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 ޖަލްސާ ވަނަ  5އުރުގެ ފުރަތަމަ ދަ ވަނަ އަހަރުގެ 2017 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް އަންގާރަ ،2017ފެބުރުވަރީ  14 ތާރީޚު:

 1438 ޖުމާދަލްއޫލާ 17 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:03ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި 10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ގައި 11:00 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 11:44 :ހުސްވަގުތުކޮޅު

 ގައި 13:30 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 13:51 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް  32އިރާއި ގަޑި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން  75 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މުޙައްމަދު މަސީޙު هللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

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

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

  ީމެންބަރުން  22މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ 

  

 ކުރުން އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ( ދުވަހުގެ 3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 2017/1/5އޖ/ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:          
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން   (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ާޢާމިރު  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  ގައިވާ  6.1 އައިޓަމް އެޖެންޑ 

 އިޞްލާޙު އަށް ( ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 79/31 ނަންަބރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ގައިވާ ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 75 ގަވާއިދުގެ ލީހުގެމަޖި ،ފެށުމަށްޓަކައި ބަުހސް އިބްތިދާއީ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ

 ދަންނެވިއެވެ. ވާހަކަ އޮންނާނެ ެދންނެވުން  ވޯޓަކަށް ގޮތުގެމަތިން

 

  ާ4.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 އިޢުލާްނކުރެއްވި. ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުްނތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

 

 ( މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ެފުރަތަމަ ބިލުގެ  ތަޢުލީމުގެ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސަލީމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގ 

 އިއްވުން ކިޔުން
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 (6 ) ީބަހުސް  އިބްތިދާއ 

  ްގައިވާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

އަށް އިޞްލާޙު ( ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ) 79/31ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަްނަބރު 

 ގައިވާ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  75 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ  ،ފެށުމަށްޓަކައި އިބްތިދާއީ ބަހުސް ގެނައުމުގެ ބިލު

 ގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ފެށުން ބިލުފާސްވެއްޖެނަމަ އެ ވޯޓެއް ެނންގެވުމަްށފަހު،  ގޮތުގެމަތިން

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫުނ ނަންބަރ

 އިބްތިާދއީ ބަހުސް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 79/31

 ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ.

 ؛ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ވާހަަކދެއްކެވި މެންބަރުންބިލުގެ 

  މަނިކު ޙުސައިން ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ .1

 އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު .2

 މަނިކު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު .3

 ރިޔާޟް  هللاޢަބްދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ .4

 ޝުޖާޢު އިބްރާީހމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަށު .5

 ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒް މެންަބރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު .6

 ނަތީޖާ ވޯޓު 

 މެންބަރުން  31 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  24 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  03 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯުޓދެއްވި މެންަބރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުްނނުވާ ވޯޓުޭދން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01

 މެންބަރުން  27 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  14 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި
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 ނަސީމް ފައިަޞލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ .7

 އިބްރާހީްމދީދީ މެންބަރު އިރާގެދާ ފޭދޫ .8

 އަޙްމަދުދީދީ  މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންގޮޅި .9

 ޢުޘްމާން  ޖަީމލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި .10

 މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި .11

 ޢަބްދުލްޤާދިރު  މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ .12

 ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ .13

 ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ .14

 ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު .15

 ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ .16

 އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ .17

 هللاޢަބްދު ޢަބްުދލްބާރީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ .18

 ޝާހިދު  هللاޢަބްދު މެންަބރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހެންވޭރު .19

 މުބީން  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ .20

 ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް .21

 ފަލާޙް  މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު .22

 ޝާހް  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު .23

 އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރި .24

 މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށި .25

 ޙިލްމީ  هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ .26

 ަތަށް އެދިވަޑައިގެންނެިވ މެންބަރުންަނށް ފުރުސަތު ދެއްވުމަށްފަހު ިބލުގެ އިްބތިާދއީ ބަހުސްފުރުޞ 

 ނިންމަވާލެއްވި.
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 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 7)

  ާ7.1 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ެނަންބަރު ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ ފަރާތުން، ސަރުކާރުގ 

 ބިލު ގެނައުމުގެ ިއޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 79/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ްދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަަލއަކާ ގުޅިގެން މި ވޯޓު ނަންގަާވފައިވަނީ އަތް އިލްކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގ ސިސްަޓމަށ
 އުފުލައިގެންނެވެ. 

 .ިއެބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މުޅިމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވ 

 

 .ިއެޖެންޑާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިްނމަވާލެއްވ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  67 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  51 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  09 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  03 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ވޯޓުދެއްވި ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  60 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


