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2 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2016 ޖަލްސާ:  ޖަލްސާ ވަނަ 2

 ދުަވސް ބުދަ، 2016 އެޕްރީލް 6 ތާރީޚު:

 1437 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 28 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

09ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:  ަގއި  02:

13މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:  ަގއި  40:

 މެންބަރުން 71 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  

 

 

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  )1(

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

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  )2(

o  ީ2މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ   މެންބަރުން 2

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  )3(

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 

 1 



o :ު2016/1/2/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 2 

 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  )4(

 

  ް4އެޖެންޑާ އައިޓަމ .1       

o ުއިޢުލާންކުރެއްވި ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންަތއް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދ 

o 9:30 ި3 ކޮޓަރި ކޮމިޓީ( ކޮމިޓީ އިޖްތިމާޢީ ގައ ( 

o 10:30 ި1 ކޮޓަރި ކޮމިޓީ( ކޮމިޓީ ސަބް ކޮމިޓީގެ ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ގައ( 

o 12  )3 ކޮޓަރި ކޮމިޓީ( ކޮމިޓީ ޢާންމު ގައި 30:

 

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން  )5(

 

  ް5އެޖެންޑާ އައިޓަމ .1       

 މުޢާހަދާތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވެރިވާ ފަރާތުން ހިންގާ ވެރިކަން ނަމުގައި، ދައުލަތުގެ ދިވެހި •

މަޖިީލހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ެއ ަމޖިލީހުން  އެ ހުަށހަޅައި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ

ގައި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  93ނިންމާ ގޮތުގެަމތިން ކަމަްށ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަސާސީގެ 

އަށް  "އެގްރީމެންްޓ އޮން އެސްޓެބްލިޝިންގ ދަ ސާރކް ސީޑް ބޭންކް"، ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ން ޢަމަލުކުރުމުގެ ވެހިރާއްޖެއިދި

 މިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލoަކ

  ެވި ނިންމެ އަށް ފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓީ  މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގ 

 

  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  )6(

  ް6އެޖެންޑާ އައިޓަމ .1       

 ުޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން( 2009/9 ނަްނބަރު ޤާނޫނ 

 ބިލު އެ ކޮިމޓީން ވަގުތީ މެންބަރުންގެ 7 ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބިލު ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި

 ނުވޭ  ފޮނުއްވާފައެއް  އިޞްލާޙެއް  އެއްވެސް  ށް ބިލަ  މި  •

 ކޮމިޓީގެ  ވަގުތީ  މެންބަރުންގެ  7 ހޮއްވެވި  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ބިލު  މި  ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު  މި  •

 ރަޝީދު  ރިޔާޟް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށި  ،މުޤައްރިރު
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 ؛މެންބަރުން ބަހުސްގެ ަވގުުތގައި ާވހަކަދެއްެކވި ބިލުގެ

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .1

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .2

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .3

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .4

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .5

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .6

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .7

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .8

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .9

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .10

ހުސްގެ ވަގުތުގައި ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވައި ނިމުމުން ބަ ރިޕޯޓުގެއެ  •

 ވަނަ ކިޔުން އިއްވެވި 3އަދި ބިލުގެ  ނިންމަވާލެއްވި ބަހުސް ރިޔާސަތުން

 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  )7(

  ާ7 އައިޓަމް  އެޖެންޑ .1 

o ުރައްާކތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން( 2009/9 ަނންބަރު ޤާނޫނ 

 މެންބަރުންގެ  7 ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ާޤނޫނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ

ވޯޓަްށ  ކުރެއްވުމާމެދުމަޖިލީހުން ފާސް ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިާރސާކުރައްވައި ބިލު އެ ކޮމިޓީން ވަގުތީ

 އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  68 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

2 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  ން މެންބަރު  3

  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  66 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 3 



 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

  

 
  ިއިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.އެޖެންޑާގައ 

 

 

 

 

 4 


