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 ސާޖަލް ވަނަ 27ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު ބުދަ) 2015 އޮަގސްޓު 26 ތާރީޚު:

 1436 ޛުލްޤައިދާ 11 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:05ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި ވަގުތު:  ަގއި  10:10 ޖަލްސާ މެދުކަ

 ަގއި  13:30 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  13:38މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 13އިރާއި ގަޑި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 މެންބަރުން 57 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 :ު2015/2/27/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ  
 

  ާ3.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ާ(ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  4) އަށް  2015/18/47 ން  2015/18/44 ނަންބަރު  ޔައުމިއްޔ 
 

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި  24ވަނަ ޖަލްސާއިން  21ދައުރުގެ  ދެވަނަވަނަ އަހަރުގެ  2015އީ، އެ

ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަުކ މި . ޔައުމިއްޔާތައް
އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން 

 ވި. ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް ނިންމެ

 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

 

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o  ެއިޢުލާންކުރެއްވުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުްނތައް ކޮމިޓީތަކުގެދުވަހުގ 

 ީގަވާއިދު ކޮމިޓ 

 ީކޮމިޓީ ސަލާމަތުގެ ޤައުމ 
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  ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (5)
 

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ީރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން އިޖްތިމާޢީ ،ބިލު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޞިއްޙ 

 

 ެރިޕޯޓާއެކު ހިމެނިފައިވާ ބިލަްށ އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ އ 

 ެރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ  އ
 މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

  ެމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 13 ބަހުސްގެ ވަގުތުގައިރިޕޯޓުގ 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .2

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .3

  ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު .4

  ނަސީމް ފައިަޞލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ .5

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު  .6

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .7

  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .8

  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .9

  މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު މިލަންދޫ ދާއިރާގެ  .10

  ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .11

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  .12

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ  .13

 

  ެރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުްނނަށް ފުުރސަތު އެރުވުމަށްފަހު އެ ރިޕޯޓުގ
( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 75ަގވާއިދުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި 

ންވަނަ ކިޔުން ތި ގެބިލު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޞިއްޙީދަށުން، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 
 ވި.އިއްވެ
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 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 6)

  ާ6.1 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ީއެއްސެވުން؛ވޯޓަށް  ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮަތށް ފާސްކުރުމާމެދު ބިލު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޞިއްޙ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  57 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  47 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  4 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  4 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  51 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި ސް* ފާ 
  

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
 

 

 


