ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
ޖަލްސާ:

 2016ވަނަ އަހަރުގެ  2ވަނަ ދައުރުގެ  10ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚު:

 20ޖުލައި  ،2016ބުދަ ދުވަސް
 15ޝައްވާލް 1437

ތަން:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ

ފެށި ގަޑި:

ހެނދުނު  09:03ގައި

ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި:

 13:39ގައި

މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ:

 64މެންބަރުން

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙައްމަދު

1

.

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން
)  (1ދުޢާ


"ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ،ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ
ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻻﻩ  -މަޖިލިސް ފެށުނީ"

)  (2ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން


މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ  23މެންބަރުން

)  (3ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުން


އެޖެންޑާ އައިޓެމް3.1 :
o

އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން )އެޖެންޑާ ނަންބަރު :އޖ(10 /2 /2016 /

)  (4ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން


އެޖެންޑާ އައިޓެމް4.1 :
o

މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް


 9:30ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ )ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (3



 11:15ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ )ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (1



 11:15ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ )ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (2



 11:15ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީ )ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (3

)  (5މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން


އެޖެންޑާ އައިޓެމް5.1 :
o

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނައިބުކަމުގެ

މަޤާމަށް

122

ވަނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މާއްދާގެ

ދަށުން

ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ

ނަންފުޅު މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކޮށް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ) 171 -1ނ( ގެ
ދަށުން އެ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ފެށުން


މި މައްސަލައަށް  16މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި
)  (1ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު
2

) (2

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު

) (3

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

)  (4ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު
) (5

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

) (6

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު

) (7

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

)  (8ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން
) (9

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

)  (10ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ
)  (11ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ
)  (12އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
)  (13ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު
)  (14މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
)  (15އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ )ދެވަނަ ފުރުސަތު(
)  (16ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން



މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތުއަރުވާ
ނިމުމުން ،މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

3

)  (6ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން


އެޖެންޑާ އައިޓަމް 6.1 :
o

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނައިބުކަމުގެ

މަޤާމަށް

122

ވަނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މާއްދާގެ

ދަށުން

ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ

ނަންފުޅު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން
ވޯޓު ނަތީޖާ
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 64މެންބަރުން

ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 51މެންބަރުން

ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 12މެންބަރުން

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ
ޢަދަދު:

 00މެންބަރުން

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 63މެންބަރުން

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 32މެންބަރުން

* ފާސްވި.

 މިއަދުގެ

ޖަލްސާގެ

އެޖެންޑާގައި

އެހެން

އިތުރު

މަސައްކަތެއް

ނިންމަވާލެއްވި.
----------------------------------

4

ނެތުމުން،

ރިޔާސަތުން

ޖަލްސާ

