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 ސާޖަލް ވަނަ 13ދައުރުގެ  ވަނަ ތިން ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު އަންގާރަ) 2015 ނޮވެންބަރު 10 ތާރީޚު:

 1436 ޙިއްޖާޛުލް 28 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި  9:42 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ަގއި  13:31 ފެށި ގަޑި:

 13:48 މެންދުރުފަހު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 58 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 75 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 23މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ  

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o :ު2015/3/13/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ  
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ްދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުްނތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުނ 

 

  ީއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓ 
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަޒީރުންެގ މަޖިލީހަށް  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި، މިިނސްޓަރ އޮފް 

ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  129ޓޫރިޒަމްގެ ނަންފުޅުތަކަށް ޤާނޫުނއަސާސީގެ 

ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ޮފނުްއވާފައިވާ މައްސަލަ، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ 

  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

o ިފޮނުވުނު  މެންބަރުންަނށް ޢިއްޒަތްތެރި ގައި 2015 ނޮވެންބަރު 9 ރިޕޯޓު މ 

 
o ިކޮމިޓީގެ ބަލާ މިންވަރު އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރުގެ  ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ 

  ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،މުޤައްރިރު

 
o  ެމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 5ގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ރިޕޯޓުއ 

 
 

 ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު  .1

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .3

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .4

  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .5

o  ެނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި ގެ ބަހުސަށް ރިޕޯޓުއ  ކަ

 

  ާ5.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ެޮގުތގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ 115 ޤާޫނނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ، 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން ރާއްޖެއިން ޤައުމުތަކަށް ބޭރު  ކަނޑައަޅާފައިވާ އަށް ދ.އ ދިވެހިރާއްޖެއިން ،ކަ

 ޙަމީދު  ާހލާ ޑޮކްޓަރ މީނާޒް.ހ ،މަޤާމަށް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ  ޕަރމަނަންޓް އޮފީހުގެ  ޖެނީވާ މިޝަންގެ ދާއިމީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އެދިވަޑައިގެން މަޝްވަރާއަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ،ޢައްޔަންކުރުމާމެދު

  ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
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o ިފޮނުވުނު  މެންބަރުންަނށް ޢިއްޒަތްތެރި ގައި 2015 ނޮވެންބަރު 9 ރިޕޯޓު މ 

 
o ިދާއިރާގެ ގުރައިދޫ ،މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ ސަލާމަތުގެ  ޤައުމީ ،ުހށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ 

  ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 
o  ެމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 4ގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ރިޕޯޓުއ 

 
 

  އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .1

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .2

o  ެބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި …ށް ރިޕޯޓައ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 6) 

  ާ5.1 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 

o  ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މިނިސްޓަރ އޮފް  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

، 2762ަދްފަތުރ ަންނަބުރ ، ސެކިއުރިޓީގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަްނކުރެއްވިޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފްއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާމެދު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  72 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  66 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  2 ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ 

 މެންބަރު  1 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  68 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 

o  ްޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މަޤާމަށް މިގޮތަށް ފާސްވުމުން، މިނިސްޓަރ އޮފ

އަލްފާިޟލް އާދަމް ޝަރީފްއަށް ރުހުންދިނުމަްށ ، 2762ޢައްޔަންކުރެއްވި، ދަފްތަރު ނަންބަރު 

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް މަޖިލީުހން ފާސްވި ކަމުގައި އިޢުލާންކުރެއްވި.
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  ާ5.1 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 

o  ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މިނިސްޓަރ އޮފް  129ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ

އަށް ރައްޔިތުންގެ ައްލފިާޟްލ ޫމާސ ަޒީމރު ، ޓޫރިޒަމްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި، ތ.ބުރުނި/ ނިވައިދޮށުގެ

 ؛މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާމެދު ޯވޓަށް އެއްސެވުން

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  72 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން  69 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  1 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  69 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 

o  ،ްމިނިސްަޓރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި، ތ.ބުރުނި/ ިނވައިދޮށުގެ، މިގޮތަށް ފާސްވުމުނ

ރުހުންދިނުމަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާކަމަށް މަޖިލީހުން ފާްސވި ކަމުގައި  އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރުއަށް

 އިޢުލާންކުރެއްވި.

 

 

  ާ5.2 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 

o  ެވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ނޑަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ  ޖެނީވާ އޮފީހުގެ ޕަރމަނަންޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ އަްށ ކަ

 ؛ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމަށް ހ. މީނާޒް، ޑޮކްޓަރ ހާލާ ޙަމީދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  68 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 
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 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  68 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 

o  ްނޑަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީހުގެ ޕަރމަނަންޓ ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ އަްށ ކަ

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމަށް ހ. މީނާޒް، ޑޮކްޓަރ ހާލާ ޙަީމދު ޢައްޔަންކުރުމަށް މަޝްވަރާ އެރުވުމަށް 

 ފާސްވެއްޖެކަމަށް އިޢުލާންކުރެއްވި.

 

  ްރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.ޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުނ 

 

 


