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 ސާޖަލް ވަނަ 20ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 (ބުދަ) 2015 އޮަގސްޓް 5 ތާރީޚު:

 1436 ޝަްއވާލް 20 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:08 ހެނދުނު  ގަޑި: ފެށި 

ނޑާލި ަގޑި:  ަގއި  9:17 މެދުކަ

 ގައި  13:30ހަވީރު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި  13:50ހަވީރު  ނިމުނު ގަޑި:ޖަލްސާ 

 މިނެޓް 29 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 65 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ  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 22މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ  

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ާ2015/2/20/އޖ ނަންބަރު:އެޖެންޑ 

 

 ( ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން 4)
  ާ4.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ެހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުން ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުްނތައް ދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގ 
  ީސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓ 

  ީއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓ 

  ީއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓ 

  ުކޮމިޓީމާލިއްޔަތ 

  ޭކޮމިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހ 

 ީއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ 
 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ ( 5)
 

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ިބަރުންގެ މެން 5ނޭ މިހާރު ހިމެ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައ 

ބޯޑަށް މެންަބރުން އެ ،ހަމަވެފައިވާތީގެ ނިޔަލަށް  2015 އޮގަސްޓު 2މަޤާމުގެ މުއްދަތު 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި ނަންފުޅުތައް، މިިނވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮިމީޓން
 ރިޕޯޓު
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 ެރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީގެ  އ
 އިބްރާހީމް  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، 

  ިވާހަކަދެއްކެވި؛މެންބަރުން  2ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .2

                                        

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 6)
 

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ކައިޓަ ކުރެއްވުމަށްށް މެންބަރުން ޢައްޔަންރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯލްޑިވްސް އިންލަމޯ

ލްޑިވްސް މޯކުގެ ތެރެއިން، ވާފައިވާ ނަންފުޅުތަފޮނުއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް، ލ.މާވަށް / އަސްރަފީހިޔާ،  ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޓީގެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯއިންލަ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފާއިޒް މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދެއްވުމާމެދު 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  59 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  57 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  57 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
  

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ޓަކައި ކުރެއްވުމަށްށް މެންބަރުން ޢައްޔަންންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަލްޑިވްސް އިންލަމޯ

ލްޑިވްސް މޯކުގެ ތެރެއިން، ވާފައިވާ ނަންފުޅުތަފޮނުއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް، ގދ. ތިނަދޫ / ކުދިމާގޭ،  ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޓީގެރެވެނިއު އޮތޯ ންޑްއިންލަ
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ވޯޓަށް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ވަޙީދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދެއްވުމާމެދު 

 އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  59 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  56 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  56 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 * ފާސްވި 

 

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ޓަކައި ކުރެއްވުމަށްށް މެންބަރުން ޢައްޔަންރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯލްޑިވްސް އިންލަމޯ

ލްޑިވްސް މޯކުގެ ތެރެއިން، ވާފައިވާ ނަންފުޅުތަފޮނުއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް، ހ. އީސްޓްވާރޑް، އަލްފާޟިލާ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޓީގެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯއިންލަ

ވޯޓަށް ޢާއިޝަތު ޢަޝާ ޢަލީ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދެއްވުމާމެދު 

 އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  59 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  56 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  56 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ޓަކައި ކުރެއްވުމަށްށް މެންބަރުން ޢައްޔަންރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯލްޑިވްސް އިންލަމޯ

ލްޑިވްސް މޯކުގެ ތެރެއިން، ވާފައިވާ ނަންފުޅުތަފޮނުއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ގއ. ދާންދޫ / ސީސަންގޭ،  ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޓީގެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯއިންލަ

ވޯޓަށް އަލްފާޟިލް ފަސީޙް ޒާހިރު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދެއްވުމާމެދު 

 އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  59 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން  57 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  57 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ކުރެއްވުމަށްށް  މެންބަރުން ޢައްޔަންރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯލްޑިވްސް އިންލަމޯ

ލްޑިވްސް މޯކުގެ ތެރެއިން، ވާފައިވާ ނަންފުޅުތަފޮނުއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓަކައި

ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ހ. ނީލްވިލާ، އަލްފާޟިލާ ލީނާ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޓީގެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯއިންލަ

ވޯޓަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދެއްވުމާމެދު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ 

 އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  59 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  54 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  54 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި
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 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
 

 


