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 ޖަލްސާ  ވަނަ  19 ދައުރުގ   ފުރަތަމަ  އަހަރުގ   ވަނަ  2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  ބުދަ ، 2016 މާރިޗު  30 ތާރީޚު:

 1437 ޖުމާދަލްއާޚިރާ  21 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  9:03ހ ނދުނު   ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  09:26 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  13:31 ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  13:38 :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މ ންބަރުން 67 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:

 

 

\ 

 

 

 

 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 "وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم 

 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ - وااله ومن
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން  24މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

  

 އިޢުލާނުކުރުން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

 ( ު2016/1/19/އޖ :އ ޖ ންޑާ ނަންބަރ) 
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން  (4)

  ާ4.1އައިޓ މް: އ ޖ ންޑ 

  ްއިޢުލާން ކުރ އްވި  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގ  ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާގޮތ 

 9:30  ި( 3ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ )ކޮމިޓީ ކޮޓަރ 

 11:15  ި( 2ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ) ކޮމިޓީ ކޮޓަރ 

 11:45 ީ( 3ކޮމިޓީ ) ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤ 

  :ް4.2އ ޖ ންޑާ އައިޓ މ 

  ިކޮމިޓީތަކަށް އައި ބައ އް ބަދަލު އިޢުލާންކުރ އްވ 

 

 ބިލު  ތަޢާރަފުކުރަންޖ ހޭ  މަޖިލީހަށް  (5)

  ް5.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

ސިފައިންގ  ) 2008/1ދިއްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙު ގ ނައުުމގ  ބިލުގ  ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންއަށް ( ޤާނޫނު

 ބިލު  ގ ނައުމުގ   އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު ސިފައިންގ  ) 2008/1 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 

  ް5.2އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 
 2008/5ދިއްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަްނބަުރ 

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން އަށް އިޞްާލޙު ގ ނައުމުގ  ބިލުގ ( ާޤނޫނުފުލުހުންގ  )

 ބިލު  ގ ނައުމުގ   އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ފުލުހުންގ  ) 2008/5 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 
 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (6)
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 6.1 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑާ 

  ްބަދަލުގ ަނއުާމ ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮިމކް ޑިވ ލޮޕްމަންްޓގ  މަަސއްކަތްތަކަށ

ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ، ސަރުކާރުގ  މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުަބލާ ކޮމިޓީން 

 ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ިވގޮުތގ  ރިޕޯޓު 

 ީސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ  ،މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ،މުޤައްރިރުކޮމިޓީގެ 

  ؛މ ންބަރުން ބަހުްސގ  ަވގުުތގަިއ ވާހަކަދ ްއކ ވިގ  ރިޕޯޓުގ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް )ޕީ.ޕީ.އ މް(.1

 މ ދުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް )އ މް.ޑީ.ޕީ(.2

 މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު )އ މް.ޑީ.އޭ(ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ  .3

 

  ިރިޕޯޓުގ  ނިމުމުން، ދ އްވާފުރުޞަތުޕާޓީތަަކށް ވާ އ ދިަވޑަިއގ ންފައި ބަހުސްކުރ އްވުމަްށ  ރިޕޯޓަށްމ 

 ބަހުސް ނިންމަވާލ އްވި. 

 
 
 ވޯޓަށް އ ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން  (7)

  ާ7.1 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ްއިކޮނޮމިްކ ޑިވ ލޮޕްމަންޓްގ  މަސައްަކތްތަކަށް ބަދަލުގ ނައުމާ ގުޭޅގޮތުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފ

ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަަލ، ސަރުކާރުގ  މަްސއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީްނ 

 ވޯޓަށް އ އްސ ވުން؛ މާމ ދުފާސްކުރ ްއވު ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ިވގޮުތގ  ރިޕޯޓު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  51 މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މ ންބަރުން  43 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  05
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 .ިއ ޖ ންޑާަގއި އިތުރު މަަސއްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މ ންބަރުން  43 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް


