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 ޖަލްސާ ވަނަ  23އުރުގ  ދަ  ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގ   2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  ހޯމަ  ،2016 އޭޕްރީލް  11 ތާރީޚު:

 1437  ރަޖަބް  4 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 9:01ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 10:12ކޮޅު:               ހ ނދުނު ހުސްވަގުތު 

  13:30މ ންދުރު                  ފ ށި ގަޑި:

 13:38މ ންދުރު    ގަޑި: ނިމުނު 

 މ ންބަރުން 72 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދު هللا ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:

                          

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

 "وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم - 

 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ 

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން 24މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

 

  

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.އިޢުލާން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ާ3.1 އައިޓަމް އ ޖ ންޑ  

 އްވުން ދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ 

 (2016/1/23/އޖ: ނަންބަރު އ ޖ ންޑާ)       

 

  ާ3.2 އައިޓަމް އ ޖ ންޑ  

 ފާސްކުރ އްވުންޔައުމިއްޔާ 

 (ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގ  3) އަށް 2016/18/19 އިން 2016/18/17 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ         

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން  (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް އ ޖ ންޑ  

 ހަމަޖ ހިފައިވާގޮތް  ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގ     

 (2 ކޮޓަރި ކޮމިޓީ) ކޮމިޓީ ސަބް ކޮމިޓީގ  މާލިއްޔަތު ގައި 9:45

 (1 ކޮޓަރި ކޮމިޓީ) ކޮމިޓީ ޚިދުމަތްތަކާބ ހޭ ސަލާމަތީ ގައި 14:30

 (2 ކޮޓަރި ކޮމިޓީ) ކޮމިޓީ ސަބް ކޮމިޓީގ  މާލިއްޔަތު ގައި 20:30
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  ާ4.2 އައިޓަމް އ ޖ ންޑ  

 ފޮނުވިފައިވާ ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގ , ގޮތުގ މަތިން މާއްދާގައިވާ ވަނަ 128 ގަވާއިދުގ  މަޖިލީހުގ  ރައްޔިތުންގ  

 އިޢުލާންކުރ އްވުން. ސުންގަޑި ނިންމަވާނ  ކޮމިޓީއަކުން މައްސަލައ އް

 

 

 

 

  ާ4.3 އައިޓަމް އ ޖ ންޑ  

   ޖަވާބު ހޯއްދ ވުމަށް  މުން ށުން ލިޔު ގ  ދަ)ހ( ވަނަ މާއްދާގ   68ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގަވާއިދުގ
މ ންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އ ންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގ 

ޑިއުކޭޝަން ޑރ. ޖަވާބާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް އ  ގ ސުވާލު 2ށް ފޮނުއްވި މުއިޢްޒަ ޑރ. މުޙައްމަދު

ޓްސް އަލްފާޟިލް ޖަވާބާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އ ންޑް ސްޕޯ  ލުގ ށް ފޮނުއްވި ސުވާޢާއިޝަތު ޝިހާމަ
ގަިއާވ  )ހ(ވަނަ މާއްދާގ   68މަޖިލީހުގ  ގަވާއިދުގ   ސުވާލުގ  ޖަވާބު، 3ށް ފޮނުއްވި އަޙްމަދު ޡުހޫރަ

ގައިވާ ގޮތުގ   )ނ(ވަނަ މާއްދާގ   68ގަވާއިދުގ   ގޮތުގ  މަތީން ވަޒީރުން ފޮނުއްވާފައިވާތީ މަޖިލީހުގ 

ޖަލްސާގ  ޔައުމިއްޔާގައި އ  ޖަވާބުތައް މި ފަހު،  މަތީން އ  ޖަވާބުތައް މ ންބަރަށް ރައްދުކުރުމަށް

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރ އްވި.އުނިއިތުރ އް ނުގ ނ ސް ޝާއިޢުކުރާނ  ވާހަކަ 

 

 

 ލު ވާ ސު  (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 އ ނަރޖީ  އ ންޑް އ ންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ ،ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މ ންބަރު  ދާއިރާގ  ކިނބިދޫ

 ؛ސުވާލު ކުރައްވާ އިބްރާހީމްއާ ތާރިޤް އަލްފާޟިލް

  ؟ތާރީޚ އްތޯ  ކޮން ފ ށޭނ   މަޝްރޫއު ޤާއިމްކުރުމުގ  ނިޒާމް ފ ނުގ  ކިނބިދޫ އަދި  ހިރިލަންދޫ. ތ

 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ަތަރއްޤީގ  

 ސުންގަޑި  ބިލު 

 2016އ ޕްރީލް  27 އިމާރާތް ކުރުމުގ  ބިލު .1
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 ސުވާލުކުރ އްވި މ ންބަރުން 

  ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .1

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .2

 ދިއްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު  .3

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .4

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  .5

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .6

 މ ންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް މ ދުހ ންވޭރު ދާއިރާގ   .7

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .8

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .9

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  .10

 ނައިފަރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  .11

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .12

 އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންގޮޅި  .13

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .14

 ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން .15

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 6)

  ް6.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

  ެ( ފ)އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށާއި، އެ މާއްދާގެ ( މ)ވަނަ މާއްދާގެ  85ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

އުނިކުރެއްވުމަށްއެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  111އުނިކުރެއްވުމަށާއި، 

  ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ޢާންމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ
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  ްމެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ ،މުޤައްރިރު ނައިބު ކޮމިޓީގެ އާއްމު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ މަޖިލީހަށްރިޕޯޓ 

 ޢާމިރު އަޙްމަދު

 ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދ އްކ ވި މ ންބަރުން 

 މ ދުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .1

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .2

 އަނާރާ ނަޢީމް މަކުނުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު  .3

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .4

 ކ ނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް  .5

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .6

 ވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .7

 ރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަ .8

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .9

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .10

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު  .11

 ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން .12

 ޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މު .13

 ހިތަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .14

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް )ދ ވަނަ ފުރުޞަތު(

  ްރިޕޯޓަށް ވާހަކަދ އްކ ވުމަށް އ ދިވަޑައިގ ންނ ވި މ ންބަރުން ފުރުސަތު އ ރުވުމަށްފަހު، ރިޕޯޓުގ  ބަހުސ
 ވި. ނިންމަވާލ އް

 

 

   ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން  އ ހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް ( 7)

 ކޮމިޓީއަށް އައި ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރ އްވުން 
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 ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
އ ސް.އ މް.އ ސް ކުރި 

 ތާރީޚް 

1. 
 މުޙައްމަދުދީދީގ   އިބްރާހީމް މ ންބަރު ދާއިރާގ  މ ދު ހިތަދޫ

 މ ންބަރު  ދާއިރާގ  ދ ކުނު  ހިތަދޫ ކޮމިޓީއަށް އ  ބަދަލުގައި
 ިނޒާރު  ޢަލީ

 ސަލާމަތުގ  ޤައުމީ
 ކޮމިޓީ 

 6.4.2016 އ މް.ޑީ.ޕީ 

2. 
 ބަދަލުގައި  އާދަމްގ  ރޮޒަިއނާ މ ންބަރު ދާއިރާގ  މީދޫ އައްޑޫ
 ިނޒާރު  ޢަލީ މ ންބަރު ދާއިރާގ  ދ ކުނު ހިތަދޫ ކޮމިޓީއަށް އ 

 ސަރުކާރުގ 
 އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު

 ކޮމިޓީ ބަލާ މިންވަރު
 7.4.2016 އ މް.ޑީ.ޕީ 

 

 

   ވަނަ މާއްދާގ  )މ( އިޞްލާޙުުކރ އްވުމަށާއި، އ  މާއްދާގ  )ފ(  85ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގަވާއިދުގ

ވަނަ މާއްދާގ  )ނ( އުނިކުރ އްވުމަށް ހުށަހ ޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ދިރާސާކުރ އްވުމަށް  111އުނިކުރ އްވުމަށާއި، 

 ފާސްކުރ އްވުމާމ ދު؛ ރިޕޯޓުފަހު އާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމ ވި 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ިއ ޖ ންޑާގައި އިތުރު މަސައްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  52 ހާޒިރުިވ މ ންބަރުްނގ  ޢަަދދު:

 މ ންބަރުން  39 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްިވ މ ންބަރުްނގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްިވ މ ންބަރުްނގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްިވ މ ންބަރުްނގ   ކަަމށް ބޭނުންުނވާ ވޯޓުދޭން  ގޮތަަކށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މ ންބަރުން  08

 މ ންބަރުން  39 ޢަދަދު: މ ންަބރުންގ   ަބއިވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  20 ފާސްވުަމށް ބޭނުްނވާ ޢަދަުދ:

 * ފާސްވި 


