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 ޖަލްސާވަނަ  9އުރުގެ ވަނަ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސްއަންގާރަ ، 2016ޖުލައި  19 ތާރީޚު:

  1437ޝައްވާލް  14 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 09:31ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި 13:41ންދުރު މެ :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި

 މެންބަރުން 63 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަންމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ )1(

 "وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة ل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم 

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله ومن
 

 އިއްވުން ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ )2(

  ީމެންބަރުން 22މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ 

  
 އިޢުލާނުކުރުން އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ )3(

  :ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ް2016/2/9/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ( 
 

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

  :ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ްމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތ 

 11:15  ީ1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓ( 

 11:15 ި3 ކޮޓަރި ކޮމިޓީ( ކޮމިޓީ ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން ގައ( 

 

  :ް4.2އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ެމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް  ,ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

ފޮނުވިފައިވާ މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  128މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ،އަންގަވާފައިވާތީ، އެ ކޮމިޓީގެ ސުންގަޑި

 އިޢުލާންކުރަން

 

 

 

 

 

 

 ކޮމިޓީއިޖްތިމާޢީ 

 ސުންގަޑި ބިލު

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  .1

އަށް ) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2/2008ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 2016އޮގަސްޓު  31
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 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު )5(

  :ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ިއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއ

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން

 ިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލުއަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚ 

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީތަކުން  )6(

 ާ6.1 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o  ެވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  100ވަނަ މާއްދާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  102ޤާނޫނުއަސާސީގ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު  10ގެ 

ގައި ނިންމެވި ރިޕޯޓަށް މާލިއްޔަތު  2012ޑިސެންބަރު  25މުރާޖަޢާކޮށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަލުން 

 ވަނަ އިޞްލާޙާގުޅޭ ރިޕޯޓު 3ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާ 

 ިފޮނުވުނު މެންބަރުންނަށް ގައި 2016 ޖުލައި 18 ރިޕޯޓު މ 

 ިނުވޭ ލިބިފައެއް އިޞްލާޙެއް އެއްވެސް ރިޕޯޓަށް މ 

 ިވިލިމާލެ ،މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ 

   މަނިކު ޙުސައިން ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ

  ްމެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި 1މި ރިޕޯޓަށ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު )1(

o  ިރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތުއަރުވާ ނިމުމުން، މ

 މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން )7(

 ާ7.1 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o  ެވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  100ވަނަ މާއްދާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  102ޤާނޫނުއަސާސީގ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު  10ގެ 

ގައި ނިންމެވި ރިޕޯޓަށް މާލިއްޔަތު  2012ޑިސެންބަރު  25މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް 

 މާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ފާސްކުރެއްވު ވަނަ އިޞްލާޙާގުޅޭ ރިޕޯޓު 3ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާ 
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  ާމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވި.

 

---------------------------------- 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 63 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 46 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 16 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 00

 މެންބަރުން 62 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.


