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 ސާޖަލް ވަނަ 18ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު އަންާގރަ) 2015 އެޕްރީލް 21 ތާރީޚު:

 1436ރަޖަބު  2 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  13:09 މެންދުރު ފެށި ގަޑި:

 ގައި  14:02މެންދުރު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 53 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:ޖަލްސާގައި 

 މެންބަރުން 55 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 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 46ދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއ  

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން  (3)

 

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o :ު2015/1/18/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 
 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން ( 4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o ްމިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޓީތައ 

 ީއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ 

  ީކޮމިޓީ ތަރައްޤީގެ ޤައުމ  

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 5)

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގުތގެމަތިން، ( ދ)ވަނަ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަ

 ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޙަމީދު هللا ކްރެސްޓްވުޑް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު.ސަފީރުކަމަށް، މ

 ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

  ެއްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި  މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނު އ 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 6)
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  ަ6.1މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

އިޤްތިޞާދީ  ،ބިލު ގެނައުމުގެ ... ވަނަ އިޞްލާޙު ައށް( ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) 99/2 ނަްނބަރު ޤާނޫނު

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން

  ްނުވޭ އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް އެ ރިޕޯޓަށ 

  ެނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ،ރުމުޤައްރިގެ ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީ، ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީއ

 ޚަލީލްهللا ޢަބްދު

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 8އެ ރިޕޯޓުގް ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .1

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުގައްދޫ  .2

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ  .3

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .4

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .5

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .6

 ދީދީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  .7

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް .8

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 7)

  ަ6.1މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

 ގެނައުމުގެ  ... ވަނަ އިޞްލާޙު އަށް( ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް ފާސްކުރުމާމެދު ދިާރސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަށް  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ،ބިލު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  51 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  41 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  41 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  21 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
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 * ފާސްވި 

  

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
 

 


