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 ޖަލްސާ ވަނަ  10އުރުގ  ފުރަތަމަ ދަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  ހޯމަ  ،2017 މާރިޗު  27 ތާރީޚު:

 1438 ޖުމާދަލްއާޚިރާ  28 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  9:00ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  9:43 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  13:30 ފ ށި ގަޑި:

ނޑުަވއިލ ްއވުްނ   ަގއި  14:12 :ޖަލްސާ މ ދުކަ

 ަގއި  16:01 :ފ ށި ގަޑި

 ަގއި  16:15 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނ ޓް 57 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 84 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

 މަނިކު މޫސާ ރައީސް ނައިބު  މަޖިލީހުގ  ރައްޔިތުންގ  ބ ލ ހ އްޓ ވީ:ރިޔާސަތު 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 



 

2 

 

 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  64މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

  

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

  ާ3.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  
 އްވުންދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ 

 2017/1/10އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:         
 

 ރިޔާސަތުން އަންގަ އ ންގުން  (4)
 

 ރިޔާސަތުން އ ންގުވުމ އް ނ ތްކަމުގައި އިއުލާންކުރ އްވިމިއަދު 

 

 

 
 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގ   މަޖިލީހުގ   (5)

  ް5.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

  މަޖިލީހުގ  ރަްއޔިތުންގ  ،ގޮތުގ މަތިން ގައިވާ( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގ  ވަނަ 175 ގަވާއިދުގ  މަޖިލީހުގ  ރައްޔިތުންގ 

 މައްސަލަ އިތުބާރުނ ތްކަމުގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްޗަށް މުޙައްމަދުގ  މަސީޙު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް ރައީސް

  މިމައްސަލައިގ  ބަހުސްގ  ވަގުތުގައި ވާހަކަ ދ އްކ ވި މ ންބަރުން؛ 

 ދިއްގަރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން  (1)

 ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  (2)

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަްބދު (3)
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 މާމިގިލި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް (4)

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު (5)

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު (6)

 ކާށިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް (7)

  ްހުސްގ  އ ދިވަޑައިގ ންނ ވި މ ންބަރުްނނަށް ފުރުޞަތު ދ އްވުމަށްަފހު ބަ  ބަހުސްކުރ އްވުމަށްއ  މައްސަލައަށ

 މަރުހަލާ ނިންމަވާލ އްވި 

 ވޯޓަށް އ ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން ( 6)

   ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ރައީސްގ  އިތުބާރުނ ތް ކަމުގ  މައްަސލައިގައި ނަގަންޖ ހޭ ވޯުޓ ނަާގނީ ރައްޔިތުންގ

 ނިހާން ައޙްމަދު މ ންބަރު ދާއިރާގ  ވިލިމާލ ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުންކަމަްށ  165މަޖިލީހުގ  ގަވާއިދުގ  

ތާއީދުކުރ އްވ ވި ހުށަހަޅ އްވުން هللا ރު ޢަބްދުްއރަޙީމް އަބްދުހުށަހަޅުއްވައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަ ޙުސައިންމަނިކު

  ބަލައިގަތުމާމ ދު ވޯޓަށް އ އްސ ުވން؛

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ްޖިލީހުގ  ގަވާއިދާ އ އްގޮތުގ މަތިން ޖުމްލަ ންޑުއްވާލ އްވި. މިޖައްސާގައި މަގ އްލުމާގުޅިގ ން ޖަލްސާ މ ދުކަމަޖިލީހުގ  ނިޒާމ

 މ ންބަރުންގ  ނަން އިއްވާފަިއވ އ ވ . އ  މ ންބަރުމްގ  ނަންފުޅުތައް ތިރީގައި އ ވަނީއ ވ . 13

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  83 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  45 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ޢަދަދު:ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރު  1

 މ ންބަރުން  46 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  23 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
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 މ ދުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   (1)

 ދާއިރާގ  މ ންަބރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްހ ންވޭރު ދ ކުނު  (2)

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އީވާ ޢަބްދު (3)

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ   (4)

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންަބރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ   (5)

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  (6)

 ޢަރީފް ޙުސައިން މ ންބަރު ދާއިރާގ  ނޮޅިވަރަމް  (7)

 ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ (8)

 މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި (9)

 ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި (11)

 އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ (11)

 ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ (12)

 އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު (13)

 

  މަޖިލީހުގ  ރަްއޔިތުންގ  ،ގޮތުގ މަތިން ގައިވާ( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގ  ވަނަ 175 ގަވާއިދުގ  މަޖިލީހުގ  ރައްޔިތުންގ 

މައްސަލައިގައި ވޯޓަށް  އިތުބާރުނ ތްކަމުގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްޗަށް މުޙައްމަދުގ  މަސީޙު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް ރައީސް

އ އްސ ވީ ހުށަހަޅުއްވުމާ އ އްގޮތަށް ވަކިވަކި މ ންބަރުންނާ ސުވާލުކޮށްގ ންނ ވ . އ މައްސަލައިގ  ވޯޓު ނަތީޖާ ތިރީގައި 

 އ ވަނީއ ވ .

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  50 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  - ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  48 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:
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  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްޗަށް މުޙައްމަދުގ  މަސީޙު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް ރައީސް މަޖިލީހުގ  ރައްޔިތުންގ  

 މައްސަލަ ފާހ އްނުވިއ ވ . އިތުބާރުނ ތްކަމުގ 

  ުރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވި.އ  މައްސަލައިގ  ވޯޓު ނ ންގ ވުމަށްފަހ 

 

 

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  1

 މ ންބަރުން  48 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހ އް ނުވި * ފާ 


