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 ޖަލްސާ ވަނަ 10އުރުގެ ވަނަ ދަ 3 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ބުާރސްފަތި ، 6102 ނޮވެންބަރު 17 ތާރީޚު:

 0341 ޞަފަރު 17 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  10:01ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  01:61 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  00:11 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  00:01 :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި

 ަގއި  04:41 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  04:31 :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި

 މިނެޓް 32އިރާއި ގަޑި  10 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ަވުގތު:

 މެންބަރުން 43 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާ 

 ދުޢާ  .0

 "وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحين، الحود الرحون هللا بسن 
 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله وهن

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  .6

  ީމެންބަރުން  66މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވ 

  

 ން އިޢުލާނުކުރު  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  .4

  ަ4.0މް: އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ް(2016/03/10/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:)އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .3

  ަ3.0މް: އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ,ގައިވާ 2.0އެޖެންޑާ އައިޓަމ
ން ލުވޯޓަކަްށ ަދންނަވާމެުދ ފެށުމާ އިބްތިދާީއ ބަހުސް ގެށުން ުހަށހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރުވަނަ މާއްދާގެ ދަ  036

 އޮންނާނެ ކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި
 

  ަ3.6މް: އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ްމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތ 

 03:41 ި(6ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ  ގައ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .5

  ަ5.0މް:އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  036ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން

  ެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު  036ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Ali%20arif%20Garaar.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Ali%20arif%20Garaar.pdf
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 ސް އިބްތިދާއީ ބަހު  .2

o ާކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ގަިއވާ  2.0 އައިޓަމް އެޖެންޑ
 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ޅުއްވާފަިއވާ ޤަރާރުގެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަ 036ގަާވއިދުގެ 
ގޮުތގެމަތިން ކުިރއަށް  ަގއިވާ ( ނ) މާއްާދގެ ވަނަ 45 ަގާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ،ފެށުމަށްޓަކައި

 ވޯޓަށް އެއްެސވި؛ގެންދިއުމަށްޓަަކއި މި ޤަރާރުެގ އިބްތިދާއީ ބަހުސް މިއަދު ފެށުމާމެދު 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :ް2.0އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ެވަނަ މާއްދާގެ  036ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގ
 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ފެށުން ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަާރރު

 

 ިވާހަކަދެއްެކވި މެންބަރުން؛ޤަރާރަށް  މ 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .0

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .6

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު  .4

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް .3

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ކެލާ .5

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް .2

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .4

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .1

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .0

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް  .01

 ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް މެދުހެންވޭ .00

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  33 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  18 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  29 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  15 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.



 4 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް  .06

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .04

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .03

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .05

 އިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާ .02

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް  .04

 ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން  .01

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް .00
 

 ަތު އަރުާވ މި ޤަރާރަށް ބަހުސްކުރަްއވަން އެދިަވޑަިއގެންތިއްެބވި މެްނބަރުންނަށް ފުރުޞ

މި ޤަރާރު ބަލައިގަތުމާމެދު ވޯޓަށް ނިމުމުން ރިޔާސަތުން މި ބަހުސް ނިންމާލައްވައި، 

 .ކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެްއވި އެއްެސވުން އޮންނާނެ
 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .7

  ެގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާ 036ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގ
 މެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި.ބަލަިއގަތުމާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤަރާރު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ިތުން ނިންމެވިއަށް ފޮނުިވއްޖެކަމަށް ރިޔާސަޤަރާރު ފާސްވުމުން، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ މ. 

 

 .ނެތުމުން، ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވި އިތުރު މަސައްކަތެއް އެޖެންޑާގައި 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  44 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  34 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  65 ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު: ނުފެންނަކަމަށް

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  10

 މެންބަރުން  21 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  45 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.


