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 ޖަލްސާ ވަނަ  6އުރުގ  ދ ވަނަ ދަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ބުދަ ދުވަސް  ،2017ޖޫން  14 ތާރީޚު:

 1438ރަމަޟާން  19 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  10:35ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  11:49 :ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  01:30 ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  01:43 :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި:

 މިނ ޓް 27ގަިޑއިރާއި  01 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 77 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  މުޙައްމަދުމަސީޙު هللا ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:

                          

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

 "وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم - 
 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން  22މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

 

  

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.އިޢުލާން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ާ3.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

 އްވުން ދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ  
 2017/2/6އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:         

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (4)

-------- 
 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ުއަށް އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ  ބިލު، މިނިވަން ( ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ކޯޓުަތކުގ  ޤާޫނނު) 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރ

 މުއައްސަސާަތކުގ  ކަންތައްތަާކބ ހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ ނިންމ ވިގޮތުގ  ރިޕޯޓު 

  ުމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓ

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ، މުޤައްރިރު

  ؛ބަހުސްގ  ވަގުުތަގއި ވާހަކަދ ްއކ ވި މ ންބަރުން ރިޕޯޓުގ 
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 މަކުނުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް  .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .2

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .3

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު .4

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .5

   ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .6

 ްރިޕޯޓުގ   އ ރުވުމަށްފަހުއ ދިވަަޑއިގ ންފަިއވާ މ ންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ވަން ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރައ

 ބަހުސްގ  ަވގުތު ނިންމާލ އްވި.

 

  ާ5.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ުމްޯޕޓްގ  ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ  ބިލު، )ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އ ކްސްޕޯޓް އި 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރ

 މަޖިލީހުގ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ވި ގޮުތގ  ރިޕޯޓުމުޅި 

  ެމުޤައްރިރު، ރައްޔިތުންގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގ

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދުމަޖިލީހުގެ 

  ްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު  ހުށަހެޅުއްވުމަށްއިޞްލާޙު އަދި  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ 1ރިޕޯޓަށ

 ދ އްވުމަށްފަހު ބިލުގ  ބަހުސް ފައްޓަަވއި ކުިރއަށް ގ ންދ ވި.ށް ފުރުޞަތު މުޙައްމަދު އަސްލަމަ

  ؛ބަހުސްގ  ވަގުުތަގއި ވާހަކަދ ްއކ ވި މ ންބަރުން ރިޕޯޓުގ 

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .1

 އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޝާހް ފުވައްމުލަކު  .2

 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .3

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .4

 *ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިްބރާހީމްދީދީ )ދ ވަނަ ފުރުޞަތު( .5

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .6

 ދާއިރާގ  މ ންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް އިނގުަރއިދޫ  .7

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/HRCM%20Member_Mohamed%20Zahid.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/HRCM%20Member_Mohamed%20Zahid.pdf
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 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .8

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް .9

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .10

 ރުޞަތު(*ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ާދއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ )ދ ވަނަ ފު .11

 މިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .12

 މަތިވ ރި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު .13

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް .14

 ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .15

 

 ޯއ ރުވުމަށްފަހު ފުރުޞަތު  މ ންބަރުންނަށްށް އ ދިވަަޑިއގ ންފަިއވާ ޓަށް ބަހުސްކުރައްވަން ފުުރޞަތަރިޕ

 ރިޕޯޓުގ  ބަހުސްގ  ވަގުތު ނިްނމާލ އްވި.

 

 ވޯޓަށް އ ހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން  (6)

 ވޯޓަށް އ އްސ ވުމުގ  ކުރިން ޮކމިޓީތަކަށް އައި ަބއ އް ބަދަލު އިޢުލާންކުރ ްއވި.

 އ ސް.އ މް.އ ސް  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
 ކުރި ތާރީޚް 

 މުޙައްމަދުދީދީގ   އިބްރާހީމް މ ންބަރު ދާއިރާގ  މ ދު ހިތަދޫ  .1
 މ ންބަރު  ދާއިރާގ  މަރަދޫ ކޮމިޓީއަށް އ  ބަދަލުގައި
 ޝަރީފް  އިބްރާހީމް

ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  
 ކޮމިޓީ

 13.6.2017 އ މް.ޑީ.ޕީ 

 ބަދަލުގައި  އާދަމްގ  ރޮޒައިނާ މ ންބަރު ދާއިރާގ  މީދޫ އައްޑޫ  .2
 މުޙައްމަދު  މ ންބަރު ދާއިރާގ   ވައިކަރަދޫ ކޮމިޓީއަށް އ 

 ނާޡިމް 

ސަރުކާރު 
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ 
 މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

 13.6.2017 އ މް.ޑީ.ޕީ 

 ބަދަލުގައި    ޚަލީލްގ  هللاޢަބްދު  މ ންބަރު ދާއިރާގ  ނިލަންދޫ  .3
 މުޙައްމަދު  މުޢާޒު މ ންބަރު ދާއިރާގ  މަޑަވ ލި  ކޮމިޓީއަށް  އ 

 ރަޝީދު
 13.6.2017 ޕީ.ޕީ.އ މް ޢާންމު ކޮމިޓީ 

 ބަދަލުގައި  ޝަހުދީގ  ޙުސައިން  މ ންބަރު ދާއިރާގ  ހަނިމާދޫ  .4
 ޝިޔާމް  އަޙްމަދު މ ންބަރު ދާއިރާގ  ނައިފަރު ކޮމިޓީއަށް އ 

 13.6.2017 ޕީ.ޕީ.އ މް ޢާންމު ކޮމިޓީ 

 އ  ބަދަލުގައި  ޠާރިޤްގ  އަޙްމަދު މ ންބަރު ދާއިރާގ  މަހިބަދޫ  .5
 މުބީން  އަޙްމަދު މ ންބަރު ދާއިރާގ  ބިލ ތްދޫ  ކޮމިޓީއަށް

 13.6.2017 ޕީ.ޕީ.އ މް ޢާންމު ކޮމިޓީ 
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  ް6.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

އަށް އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ  ބިލު، މިނިވަން ( ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ކޯޓުތަކުގ  ޤާޫނނު) 2010/22ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ވޯޓަްށ  ފާސްކުރ އްވުމަށް ކަންތައްތަކާބ ހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމ ވިގޮތުގ  ރިޕޯޓުމުއައްސަސާތަކުގ  

  ؛އ އްސ ވުން

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ާ6.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އީވާ ޢަބްދުހުށަހަޅުއްވާ  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މްޕޯޓްގ  ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު )ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އ ކްސްޕޯޓް އި 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، ތާއިދުކުރައްވާފައިވާ 

  ؛ވޯޓަށް އ އްސ ވުންމ ދު  ފާސްކުރ އްވުމަށް ހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުށް ހުށަ ގ ނައުމުގ  ބިލަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .2

 މ ންބަރުން  73 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  43 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  29 މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި 

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  72 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .3

 މ ންބަރުން  74 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  30 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  42 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  72 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވޭ ނު * ފާހ އް

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/HRCM%20Member_Mohamed%20Zahid.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/HRCM%20Member_Mohamed%20Zahid.pdf
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  ޭމި އިޞްލާޙު ފާހ އްނުވ 

 

  ާ6.3 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

މްޯޕޓްގ  ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ  ބިލު، )ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އ ކްސްޕޯޓް އި 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  ؛ވޯޓަްށ އ އްސ ވުން ފާސްކުރ އްވުމަށް ޖިލީހުގ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ވި ގޮުތގ  ރިޕޯޓުމުޅި މަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ުމަަސއްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވި.އ ޖ ންޑާަގއި އިތުރ 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .4

 މ ންބަރުން  74 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  73 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ޢަދަދު:ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  73 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/HRCM%20Member_Mohamed%20Zahid.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/HRCM%20Member_Mohamed%20Zahid.pdf

