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 ޖަލްސާވަނަ  6އުރުގެ ވަނަ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސްއަންގާރަ ، 2016ޖޫން  28 ތާރީޚު:

 1437ރަމަޟާން  23 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 10:31ހެނދުނު  :ފެށި ގަޑި

 ގައި 1:43ންދުރު މެ ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި:

 މެންބަރުން 62 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 31މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ 

  
 އިޢުލާނުކުރުން އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ )3(

  :ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

  ް2016/2/6/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ( 

 

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

  ާ4.1އައިޓެމް: އެޖެންޑ 

 ިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތްމ 

 11:00  ީ3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި ސުލޫކު ކޮމިޓ( 

 11:30  ްގައި ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައިދިޔުމާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުތައ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަރުދާހާއެކު ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ވަގުތީ ކޮމިޓީ 

 ) 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (

 13:45  ީ2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ( 

 14:00 ަ3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (އި އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީ ގ( 

  :ް4.2އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

އަކަށް ފޮނުވިފައިވާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ,ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 128އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރަ

އެ  ،އެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް އަންގަވާފައިވާތީ މައްސަލައެއް

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާންކުރަން 128މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ކޮމިޓީގެ ސުންގަޑި

 ކޮމިޓީޤައުމީ ތަރައްޤީގެ 

 ސުންގަޑި ބިލު

ޙިލްމީ هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތިނަދޫ އުތުރު  .1

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު
 2016އޮގަސްޓު  15
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 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް )5(

  :ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

  ،ްމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީސަރުކާރުގެ ފަރާތުނ 

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

 ؛ގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުންގެނައުމުގެ ބިލު

 ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 9ބިލަށް  މ 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .1

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  .2

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް .3

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް .4

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .5

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން .6

 ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ  .7

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ .8

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް .9

 

 ިބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވައި  ބިލުގެ މ

 މަވާލެއްވިނިމުމުން ރިޔާސަތުން ބަހުސް ނިން

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )6(

  :ް6.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

  ެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ދ(ވަނަ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ގޮތުގެމަތިން، ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކުވެރި 

ށާއި، ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދާއިމީ މަންދޫބުކަމަ

އެމެރިކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށާއި، ކެނެޑާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ 

ބެންހާގެ، ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ނަޞީރު މުޙައްމަދު / ގައްދޫ.ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް، ގދ-ނޮން

 ރެސިޑެންޓް-ޢައްޔަންކުރުމަށާއި، ނެދަލެންޑްސްއާއި ލަގްޒަމްބަރގަށް ކަނޑައަޅާ ނޮން

ސަމަންތާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޢާން ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު، .ސަފީރުކަމަށް، ގ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/vazeefa%20aa%20behey%20gaanoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/vazeefa%20aa%20behey%20gaanoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/vazeefa%20aa%20behey%20gaanoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/vazeefa%20aa%20behey%20gaanoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Dr%20Ali%20Naseer_Ahmed%20Shiaan_2%20Safeer_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Dr%20Ali%20Naseer_Ahmed%20Shiaan_2%20Safeer_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Dr%20Ali%20Naseer_Ahmed%20Shiaan_2%20Safeer_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Dr%20Ali%20Naseer_Ahmed%20Shiaan_2%20Safeer_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Dr%20Ali%20Naseer_Ahmed%20Shiaan_2%20Safeer_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Dr%20Ali%20Naseer_Ahmed%20Shiaan_2%20Safeer_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Dr%20Ali%20Naseer_Ahmed%20Shiaan_2%20Safeer_Report.pdf
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 މައްސަލަ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

o ުގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2016ޖޫން  21 މި ރިޕޯޓ 

o ިމުޤައްރިރުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ ،

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ

 މެންބަރުން 3ކުރެއްވީ ބަހުސް ރިޕޯޓަށް މި

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .1

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  .2

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .3

o ެބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން  މި ރިޕޯޓުގ

 ން ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވިވާހަކަދައްކަވައި ނިމުމުން ރިޔާސަތު

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން )7(

 ާ7.1 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

 ެއިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގ 

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

މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި ބިލު ގެނައުމުގެ

 އެއްސެވުން؛ ށްގޮތަކަށް ވޯޓަ
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 62 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 41 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 16 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 00

 މެންބަރުން 57 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Dr%20Ali%20Naseer_Ahmed%20Shiaan_2%20Safeer_Report.pdf
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  :ް6.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

  ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ) ދ(ވަނަ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ގޮތުގެމަތިން، ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކުވެރި 

ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދާއިމީ މަންދޫބުކަމަށާއި، 

ހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ އެމެރިކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށާއި، ކެނެޑާއަށް ދިވެ

ބެންހާގެ، ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ނަޞީރު މުޙައްމަދު / ގައްދޫ.ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް، ގދ-ނޮން

ރެސިޑެންޓް -ޢައްޔަންކުރުމަށާއި، ނެދަލެންޑްސްއާއި ލަގްޒަމްބަރގަށް ކަނޑައަޅާ ނޮން

މެދު، ސަމަންތާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޢާން ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ.ސަފީރުކަމަށް، ގ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 މައްސަލަ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

  އެއްސެވުން؛ ށްމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓަ އިއްޒަތްތެރި ފާސްކުރެއްވުމަށް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ްރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވި ،ޖަލްސާގެ ވަގުތު ހަމަވުމުނ 

 

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

 
 
 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 62 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 57 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 01

 މެންބަރުން 57 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް
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