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 ޖަލްސާ  ވަނަ  3އުރުގ  ދަ  ދ ވަނަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ބުދަ ދުވަސް  ،2017ޖޫން  7 ތާރީޚު:

 1438ރަމަޟާން  12 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  10:30ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  11:00 :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި 

 މިނ ޓް 30 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 66 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

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

                          

 

 

 

 

 

 

 

 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 34މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

 

  

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

  ާ3.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

 އްވުން ދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ  
 2017/2/3އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:         

 
 

  ރިޔާސަތުން އަންގަ އ ންގުން  (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ްއިުޢލާންކުރ އްވުން. ކޮމިޓީތަކުގ  ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާގޮތ 
 11:00  ީ(3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓ 

 11:15  ީ(2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓ 

 11:30  ީ(1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި އިގްތިޞާދީ ކޮމިޓ 

 

  ާ4.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 އިޢުލާންކުރ ްއވުން. ށް އައި ބަދަލުތައްކޮމިޓީތަކަ         

 އ ސް.އ މް.އ ސް  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
 ކުރި ތާރީޚް 

 ބަދަލުގައި  ޢުޘްމާންގ  ޖަމީލް  މ ންބަރު ދާއިރާގ  ގ މަނަފުށި  .1
 ރަޝީދު  އަޙްމަދު މ ންބަރު  ދާއިރާގ  ގައްދޫ ކޮމިޓީއަށް އ 

 6.6.2017 ޕީ.ޕީ.އ މް ކޮމިޓީ  އިޖްތިމާޢީ
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 ސުވާލު  (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ޫއ ންޑް  ަހއުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ ،ރިޔާޟް  هللاޢަބްދު މ ންބަރު ދާއިރާގ   ކިނބިދ 

 ؛ސުވާލު  ކުަރްއވާ އާ މުޢިއްޒު މުޙައްމަދު ޑޮކްޓަރ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 ؟ސާފުކޮށްދ އްވުމަށް  ހިސާބ އް އޮތް މަޝްރޫޢު ބިންހިއްކުމުގ  ހިރިލަންދޫގ .ތ

  ުސުވާލުކުރ އްވި މ ންބަރުން އިތުރ 

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .1

 ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .2

 هللاކުރ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު .3

 ނައިފަރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް .4

 ކ ލާ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .5

 ބީން ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މު .6

 މަތިވ ރި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު .7

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .8

 ދިއްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު .9

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު .10

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .11

 ބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ން .12

 ހުޅުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަުރ މޫސާ މަނިކު .13

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް  .14

 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .15

 އަޙްމަދުهللا ތިނަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .16
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 މަތިވ ރި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު .17

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .18

 ވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .19

 ގަމު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް .20

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .21

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

  ުވަނަ މާއްދާގ  ދަށުން  145ހުސައިން މުޙައްމަދު މަޖިލީހުގ  ަގާވއިދުގ  މަތިވ ރި ދާއިރާގ  މ ންބަރ

 ހުށަހުޅުއްވާ ުކއްލި މައްސަލަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ިބަހުސްކުރ ްއވުމަށް ފާހ އްވުނި.މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައ 

 

 .ިއ ޖ ންޑާަގއި އިތުރު މަަސއްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވ 

 

 

 

  ާވޯޓު ނަތީޖ 

 މ ންބަރުން  64 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  22 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  40 ޢަދަދު:ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  62 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


