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 ޖަލްސާދެވަނަ އުރުގެ ތިންވަނަ ދަ ވަނަ އަހަރުގެ 2017 ޖަލްސާ:

 އަންގާރަ ދުވަސް ،2017އޮކްޓޫބަރު  10 ތާރީޚު:

 1439މުޙައްރަމް  20 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 9:02ހެނދުނު  ގަޑި:ފެށި 

 9:27ހެނދުނު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓު 26 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 57 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

                          

 

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަންމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ )1(

 - وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة ل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم" •

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ
 

 އިއްވުން ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ )2(

 މެންބަރުން 22މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ  •

 
  

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.އިޢުލާން އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ )3(

  3.1 އައިޓަމް އެޖެންޑާ •

o ެ2017/3/2އޖ/ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:( އްވުންއިޢުލާންކުރެ އެޖެންޑާ ދުވަހުގ( 
 

  3.2 އައިޓަމް އެޖެންޑާ •

o  ުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ) 3އަށް ( 2017/18/25ން  2017/18/23ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރ 

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި  11ވަނަ ޖަލްސާއިން  9ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2017އެއީ،  -

ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ޔައުމިއްޔާތައް. މި 

މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ، 

 މެވިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް ނިން

 

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

  4.1 އައިޓަމް އެޖެންޑާ •

o ިވާގޮތްމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައ 

 ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީގައި  9:30 -
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o  ްއައި ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރުންކޮމިޓީތަކަށ 

 

 ބަދަލު 1  ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު

 ބަދަލު 3 ޢާންމު ކޮމިޓީ

 ބަދަލު 2  ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

 ބަދަލު 5  ސުލޫކު ކޮމިޓީ

 ބަދަލު 3  ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ

 ބަދަލު 5 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީސަރުކާރު 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން )5(

 5.1 އައިޓަމް އެޖެންޑާ •

o  ުވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ  17(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) ގެ  2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، އެ ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގެމަތިން ސިވިލް 

 ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ މައްސަލަ ކުމެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޤާމަށް މަޖިލީހުން މެންބަރަ

 

 (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  17ގެ ) ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނު( 2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު  -

ޓަކައި އެ ށްޔަންކުރުމަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ޢައްގޮތުގެ މަތީން،  ގައިވާ

ނަން ށް ލީހުގައި މެންބަރަކު ކަނޑައެޅުމަށް މަޖިތެރެއިން މަޤާމަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ

 .ހުޅުވާލެއްވިރިޔާސަތުން  ފުރުޞަތު އަދި ތާއިދުކުރެއްވުމުގެ ށަހެޅުމުގެހު

 އިހުށަހެޅުއްވަ ދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުމެންބަރު އަޙްމަ ދާއިރާގެ ވިލިމާލެފުރުސަތުގައި، މި  -

  ނަންފުޅަކީ؛ ތާއިދުކުރެއްވި ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުވިލުފު

 މުޙައްމަދު ވައިޖެހޭގެ، އަލްފާޟިލް ޝަހީދު/ގއ. ވިލިނގިލި ސްކަމަށް،އިބު ރައީނަކޮމިޝަނުގެ އެ  -
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 މިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންކޮ )6(

 6.1 އައިޓަމް އެޖެންޑާ •

o ުގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 8ގެ ) ޤާނޫނު ކޮމިޝަންގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން( 2006/6 ނަންބަރު ޤާނޫނ 

) ނ( މާއްދާގެ އެ އަޢްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސް ނައިބު ކޮމިޝަންގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން ގޮތުގެމަތިން،

 މިނިވަން ނަންފުޅު، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ހޫރިއްޔާރައީސުލްޖުމް ދަށުން، ގެ

 ރިޕޯޓު ގޮތުގެ ންމެވިނި ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ، ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީރިޕޯޓު މަ -

 މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްމުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ 

 ރެއްވި މެންބަރުންބަހުސްކުށް ޕޯޓަރި

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  .1

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް  .2

އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، ރިޕޯޓުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރައްވަން  -

 ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. 

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )7(

 5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  •

o ާގައިވާ (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  17ގެ ) ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނު( 2007/5ނޫނު ނަންބަރު ގ

ށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު، ގއ. ސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސްކަމަސަރވި ގޮތުގެ މަތީން، ސިވިލް

 ؛ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދުމުޙައްމަދު  ޝަހީދުވިލިނގިލީ ވައިޖެހޭގޭ އަލްފާޟިލް 

 ނަތީޖާ ވޯޓު

 މެންބަރުން 46 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 26 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/HRCM%20Naib%20Raees_Mohamed%20Zahid.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/HRCM%20Naib%20Raees_Mohamed%20Zahid.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/HRCM%20Naib%20Raees_Mohamed%20Zahid.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/HRCM%20Naib%20Raees_Mohamed%20Zahid.pdf
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 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  •

o  ުގައިވާ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ  8ގެ ) ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުމަން ރައިޓްސް ހިއު( 2006/6ގާނޫނު ނަންބަރ

ގެ މެންބަރު، ދަފްތަރު ށް އެ ކޮމިޝަނުސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސްކަމަހިއުމަން ރައިޓް ގޮތުގެ މަތީން،

 ؛ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ،1548. ރސ ނަންބަރު

 

 

 

 

 

 

 

 

 އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި މިއަދު •

 

 މެންބަރުން 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 00

 މެންބަރުން 26 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 14 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި

 ނަތީޖާ ވޯޓު

 މެންބަރުން 47 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 27 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 00

 މެންބަރުން 27 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 14 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި


