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2 ޖަލްސާ: 2 ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  016  ޖަލްސާ  ވަނަ  1

 ދުވަސް  އަންގާރަ ، 2016 އެޕްރީލް  5 ތާރީޚު:

 2  1437 ޖުމާދަލްއާޚިރާ  7

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

9ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި:  ގައި  03:

10 ހުސްވަގުުތކޮޅު:  ަގއި  30:

11 ފެށި ގަޑި:  ަގއި  01:

12 ހުސްވަގުުތކޮޅު:  ަގއި  31:

 ަގއި  13:00 ފެށި ގަޑި:

13 :ހުސްވަގުުތކޮޅު  ަގއި  03:

13 ފެށި ގަޑި:  ަގއި  30:

13 :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި  ަގއި  41:

 މިނެޓް  11އިރާއި ގަޑި  03 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 76 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  )1(

 "وصحبھ آلھ وعلى هللا رسول على والسالم والصالة ہلل الرحیم، الحمد الرحمن هللا بسم 

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله ومن

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  )2(

  ީ2މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވ  މެންބަރުން  2
  

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  )3(

  :ް3އެޖެންޑާ އައިޓެމ .1 

 ެ2016/1/21/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ( އްވުންއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރ( 

 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  )4(

  :ް4އެޖެންޑާ އައިޓެމ .1 

  ިއިޢުލާންކުރެއްވުން  އަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މ 

 9:30  ީ2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ަގއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ ( 

 9:30  ީ3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ަގއި ޤައުމީ ތަރައްީޤެގ ކޮމިޓ( 

 11:15  1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓ ( 

 14:00 ަ1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ުތގެ ކޮމިޓީ ަގއި ޤައުމީ ސަލާމ ( 

 14:00  ީ3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ަގއި ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ކޮމިޓ( 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  )5(

  :ް5އެޖެންޑާ އައިޓެމ .1 

 ެބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ގައި) ދ( މާއްދާގެ ވަނަ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ 

ނޑަެއޅުމަށްޓަކައި  ސަފީރުން ރާއްޖެއިން ޤައުުމތަކަށް ބޭރު ،ގޮތުގެމަތިން ސްވިސް  ،ކަ

ނޑަައޅާ ނޮން ޑޮކްޓަރ  ,މީނާޒް .ރެސިެޑންޓް ސަފީރުކަމަށް، ހ-ކޮންފެޑަރޭޝަނަށް ދިވެހިރާއްެޖއިން ކަ
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 އެ  ނިންމެވުމަށް ގޮެތއް ދިރާސާކުރަްއވައި މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ ޢައްޔަންކުރެއްވުަމށް ހާލާ ޙަމީދު 

 މައްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ ކޮމިީޓައށް ދާއިމީ މައްސަލަާއގުޅޭ

  ެވި.ނިންމެ  އަށް ފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓީ މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގ 

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  )6(

  ް6އެޖެންޑާ އައިޓަމ .1 

  ު2008/1ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ) ސިފައިންގެ ޤާނޫނު(

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު  ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީބިލު  •

 ؛މެންބަރުން ަވގުުތގައި ާވހަކަދެއްެކވިބަހުސްގެ  ބިލުގެ •

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .1

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .2

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .3

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .4

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .5

 ޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަން .6

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .7

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .8

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .9

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .10

 މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ .11

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  .12

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް  .13

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .14

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .15

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް (ދެވަނަ ފުރުޞަތު)މަރަދޫ  .16
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 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު (ދެވަނަ ފުރުޞަތު) .17

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .18

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .19

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް .20

 ވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފްނޮޅި .21

  ިބަހުސް  ބިލުގެ ވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށްފަހު،ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި  ބިލަށްމ

 ބިލުގެމި  ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށްފަހު،ހުށަހެޅުްއިވ މެންބަރަށް  ބިލުނިންމަވާލެއްވި. އަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެްއވި.

 

  :ް6އެޖެންޑާ އައިޓަމ .2 

  ު2008/5ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ) ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު(

  ިދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު  ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ބިލު  މ 

 ؛މެންބަރުން ބަހުސްގެ ަވގުުތގައި ާވހަކަދެއްެކވި ބިލުގެ •

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .2

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .3

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ މާފަންނު  .4

 (ދެަވނަ ފުރުޞަތު)هللا *ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދުލްބާރީ ޢަބްދު .5

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު .6

 (ތިންވަނަ ފުުރޞަތު)هللا *ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދުލްބާރީ ޢަބްދު .7

 ޢަލީ ނިޒާރުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .8

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .9

 *ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް (ދެވަނަ ފުރުަޞތު) .10

 *ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް (ދެވަނަ ފުރުޞަތު) .11

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .12
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 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  )7(

  ާ7 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ .1 

  ު2008/1ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 ވޯޓަށް ެއއްސެވުްނ؛ މެދުބަލަިއގަތުމާ އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ސިފައިންގެ ޤާނޫނު(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ުޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވި ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްުވމަށް އެ ބިލ 

 

 ފުލުހުންގެ( 2008/1ނަންބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު  •

 ވޯަޓށް އެއްެސވުން؛ ބަލައިގަތުމާމެދު ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެަނުއމުގެ ބިލު

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  46 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

2 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  މެންބަރުން  2

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01

 މެންބަރުން  68 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  44 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

2 މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި   މެންބަރުން  3

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01

 މެންބަރުން  67 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
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  ުޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވި ދިރާސާ ކުރެްއވުމަށް އެ ބިލ 

 

 

  ިއިތުރު ކަމެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.އެޖެންޑާގައ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ވި.* ފާސް
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