هللا މެންބަރު ޢަބްދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ނިލަންދ

ްށ ( އަދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު) 2010/7

ވަނަ މާއްދާގެ )މ(ގެ ދަށުން  85އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާެމދު
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  60 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  46 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  03 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 ސް* ފާ 
 

 ޮނޑައެޅުއްވި ރިޔާސަތުން އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގައި ޤަބިލު  އެތަށް ފާސްވުމާ ގުޅިގެން އެގ  ކަ
 

  ިރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.އިތުރު ކަމެއް ނެތުމުން ޖަލްސާގައ 

 

 


