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 ޖަލްސާ  ވަނަ  7އުރުގ  ދަ  ދ ވަނަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ހޯމަ  ،2017ޖުލައި  3 ތާރީޚު:

 1438 ޝައްވާލް  9 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  09:00ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  09:24 :ނިމުނު ގަޑި

 މިނ ޓް 24 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 49 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  24މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

  

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

  ާ3.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

 އްވުން ދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ  

 2017/2/7އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:         

  ާ3.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ފާސްކުރުން (ޖަލްސާގ  ޔައުމިއްޔާ 5)އަށް  2017/18/19ން އި 2017/18/15 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ

 

 އ ންގުން ރިޔާސަތުން އަންގާ  (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

   ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދ ވުމަށް މަރަދޫ  68ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގަާވިއދުގ

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ  އޮފް މިނިސްޓަރދައިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު، 

ފޮނުއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ސުވާލުކުރެއްވި މެންބަރަށް ފޮނުއްވުމަށްފަހު މިޔަދުގެ އަށް މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި ޝާއިޢުކުރައްވާނެ ވާހަކަ އިޢުލާންކުރެއްވި.

  ާ4.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ިކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބައ އް ބަދަލު އިޢުލާންކުރ ްއވ 
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އަޙްމަދުގ  ބަދަލުަގިއ هللا ތިނަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި ހިމ ނިަވޑަިއގަންނަވާ .1

  (ޕީ.ޕީ.އ މް)ޚަލީލް هللا އ  ކޮމިޓީއަށް ނިލަންދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޢަބްދު

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ހިމ ނިަވޑަިއގަންނަވާ ގ މަނަފުށީ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގ  ބަދަލުގައި އ   .2

 (ޕީ.ޕީ.އ މް)ސިނާން هللا ކޮމިޓީއަށް މައްޗަްނގޮޅީ ދ ކުުނ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު

ރަޝީދުގ  ބަދަލުގައި އ   މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ހިމ ނިވަަޑއިގަންަނވާ ަގއްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު .3

 (ޕީ.ޕީ.އ މް)ކޮމިޓީއަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް 

ޚަލީލްގ  ބަދަލުގަިއ هللا މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި ހިމ ނިަވޑަިއގަންނަވާ ނިލަންދޫ ދ ކުުނ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .4

  (ޕީ.ޕީ.އ މް)ދު އަްޙމަهللا އ  ކޮމިޓީއަށް ތިނަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު

ސިނާންގ  هللا މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަިއ ހިމ ނިވަަޑއިގަންަނވާ މަްއޗަންޮގޅީ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .5

 (ޕީ.ޕީ.އ މް)ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަށް ގ މަނަފުށީ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން 

ގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޠާިރޤްގ  ބަދަލުަގއި އ  މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަިއ ހިމ ނިވަަޑއިގަންަނވާ މަހިބަދޫ ދާިއރާ .6

  (ޕީ.ޕީ.އ މް)ކޮމިޓީއަށް ަގއްދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު 

 ސުވާލު  (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ުއެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ  އޮފް މިނިސްޓަރ ،ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދ

 އިބްރާހީމްއާ ކުރައްވާ ސުވާލު؛އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު 

ނޑޫދޫ މި .ތ ރަށުގ  ފ ނާއި ނަރުދަމާ ( ފަހ އް) 5އަތޮޅު ކިނބިދޫ، ހިރިލަންދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ އަދި ކަ

 ނިޒާމް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނީ ކޮންއިރަކުންތޯ؟

 

 ސުވާލުކުރ އްވި މ ންބަރުން އިތުރު 

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .1

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް  .2
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 މަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .3

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .4

 ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .5

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .6

 ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލި ދާއިާރގ  މ ންބަރު .7

 ހިތަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .8

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން  .9

 ނައިފަރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް .10

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  .11

 ނިކުމަޑުއްވަރި ާދއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަ .12

 ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .13

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .14

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް .15

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް  .16

 

 މަޖިލީހުގ  ރައީސްގ  މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (6)
 

  ް6.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

  ުވަަނ އިޞްލާޙު ގ ނަުއގ   1އަްށ ( ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިަޝންގ  ޤާނޫނު) 2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރ

ގަިއވާ ގޮުތގ މަތިން، އ  ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރު ކަމަށް ( ނ)ވަނަ މާްއދާގ   8ޤާނޫނުގ  

މުޙައްމަދު ޒާހިދު، ހިއުމަން ރައިޓްްސ އަލްފާޟިލް ، 1548ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިާވ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

ކޮމިޝަންގ  ނައިބު ަރއީސަަކށް އަޢްޔަންކުރ އްވުމަށްޓަަކިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނއްވާަފއިވާ ނަންފުުޅ 

  ލަމަްއސަ ފޮނުވުުމގ  ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތ އް ނިްނމ ވުމަށް އ  މައްސަލަާއގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަށް
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 ައްވުމަށް ނިންމ ވި.ކޮމިޓީއަށް ފޮނު  މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގ  ަކންތައްތަކާބ ހޭ ށްދިރާސާކުރ ްއވުމަ މައްސަލ 

 

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

 

 

 


