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 ޖަލްސާ  ވަނަ  11އުރުގ  ދަ  ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ބުދަ ދުވަސް  ،2017ނޮވ ންބަރު  29 ތާރީޚު:

 1439ރަބީޢުލްއައްވަލް  11 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

  21:03 ރޭގަނޑު ގަޑި: ފ ށި 

 21:36 ރޭގަނޑު:        ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި 

 މިނިޓް 33 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 55 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

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

  

 

 

                          

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގ  ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

o "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  23އަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވީ މި

 
  

 ކުރުން އިޢުލާން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

o  ާ3.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

 (2017/3/11އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:) އްވުން ދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ  

o  ާ3.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

 އުމިްއޔާ ފާސްކުރުން ޔަ

 (ޖަލްސާގ  ޔައުމިއްޔާ  3)އަށް  2017/18/33ން  2017/18/31ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު 

 

 

 އ ންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

o  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

 އަދުގ  މި ޖަލްސާއަކީ މި ަދއުރުގ  އ ންމ  ފަހު ޖަލްސާ ކަމުގައި އިޢުލާންކުރ ްއވި.މި

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (5)

o  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

ޗައިނާ އ ންްޑ ަދ މަންޓް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ގަވަރން ދަ ިބޓްވީން އ ގްރީމަންޓް ޓްރޭޑް ފްރީ"
" ގ  ަނމުގައި ިދވ ހި ސަރުކާާރއި ަޗިއނާ ސަރުކާރާ ދ މ ދު މަންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްިޑވްސްންގަވަރ

ސޮިއކުުރމާމ ދު ރައްޔިތުންގ   ވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގ  އ އްބަސްވުުމަގއި ދިވ ހިރާއްޖ އިން
 .ރިޕޯޓު ނިންމ ވިގޮުތގ  ދިރާސާކުރައްަވއި ޮކމިޓީން ސަލާމަތުގ  ޤައުމީ ލަމަޖިލީހުގ  ރުހުން ހޯދުމުގ  މައްސަ

 

ގުަރއިޫދ ދާއިރާގ  މ ންބަރު  ،ގ  މުޤައްރިރު ކޮމިޓީ ސަލާމަތުގ  ަޤއުމީ، ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދ ްއވީމަ ރިޕޯޓު

 އިބްރާހީމް ރިޟާ
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 ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްވި މ ންަބރުން

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .1

ރިޕޯޓުގ  ބަހުްސ އ ދިވަަޑިއގ ންނ ވި ޕާީޓއަށް ފުރުޞަތު ދ ްއވުމަށްފަހު މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްުވމަށް 

 ނިންމާލ އްވި.

o  ާ2.5 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 10ވަނަ ާމއްދާގ  )ހ( ގ   100ވަނަ މާއްދާއާއި ަރއްޔިތުްނގ  މަޖިލީހުގ  ަގވާއިުދގ   102ޤާނޫނުއަސާސީގ  

ވަނަ ނަންބަރުގ  ދަށުން ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖ ހޭ މުސާރައިގ  އޮނިގަނުޑ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން 
ަވަނ  4ގައި ނިންމ ިވ ރިޕޯޓަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާ  2012ޑިސ ންބަރު  25އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް 

 ގުޅޭ ރިޕޯޓު  އިޞްލާޙާ 
 

ވިލިމާލ  ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަުދ  ،ގ  މުޤައްރިރުމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދ ްއވީމަ ރިޕޯޓު
 ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 

 .ހުށަހ ޅި ތާއީދުލިބިފައިވޭ ހުށަހ ޅުން 1މި ރިޕޯޓަށް 

އ ދިވަަޑއިގ ންފައި ުނވާތީ، ރިޕޯޓުގ  ބަހުސް މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްވުމަްށ އ އްވ ސް މ ންބަރަކު ފުރުޞަތަށް 

 ނިންމާލ އްވި.

 

 ވޯޓަށް އ ހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން  (6)

 

ވޯޓަށް އ އްސ ވުމުގ  ކުރިން ަމޖިލީހުގ  ކޮމިޓީތަކަށް އައި ަބއ އް ބަދަލު މިޔަދުގ  ޖަލްސާގ  ޔައުމިްއޔާަގއި 

 އިޢުލާންުކރ އްވި. އ ީއ؛ނުއްވާނ ކަމުަގއި ހިމަ

 ބަދަލު( 2މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ) .1

 ބަދަލު( 4ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީ ) .2

o  ާ1.6 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

މަންޓް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އ ންްޑ ަދ ގަވަރން ދަ ިބޓްވީން އ ގްރީމަންޓް ޓްރޭޑް ފްރީ"
ިދވ ހި ސަރުކާާރއި ަޗިއނާ ސަރުކާރާ ދ މ ދު " ގ  ަނމުގައި މަންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްިޑވްސްންގަވަރ

ސޮިއކުުރމާމ ދު ރައްޔިތުންގ   ވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގ  އ އްބަސްވުުމަގއި ދިވ ހިރާއްޖ އިން
ރިޯޕުޓ  ނިންމ ވިގޮތުގ  ދިރާސާކުރައްަވއި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގ  ޤައުމީ މަޖިލީހުގ  ރުހުން ހޯދުމުގ  މައްސަލަ

 ފާސްކުރ ްއވުމާމ ދު ނިންމ ވިގޮތަށް ކޮމިޓީން ؛އ އްސ ވުން ވޯޓަށް
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o  ާ2.6 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 10ވަނަ ާމއްދާގ  )ހ( ގ   100މަޖިލީހުގ  ަގވާއިުދގ  ވަނަ މާއްދާއާއި ަރއްޔިތުްނގ   102ޤާނޫނުއަސާސީގ  

ވަނަ ނަންބަރުގ  ދަށުން ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖ ހޭ މުސާރައިގ  އޮނިގަނުޑ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން 
ަވަނ  4ގައި ނިންމ ިވ ރިޕޯޓަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާ  2012ޑިސ ންބަރު  25އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް 

ރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއި، ގ މަނަފުށީ މ ންބަ އިްއޒަތްތ ރި ދާއިރާގ  ަގްއދޫގުޅޭ ރިޕޯޓަށް،  އިޞްލާޙާ 
 ވޯޓަށް  ފާްސކުރ ްއވުމާމ ދު ޢުޘްމާން ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު ދާއިރާގ  ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު ޖަމީލް 

 ؛އ އްސ ވުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .1

 މ ންބަރުން  31 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  30 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  30 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  16 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .2

 މ ންބަރުން  31 ޢަދަދު:ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  

 މ ންބަރުން  30 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  30 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  16 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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o  ާ3.6 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 10ވަނަ ާމއްދާގ  )ހ( ގ   100ވަނަ މާއްދާއާއި ަރއްޔިތުްނގ  މަޖިލީހުގ  ަގވާއިުދގ   102ޤާނޫނުއަސާސީގ  

މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖ ހޭ މުސާރައިގ  އޮނިގަނުޑ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނަ ނަންބަރުގ  ދަށުން ރައްޔިތުންގ  
ަވަނ  4ގައި ނިންމ ިވ ރިޕޯޓަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާ  2012ޑިސ ންބަރު  25އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް 

 ވޯޓަށް  ރ ްއވުމާމ ދުާފސްކު ގުޅޭ ރިޕޯޓަށް މަިޖލީހުން ގ ންނ ވި ިއޞްލާޙާއ ުކ ކޮމިޓީން ނިންމ ވިގޮތަށް އިޞްލާޙާ 
 ؛އ އްސ ވުން

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .3

 މ ންބަރުން  31 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  30 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  30 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  16 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


