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 ޖަލްސާވަނަ  8އުރުގެ ވަނަ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސްހޯމަ ، 2016ޖުލައި  18 ތާރީޚު:

  1437ޝައްވާލް  13 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 09:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި 09:12 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 މެންބަރުން 72 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަންމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ )1(

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

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله ومن
 

 އިއްވުން ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ )2(

  ީމެންބަރުން 22މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ 

  
 އިޢުލާނުކުރުން އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ )3(

  :ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ް2016/2/8/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ( 
 

 :ް3.2އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ްޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުނ 

 ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 4( އަށް 2016/18/32 ން 2016/18/29 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 

  ،ީވަނަ ޖަލްސާއަށް  4ޖަލްސާއިން  ފުރަތަމަދައުރުގެ  ދެވަނަވަނަ އަހަރުގެ  2016އެއ

މި ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު . ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް

އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މި 

 ން.މަށް ނިންމުޔައުމިއްޔާތަކަކީ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަ

 
 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

  :ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތްމ 

 11:15   ީ3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ( 
 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން )5(

 

  :ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ެގެއާގެ، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢާޞިމް، ގ.ވައިޖެހޭ ،މަޤާމަށްމިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގ

ދުވަހު ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވީ ބުދަ 2016ޖުލައި  13

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Dr.Mohamed%20Asim%20letter.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Dr.Mohamed%20Asim%20letter.pdf
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ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެމަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުންގެ  129ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް  މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

 އްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަނިންމެވުމަށް އެ މަ

 ިސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ މ

 މެވިނިންކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން 

 
 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު )6(

  :ް6.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވ

ގެ އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ށ(އަދި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  231ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުނު

  ެއަށް ) ށ(އަދި ) ހ(ވަނަ މައްދާގެ  231ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 
  :ް6.2އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއ

ގެ ފުރަތަމަ އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  231ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ކިޔުން އިއްވުނު

  ެއަށް އިޞްލާޙު ) ނ(ވަނަ މައްދާގެ  231ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

 ގެނައުމުގެ ބިލު

 
  :ް6.3އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ،ާ2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ 

ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(

 އިއްވުނު

  ުއަށް އިޞްލާޙު ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ގެނައުމުގެ ބިލު
 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Dr.Mohamed%20Asim%20letter.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Dr.Mohamed%20Asim%20letter.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Dr.Mohamed%20Asim%20letter.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_(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
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Inthihaabuthaka%20behey%20aanmu%20gaanoon%20islah%20ill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Inthihaabuthaka%20behey%20aanmu%20gaanoon%20islah%20ill.pdf
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން )7(

 ާ7.1 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o  ުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ) ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރ 

ބިލު، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ 

 ރިޕޯޓު

  ުގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2016ޖުލައި  14މި ރިޕޯޓ 

 ޭމި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ 

 ިމުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ މިނިވަން  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ފުނަދޫ ދާއިރާގެ  ،މުޤައްރިރުގެ ކޮމިޓީ

 

o  ްމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި 12މި ރިޕޯޓަށ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު )1(

 ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  )2(

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް )3(

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ )4(

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ )5(

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު )6(

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ )7(

 ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު )8(

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު )9(

 ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު )10(

 އަޙްމަދު އިލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތި )11(

 މައުމޫން ފާރިސް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްގަރު )12(

 )ފުރުޞަތު ދެވަނަ( އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

o ަތުއަރުވާ ނިމުމުން، މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސ

 ގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި.މި ރިޕޯޓު
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 އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުންވޯޓަށް  )8(

 ާ8.1 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o  ުވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ (ދިވެހި ސި 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރ

ބިލު، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ 

 ންމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުފާސްކުރެއްވު ރިޕޯޓު
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ާމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވި.

 

---------------------------------- 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 69 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 46 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 22 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 00

 މެންބަރުން 68 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް
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