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 ޖަލްސާވަނަ  3އުރުގެ ވަނަ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސްހޯމަ ، 2016ޖޫން  20 ތާރީޚު:

 1437ރަމަޟާން  15 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 10:31ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި 13:59ންދުރު މެ ނިމުނުގަޑި:ޖަލްސާ 

 މެންބަރުން 58 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:
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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 24މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ 

  
 އިޢުލާނުކުރުން އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ )3(

  :ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ް2016/2/3/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ( 

 

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

  :ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތްމ 

 10:45  ީ3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ( 

 11:00  ީ1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓ ( 

 11:15  ީކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓ

2( 

 11:30  ީ1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓ ( 

 12:00  ީ3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓ( 

 12:30  ީ2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓ( 

 13:45  ި2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ކޮމިޓީ  މާލިއްޔަތުގައ( 
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 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން )5(

  :ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ާޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިދިޔުމާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވ

 ކަރުދާހާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

  ީމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 26ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި މި މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއ 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ .1

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް .2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .3

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .5

 ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ  .6

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .7

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .8

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް .9

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .10

 އިބްރާހީމްދީދީފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .11

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު .12

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .13

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .14

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .15

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .16

 ގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ .17

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .18

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު .19

 ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .20
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 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .21

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .22

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް .23

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .24

 ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .25

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .26

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު )6(

  ް6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނ

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( 2002/1ނަންބަރު 

 ކިޔުން އިއްވުން

  ުލާޙު ގެނައުމުގެ އަށް އިޞް) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( 2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ބިލު

 

  ް6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކ

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2/2008ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން

  ުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2/2008ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 

  ް6.3އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ،ްވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުނ

އަށް އިޞްލާޙު ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( 99/2ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންގެނައުމުގެ ބިލު

  ުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ބިލު
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o  ،ިޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިދިޔުމާ ހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަނޑާލެއްވިއިރު ކުރިއަށް ގެންދެވ

ބެހޭގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަރުދާހާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

  ކުރިއަށް ގެންދެވުން މައްސަލައިގެ ބަހުސްފޮނުއްވާފައިވާ 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .1

 އިބްރާހީމްކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު  .2

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .3

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .4

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު .5

 ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .6

 

o ްއެހުމަށް ހުރި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް  ވޯޓަށ

 ލެއްވިމެދުކަނޑުއްވާ

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން )7(

 ާ7.1 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

 ެމަޖިލީހުގެ  ންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ރައްޔިތުންގެހ

މާދު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ 142ގަވާއިދުގެ 

 ވޯޓަށް އެހުން

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 58 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 22 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 31 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 01

 މެންބަރުން 53 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވި.* ފާސް
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o  ާޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިދިޔުމާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވ

 މައްސަލައިގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުންކަރުދާހާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ 

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .1

 هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ދާއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު .2

 މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ .3

 މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު .4

 ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ .5

 އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އައްޑޫ .6

 
 ުމިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި ހަމަވުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ޖަލްސާގެ ވަގުތ. 

 

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


