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 ޖަލްސާ ފުރަތަމަ އުރުގ  ދ ވަނަ ދަ ވަނަ އަހަރުގ   2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް އަންގާރަ ، 2016ޖޫން  7 ތާރީޚު:

 1437ރަމަޟާން  2 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

  10:31ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

  10:37ހ ނދުނު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މ ންބަރުން 44 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

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

 "ފ ށުނީ މަޖިލިސް - وااله
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން 35މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ  

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ް3.1 އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

 :ު2016/2/1އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރ 
 

  ް3.2 އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

 (ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގ   6) އަށް  2015/18/28 ން  2015/18/23 ނަންބަރު  ޔައުމިއްޔާ 

  ،ީވަނަ ޖަލްާސއަށް ހުރި  28ވަނަ ޖަލްސާއިން  23ދައުރުގ   ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގ   2016އ އ
މި ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގ  ވ ބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އ އްވ ސް މ ންބަރަކު . ޔައުމިއްޔާތައް

ގޮތުގ މަިތން، މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ، މަޖިލީހުގ  ރިޔާސަތުން އިޞްލާޙ އް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާީތ، ގަވާއިދުގައިވާ 
 ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކ އްކަމަށް ނިންމައިފިން 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން  (4)

 ްއަރިސްކުރައްވައި މުޚާތަބު ކުރ އްވި. ބަރަކާތްތ ރި ރަމަޟާން މަހުގ  ަތހުނިޔާއާއި ހ ޔޮއ ދުންތައ 
 

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގ  ރައީސްގ  މޭޒުން  (5)
 

  ް5.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ       

  ބޭރު  ،ގޮުތގ މަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ދ) މާއްދާގ   ވަނަ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގ  ޖުމްހޫރިއްޔާގ  ދިވ ހިރާއްޖޭގ 

ނޑައ ޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން ރާއްޖ އިން ޤައުމުތަކަށް އ ކުވ ރި ދައުލަތްތަކުގ  ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދިވ ހިރާއްޖ އިން  ،ކަ

ނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދާއިމީ މަންދޫބުކަމަށާއި، އ މ ރިކާގައި ހުންނަ ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ސަފީރުކަމަށާއި ކ ނ ޑާއަށް  ކަ

ނޑައަޅާ ނޮން ޞީުރ ރ ސިޑ ންޓް ސަފީރުކަމަށް ގދ.ގައްދޫ / ބ ންހާގ ، ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ނަ-ދިވ ހިރާއްޖ އިން ކަ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Dr.Ali%20Naseer%20Mohamed.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Dr.Ali%20Naseer%20Mohamed.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Dr.Ali%20Naseer%20Mohamed.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Dr.Ali%20Naseer%20Mohamed.pdf
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 މައްސަލައާގުޅޭ އ  ނިންމ ވުމަށް  ގޮތ އް ދިރާސާކުރައްވައި މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރ އްވުމަށް

 މައްސަލަ ފޮނުވުމުގ  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ

  ަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދ އްވުމަށް އަމީން ޢާންމުއަށް ދަންނަވ 

  ީކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން  ސަލާމަތުގ   މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރ އްވުމަށް ޤައުމ 

 

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

   ބޭުރ  ،ުތގ މަތިންވަނަ މާއްދާގ  )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ 115ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޖުމްހޫރިއްޔާގ  ޤާނޫނުއަސާސީގ

ނޑައ ޅުމަށްޓަކައި ނޑައަޅާ ނޮން ،ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖ އިން ސަފީރުން ކަ -ނ ދަލ ންޑްސް އާއި ލަގްޒަމްބަރގަށް ކަ

ގ.ސަމަންތާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޢާން ޢައްޔަންކުރ އްވުމަށް ފޮނުއްވާފައިާވ ، ރ ސިޑ ންޓް ސަފީރުކަމަށް

 ންމ ވުމަށް އ  މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގ  މައްސަލަމައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތ އް ނި

  ީއްވަން ނިންމ ވި.ކޮމިޓީއަށް ފޮނު  ސަލާމަތުގ   މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރ އްވުމަށް ޤައުމ 

 

  އި ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖ ހޭ ބިލާ  (6)

  ް6.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ       

 ާދިވ ހި ސިވިލް  2007/5ފައިވާ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުްއލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވ(

 ގ  ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންސަރވިސްގ  ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ  ބިލު

  ުއަށް އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ  ބިލު ( ދިވ ހި ސިވިލް ސަރވިސްގ  ޤާނޫނު ) 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 

  ާ6.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ       

 ަވަނަ މާއްދާގ   142ވާއިދުގ  ހ ންވޭރު ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންަބރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް، ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ

 ގ  ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު

   ވަނަ މާއްދާގ  ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު  142ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގަވާއިދުގ 

 

  ާ6.3 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ       

  ނަްނބަރު ާޤނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރިފާޢު هللاބްދު ޢަ މ ންބަރު ދާއިރާގ  ދ ކުނު މާފަންނު ފަރާތުން، ސަރުކާރުގ 

ގ  ފުރަތަމަ ކިޔުން ބިލު ގ ނައުމުގ  އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ސ ކިއުރިޓީޒްއާބ ހޭ މާލީ ދިވ ހިރާއްޖޭގ ) 2006/2

 އިއްވުން

  ުބިލު  ގ ނައުމުގ   އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ސ ކިއުރިޓީޒްއާބ ހޭ  މާލީ  ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ) 2006/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނ 

 

 ިއިތުރު މަސައްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވި. އ ޖ ންޑާގައ 

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Dr.Ali%20Naseer%20Mohamed.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Dr.Ali%20Naseer%20Mohamed.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Ahmed%20Shiaan_Netherlands%20and%20Luxembourg.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Ahmed%20Shiaan_Netherlands%20and%20Luxembourg.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Ahmed%20Shiaan_Netherlands%20and%20Luxembourg.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Ahmed%20Shiaan_Netherlands%20and%20Luxembourg.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Civil%20Service%20Gaanoon%20islah%20bill_Abdhuh%20Latheef.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Civil%20Service%20Gaanoon%20islah%20bill_Abdhuh%20Latheef.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Garaaru_Mohamed%20Abdul%20Kareem.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Garaaru_Mohamed%20Abdul%20Kareem.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Maaly%20Securities%20aa%20behey%20gaanoon%20islah%20bill_Rifau.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Maaly%20Securities%20aa%20behey%20gaanoon%20islah%20bill_Rifau.pdf

