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 ސާޖަލް ވަނަ 20ދައުރުގެ  ވަނަ ތިން ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ސް(ދުވަ ހޯމަ) 2015 ނޮވެންބަރު 23 ތާރީޚު:

 1437 ޞަފަރު 11 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  10:31 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  11:01 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  11:26 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  13:01 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  14:45 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  16:00 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  16:35 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 14އިރާއި ގަޑި  5 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 82 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 :ު2015/3/20/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

  

  ާ3.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 (ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  4)އަށް  2015/18/62ން  2015/18/59 ނަންބަރު  ޔައުމިއްޔާ 

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި  15ވަނަ ޖަލްސާއިން  12ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  2015އެއީ، 

ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު  އެ. ޔައުމިއްޔާތައް
ޔައުމިއްޔާތަކަކީ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  އެން، އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތި

 ވި ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް ނިންމެ
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ްދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުްނތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުނ 

 

  ޭކޮމިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހ 

  ުކޮމިޓީދިރާސާކުރައްވާ އޯޒޯން ފަށަލަ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ބިލ 

 

 

 ްް ކަނކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަން ( 5)

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 
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o ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލ

ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވައި  ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު، މިނިވަން

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

 ިކޮމިީޓގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ 

 މެންބަރު، ވިލުުފށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

 މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 3އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .1

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .2

 މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ  .3

 

  ް5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o 2016 ަދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު  ބަޖެޓު، ދައުލަތުގެ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ވަނ

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

  ްއިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ 12އެ ރިޕޯޓަށ 

 ެވިލިމާލެ  މުޤައްރިރު، ކޮމިޓީގެ ދިރާސާކުރާ  ބަޖެޓުވީ، ހުށަހަޅުއްވައިދެއް މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު އ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 32އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ  .1

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .2

 ރިޔާޟް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ކިނބިދޫ .3

 މަޚްލޫފް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު .4

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .5

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .6

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .7

 ނަސީމްކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް  .8

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް .9

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .10

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .11
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 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .12

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .13

ނޑިތީމު  .14  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިންކަ

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  .15

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .16

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .17

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .18

 ރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ .19

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .20

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .21

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  .22

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް .23

 ރު އިބްރާހީމް ފަލާޙްއިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ .24

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .25

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .26

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .27

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު .28

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .29

 އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް  ކެނދިކުޅުދޫ ދާ .30

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .31

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .32

  ްމެންބަރުން ވާހަކަދައްކަަވއި ހުރިހާ  ތިއްބެވި ހާޒިރުވެބަހުސްގައި ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެނ

 ނިންމަވާލެއްވިނިމުމުން ރިޔާސަތުން ބަހުސް 

  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި  (6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 
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o 2016 ަދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު  ބަޖެޓު، ދައުލަތުގެ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ވަނ

އެއްވެސް އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން،  11އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ.  11ށް ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓަ

 .އިޞްލާޙެއް ފާސްނުވި

o  ،ްފަުހ  ވަަނ އަަހރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެުޓ ދިރާސާކުރައްވައި ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް 2016އެހެންކަމުނ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ނިްނމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  79 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  59 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  19 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  78 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  40 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި ސް* ފާ 
 

 

  ިރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.އިތުރު ކަމެއް ނެތުމުން ޖަލްސާގައ 

 

 


