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 ޖަލްސާ  ވަނަ  13އުރުގ  ވަނަ ދަ  3 ވަނަ އަހަރުގ   2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް އަންގާރަ ، 2016 ނޮވ ންބަރު  22 ތާރީޚު:

 1438 ޞަފަރު  22 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  09:04ހ ނދުނު   ފ ށި ގަޑި:

 ގައި  09:45 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ގައި  13:30 ފ ށި ގަޑި:

 ގައި  13:45 :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި 

 މިނ ޓް  56  ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން  73 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  މުޙައްމަދު މަސީޙު هللا ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ރައީސް ޢަބްދު  ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  .1

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

 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ - وااله ومن
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   .2

  ީމ ންބަރުން  22މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

  

 އިޢުލާނުކުރުން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   .3

  ަ3.1މް: އ ޖ ންޑާ އައިޓ 

o  ް(2016/03/13/އޖ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:)އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރުނ 
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން  .4

  ަ4.1މް:އ ޖ ންޑާ އައިޓ 

o  ުވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާގޮތް ބޭއް  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީތަކުގ   މިއަދ 

 10:00  ީ(3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓ 

 12:00  ި(3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )އުމީ ތަރައްގީގ  ކޮމިޓީ ޤަގައ 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .5

  ަ5.1މް އ ޖ ންޑާ އައިޓ 

o  ުއަށް ިއޞްލާޙު ގ ަނއުމުގ  ( ޯލކަލް ކައުންސިލްތަކުގ  އިންތިޚާުބގ  ޤާނޫނު) 2010/10ޤާނޫނު ނަްނބަރ
 ރިޕޯޓު ނިންމ ވިގޮތުގ  ދިރާސާކުރައްވައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީން ބިލު، 

 

 ޭމި ބިލަށް އ އްވ ސް އިޞްލާޙ އް ލިބިފައ އްނުވ. 

 ިރު، ގުރައިދޫ ދާއިާރގ  މުޤައްރިޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮިމޓީގ   ،ުހށަހަޅުއްަވއިދ އްވީ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 މ ންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 

  ްއި ނ ތުމުްނ މި ބަހުސްކުރައްވަން އ އްވ ސް މ ންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އ ދިވަޑައިގ ންފަމި ރިޕޯޓަށ

 ބިލުމި ވަނަ ިކޔުން އިޢުލާންކުރ އްވުމަށްފަހު،  3ރިޕޯޓުގ  ބަހުސްގ  މަރުޙަލާ ނިންމަވާލައްވައި، ބިލުގ  

 އިޢުލާންކުރ އްވި. ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ދިޔައީ
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  ަ5.2މް އ ޖ ންޑާ އައިޓ 

o ުނޑުގައި) 78/69 ނަްނބަރު ޤާނޫނ  އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު  ދުއްވުމާބ ހޭ އުޅަނދުތައް ދުއްވާ ކަ
 ޓުރިޕޯ ނިންމ ވިގޮތުގ  ދިރާސާކުރައްވައި އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީން ،ބިލު ގ ނައުމުގ 

 

 ޭމި ބިލަށް އ އްވ ސް އިޞްލާޙ އް ލިބިފައ އްނުވ. 

 ިރު، ދަނގ ތި ދާއިރާގ  މުޤައްރިއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގ   ،ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 މ ންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

  ިމި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރައްވަން އ އްވ ސް މ ންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އ ދިވަޑައިގ ންފައި ނ ތުމުްނ މ

ިމބިލު ، ވަނަ ިކޔުން އިޢުލާންކުރ އްވުމަށްފަހު 3ރިޕޯޓުގ  ބަހުސްގ  މަރުޙަލާ ނިންމަވާލައްވައި، ބިލުގ  

 ވޯޓަށް ދިޔައީކަމުގައި ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރ އްވި.

 

  ަ5.3މް އ ޖ ންޑާ އައިޓ 

 

o  ުއަށް އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ  ( ދިވ ހިރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކުލި ނ ގުމާބ ހޭ ޤާނޫނު) 78/66ޤާނޫނު ނަްނބަރ
 ރިޕޯޓު ނިންމ ވިގޮތުގ  ދިާރސާކުރައްވައި އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީން ބިލު،

 

 ްއ އްވ ސް އިޞްލާޙ އް ލިބިފައ އްނުވޭ މި ބިލަށ. 

 ިރު، ދަނގ ތި ދާިއރާގ  މުޤައްރިއިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގ   ހުށަހަޅުްއވައިދ އްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 މ ންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

  ިމި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރައްވަން އ އްވ ސް މ ންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އ ދިވަޑައިގ ންފައި ނ ތުމުްނ މ

ވަނަ ިކޔުން އިޢުލާންކުރ އްވުމަށްފަހު، ިމބިލު  3ބަހުސްގ  މަރުޙަލާ ނިންމަވާލައްވައި، ބިލުގ  ރިޕޯޓުގ  

 ވޯޓަށް ދިޔައީކަމުގައި ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރ އްވި.

 
  ަ5.4މް އ ޖ ންޑާ އައިޓ 

o ާޤައުމީ އިޞްލާޙުގ ނައުމުގ  ބިުލ  ށް( އަިއންތިޚާބުތަކާ ބ ހޭ އާއްމު ގާނޫނު ) 2008/11ނޫނު ަނންބަރު ޤ

 ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމ ވި ގޮތުގ  ރިޕޯޓު
 

 ޭމި ބިލަށް އ އްވ ސް އިޞްލާޙ އް ލިބިފައ އްނުވ. 

 ިގުރައިދޫ ދާއިރާގ  ރު، މުޤައްރިކޮމިޓީގ   ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 މ ންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 

 ވާހަކަދ އްކ ވި މ ންބަރުން؛ރިޕޯޓަށް   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .1
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 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  .2

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .3

 ހުޅުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ މަނިކު .4

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު  .5

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .6

 ހިތަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު  .7

 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ  .8

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .9

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .10

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .11

 

  ،ްމި މިރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އ ދިވަޑައިގ ންނ ވި މ ންބަރުންަނށް ފުރުޞަތު އަރުވައި ނިމުމުނ

ވަނަ ކިޔުން އިޢުލާންކުރ އްވުމަށްފަހު، މިިބލު  3ބަހުސްގ  މަރުޙަލާ ނިންމަވާލައްވައި، ބިލުގ   ބިލުގ 

 ދިޔައީކަމުގައި ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރ އްވި. ވޯޓަށް

 

 ވޯޓަށް އ ހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން  .6

 

  ުއަށް އިޞްލާޙު ގ ަނއުމުގ  ބިލު، ( ޯލކަލް ކައުންސިލްތަކުގ  އިންތިޚާުބގ  ޤާނޫނު) 2010/10ޤާނޫނު ނަްނބަރ

  އ އްސ ވި؛ށް ފާސްކުރުމާމ ދު ވޯޓަށް ނިންމ ވިގޮތަ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  47 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  19 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  02

 މ ންބަރުން  66 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.
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 ުނޑުގައި) 78/69 ނަންބަރު ޤާނޫނ  ގ ނައުމުގ  އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ދުއްވުމާބ ހޭ އުޅަނދުތައް ދުއްވާ ކަ

  ނިންމ ވިގޮތަށް ފާސްކުރުމާމ ދު ޯވޓަށް އ އްސ ވި؛ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ،ބިލު
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ުބިލު،އަށް އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ  ( ބަނދަރުކުލި ނ ގުމާބ ހޭ ޤާނޫނުދިވ ހިރާއްޖޭގައި ) 78/66ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 ނިންމ ވިގޮތަށް ފާސްކުރުމާމ ދު ވޯޓަށް އ އްސ ވި؛ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  59 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  05 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  04

 މ ންބަރުން  64 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  50 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  13 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  04

 މ ންބަރުން  63 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް
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  ުކޮމިޓީންއަށް އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ  ިބލު، ( އިންތިޚާބުތަކާބ ހޭ ޢާންމު ޤާޫނނު ) 2008/11ޤާނޫނު ނަްނބަރ 

 ނިންމ ވިގޮތަށް ފާސްކުރުމާމ ދު ވޯޓަށް އ އްސ ވި؛ ދިރާސާކުރައްވައި
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ާބިލު ބާޠިލު ވީކަމުގައި ރިޔާސަތުްނ މިބިލު ފާސްނުވުމުން، ސާކުރައްވައި ނިންމ ވި ގޮތަށް ކޮމިޓީން ދިރ

 އިޢުލާންކުރ އްވި.

 

 ވާލ އްވި.ނިންމަޖަލްސާ ރު މަސައްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން އ ޖ ންޑާގައި އިތު
 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  24 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  43 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  02

 މ ންބަރުން  67 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހ އްނުވި * ފާ 


