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 ޖަލްސާ ވަނަ 9އުރުގެ ދަ ވަނަ 3 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ބުދަ ، 6102 ނޮވެންބަރު 16 ތާރީޚު:

 0341 ޞަފަރު 16 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  10:11ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  01:62 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  04:41 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  04:36 :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި

 މިނެޓް 41އިރާއި ގަޑި  10 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ަވުގތު:

 މެންބަރުން 43 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  .0

 "وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحين، الحود الرحون هللا بسن 
 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله وهن

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  .6

  ީމެންބަރުން  64މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވ 

  

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  .4

  :ް4.0އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ް(2016/03/09/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:)އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .3

  :ް3.0އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

 ެގައިވާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުަލކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ަޢލީ ޝާްހ  2.0ޖެންޑާ އައިޓަމް އ

އަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ( ޤާނޫނު އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ) 6102/06ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަީލ ގައިވާ  2.6ބިލާއި އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ދިވެހިަރއްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިަވންތަަކން ޙިމާޔަތް ) 03/2ޝާހް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު 

 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ،ފެށުމަށްޓަކައި އިބްތިދާއީ ަބހުސް ގެއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ގެ ދަށުްނ  2ން އެޖެންޑާ އައިޓަްމ ލުވޯޓަކަށް ދަްނނަވާ ގޮތުގެމަތިން  ގަިއވާ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 47

 ނާނެ ކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވިއޮން

 

  :ް3.6އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ްމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތ 

 03:41 ި(6ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ) ކޮމިޓީ ސަލާމަތުގެ ގައުމީ ގައ 
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 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .7

  ަ7.0މް:އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ައަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު هللا ރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުސ
ގެ އަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ލޯކަްލ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ާޤނޫނު) 6101/01ނަންބަރު 

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް ) 6101/01 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 

  ަ7.6މް:އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ސ
ގެ އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ބަނދަރުކުލި ނެގުމާބެހޭ ާޤނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގައި) 41/22ނަންބަރު 

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ( ބަނދަރުކުލި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ) 41/22ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ބިލު 

 

  ަ7.4މް:އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ސ
ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު) 41/20ނަންބަރު  ގެ އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ކަ

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން

 ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ދުއްވުމާބެހޭ  އުޅަނދުތައް  ދުއްވާ  ކަނޑުގައި ) 41/20 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ބިލު 

 

  ަ7.3މް:އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫުނ ސ
ފުރަަތމަ ކިޔުން ެގ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުައށް ( އިންތިޚާުބތަކާބެހޭ ާޢންމު ޤާޫނނު) 6111/00ނަންބަރު 
 އިއްވުން

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު ޢާންމު  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ) 6111/00 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
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 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  .2

o ާޝާހް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު ފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ ގައިވާ 2.0 އައިޓަމް އެޖެންޑ 
 ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ) 6102/06 ަނންަބރު ޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،

 ޢަލީ މެްނބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ުފވައްމުލަކު ފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ ގައިވާ 2.6 އައިޓަމް  އެޖެންޑާ ،ބިލާއި
 ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން ދީނީ ތުންގެދިވެހިރައްޔި ) 03/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޝާހް

 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ،ފެށުމަށްޓަކައި އިްބތިދާއީ ަބހުސް ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިްޞލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ކުރުމުގެ
ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށްޓަކައި މި ދެބިލުގެ އިްބތިދާީއ ބަހުސް  ގައިވާ ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 47

 ވޯޓަށް އެއްސެވި؛ފެށުމާމެދު މިއަދު 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ަ2.0މް:އެޖެންޑާ އައިޓ 

 

o  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނ
ިއބްތިދާީއ ބަހުސް ގެ އަށް އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ޤާނޫނު ިއޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ) 6102/06ނަންބަރު 

 ފެށުން 

 

  ުމި ިބލުގެ ބަހުސް ، ތުމުންވަޑައިގެންފައިނެއެދިމި ބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެްއވެސް މެންބަރަކ
 ވި.ރިޔާސަތުން ނިންމާލައްވައި، މި ބިލު ވޯޓަށް ދިޔައީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެ

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  31 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  22 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  03

 މެންބަރުން  23 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  12 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް
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  ަ2.6މް:އެޖެންޑާ އައިޓ 

 

o  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނ
އަށް އިޞްލާޙު ( ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 03/2ނަންބަރު 

 އިބްތިދާއީ ބަުހސް ފެށުންގެނައުމުގެ ބިލުގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަުރން؛ ބިލަށް މި

  ރިފާޢުهللا ފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދުމާ .0

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .6

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .4

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .3

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .7

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .2

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .4

 ޢާޡިމް  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ .1

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .0

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .01

 ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ .00

 هللاޢަބްދު އީވާ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު .06

 ޙުސައިން  ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި .04

  ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންަބރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު .03

  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު .07

 

  ްމި ބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެިދވަޑައިގެންފައިވާ ހުރިހާ މެންބަުރންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުުމނ

 ވި.ޔާސަތުން ނިންމާލައްވައި، ވޯޓަށް ދިޔައީ ކަމަށް ރިޔާސަތުން އެންގެމި ބިލުގެ ބަހުސް ރި
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 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .4

 

  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ާޤނޫނު ނަންބަރ
 މެދު ވޯަޓްށ އެއްސެވި؛ބަލައިގަތުމާ އަށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލު( ޤާނޫނު އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ) 6102/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ުރިޔާސަތުން ނިންމެވި.ޤައުމީ ސަާލމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގައި ފާސްވުމުން، މިބިލ 

 

 

  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ާޤނޫނު ނަންބަރ
 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ( ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 03/2

 މާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި؛ބަލައިގަތު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  40 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  30 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  62 ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11

 މެންބަރުން  24 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  43 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  40 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  34 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  62 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11

 މެންބަރުން  20 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  47 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.
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  ުރިޔާސަތުން ނިންމެވި.ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގައި  އިޖުތިމާޢީފާސްވުމުން، މިބިލ 

 

 .ންމާލެއްވިސަތުން ޖަލްސާ ނިނެތުމުން ރިޔާ  ރު އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއްއިތު އެޖެންޑާގައި


