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 ސާޖަލް ވަނަ 17ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދުހޯމަ ) 2015 އެޕްރީލް 20 ތާރީޚު:

 1436ރަޖަބު  1 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި ގަޑި:  ަގއި  9:20 މެދުކަ

 ަގއި  13:30 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  13:42މެންދުރު  :ނިމުނު ގަޑި ޖަލްސާ 

 މިނެޓް 31 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 64 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  

   

 

 

 

 

  

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

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

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

o ަމެންބަރުން 33ދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއ  

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން  (3)

 

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o :ު2015/1/17/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

  ާފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔ        

o  ާ(ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  4) އަށް  2015/18/16 ން  2015/18/13 ނަންބަރު  ޔައުމިއްޔ 

ވަނަ ޖަލްާސއަށް ހުރި  16ވަނަ ޖަލްސާއިން  13ދައުރުގެ  ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ  2015އެއީ، 

ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު  އެ. ޔައުމިއްޔާތައް
ޔައުމިއްޔާތަކަކީ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  އެއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 

 ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް ނިންމައިފިން 

 
 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން ( 4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o  ްމިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޓީތައ 

 9:30  ީ(2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ) ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ 

 11:15  ީ(3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ) ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ 

 14:00  ީ(1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ) ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓ 
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 5)

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ެބ( އަދި ، )ރ(، )ނ(، )ށ(، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ކުރިއަށް )ހ( 51ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ(

 ،ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު)ޅ( އިތުރުކޮށް ދެންހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް 

 ޢާންމު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ެގައި މެންބަރުންނަށް ޮފނުވުނު  2015އެޕްރީލް  19ރިޕޯޓު  އ 

 ެއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ ރިޕޯޓަށް  އ 

 ެޢިއްޒަތްތެރި ކެލާ ދާއިރާގެ ، ރުމުޤައްރިގެ ޢާންމު ކޮމިޓީ ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު  އ

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް 

 ެމެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި؛ 3ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި  އ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .2

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .3

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 6)

  ަ6.1މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ެއަދި ( ބ)، (ރ)، (ނ)، (ށ)، (ހ) ކުރިއަށް  ގެ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  51 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގ 

 ،ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު އިޞްލާޙުތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ތަރުތީބުކުރުމަށް  އަކުރުތައް  ދެންހުރި އިތުރުކޮށް( ޅ)

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރުމާއިމެދު  ޢާންމު 

 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  43 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
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 * ފާސްވި 

  

  ްރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.ޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުނ 
 

 


