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 ޖަލްސާ ވަނަ  12އުރުގ  ވަނަ ދަ  2 ވަނަ އަހަރުގ   2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް އަންގާރަ ، 2016އޮގަސްޓު  2 ތާރީޚު:

  1437ޝައްވާލް  28 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  09:03ހ ނދުނު   ފ ށި ގަޑި:

 ގައި  13:48  މ ންދުރު  :ނިމުނުގަޑި 

 މ ންބަރުން 75 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 



 2 

 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

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

 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ  - وااله
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން  22މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

  

 އިޢުލާނުކުރުން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ާ3.1: އައިޓަމް އ ޖ ންޑ 

  ް(2016/2/12/އޖ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:)އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރުނ 

 

 އ ންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

  ާ4.1: އައިޓަމް އ ޖ ންޑ 

 ްއިުޢލާންކުރ އްވި. ކޮމިޓީތަކުގ  ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާގޮތ 

 9:30  ްގައި ޓ ރަރިޒަާމއި ހައްދުފަހަނައަޅައިދިޔުމާ ބ ހޭގޮުތން ދިވ ހި ދައުލަތުގ  ސިޔާސަތުތައ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަރުދާހާއ ކު ފޮނުއްވާފަިއވާ މަްއސަލަ ދިާރސާކުރ ްއވުމަށް ހޮްއވ ިވ ަވުގތީ ކޮމިޓީ 

 ( 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )

 11:00 ާ(1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ކޮމިޓީ  ަގއި ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުަބލ 

 11:30  ުގަިއ އަބުުރ ރައްކާތ ރިކޮށްދިނުމާިއ ޚިޔާުލފާޅުކުރުމުގ  މިނިވަްނކަމުގ  ބިލ

 (2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ދިރާސާކުރ ްއވުމަށް ހޮއްވ ވި ަވގުތީ ކޮމިޓީ 

 11:45  (3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ަގއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިީޓ 

  ާ4.2: އައިޓަމް އ ޖ ންޑ 

  ިބަދަލު އިޢުާލނުކުރ އްިވ.ކޮމިޓީއަކަށް އައ 
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 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (5)

  ާ5.1: އައިޓަމް އ ޖ ންޑ 

 ،ާ2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވ 

 އަށް އިޞްލާޙު ގ ަނއުމުގ  ބިލު( އިންތިޚާބުތަކާބ ހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު)

  ،ީވަަނ އަހަރުގ   2016ަގއި ބޭްއވުނު،  2016 ޖުލައި  18ބިލުގ  ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްާވފައިވަނ 

 ޖަްލސާގައި  ވަނަ 8ނަ ދައުުރގ  ވަ 2

  ްކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގ  ޢިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ،ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީ ބިލު މަޖިލީހަށ 

 

 ބިލުގ  ބަހުސްގ  ވަގުތުގައި ވާހަކަދ އްކ ވި މ ންބަރުން؛ 

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .2

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .3

 ދާއިރާގ  މ ންބަުރ މޫސާ މަނިކުހުޅުހ ންވޭރު  .4

 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .5

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .6

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .7

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .8

 ދު ދަނގ ތި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަ .9

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .10

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .11

 ކ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .12

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .13

 މ ދުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .14

 މ ންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކުމަޑުއްވަރި ާދއިރާގ   .15

 މުލަކު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު  .16

 *ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް )ދ ވަނަ ފުރުޞަތު(

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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 ްއިބްތިދާއީ ބަހުސްކުރ އްވުމަށް އ ިދވަަޑއިގ ންނ ވި މ ންބަރުންނަށް ފުރުސަތުއަރުވާ ނިމުމުން،  ބިލަށ

 ބަހުސް ނިންމަވާލ އްވި.

 

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި  (6)

  ާ6.1: އައިޓަމް އ ޖ ންޑ 

   ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަުރ އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ދިވ ހިރާއްޭޖގ  ޖުމްހޫރިއްޔާގ
ގ  ބަހުސް އަްށ އިޞްލާޙު ގ ނައުުމގ  ބިލު( ނ)ަވނަ މާއްދާގ   231ޤާނޫނުއަސާސީގ  

 ކުރިއަްށގ ންދ ވުން 

 

 ބިލުގ  ބަހުސްގ  ވަގުތުގައި ވާހަކަދ އްކ ވި މ ންބަރުން؛ 

 ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގ މަނަފުށި  .1

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  .2

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް  .3

 ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .4

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު )ފަހު ބަސް( .5

  ،ްއިބްތިދާއީ ބިލަށް ބަހުސްކުރ އްވުމަށް އ ިދވަަޑއިގ ންނ ވި މ ންބަރުންނަށް ފުރުސަތުއަރުވާ ނިމުމުނ

 ބަހުސް ނިންމަވާލ އްވި.

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (7)

  ާ7.1 އައިޓަމް އ ޖ ންޑ 

 ުއިޞްލާޙު ައށް( ޤާނޫނު ސ ކިއުރިީޓޒްއާބ ހޭ މާލީ ދިވ ހިރާއްޖޭގ ) 2/2006 ނަންބަރު ޤާނޫނ 

 ރިޕޯޓު ިނންމ ވިގޮުތގ  ދިރާސާކުރަްއވައި ޓީންކޮމި އިޤްތިޞާދީ ބިލު، ގ ނައުުމގ 

  ުގައި މ ންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2016ޖުލައި  31މި ރިޕޯޓ 

 ިނިލަންދޫ ދާއިރާގ   ،މުޤައްރިރުގ  ޮކމިޓީއިޤްތިޞާދީ   ހުށަހަޅުއްަވއިދ ްއވީ، މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު މ

 ޚަލީލް هللا މ ންބަރު ޢަބްދު

   ިވާހަކަދ އްކ ވި މ ންބަރުން؛ބިލުގ  ބަހުސްގ  ވަގުތުގައ 

 ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .1

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/economic_committee/Malee%20Securities%20Islaah%20Bill_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/Malee%20Securities%20Islaah%20Bill_Report.pdf
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  ީބިލަށް ބަހުސްކުރ އްވުމަށް އ ދިވަަޑއިގ ންނ ވި މ ންބަރުންނަށް ފުރުސަތުއަރުވާ ނިމުމުން، އިބްތިދާއ

 ބަހުސް ނިންމަވާލ އްވި.

 ވޯޓަށް އ ހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން  (8)

  ާ8.1 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ި2008/11ވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައ 

ބަލަިއގަތުާމމ ދު ވޯޓަށް  އަށް ިއޞްލާޙު ގ ނައުުމގ  ބިލު( އިންތިޚާބުތަކާބ ހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު)
 އ އްސ ވުން.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ާ8.1 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ުައށް އިޞްލާޙު ( ދިވ ހިރާއްޖޭގ  މާލީ ސ ކިއުރިީޓޒްއާބ ހޭ ޤާނޫނު) 2/2006ޤާނޫނު ނަންބަރ
ވޯޓަށް ފާސްކުރުމާމ ދު  ގ ނައުުމގ  ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމ ވިގޮުތގ  ރިޕޯޓު

 އ އްސ ވުން.

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  54 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  15 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  04

 މ ންބަރުން  69 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި.* 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  64 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު: ނުފ ންނަކަމަށް

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  10

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
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/Malee%20Securities%20Islaah%20Bill_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/Malee%20Securities%20Islaah%20Bill_Report.pdf
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 ްޭޖގ  ޖުމްހޫރިއްޔާގ  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަުރ އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ދިވ ހިރާއ
ވޯޓަށް ބަަލއިގަތުާމމ ދު  އަށް އިޞްލާުޙ ގ ނައުމުގ  ބިލު( ނ)ވަނަ މާއްދާގ   231ޤާނޫނުއަސާސީގ  

 އ އްސ ވުން.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 އިތުރު މަސައްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމާލ އްވިއ ވ .އ ޖ ންޑާގައި   
 

 މ ންބަރުން  64 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  55 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  17 ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު: ނުފ ންނަކަމަށް

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  02

 މ ންބަރުން  72 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  34 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(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

