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 ޖަލްސާ  ވަނަ  8އުރުގ  ދަ  ދ ވަނަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ހޯމަ ދުވަސް  ،2017ޖުލައި  31 ތާރީޚު:

 1438ޛުލްޤަޢިދާ  8 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 11:03 ފ ށި ގަޑި:

 11:08 :ނިމުނު ގަޑި

 މިނ ޓު 5 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 72 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  48މިއަދުގ  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  
 2017/2/8އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:         

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން  (4)

 ަތަކުން މަޖިލީހަށް ލިބިދީފައިވާ ބާުރގ  ޤާނޫނުސާީސއާއި އަޤާނޫނު ޖިލީހުގ  ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގ  މަތީންނާއި، މ
ށް އިމްތިޔާޒު ލިބިގ ންވާ ަކންތައްތައް ފިޔަަވިއ މ ންބަރުންނަމަޖިލީހުގައި ހިނގާ ަކންކަމުގ  ތ ރޭގައި  ށުންދަ

ހުރިހާ ކަމަކީ މަޖިލީހުގ  ޗ މްބަރުތ ރޭަގއި ިވަޔސް، އަދި މަޖިލީހުގ  ޭގަގިއ ވިޔަްސ، މަޖިލީހުގ    އ ހ ން
ތައް ހިނގާނ  ާޤނޫނުއަސާީސއާއި ހިނގާ ކަންކަމަކީ ިދވ ހިރާއްޭޖގ  ޤާނޫނު ގޯތިތ ރޭަގއި ިވޔަސް

 ދ ންނ ވުން. ށްމ ންބަރުންނަކަންކަންކަމުަގއި 
 

 ސުވާލު  (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ޫއެނަރޖީ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ ،ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދ 

 އިބްރާހީމްއާ ކުރައްވާ ސުވާލު؛ ތާރިޤު އަލްފާޟިލް
ނޑޫދޫ. ތ  ހިސާބ އްަގއިތޯ؟ ކިހާ ފ ށ ނީ މަަސއްކަތް ތޮށިލުމުގ  ކަ
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 ާީތ، އ  ުސވާުލ ކުރ ްއވުމަށް އ  ސުވާލުކުރ އްވުމަށް މ ންބަރަށް ދ އްވި ފުރުޞަތުަގއި ުސވާލު ކުރަްއވާފައިނުވ

 ނިންމަވައިފިކަމުަގއި އިޢުލާްނކުރ ްއވި. މ ންބަރު ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް

 

 އިމްތިޔާޒުގ  މައްސަލަ  (6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

   މަޖިލީހުގ  އިމްތިާޔޒުތަާކއި  ގަލޮޅު ދ ކުނު ާދއިރާގ  ިއްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، ރައްޔިތުންގ

މާއްދާާއއި ވަނަ  153ާއއި، ަރއްޔިުތންގ  މަޖިލީހުގ  ގަާވއިުދގ  )ހ( ވަނަ މާއްދާގ   4ގ  ޤާނޫނުބާރުތަކުގ  

 ޅުއްވި މަްއސަލަ.ށަހ ވަނަ މާއްާދގ  ދަށުން ހު 154

  ުއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޝަރުޠުތައް ގަ މަޖިލީހުގ  ގަާވއިދު ހުށަހ ޅުއްވުމަށް އ އްގ  މައްސަލަ އިމްތިޔާޒ

 .އިޢުލާްނކުރ ްއވި ކަމުގައި ފުރިހަމާނުވާ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ  (7)

  ާ7.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ަމުޙައްމަދު  ށީ ދާއިރާގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުހަވާލާދީ ައލިފު ވަނަ މާއްާދއާ 145އްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ރ

 ށަހަޅުއްާވފައިވާ ުކއްލި މައްސަލަ ރަޝީދު ޙުސައިން ހު

   ސިަފތައް ފުރިހަމަނުވާީތ  ށްފަިއވާގަިއ ބަޔާންކޮ )ކ(ވަނަ މާއްާދގ   149ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ަގވާިއދުގ

 ކަމުގައި އިޢުލާންކުރ ްއވި ނ ތް  އ  މައްސަލަ ުކއްލި މައްސަލައ އްގ  ގޮތުަގއި ބަލަިއގަނ ވ ން
 

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

 

 

 


