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 ޖަލްސާ ވަނަ  8އުރުގ  ތިންވަނަ ދަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ބުރާސްފަތި  ،2017ނޮވ ންބަރު  16 ތާރީޚު:

 1439ޞަފަރު  27 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 9:30ހ ނދުނު  ގަޑި:ފ ށި 

 10:27ހ ނދުނު  ހުސްވަގުތު:

 10:59ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 12:25މ ންދުރު  ހުސްވަގުތު: 

 13:01މ ންދުރު  ފ ށި ގަޑި:

 15:30މ ންދުރު  ހުސްވަގުތު:

 16:16ހަވީރު  ފ ށި ގަޑި:        

 16:27 ހަވީރުޖަްލާސ ނިުމނު ގިަޑ:           

 މިނ ޓު  57ގަޑި އާއި  6 ވަގުތު:ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ 

 މ ންބަރުން 51 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  
 

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

ރައްޔިތުންގ   މޫސާ މަނިކުރައީސް ނައިބު މަޖިލީހުގ  

 ޖަލްސާގ  ޚުލާޞާ 



 

2 

                          

 

 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  22މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

 

  

 ކުރުން. އިޢުލާން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ާ3.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

o   (2017/3/8އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:) އްވުން ދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން. (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

o  ުހަމަޖ ހިފައިވާގޮތް  ބޭއްވުމަށް  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީތަކުގ   މިއަދ 

 9:30  ީ(1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ) ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ 

 10:00  (2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ) ަގއި ޕ ޓިޝަން ކޮމިީޓ 

 11:15  (3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ) ަގއި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިީޓ 

 11:30  ީ(1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ަގއި ބަޖ ޓް ކޮމިޓ 

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (5)

 

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

o 2018 ަބަޖ ޓު ދައުލަތުގ  ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނ 
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 މ ންބަރުން ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްވި 

 ހުޅުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަުރ މޫސާ މަނިކު .1

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން .2

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .3

 އޭދަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  .4

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .5

 މ ންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް ފަރ ސްމާތޮޑާ ދާއިރާގ   .6

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު .7

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  .8

 ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .9

 ކުޅުދުއްފުށި ދ ކުނު ދާއިާރގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  .10

 هللاޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުއްރަ .11

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .12

 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .13

 ކ ލާ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .14

 ފުނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .15

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .16

 ބާރަށު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު  .17

 އްމުލަކު މ ދު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ފުވަ .18

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު .19

 މިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .20

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް .21

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .22
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 އ ހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން ވޯޓަށް  (6)

o  ިވޯޓަށް އ އްސ ވުމުގ  ކުރިން ޮކމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު ރިޔާަސތުން އިޢުލާންކުރ އްވ 
 

  ކޮމިޓީ

 ބަދަލު 2 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 ބަދަލު 6 ޢާންމު ކޮމިޓީ

 ބަދަލު 2 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

 ބަދަލު 1 އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ 

 ބަދަލު 1 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ސަރުކާރުގ  މަްސއޫލިްއޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ 
 ކޮމިޓީ

 ބަދަލު 1

 

o  ާ1.6 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ޖަލްސާަގއި އ ދިަވޑަިއގ ން ބަިއވ ރިަވޑަިއގަތުމަށް  ބަހުސްގައި  ބަޖ ުޓގ  ދައުލަތުގ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރާ  2018

 ގ (ށ) މާއްދާގ  ވަނަ 36 ގަވާއިުދގ  މަޖިލީހުގ  ރައްޔިތުން ނިމ ންދ ން ފުރުޞަތުއަރުަވއި މ ންބަރުންނަށް ތިއްބ ވި

 .އ އްސ ވުން ވޯޓަށްކުރުމަށް  އިތުރު  ވަގުތު ޖަލްސާގ  ދަށުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އ ޖ ންޑާގައި އިތުރު މަސައްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވި 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  23 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  22 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:ނުފ ންނަކަމަށް 

 ވޯޓުދ އްިވ މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ޯވޓުދޭން ގޮތަކަށް  ވަކި

 ޢަދަދު:
 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  12 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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