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 ޖަލްސާ ވަނަ 11އުރުގެ ވަނަ ދަ 3 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  އާީދްއތަ، 2016 ނޮވެންބަރު 20 ތާރީޚު:

 1438 ޞަފަރު 20 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:33ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  10:29 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ަގއި  11:00 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  11:52 :ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 ަގއި  13:30 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  13:30 :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި 

 މިނެޓް 48އިރާއި ގަޑި  01 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 54 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ބެލެހެއްޓެވީ:ރިޔާސަތު 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  .1

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

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله ومن
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  .2

  ީމެންބަރުން  23މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވ 

  

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  .3

  ަ3.1މް: އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ް(2016/03/11/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:)އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ 
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

 

  ާ4.1މް:އައިޓަ އެޖެންޑ 

 

o  ްައއިބަދަލުތައް އިުޢލާންކުރެއްވި ކޮމިޓީތަކަށ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .5

  ާ5.1މް:އައިޓަ އެޖެންޑ 

o ު2013/4 ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 )ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން 

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ( ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު ) 2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު    

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  .6

 

  ަ6.1 މް:އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަަޑވެިލ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު ުމޙައްމ
 އަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލު( އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Siyaasee%20party%20gaanoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Siyaasee%20party%20gaanoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Inthihaabthakaa%20behey%20aanmu%20gaanoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Inthihaabthakaa%20behey%20aanmu%20gaanoon%20islah%20bill.pdf
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  ،2016ަގއި ބޭްއވުނު،  2016 ނޮވެންބަރު  16މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއިވަީނ 

 ޖަލްސާަގއި  9ވަނަ ދައުުރގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ 

  ުފޭދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީމި ބިލ 

  ްވާހަކަދެއްެކވި މެންބަރުން؛މި ބިލަށ 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .1

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .2

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .3

 މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ  .4

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .5

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .6

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .7

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .8

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .9

  ްމި ބިލަށް ވާހަކަ ދައްކަވަން އިތުރު އެހެން މެންބަރެއް ނެތުމުން، ފަހު ބަސް ވިދާޅުވުމަށ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު މި ބިލުގެ ބަހުސް 

 .ނިންމާލައްވަިއ، ވޯޓަށް ދިަޔއީަކމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި
 

 

  ާ6.2މް:އައިޓަ އެޖެންޑ 

 

o ުްއާވފައިވާ، އަޙްމަދު ހުށަހަޅުهللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތިނަޫދ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދ
)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙ  2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެނައުުމގެ ބިލު
  ،2016ަގއި ބޭްއވުނު،  2016 ނޮވެންބަރު  16މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއިވަީނ 

 ޖަލްސާަގއި  9 ވަނަ ދައުުރގެ 3ވަނަ އަހަރުގެ 

  ްވީ، ފޭދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވައިދެއް މި ބިލު މަޖިލީހަށ  

 ވާހަކަދެއްެކވި މެންބަރުން؛މި ބިލަށް 
 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .1

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Local%20council%20inthihaab%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Local%20council%20inthihaab%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Local%20council%20inthihaab%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Local%20council%20inthihaab%20islah%20bill.pdf
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 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .2

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .3

 
  ިބަހުސްކުރައްވަން އެދިވަަޑއިގެންިތއްބެވި މެްނބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ  ބިލަށްމ

 ިދޔައީކަމަށް ނިންމެވި.މި ބަހުސް ނިންމާލައްވަިއ، ވޯޓަށް  ނިމުމުން ރިޔާސަތުން

 
  ާ6.3 މް:އައިޓަ  އެޖެންޑ 

o ުއަޙްމަުދ އަޒްހާން ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ާމވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރ
އަށް ިއޞްލާޙު ( ަކނޑުަގއި ުދއްާވ އުޅަނދުަތއް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު) 78/69ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެނައުުމގެ ބިލު
  ،2016ަގއި ބޭްއވުނު،  2016 ނޮވެންބަރު  16މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއިވަީނ 

 ޖަލްސާަގއި  9ވަނަ ދައުުރގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ 

  ްާމވަށު ދާއިރާގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ ،ވީމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއ 
 

 މެންބަރުންވާހަކަދެއްެކވި މި ބިލަށް 
  

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .1

 

  ްމި ބިލަށް ވާހަކަ ދައްކަވަން އިތުރު އެހެން މެންބަރެއް ނެތުމުން، ފަހު ބަސް ވިދާޅުވުމަށ

އަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު މި ބިލުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ 

 ޔައީކަމަށް ރިޔާސަތުން ިނންމެވިބަހުސް ނިންމާލައްވައި، ވޯޓަްށ ދި

 

  ެ6.4 އައިޓެމް:ންޑާ އެޖ  

o ަޙްމަުދ އަޒްހާން ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ާމވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އ
އަށް އިޞްލާުޙ ( ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަނދަރުކުލި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) 78/66ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެނައުުމގެ ބިލު

  ،2016ަގއި ބޭްއވުނު،  2016 ނޮވެންބަރު  16މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއިވަީނ 

 ޖަލްސާަގއި  9 ވަނަ ދައުުރގެ 3ވަނަ އަހަރުގެ 

  ްާމވަށު ދާއިރާގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ  ،ވީމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއ  

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Kandugai%20dhuvva%20ulhandhuthah%20dhuvvumaabehey%20gaanoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Kandugai%20dhuvva%20ulhandhuthah%20dhuvvumaabehey%20gaanoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Kandugai%20dhuvva%20ulhandhuthah%20dhuvvumaabehey%20gaanoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Kandugai%20dhuvva%20ulhandhuthah%20dhuvvumaabehey%20gaanoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Bandharu%20kuli%20negumabehey%20gannoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Bandharu%20kuli%20negumabehey%20gannoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Bandharu%20kuli%20negumabehey%20gannoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Bandharu%20kuli%20negumabehey%20gannoon%20islah%20bill.pdf
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  ނެތުމުން، ފަހު އެދިފައި  ެއއްވެްސ މެންބަރެއް ފުުރޞަތަށްމި ބިލަށް ވާހަކަ ަދއްަކވަްނ

އަށް ފުރުޞަތު މާވަށު ާދއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ައޒްހާން ފަހުމީ ބަސް ވިދާޅުވުމަށް 

 ިދޔައީކަމަށް ރިާޔސަތުން ނިންމެވި.އެރުވުމަށްފަހު މި ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމާލައްވަިއ، ވޯޓަށް 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .7

 

 :ް7.1 އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ެވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ޤައުމީ ަސލާމަތުގެ  142ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގ

 ރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓުކޮމިޓީން  ދި

 ިޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ގުަރއިދޫ  ،ވީހުށަހަޅުއްަވއިދެއް  މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު މ

 ރާހީމް ރިޟާދާއިރާގެ މެންބަރު އިބް

  ްވާހަކަދެއްެކވި މެންބަރުން؛މި ރިޕޯޓަށ 

 އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ .1

 

  ިތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ ދައްކަވަްނ އެދިވަަޑއިގެންަފއ

މި ރިޕޯުޓގެ ބަހުސް ނިންމާލަްއވަިއ، ވޯޓަށް ދިަޔއީކަމަށް ިރޔާސަުތން އަރުވާ ނިމުމުން، 

 .ނިންމެވި

 

  ެ7.2 ޖެންޑާ އައިޓެމް:އ 

o  ުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު، ( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު) 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތެގ ރިޕޯޓުޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމި

 ޭމި ބިލަށް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވ. 

 ިޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ގުަރއިދޫ  ،ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު މ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 

 ވާހަކަދެއްެކވި މެންބަރުން؛ ރިޕޯޓަށް މި

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ މާފަންނު  .1

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .2

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް  .3

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Ali%20arif%20garaaru%20report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Ali%20arif%20garaaru%20report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Jinaaee%20ijuraathuge%20report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Jinaaee%20ijuraathuge%20report.pdf


 6 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .4

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .5

  ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ ދައްކަވަްނ އެދިވަަޑއިގެންަފއި ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތ

މި ރިޕޯުޓގެ ބަހުސް ނިންމާލަްއވަިއ، ވޯޓަށް ދިަޔއީކަމަށް ިރޔާސަުތން އަރުވާ ނިމުމުން، 

 ނިންމެވުން.

 

 ް7.3 ޑާ އައިޓެމް:އެޖެނ    

o  ު( ރުމުެގ ޤާނޫނުިދވެހިރައްޔިތުްނގެ ދީނީ އެއްަބިއވަންތަކަން ޙިމާޔަްތ ކު) 94/6ޤާނޫނު ނަންބަރ

 އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 ޭމި ބިލަށް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވ. 

 ިރު، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރި ،ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ 

 މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު 

  ،ީމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ ަދއްަކވަްނ އެްއވެްސ މެންބަރަކު ފުުރޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއ ނުވާތ

 މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމާލައްވަިއ، ވޯޓަށް ދިަޔއީކަމަށް ރިާޔސަތުން ނިންމެވި

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .8

 

ާވ ހޯމަ ދުވަހު އޮންނާނެ ވާހަކަ  2016 ނޮވެންބަރު 21ވޯޓު ެނގުން،  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވޯޓަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޓެކްނިކަލް

 ންގައި ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވިރިޔާސަތުން އަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/social_committee/Dheenee%20ehbaivantha%20himaayaaiy%20kurumuge%20ganoon%20ah%20islah%20genumuge%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/social_committee/Dheenee%20ehbaivantha%20himaayaaiy%20kurumuge%20ganoon%20ah%20islah%20genumuge%20bill.pdf
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