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 ޖަލްސާ ވަނަ  6އުރުގ  ފުރަތަމަ ދަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ބުދަ ދުވަސް  ،2017ފ ބުރުވަރީ  15 ތާރީޚު:

 1438 ޖުމާދަލްއޫލާ  18 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  9:02ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  10:32 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  11:02 ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  11:49 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  13:30 ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  13:40 :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނ ޓް 27އިރާއި ގަޑި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 79 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ަރއީްސ  ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ނައިުބ ރައީސް މޫސާ މަނިކު

 

 

 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 

 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ - وااله
 

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން  23މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

  

 

 ކުރުން އިޢުލާން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ް3.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

 2017/1/6އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:          
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން   (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ސަުރކާރުގ  ފަރާތުން، ފުނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  ،ަގިއވާ 5.1އ ޖ ންޑާ އަިއޓަމް 

 ވަނަ  75 ގަާވއިުދގ  މަޖިލީހުގ  ،ފ ުށމަށްޓަކައި އިބްތިދާއީ ބަހުސް ގ ބިލު ތަޢުލީމުގ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

 ވޯޓ އް ނ ންގ ވުން. ގޮުތގ މަތިން ަގިއވާ( ނ) މާއްދާގ 

 

  ާ4.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 އިޢުލާންކުރުން. ކޮމިޓީތަކުގ  ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިާވގޮތް         
 

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ( 5)

  ްސަރުކާރުގ  ފަރާތުން، ފުނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  ،ގައިވާ 5.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

 ވަނަ  75 ގަވާއިދުގ  މަޖިލީހުގ   ،ފ ށުމަށްޓަކައި އިބްތިދާއީ ބަހުސް  ގ  ބިލު ތަޢުލީމުގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، 

ވޯޓ އް ނ ންގ ވުމަށްފަހު، ފާސްވ އްޖ ނަމަ އ  ބިލުގ  އިބްތިދާއީ ބަހުސް  ގޮތުގ މަތިން  ގައިވާ ( ނ) މާއްދާގ  

 ފ ށުން 
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  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ްބިލުގ   ތަޢުލީމުގ ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ސަރުކާރުގ  ފަރާތުން، ފުނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ސަލީމ

 ކުރިއަށް ގ ންދ ވިއ ވ .އިބްތިދާއީ ބަހުސް 

   ؛ބަހުސްގ  ަވގުުތގައި ާވހަކަދ އްކ ވި މ ންބަރުންބިލުގ 

 މ ދުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .1

 ހުޅުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ މަނިކު .2

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .3

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .4

 ކާށިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .5

 މުޙައްމަދު ނާޡިމްވައިކަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު  .6

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަްބދު .7

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .8

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .9

 ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .10

 ކ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .11

 މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގ   .12

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  31 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  23 ޢަދަދު:ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  

 މ ންބަރުން  02 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  02

 މ ންބަރުން  25 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  13 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .13

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .14

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު  .15

 ހިތަދޫ މ ދު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .16

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

   2007/5ަވނަ މާއްދާއާިއ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  183ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޖުމްހޫރިއްާޔގ  ޤާނޫނުއަސާސީގ 

ވަނަ މާއްދާގ  ދަށުން ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަންގ   16)ދިވ ހި ސިވިލް ސަރިވސްގ  ޤާނޫނު( ގ  

ދިވ ހި  2007/5)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2010/9ހުސްވ ފައިވާީތ، ޤާނޫނު ނަންބަރު މ ންބަރ އްގ  މަޤާމް 

ވަނަ މާއްދާގ  )ށ(  13ވަނަ އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ  ޤާނޫނުގ   2ސިވިލް ސަރިވސްގ  ޤާނޫނު( އަށް 

ގަިއވާ ގޮުތގ މަތިން އ  ޮކމިޝަނަށް މ ންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، ަރއްޔިތުްނގ  މަޖިލީހުގ  

އިން ކުރ ްއވި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދ އްިވ ފަރާތްތަުކގ  ތ ރ އިން، މިނިވަްނ މުއައްަސސާތަުކގ  އިދާރާ

 ކަންތައްތަކާބ ހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުަށހ ޅިފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމ ިވގޮތުގ  ރިޯޕޓު

 ަކަންަތއްތަކާބ ހޭ ކޮމިޓީގ  މިނިވަން ުމއައްަސސާތަުކގ   ،ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދ ްއވީ މި ރިޕޯޓު މ

 ފުނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ، މުޤައްރިރު

  ؛ބަހުސްގ  ވަގުުތަގއި ވާހަކަދ ްއކ ވި މ ންބަރުން ރިޕޯޓުގ 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .1

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .2

 

  ްބަހުސް ތު އ ރުވުމަށްފަހު އިގ ންނ ވި މ ންބަރުންނަށް ފުރުޞަބަހުސްކުރ ްއުވމަށް އ ދިވަޑަ އ  ރިޕޯޓަށ

 ނިންމާލ އްވި.

 
  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ުގ  ސަރުކާރުގ  ފަރާތުން، ފުނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ، ތަޢުލީމުގ  ބިލ
 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ކުރިއަށް ގ ންދިއުން.

 
 އުނގޫފާރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .17
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 ކ ޔޮދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .18

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .19

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .20

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .21

 ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުށި  .22

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ .23

 ޝާހިދު هللا ހ ންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންަބރު ޢަބްދު .24
 

  ަތު އ ރުވުމަށްފަހު ބިލުގ  ބަހުސް ިއގ ންނ ވި މ ންބަރުންނަށް ފުރުޞައ  ބިލަށް ބަހުސްކުރ އްވުމަްށ އ ދިވަޑ
 ނިންމަވާލ އްވި.

 
 ވޯޓަށް އ ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން ( 7)

  ާ7.1 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  2007/5ަވނަ މާއްދާއާިއ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  183ޤާނޫނުއަސާސީގ   ޖުމްހޫރިއްާޔގ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ 

ވަނަ މާއްދާގ  ދަށުން ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަންގ   16)ދިވ ހި ސިވިލް ސަރިވސްގ  ޤާނޫނު( ގ  

ދިވ ހި  2007/5)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2010/9މ ންބަރ އްގ  މަޤާމް ހުސްވ ފައިވާީތ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގ  )ށ(  13ވަނަ އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ  ޤާނޫނުގ   2ނު( އަށް ސިވިލް ސަރިވސްގ  ޤާނޫ

އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޝަހީޤު، ގަިއވާ ގޮުތގ މަތިން އ  ކޮިމޝަނަށް މ ންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، 

 ؛ވޯޓަށް އ ްއސ ވުން  ފާސްކުުރމަށްސޯސަންގ / ބ.ގޮއިދޫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  78 ޢަދަދު:ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  

 މ ންބަރުން  49 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  23 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  3

 މ ންބަރުން  72 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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  ާ7.2 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 

 ްވޯޓަްށ  ބަަލިއގަތުމަށް ބިލު ތަޢުލީމުގ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  ފުނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ސަލީމ

 ؛އ އްސ ވުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ްަޤއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވުަމށް ނިންމ ވިއ  ބިލު ފާސްވުމާ ގުިޅގ ން ިބލު ދިރާސާކުރ އްވުމަށ. 

 

  ްރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވި.ނ ތުމުން އ ޖ ންޑާަގއި އިތުރު މަަސއްކަތ އ 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  78 މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މ ންބަރުން  69 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  01 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  01

 މ ންބަރުން  70 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  36 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


