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 ޖަލްސާ ވަނަ  11އުރުގ  ވަނަ ދަ  2 ވަނަ އަހަރުގ   2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ހޯމަ ، 2016އޮގަސްޓު  1 ތާރީޚު:

  1437ޝައްވާލް  27 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  09:03ހ ނދުނު   ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  14:30 :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި

 މ ންބަރުން 70 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

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

 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ - وااله ومن
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން 23މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

  

 އިޢުލާނުކުރުން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ަ3.1މް: އ ޖ ންޑާ އައިޓ 

  ް(2016/2/11/އޖ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:)އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރުނ 

  ާ3.2 :އައިޓަމް އ ޖ ންޑ 

 (ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގ  3) އަށް 2016/18/35 ން 2016/18/33 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ
 2016   މި . ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް 7ޖަލްސާއިން  ވަނަ 5ދައުރުގ   ވަނަ 2ވަނަ އަހަރުގ

އިޞްލާޙ އް ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގ  ވ ބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްަފހު އ އްވ ސް މ ންބަރަކު 
ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގ މަތިން، މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ، މަޖިލީހުގ  ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ 

 ންޔައުމިއްޔާތަކ އްކަމަށް ނިންމު

 

 އ ންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

  ާ4.1: އައިޓަމް އ ޖ ންޑ 

  ުހަމަޖ ހިފައިވާގޮތް  ބޭއްވުމަށް  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީތަކުގ   މިއަދ 

 9:30  ީ(3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ 

  ާ4.2: އައިޓަމް އ ޖ ންޑ 

 .ިކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު އިޢުލާން ކުރ އްވ 

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (5)

  ާ5.1: އައިޓަމް އ ޖ ންޑ 

 ިނުމާއި އުނގޫފާރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، އަބުރު ރަްއކާތ ރިޮކށްދ

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ  މިނިވަްނކަމުގ  ބިލު

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Aburu%20rakkaatherikurumue%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Aburu%20rakkaatherikurumue%20bill.pdf
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  ،ީ2 ވަނަ އަހަރުގ   2016ގައި ބޭއްވުނު،  2016 ޖުލައި  19މި ބިލުގ  ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނ 

 ޖަލްސާގައި  ވަނަ  9ނަ ދައުރުގ  ވަ 

 

 ްބިލުގ  ބަހުސްގ  ަވގުުތގައި ާވހަކަ ދ އްކ ވި މ ންބަރުނ 

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު  .1

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .2

 ކާށިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް .3

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .4

 ނަޝީދު  މުޙައްމަދު މ ންބަރު ދާއިާރގ  ދ ކުނު ކުޅުދުއްފުށި .5

 މ ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގ   .6

 މަތިވ ރި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު .7

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް .8

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް  .9

 އޭދަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  .10

 ޝާހިދުهللا ހ ންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .11

 ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކ ންދޫ .12

 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .13

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .14

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .15

 ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .16

 هللاޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގ  މ ންަބރު އީވާ  .17

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .18

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް .19

 ކ ލާ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .20

 ހިތަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .21
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 ފުނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .22

 ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު  .23

 ދަނގ ތި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު  .24

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު .25

 ގަމު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް .26

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .27

 މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގ   .28

 ދިއްގަރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން  .29

 هللاކުރ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު .30

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .31

 

  ިމި ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތުއަރުވާ ނިމުމުން،  ބިލަށްމ

 ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި.

 

  ާ5.2: އައިޓަމް އ ޖ ންޑ 

  ހިާރއްޖޭގ  ޖުމްހޫރިއްާޔގ  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވ

 އަށް އިޞްލާޙު ގ ަނއުމުގ  ބިލު ( ށ)އަދި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގ   231ޤާނޫނުއަސާސީގ  

  ،ީ2 ވަނަ އަހަރުގ   2016ގައި ބޭއްވުނު،  2016 ޖުލައި  18މި ބިލުގ  ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނ 

 ޖަލްސާގައި  ވަނަ  8ނަ ދައުރުގ  ވަ 

 

  ިާވހަކަ ދ އްކ ވި މ ންބަރުންބިލުގ  ބަހުސްގ  ަވގުުތގައ 

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .2

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .3

  ިމި ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތުއަރުވާ ނިމުމުން،  ބިލަށްމ

 ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި.

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Gaanoon%20asaasee%20islah%20bill_Amir_231_(H)_(SH).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Gaanoon%20asaasee%20islah%20bill_Amir_231_(H)_(SH).pdf
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 ވޯޓަށް އ ހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން  (6)

  ާ6.1 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ިނުމާއި އުނގޫފާރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، އަބުރު ރަްއކާތ ިރކޮށްދ
 ބަލައިގަތުމާމ ދު ވޯޓަްށ އ އްސ ވުން. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ  މިނިވަްނކަމުގ  ބިލު

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ަށަހަޅުއްަވއި، މާފަންނު ދ ުކނު ދާއިރާގ  ޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުވިލިމާލ  ދާއިާރގ  މ ންބަރު އ 

ދާއޫދު  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ށަހ ޅުްއވުން. އުނގޫފާރު ދާއިރާގ ރިފާޢު ހުށަހ ޅުއްވި ހު هللاމ ންބަރު ޢަބްދު

 ންކަމުގ  ބިލުށްދިނުމާިއ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގ  މިނިވަިއވާ އަބުުރ ރައްކާތ ިރކޮށަހަޅުއްވާފަހު

 ށް؛މ ންބަރުންގ  ަވގުތީ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވުމަ 11ށް ދިރާސާކުރ ްއވުމަ

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  38 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  28 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  01

 މ ންބަރުން  66 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  39 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  26 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  02

 މ ންބަރުން  65 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Aburu%20rakkaatherikurumue%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Aburu%20rakkaatherikurumue%20bill.pdf
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 11   ރިޔާސަތުން  ހުށަހ ޅުްއވުމަށް  ނަންފުޅުތައް މ ންބަރުންގ  މ ންބަރުންގ  ވަގުީތ ކޮިމޓީގަިއ ތިއްަބވާނ

  ފުރުސަތު ދ އްވި.

 ޮހުށަހ ޅުްއވި ލިސްޓު؛ ، هللاޢަބްދު ނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމްފ 

 ޚަލީލް هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .1

 ކ ލާ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .2

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .3

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .4

 ފަރ ސްމާތޮޑާ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް  .5

 ސިނާން هللا މައްޗަންޮގޅި ދ ކުނު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .6

 ގަމު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  .7

 ދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީ .8

 ދަނގ ތި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު  .9

 ކ ޔޮދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް  .11

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .11

  ގުރައިދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާމި ހުށަހ ޅުމަށް ތާއިދު ކުރ އްީވ 
 

 ްއ އްސ ވުްނ؛ށް ވޯޓަ ހުށަހ ޅި ތާއީދު ލިބުނު ލިސްޓަށ 

 މ ންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  68 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  41 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  22 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  03 މ ންބަރުންގ  ޯވޓުދ ްއވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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  ހިރާއްޭޖގ  ޖުމްހޫރިއްޔާގ  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ދިވ
ލައިގަތުމާ މ ދު ބަ އަްށ އިޞްލާޙު ގ ނައުުމގ  ބިލު( ށ)އަދި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގ   231ޤާނޫނުއަސާސީގ  

 ވޯޓަށް އ އްސ ވުން.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  -5

  ާ5.3: އައިޓަމް އ ޖ ންޑ 

   ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ިދވ ހިރާއްޖޭގ  ޖުްމހޫރިއްޔާގ

 އަށް އިޞްލާޙު ގ ނައުުމގ  ބިލު( ނ)ވަނަ މާއްދާގ   231ޤާނޫނުއަސާސީގ  

  ،ީ2 ވަނަ އަހަރުގ   2016ގައި ބޭއްވުނު،  2016 ޖުލައި  18މި ބިލުގ  ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނ 

 ޖަލްސާގައި  ވަނަ  8ނަ ދައުރުގ  ވަ 

 ްބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 ކ ލާ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .1

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .3

 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  63 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  42 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  22 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  02

 މ ންބަރުން  64 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި.* 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Gaanoon%20asaasee%20islah%20bill_Amir_231_(H)_(SH).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Gaanoon%20asaasee%20islah%20bill_Amir_231_(H)_(SH).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Gaanoon%20asaasee%20islah%20bill_Amir_231(N).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Gaanoon%20asaasee%20islah%20bill_Amir_231(N).pdf
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 ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  .4

 ހިތަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .5

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  .6

 

 ޖަލްސާގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، މި ބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


