ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
ޖަލްސާ:

 2016ވަނަ އަހަރުގ  2ވަނަ ދައުރުގ  12ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚު:

 2އޮގަސްޓު  ،2016އަންގާރަ ދުވަސް
 28ޝައްވާލް 1437

ތަން:

ރައްޔިތުންގ މަޖިލީހުގ ގ

ފށި ގަޑި:

ހނދުނު  09:03ގައި

ނިމުނުގަޑި:

މންދުރު  13:48ގައި

މންބަރުންގ ހާޒިރީ:

 75މންބަރުން

ރިޔާސަތު ބލހއްޓވީ:

ސ ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙައްމަދު
ރއީ ް
ރައްޔިތުންގ މަޖިލީހުގ ަ

1

.

މިއަދުގ ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްގންދވި ކަންކަން
( )1ދުޢާ
" بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن
وااله  -މަޖިލިސް ފށުނީ"
( )2ޖަލްސާގ ހާޒިރީ އިއްވުން
ނ
 މިއަދުގ ޖަލްސާ ފއްޓވިއިރު ތިއްބވީ  22މންބަރު ް
( )3ދުވަހުގ އޖންޑާ އިޢުލާނުކުރުން
 އޖންޑާ އައިޓަމް3.1 :
 އޖންޑާ އިޢުލާންކުރުން (އޖންޑާ ނަންބަރު :އޖ)12/2/2016/
( )4ރިޔާސަތުން އަންގާ އންގުން
 އޖންޑާ އައިޓަމް4.1 :
ޢލާންކުރއްވި.
ބއްވުމަށް ހަމަޖހިފައިވާގޮތް އި ު
ބއްދަލުވުންތައް ޭ
 ކޮމިޓީތަކުގ ަ
ތން ދިވހި ދައުލަތުގ ސިޔާސަތުތައް
މއި ހައްދުފަހަނައަޅައިދިޔުމާ ބހޭގޮ ު
 9:30 ގައި ޓރަރިޒަ ާ
ގތީ ކޮމިޓީ
ވ ު
ވ ަ
އވުމަށް ހޮއްވ ި
ރސާކުރ ް
އސަލަ ދި ާ
އވާ މަ ް
އވާ ކަރުދާހާއކު ފޮނުއްވާފަ ި
ބަޔާންކޮށްފަ ި
(ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )1
ބލާ ކޮމިޓީ (ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )1
ސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ަ
ގއި ސަރުކާރު މަ ް
ަ 11:00 
11:30 

އ
ގަ ި

ރ
އަބު ު

އ
ރައްކާތރިކޮށްދިނުމާ ި

ލފާޅުކުރުމުގ
ޚިޔާ ު

ވގުތީ ކޮމިޓީ (ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )2
އވުމަށް ހޮއްވވި ަ
ދިރާސާކުރ ް
ޓ (ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )3
ގއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމި ީ
ަ 11:45 
 އޖންޑާ އައިޓަމް4.2 :
ލނުކުރއްވި.
 ކޮމިޓީއަކަށް އައި ބަދަލު އިޢު ާ

2

ނކަމުގ
މިނިވަ ް

ބިލު

( )5އިބްތިދާއީ ބަހުސް
 އޖންޑާ އައިޓަމް5.1 :
އވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008
 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ މންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފަ ި
ނއުމުގ ބިލު
(އިންތިޚާބުތަކާބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގ ަ
ނ އަހަރުގ
އވުނު 2016 ،ވަ ަ
ގއި ބޭ ް
އ ަ 2016
ވފައިވަނީ 18 ،ޖުލަ ި
އއް ާ
 ބިލުގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ި
އ
ލސާގަ ި
 2ވަނަ ދައުރުގ  8ވަނަ ޖަ ް
އޒަތްތރި މންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު
ހވަދޫ ދާއިރާގ ޢި ް
ވ ،ކުޑަ ު
 ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދއް ީ
 ބިލުގ ބަހުސްގ ވަގުތުގައި ވާހަކަދއްކވި މންބަރުން؛
 .1ނިލަންދޫ ދާއިރާގ މންބަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
 .2މަރަދޫ ދާއިރާގ މންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް
 .3ގމަނަފުށި ދާއިރާގ މންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ރ މޫސާ މަނިކު
 .4ހުޅުހންވޭރު ދާއިރާގ މންބަ ު
 .5ފޭދޫ ދާއިރާގ މންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ
 .6ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ މންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު
 .7އުނގޫފާރު ދާއިރާގ މންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
 .8ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގ މންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
އލްހާމް އަޙްމަދު
 .9ދަނގތި ދާއިރާގ މންބަރު ި
 .10ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގ މންބަރު ޢަލީ ޝާހް
އކަރަދޫ ދާއިރާގ މންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް
 .11ވަ ި
 .12ކންދޫ ދާއިރާގ މންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން
 .13ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ މންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
 .14މދުހންވޭރު ދާއިރާގ މންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް
ދއިރާގ މންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
 .15މަޑުއްވަރި ާ
ބރާހީމް ނަޞީރު
 .16މުލަކު ދާއިރާގ މންބަރު އި ް
*ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ މންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް (ދވަނަ ފުރުޞަތު)
3

ޑއިގންނވި މންބަރުންނަށް ފުރުސަތުއަރުވާ ނިމުމުން ،އިބްތިދާއީ
ދވަ ަ
 ބިލަށް ބަހުސްކުރއްވުމަށް އ ި
ބަހުސް ނިންމަވާލއްވި.
( )6ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް
 އޖންޑާ އައިޓަމް6.1 :
ފއިވާ ،ދިވހިރާއްޖޭގ ޖުމްހޫރިއްޔާގ
ރ އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާ ަ
 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ މންބަ ު
ޤާނޫނުއަސާސީގ

231

ވނަ
ަ

މާއްދާގ

(ނ)

ށ
އަ ް

އިޞްލާޙު

ގނައުމުގ

ބިލުގ

ބަހުސް

ނ
ކުރިއަށްގންދވު ް
 ބިލުގ ބަހުސްގ ވަގުތުގައި ވާހަކަދއްކވި މންބަރުން؛
 .1ގމަނަފުށި ދާއިރާގ މންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން
 .2މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގ މންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް
އނާރާ ނަޢީމް
 .3މަކުނުދޫ ދާއިރާގ މންބަރު ަ
 .4ބިލތްދޫ ދާއިރާގ މންބަރު އަޙްމަދު މުބީން
 .5ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ މންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު (ފަހު ބަސް)
ޑއިގންނވި މންބަރުންނަށް ފުރުސަތުއަރުވާ ނިމުމުން ،އިބްތިދާއީ
ދވަ ަ
 ބިލަށް ބަހުސްކުރއްވުމަށް އ ި
ބަހުސް ނިންމަވާލއްވި.

( )7ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
 އޖންޑާ އައިޓަމް 7.1
އށް އިޞްލާޙު
ޓޒްއާބހޭ ޤާނޫނު) ަ
 ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2006ދިވހިރާއްޖޭގ މާލީ ސކިއުރި ީ
ނންމވިގޮތުގ ރިޕޯޓު
އވައި ި
ގނައުމުގ ބިލު ،އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަ ް
 މި ރިޕޯޓު  31ޖުލައި  2016ގައި މންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު
އވީ ،އިޤްތިޞާދީ
ވއިދ ް
 މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއް ަ
މންބަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް


ބިލުގ ބަހުސްގ ވަގުތުގައި ވާހަކަދއްކވި މންބަރުން؛
 .1ބިލތްދޫ ދާއިރާގ މންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

4

ކމިޓީގ މުޤައްރިރު ،ނިލަންދޫ ދާއިރާގ
ޮ

ޑއިގންނވި މންބަރުންނަށް ފުރުސަތުއަރުވާ ނިމުމުން ،އިބްތިދާއީ
 ބިލަށް ބަހުސްކުރއްވުމަށް އދިވަ ަ
ބަހުސް ނިންމަވާލއްވި.
( )8ވޯޓަށް އހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އހުން
 އޖންޑާ އައިޓަމް8.1 :
އވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008
 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ މންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފަ ި
އގަތުމާމދު ވޯޓަށް
އޞްލާޙު ގނައުމުގ ބިލު ބަލަ ި
ި
(އިންތިޚާބުތަކާބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) އަށް
އއްސވުން.
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މންބަރުންގ ޢަދަދު:

 75މންބަރުން

ބރުންގ ޢަދަދު:
ފންނަކަމަށް ވޯޓުދއްވި މން ަ

 54މންބަރުން

ނބަރުންގ ޢަދަދު:
ނުފންނަކަމަށް ވޯޓުދއްވި މ ް

 15މންބަރުން

އވި މންބަރުންގ
ވޓުދ ް
ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯ
ޢަދަދު:

 04މންބަރުން

ރވި މންބަރުންގ ޢަދަދު:
ގއި ބައިވ ި
ވޯޓު ަ

 69މންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 35މންބަރުން

* ފާސްވި.

 އޖންޑާ އައިޓަމް8.1 :
އށް އިޞްލާޙު
ޓޒްއާބހޭ ޤާނޫނު) ަ
 ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2006ދިވހިރާއްޖޭގ މާލީ ސކިއުރި ީ
ވއި ނިންމވިގޮތުގ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމާމދު ވޯޓަށް
ގނައުމުގ ބިލު ،އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައް ަ
އއްސވުން.
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މންބަރުންގ ޢަދަދު:

 75މންބަރުން

ބރުންގ ޢަދަދު:
ފންނަކަމަށް ވޯޓުދއްވި މން ަ

 64މންބަރުން

ނބަރުންގ ޢަދަދު:
ނުފންނަކަމަށް ވޯޓުދއްވި މ ް

 00މންބަރުން

އވި މންބަރުންގ
ވޓުދ ް
ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯ
ޢަދަދު:
5

 10މންބަރުން

ރވި މންބަރުންގ ޢަދަދު:
ގއި ބައިވ ި
ވޯޓު ަ

 64މންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 33މންބަރުން

* ފާސްވި.

ފއިވާ ،ދިވހިރާއްޖޭގ ޖުމްހޫރިއްޔާގ
ރ އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާ ަ
 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ މންބަ ު
ލއިގަތުމާމދު ވޯޓަށް
ޙ ގނައުމުގ ބިލު ބަ ަ
ޤާނޫނުއަސާސީގ  231ވަނަ މާއްދާގ (ނ) އަށް އިޞްލާ ު
އއްސވުން.
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މންބަރުންގ ޢަދަދު:

 75މންބަރުން

ބރުންގ ޢަދަދު:
ފންނަކަމަށް ވޯޓުދއްވި މން ަ

 55މންބަރުން

ނބަރުންގ ޢަދަދު:
ނުފންނަކަމަށް ވޯޓުދއްވި މ ް

 17މންބަރުން

އވި މންބަރުންގ
ވޓުދ ް
ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯ
ޢަދަދު:

 02މންބަރުން

ރވި މންބަރުންގ ޢަދަދު:
ގއި ބައިވ ި
ވޯޓު ަ

 72މންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 34މންބަރުން

* ފާސްވި.
އޖންޑާގައި އިތުރު މަސައްކަތއް ނތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމާލއްވިއވ.
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