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 ޖަލްސާ ވަނަ  8އުރުގ  ފުރަތަމަ ދަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ހޯމަ ދުވަސް  ،2017ފ ބުރުވަރީ  27 ތާރީޚު:

 1438 ޖުމާދަލްއޫލާ  30 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  9:12ހ ނދުނު  ގަޑި:ފ ށި 

 ަގއި  10:29 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  11:00 ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  12:25 :ހުސްވަގުުތކޮޅު

 ަގއި  13:30 :ފ ށި ގަޑި

 ަގއި  13:38 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނ ޓް 50އިރާއި ގަޑި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 65 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ަރއީްސ ޢަބްދު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:ރިޔާސަތު 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 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  22މިއަދުގ  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 

 2017/1/8އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:         
 

  ާ3.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރ އްވުން

 (ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގ  3) އަށް 2017/18/6 ން 2017/18/4 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން   (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 އިޢުލާންކުރ އްވުން. ކޮމިޓީތަކުގ  ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖ ހިފަިއވާގޮތް         

 ތަން  ގަޑި ކޮމިޓީ 
 2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:30 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  .1

 
  ާ4.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

މަޖިލީހުގ  ކޮމިީޓއަކަށް ފޮނުވިފައިާވ  ,ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގ މަތިން  128ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގަވާއިުދގ  
 އިޢުލާންކުރ އްވުން. މައްސަލައ އް އ  ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަވާނ  ސުންގަޑި
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 ސުންގަޑި ކޮމިޓީ މައްސަލަ 
ޢަލީ ސަރުކާރުގ  ފަރާތުން ފުނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު   .1

 ތަޢުލީުމގ  ބިލު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާސަލީމް 
 2017މާރިޗު  31 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީގ 

 

 

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

   ވަނަ މާއްދާގ   142މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް، ރަްއޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގަވާއިދުގ

 ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު 

 ިމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީ ޤަރާރު މ 

   ؛ވަގުތުގައި ވާހަކަދ އްކ ވި މ ންބަރުންބަހުސްގ  ޤަރާރުގ 

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .2

 ކ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .3

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންަބރު ޢަބްދު .4

 މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު  .5

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު  .6

 މިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .7

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .8

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .9

 ހިތަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .10

 ފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްހޯރަ .11

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .12

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .13

 މ ދުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .14
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 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .15

 އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންަބރު .16

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .17

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .18

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަްބދު .19

 ޝާހިދު هللا ހ ންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންަބރު ޢަބްދު .20

 މާފަންނު މ ދު ދާއިރާގ  މ ންބަުރ އަސްމާ ރަޝީދު  .21

 ވަރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްހިންނަ .22

 ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .23

 އަލިފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .24

 ދަނގ ތި ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިލްާހމް އަޙްމަދު  .25

 ފުރުޞަތު( މިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު )ދ ަވނަ  .26

 މަޑަވ ލި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  .27

 )ދ ވަނަ ފުރުޞަތު(هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .28

 ސިނާން هللا މައްޗަންގޮޅި ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .29

 ފުނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .30

  ްލ އްވި.ތު އ ރުވުމަށްފަހު ބަހުްސ ނިންމަވާއ ދިވަޑައިގ ންނ ވި މ ންބަރުންަންށ ފުރުޞައ  ޤަރާރަށް ބަހުސްކުރ އްވުމަށ 

 ވޯޓަށް އ ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން ( 7)
 

 .ިވޯޓަށް އ އްސ ވުމުގ  ކުރިން ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބައ އް ބަދަލު އިުޢލާންކުރ އްވ 

 ބަދަލު  ކޮމިޓީ ޕާޓީ 

 ތަރައްޤީގ  ކޮމިޓީޤައުމީ  ޕީ.ޕީ.އ މް   .1
މަޑަވ ލި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދުގ  

 ބަދަލުގައި ދިއްދޫ ދާއިރާގ  މ ންަބރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ ޕީ.ޕީ.އ މް   .2
ގައްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމްދު ރަޝީދުގ  ބަދަލުގައި 

 ހުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު 
އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޝާހްގ  ބަދަލުގައި ފުވައްމުލަކު  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ  ޕީ.ޕީ.އ މް   .3
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 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ

 އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީ އ މް.ޑީ.ޕީ   .4
ޝާހިދުގ  ބަދަލުގަިއ هللا ހ ންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންަބރު ޢަބްދު

 ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުމުލަކު 

 ކޮމިޓީ  ޕ ޓިޝަން އ މް.ޑީ.ޕީ   .5
މުލަކު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގ  ބަދަލުގައި 

 ޝާހިދު هللا ހ ންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންަބރު ޢަބްދު

 ޤައުމީ ތަރައްޤީގ  ކޮމިޓީ ޕީ.ޕީ.އ މް   .6
ބަދަލުގައި ތުޅާދޫ އުނގޫފާރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދުގ  

 ދާއިރާގ  މ ންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ އ މް.ޑީ.ޕީ   .7
ގ  ބަަދލުގައި هللاކުރ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

 

  ާ7.1 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

   މާއްދާގ  ދަށުން  ވަނަ 142މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް، ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގަވާއިދުގ

 ؛ވޯޓަށް އ އްސ ވުން މ ދުބަލައިަގތުމާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު

 

 

  

  ްފާސްނުވުމުން ޤަރާރު ބާޠިލުވ އްޖ ކަމުގައި ޢިއުލާންކުރ އްވި.އ  ޤަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުަމށ 

 

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

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  62 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  20 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  38 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  3

 މ ންބަރުން  58 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހ އްނުވި * ފާ 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Garaaru_Mohamed%20Falah.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Garaaru_Mohamed%20Falah.pdf

