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 ޖަލްސާވަނަ  28އުރުގެ ދަ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ބުދަ ،2016 އޭޕްރީލް 20 ތާރީޚު:

 1437  ރަޖަބް 13 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 09:03ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 1:45މެންދުރު    ގަޑި: ނިމުނު

 މެންބަރުން 73 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 23މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ 

 
  

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.އިޢުލާން އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ )3(

 ާ3.1 އައިޓަމް އެޖެންޑ  

 )2016/1/28/އޖ: ނަންބަރު އެޖެންޑާ( އްވުންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރެ •
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ާ4.1 އައިޓަމް އެޖެންޑ  

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް •

 9:30  ިޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގައ  

 11:15  ީގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ 

 11:00  ީގައި ސުލޫކު ކޮމިޓ 

 11:15  ީގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓ 

 2:00 ަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމ 
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން )5(

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

ބިލު، ޤައުމީ  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ސިޓިޒެންޝިޕް ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 69/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު •

 ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

 ުޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓ

 އިބްރާހީމް ރިޟާ

 
 ަދެއްކެވި މެންބަރުން؛ރިޕޯޓަށް ވާހަކ 

 މު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިންކަނޑިތީ .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިންރާހީމް ޝަރީފް .2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .3

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ .4

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .5

 ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް .6

 މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ .7

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .8

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .9

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .10

 މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކުމަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .11

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް .12

 އިންގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .13

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .14

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ .15
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 ްބަރުން ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެން ރިޕޯޓަށ

 ނިންމަވާލެއްވި. 

 
  ް5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 ުދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓ 

 ުކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  އިޤްތިޞާދީ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓ

 އިބްރާހީމް ޚަލީލް

 

 ްއިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީ . އެ ޙެއް ހުށަހެޅިފައިވޭއިޞްލާ 1 ރިޕޯޓަށ

އިޞްލާޙަކީ، ބިލުގެ . މި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީތާއީދުކުރެއްވީ އަދި  އިބްރާހީމް ފަލާޙް

 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙެއް 6

 
 ަދެއްކެވި މެންބަރުން؛ރިޕޯޓަށް ވާހަކ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .2

 ގެމަނަފުޑީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން .3

 ޙުސައިންއަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  .4

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .5

 ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން .6

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ .7

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .8

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު .9
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 ކޮމިޓީތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް އިޢުލާނުކުރެއްވި. މަޖިލީހުގެ

 ޕާޓީ ކޮމިޓީ ބަދަލު  
އެސް.އެމް.އެސް ކުރި 

 ތާރީޚް

1. 
 އެ ބަދަލުގައި ނިޒާރުގެ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

 އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ ކޮމިޓީއަށް
 މުޙައްމަދުދީދީ

ސަލާމަތުގެ  ޤައުމީ
 ކޮމިޓީ

 19.4.2016 އެމް.ޑީ.ޕީ

2. 
 އެ ބަދަލުގައި ނިޒާރުގެ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

 އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އައްޑޫ ކޮމިޓީއަށް
 ސަރުކާރުގެ
 އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު

 ކޮމިޓީ ބަލާ މިންވަރު

 19.4.2016 އެމް.ޑީ.ޕީ

3. 
 އެ ބަދަލުގައި މުބީންގެ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި ކޮމިޓީއަށް
ސަލާމަތުގެ  ޤައުމީ

 ކޮމިޓީ

 19.4.2016 ޕީ.ޕީ.އެމް

 
  ެދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގ

 ގެންދެވުން.ގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ރިޕޯޓު

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް .10

 ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ .11

 *ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް (ދެވަނަ ފުރުޞަތު)

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް .12

 ަރުން ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބ

 ނިންމަވާލެއްވި. 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން )6(

 

 ޕާޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރެއްވުން

ދާއިރާގެ މެންބަރު  ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އިންނެވި ނޮޅިވަރަން •

ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް  ގައި (ނ)ގެ 29-1ޙުސައިން ޢަރީފް އެމް.ޑީ.އޭ އާ ގުޅިވަޑައިގެން މަޖިލީހު ގަވާއިދުގެ 

 . އްވިއިޢުލާންކުރެރިޔާސަތުން ގެ ދަށުން (ބ)  29-1ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާތީ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
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 ؛ގޮތްވާގައި މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގެންފައިބަދަލު އައުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރު •

 މެންބަރުން 47  ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ރޮގްރެސިވްޕް -

 މެންބަރުން 22    ޕާޓީ ޑިމޮކްރެޓިކް މޯލްޑިވިއަން -

  މެންބަރުން 8          ޕާޓީ ޖުމްހޫރީ -
 މެންބަރުން 6   އެލައިންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މޯލްޑިވްސް -

  މެންބަރު 1     ޕާޓީ އަދާލަތު -
 މެންބަރު 1   ނިސްބަތްނުވާ ޕާޓީއަކަށް ވަކި -

 

 :ް6.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

  ،ްބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުށހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުނ

ކޮމިޓީން  ބިލު އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ އަށް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު) 69/4ނަންބަރު 

 ؛މެދުފާސްކުރެއްވުމާދިރާސާކުރެއްވިގޮތަށް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ް6.2އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

  ެވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  6ސިޔާސަތުގެ ބިލުގެ ދައުލަތުގެ މުސާރައިގ

 ؛މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާހް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 59 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 52 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 04 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 52 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 60 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 47 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 03 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 :ް6.3އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

  ،ާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅުއްވާފައިވ

 ށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވި ގޮތަ ބިލުދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ 

 

 

 

 .ިއެޖެންޑާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

 

 މެންބަރުން 06 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި* ފާސް

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 60 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ހާޒިރުވި

 މެންބަރުން 49 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 08 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި* ފާސް


