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 ޖަލްސާވަނަ  9އުރުގެ ތިންވަަނ ދަ ވަނަ އަހަރުގެ 2017 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  ދަބު ،2017 ނޮވެމްބަރ 22 ތާރީޚު:

 1439 ރަބީޢުލްއައްވަލް 4 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  11:01ހެނދުނު  ގަޑި:ފެށި 

 12:34މެންދުރު ހުސްވަގުތު ގަޑި:           

 13:00މެންދުރު  ފެށި ގަޑި:    

 13:38 މެންދުރު :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި 

 މިނިޓް  37ާއއި  ގަިޑއިރު 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 60 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް މޫސާ މަނިކު 

 

 

                          

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

o "وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم 
 "މަޖިލިސް ފެށުނީ -

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

o ިމެންބަރުން  23އަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވީ މ 

 
  

 ކުރުން އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

o  ާ3.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

 (2017/3/9އޖ/ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:) އްވުން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރެ 

 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

o  ާ4.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

 އިުޢލާންކުރެއްވުން  ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

  ީ( 1 ކޮޓަރި ކޮމިޓީ)  ކޮމިޓީ ސަލާމަތުގެ ޤައުމ 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (5)

o  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ނިންމެިވގޮތުގެ  ދިރާސާކުރަްއވައި  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު  ،ބަޖެޓު ދައުލަތުގެ  ލަފާުކރާ އަހަރަށް ވަނަ 2018

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން ބަޖެޓް ކޮމިޓީ މުޤަްއރިރު، ، ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީމަ ރިޕޯޓް
 މަނިކުއެވެ.

 ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވި މެންބަރުން 

 هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ .1

 ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ .2

 ސަލީމް  ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި .3

 މަނިކު މޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު .4

 ޖަމީލް  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި .5 ޢުޘްމާން 
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 ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު .6

 ފަލާޙް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ .7

 ރިފާޢު  هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު .8

 އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި .9

 އިބްރާހީމްދީދީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ .10

 ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ .11

 

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި  (6)

o  ްއްވި ކުރެރިޔާަސތުން އިޢުލާން އައި ބަދަލު ތަކަށްޮކމިޓީވޯޓަށް ެއއްެސވުމުގެ ކުރިނ 
 

  ކޮމިޓީ

 ބަދަލު 3 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 ބަދަލު 3 މު ކޮމިޓީންޢާ

 ބަދަލު 1 ދީ ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާ

 ބަދަލު 1 އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ 

 ބަދަލު 1 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

 ބަދަލު 1 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 
 

o  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 

 .ވޯޓަށް ެއްއސެވުން ފާސްކުރެްއވުމާމެދު ޕޯޓުބަޖެޓު ރި ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 2018

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  40 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  39 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ޯވޓުދޭން ގޮތަކަށް  ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  39 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
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 * ފާސްވި 


