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 ސާޖަލް ވަނަ 21ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދުއަންާގރަ ) 2015 އެޕްރީލް 28 ތާރީޚު:

 1436ރަޖަބު  9 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:03 ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި   ގައި  09:48މެންދުރު   ގަޑި: މެދުކަ

 ގައި  13:30މެންދުރު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި  13:37މެންދުރު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 52 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 67 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައީސް މޫސާ މަނިކުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ  

  

   

 

 

 

 

 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 23ދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއ  

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން  (3)

 

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o :ު2015/1/21/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން ( 4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o ްމިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޓީތައ 

  ެމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީސަރުކާރުގ  

 

 މަޖިލީހަށް ތައާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު ( 5)

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 ަ2010/7ންބަރު ޤާނޫނު ނަ، އިވާތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުަޙއްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަުޅއްވާފ 

އަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ( އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ )

 ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންބިލު
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 6)
  ަ6.1މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ާވަަނ އިޞްލާޙު  1ައށް ( ޤާނޫނު ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2013/14ނޫނު ނަްނބަރު ޤ

 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުޤައުމީ ސަލާމަުތގެ ކޮމިޓީން ގެނައުމުގެ ބިލު، 

 ީގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ، މުޤައްރިރުޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ  ،މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުްއވައިދެއްވ

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

 ެމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 9ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި  އެ ރިޕޯޓުގ 

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .1

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .2

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .3

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .4

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .5

 ރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ .6

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .7

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .8

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .9

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 7)

  ަ5.1މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ާވަަނ އިޞްލާޙު  1ައށް ( ޤާނޫނު ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2013/14ނޫނު ނަްނބަރު ޤ

 އެއްސެވުން؛ފާސްކުރެެެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް  ށްދިާރސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަކޮމިޓީން ގެނައުމުގެ ބިލު، 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  60 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  40 ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް

 މެންބަރުން  02 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  42 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި
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 މެންބަރުން  22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

  

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
 

 


