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 ސާޖަލް ވަނަ 21ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 (ހޯމަ) 2015 އޮަގސްޓް 10 ތާރީޚު:

 1436 ޝަްއވާލް 25 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:02 ހެނދުނު ގަޑި: ފެށި 

 ަގއި  9:16 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  13:30 މެންދުރު ފެށި ގަޑި:

 ގައި  13:41މެންދުރު  ނިމުނު ގަޑި: ޖަލްސާ

 މިނެޓް 25 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 70 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 24މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ  

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ާ2015/2/21/އޖ ނަންބަރު:އެޖެންޑ 

 

  ާ3.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ްޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުނ 

 (ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  4) އަށް 2015/18/27 ން 2015/18/24ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު       

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި  16ވަނަ ޖަލްސާއިން  12ދައުރުގެ  ދެވަނަވަނަ އަހަރުގެ  2015އީ، އެ
ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު މި . ޔައުމިއްޔާތައް

އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާީތ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން، މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން 
 ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް ނިންމެވި.

 

 ންގުން ( ރިޔާސަތުން އަންގާ އެ 4)
  ާ4.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ެހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުން ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުްނތައް ދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގ 
  ީއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓ 

 ަކޮމިޓީތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔ 

  ްކޮމިޓީ ޕެޓިޝަނ 

  ޭކޮމިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހ 

  ުކޮމިޓީ ޢާންމ 

 
 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 5)
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  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ހިންގާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭުނންވާ މީހުންގެ މަުރކަޒު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދަށުން ގުރައިދޫގައި .ކ
ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެްއ މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ތަނެއްގެ ޮގތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ 

 ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

  މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަްށ
 ފޮނުއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި 

                                        

  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު މަޖި ( 6)
 

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ިބލު

 

  ްް ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަނ( 7)

  ާ7.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލު  (1981މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާޫނނު ) 81/6ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ެބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވޭ  އ 

  ްނިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ،މުޤައްރިރުކޮމިީޓގެ އިޤްތިޞާދީ  ،ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްވީރިޕޯޓު މަޖިލީހަށ

 ޚަލީލްهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

  ިމެންބަރު ވާހަކަދެއްކެވި؛ 1ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .1

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (8)

  ާ7.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، 

( އަށް އިޞްާލހު ގެނައުމުެގ 1981)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ގާނޫނު  81/6ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ގޮތަށް ފާސްކުރެްއުވމާމެދު ވޯޓަށް އެއްެސވުން؛ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ ނިންމެވި
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  48 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރުން  19 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  67 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
  

 

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
 

 


