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 ޖަލްސާ ވަނަ  9އުރުގ  ފުރަތަމަ ދަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ބުދަ ދުވަސް  ،2017މާރިޗު  1 ތާރީޚު:

 1438ޚިރާ ޖުމާދަލްއާ  2 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  14:13 މ ންދުރު  ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  14:41 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނ ޓް 27 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 84 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

 މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު  މަޖިލީހުގ  ރައްޔިތުންގ  ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:

      

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކަންކަން ކުރިއަށްގ ންދ ވި 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  34މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

  

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

  ާ3.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

 އްވުން ދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ  
 2017/1/9އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:         

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން  (4

  ީދިވ ހިރާއްޭޖގ  އ ކްސްޕޯޓް އިމްޕޯްޓގ  ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު  79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ޖަލްސާއަކ(

މަަސއްަކތް  ރިޕޯޓު ނިންމ ވިގޮތުގ  ދިރާސާކުަރއްަވއި މުޅި މަޖިލީހުގ  ކޮމިޓީން ގ ނައުުމގ  ބިލު،

 ނިންމ ވުމަށް ބޭއްވޭ ޖަލްސާއ ްއ ކަމުގައި އިޢުލާންކުރ ްއވ ވި.

 

  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (5)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ުޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގ ނައުުމގ  ބިލު،)ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އ ކްސްޕޯޓް އިމްޯޕޓްގ   79/31ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 ރިޕޯޓު ނިންމ ިވގޮުތގ  ދިރާސާކުރަްއވައި މުޅި މަޖިލީހުގ  ކޮމިޓީން

  ިބިލަށް އ އްވ ސް މ ންބަރަކު އިޞްލާޙ އް ފޮނުއްވާފައ އް ނުވޭ.މ 

   ؛ބަހުސްގ  ވަގުުތަގއި ވާހަކަދ ްއކ ވި މ ންބަރުންރިޕޯޓުގ 

 ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  ވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު .1
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 މ ދުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .3

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .4

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .5

 ޙްމަދުދީދީ މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު މާރިޔާ އަ .6

o  ްއ  ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްުވމަށް އ ދިވަަޑިއގ ންނ ވި މ ންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އ ރުވުމަށްފަހު ބަހުސ

 ވަނަ ކިޔުން ިއްއވ ވި. 3ބިލުގ   ނިންމާލައްވަިއ، އަދި

 

 ވޯޓަށް އ ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން ( 6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ުދިވ ހިރާއްޖޭގ  އ ކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓްގ  ޤާނޫނު( އަށް އިްޞލާޙު ގ ނައުމުގ   79/31ޤާނޫނު ނަންބަރ(

ކޮމިޓީން ިނންމ ވި ގޮތަށް  ރިޕޯޓު ނިންމ ވިގޮުތގ  ދިރާސާކުރަްއވައި މުޅި މަޖިލީހުގ  ކޮމިީޓން ބިލު،

 ؛ވޯޓަށް އ ްއސ ވުން ްއވުމާމ ދުފާސްކުރ 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  62 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  52 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  04 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  03

 މ ންބަރުން  56 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
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   ުމަސައްކަތ ްއ ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވި.އ ޖ ންޑާގައި އިތުރ 

 

 

 


