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 ޖަލްސާ ވަނަ  24އުރުގ  ދަ  ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގ   2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  އަންގާރަ  ،2016 އޭޕްރީލް  12 ތާރީޚު:

 1437  ރަޖަބް  5 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 09:00ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

  10:25ހުސްވަގުތުކޮޅު:               ހ ނދުނު 

 13:30ފ ށި ގަޑި:                  މ ންދުރު 

 13:38މ ންދުރު    ގަޑި: ނިމުނު 

 މ ންބަރުން 79 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދު هللا ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:

                          

 

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

 "وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم - 
 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ 

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން 25މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

 

  

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.އިޢުލާން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ާ3.1 އައިޓަމް އ ޖ ންޑ  

 އްވުން ދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ 
 (2016/1/24/އޖ: ނަންބަރު އ ޖ ންޑާ)         

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން  (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް އ ޖ ންޑ  

 އިޢުލާންކުރ އްވުން. ކޮމިޓީތަކުގ  ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާގޮތް    

 9:30  ީ(1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގ  ސަބް ކޮމިޓ 

 9:30  ީ(2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގ  ސަބް ކޮމިޓ 

 9:30  ީ(3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ 

 11:00  ީ(1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބ ހޭ ކޮމިޓ 

 11:15  ީ(2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓ 

 11:15  ީ(3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓ 
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 ސުވާލު  (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ،ްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އ ންޑް ހ ންވޭރު ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމ

 ކުރައްވާ ސުވާލު؛ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާ

  ްމާލ އާއި ހުޅުމާލ  ގުޅުވާލުމަށް އަޅާ ބްރިޖުގ  މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަދާފައިވާ އ ންވަޔަރަންމަންޓ

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ބްރިޖު މާލ އާ ގުޅާލައި، ( އޭ.އައި.އީ)އިމްޕ ކްޓް އ ސ ސްމަންޓް 

ނަމަވ ސް އ ންވަޔަރަންމަންޓް . ވ ބުޑުޖ ހުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާ ދިމާލުން މޫދަށ 

ނޑުން ( އޭ.އައި.އީ)އިމްޕ ކްޓް އ ސ ސްމަންޓް  ރިޕޯޓާ ޚިލާފަށް އ އްވ ސް މިންވަރ އް ވަރުނުލާ ރާޅުގަ

 ހިއްކަން ނިންމާފައިވޭތޯ؟

 ސުވާލުކުރ އްވި މ ންބަރުން އިތުރު 

 ހ ންވޭރު ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް  .1

 ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ  .2

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އީވާ ޢަބްދު .3

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .4

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .5

 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .6

 ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން .7

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  .8

 އަލިފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .9

 ކ ނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް  .10

 މ ދުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .11

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .12

 

 ޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް މ ންބަރު މުތުލުސްދޫ ދާއިރާގ   .13
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 6)

  ް6.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

 ުއަށް( ޤާނޫނު ކުރުމުގެ ޙިމާޔަތް އެއްބައިވަންތަކަން ދީނީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ) 94/6 ނަންބަރު ޤާނޫނ 

  ރިޕޯޓުު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން އިޖްތިމާޢީ ،ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

  ުޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ ،މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ އިޖުތިމާޢީ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ މަޖިލީހަށްރިޕޯޓ 

 މުޙައްމަދު

 ދ އްކ ވި މ ންބަރުން ވާހަކަ ރިޕޯޓަށް 

 ހިތަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު  .1

 ޢުޘްމާން ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް  .2

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .3

 ކ ޔޮދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .4

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .5

 މ ދުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .6

 ކ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން  .7

 ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް  ކ ނދިކުޅުދޫ .8

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  .9

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .10

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .11

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .12

 ބްރާހީމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އި .13

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް )ދ ވަނަ ފުރުސަތު( .14

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް )ތިންވަނަ ފުރުސަތު( .15

 ވަނަ ފުރުސަތު( 4ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ) .16
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 ްބަހުސްކުރައްވަން އ ދިވަޑައިގ ންަފއިވާ މ ންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އ ރުވުމަށްފަހު ރިޕޯޓުގ   ރިޕޯޓަށ

 ބަހުސްގ  ވަގުތު ނިންމާލ އްވި.

   ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން  އ ހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް ( 7)

 ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރ އްވުން 

އ ސް.އ މް.އ ސް ކުރި  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
 ތާރީޚް 

1. 
 އ   ބަދަލުގައި ޢާރިފްގ  ޢަލީ މ ންބަރު ދާއިރާގ  ކ ލާ

 هللاޢަބްދު މ ންބަރު ދާއިރާގ  ދ ކުނު މާފަންނު ކޮމިޓީއަށް
 ރިފާޢު

ސަލާމަތީ 
 ޚިދުމަތްތަކާބ ހޭ ކޮމިޓީ 

 12.4.2016 ޕީ.ޕީ.އ މް 

 

  :ް7.1އ ޖ ންޑާ އައިޓ މ  

 ުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގާނޫނުރަޝީދު އިބްރާހީމް ހު އަޙްމަދު  ސަރުކާރުގ  ފަރާތުން، އިސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރ 

ށް އަ (ނޫނުޤާ ބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގ ތުންގ  ދީނީ އ އްދިވ ހި ރައްޔި 6/94 (ނަންބަރު 

 ފާސްކުރ އްވުމާމ ދު؛ ށްދިރާސާކުރައްވައި ނިންމ ވި ގޮތަ ކޮމިޓީން އިޞްލާޙުގ ނައުމުގ  ބިލު،

 

 

 

 

 އ ޖ ންޑާގައި އިތުރު މަސައްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވި.

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  59 މ ންބަރުްނގ  ޢަަދދު:ހާޒިރުިވ 

 މ ންބަރުން  53 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްިވ މ ންބަރުްނގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  03 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްިވ މ ންބަރުްނގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދ ްއވި މ ންބަުރންގ  ކަމަށް  ބޭނުންުނވާ ވޯޓުޭދން ގޮތަކަށް  ވަކި

 މ ންބަރުން  56 ޢަދަދު: މ ންަބރުންގ   ަބއިވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  29 ފާސްވުަމށް ބޭނުްނވާ ޢަދަުދ:

 * ފާސްވި 


