
 

1 

. 

 

 ޖަލްސާވަނަ  27އުރުގެ ދަ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސްއަންގާރަ  ،2016 އޭޕްރީލް 19 ތާރީޚު:

 1437  ރަޖަބް 12 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 09:03ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 1:47މެންދުރު    ގަޑި: ނިމުނު

 މެންބަރުން 62 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

                          

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ



 

2 

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަންމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ )1(

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

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ
 

 އިއްވުން ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ )2(

  ީމެންބަރުން 22ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ 

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.އިޢުލާން އެޖެންޑާ ވަހުގެދު )3(

 ާ3.1 އައިޓަމް އެޖެންޑ  

 )2016/1/27/އޖ: ނަންބަރު އެޖެންޑާ(ން އްވުދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރެ •
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ާ4.1 އައިޓަމް އެޖެންޑ  

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް •

 9:30  ީގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓ 

 11:15  ީގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ 

 

 ާ4.2 އައިޓަމް އެޖެންޑ  

 އައި ބަދަލު ތަކަށްކޮމިޓީ •

 

 ޕާޓީ ކޮމިޓީ ބަދަލު  

1. 
 ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި
 ހަނިމާދޫ ކޮމިޓީއަށް އެ ބަދަލުގައި ޙުސައިންގެ
 ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ

 ޕީ.ޕީ.އެމް ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ

2. 
 ނަޞީމްގެ ފައިސަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

 ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ ކޮމިޓީއަށް އެ ބަދަލުގައި
 ޙަސަން އިބްރާހީމް މެންބަރު

 ޖޭ.ޕީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ

3. 
 ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި
 ކޮމިޓީއަށް އެ ބަދަލުގައި  ޢުޘްމާންގެ
 މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އިހަވަންދޫ

 هللاޢަބްދު

 ޕީ.ޕީ.އެމް އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން )5(

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( 2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  •

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

  ީރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލ

 މުޙައްމަދު.
 

 ަދެއްކެވި މެންބަރުން؛ރިޕޯޓަށް ވާހަކ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .2

 މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމްކާށިދޫ ދާއިރާގެ  .3

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .4

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .5

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .6

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު .7

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .8

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ .9

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .10

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .11

 ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .12

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ .13

 ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަ .14

 
  ްރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، ރިޕޯޓުގެ ބަހުސ

 ނިންމަވާލެއްވި. 
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  ް5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ) ސިފައިންގެ ޤާނޫނު( 2008/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  •

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

  ެރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ގުރައިދޫ ދާއިރާގ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ.

 

 ަދެއްކެވި މެންބަރުން؛ރިޕޯޓަށް ވާހަކ 

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީމައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ  .1

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ .2

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .3

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .4

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން .5

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .6

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްކެނދިކުޅު .7

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .8

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ .9

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .10

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .11

 

  ްރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، ރިޕޯޓުގެ ބަހުސ

 ނިންމަވާލެއްވި. 

  ް5.3އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ) ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( 2008/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  •

 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުކޮމިޓީން 

  ެމެންބަރު ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގ

 ޙުސައިން ޝަހުދީ.

ނުވާތީ  ފުރުޞަތަށް އެދިފައިދެއްކެވުމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު   ުސްގެ ވަގުތުގައި ވާހަކަ ރިޕޯޓުގެ ބަހ

 ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިންމަވާލެއްވި
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 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން )6(

 ް6.1:އެޖެންޑާ އައިޓެމ  

ނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް  •

ކޮމިޓީން  ބިލު އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ( 2009/8 ނަންބަރު

 ؛އްވުމާމެދުމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެރާސާކުރައްވައި ނިންދި
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ާ6.2:އައިޓެމްއެޖެންޑ  

 2008/1ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  •

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަށް  (ސިފައިންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 ؛މެދުފާސްކުރެއްވުމާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 62 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 61 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރުން 00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 61 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 62 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 43 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 05 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 54 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވޭ* ފާސް
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 : ް6.3އެޖެންޑާ އައިޓެމ  

 2008/5ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  •

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަށް  ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު(ފުލުހުންގެ 

 ؛މެދުފާސްކުރެއްވުމާ
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .ިއެޖެންޑާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 62 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 19 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 36 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން 05 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 55 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވޭ* ފާސް


