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  )މަީސޙް މުަޙއްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާަސތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިީލުހގެ(ރި

  

  ޖަލްސާ ވަނަ 9ދެވަނަ ދައުރުގެ ރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

  ދުވަސް) (އަންގާރަ 2017 އޮގަސްޓް 22

  

  ދުޢާ . 1

  

   :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

  .ފެށުނީ މަޖިލިސް .رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهالم على الة والسّ حیم، الحمد � والصّ حمن الرّ بسم هللا الرّ 

  

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

  މެންބަރުން.އިއްޒަތްތެރި  41ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ހާޒިރުވެވަގުތު ޖަލްސާއަށް  މި

  

  .ން ކުރުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްއިޢުލާން. ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

  . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. 3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

  .  2017/2/9އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ/ -3.1

  

  . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

  

  . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތަކެއް ދަންނަވައިލާނަން. 4އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

  :ތައް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އައި ބަދަލު 
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ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްަބތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އިންނެވި ހުޅުހެންޭވރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  -1

ގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ  1-29މޫސާ މަނިކު ޕީ.ޕީ.އެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  މެންބަރު

 ގެ ދަށުން އެކަން އިޢުލާނުކުރަން. (ބ)، 1-29ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން އަރީފް އެ ޕާޓީގެ އެމް.ޑީ.އޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ  -2

ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް  1-29ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރައްވާފައިވާކަމަށް އަންގަވާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 (ބ) ގެ ދަށުން އެކަން އިޢުލާންކުރަން. ، 1-29ހުށަަހޅުއްވާފައިވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

. ތަްށ އައުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގެންފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށްމި ބަދަލު މިގޮ

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް . 7ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ . 21މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ . 43ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

  . 2އަަކށް ނިސްބަތްުނވާ ވަކި ޕާޓީ . 1އަދާލަތު ޕާޓީ . 5އެލަޔަންސް 

  :ތައް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު 

ވަނަ މާއްދާގެ  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަަކށް އައި ބައެއް ބަދަލުތައް ދަންނަވައިލާނަން

ޕާޓީތަކުން ބަދަުލެގންނަން ބޭނުންވެގެން އެކަން ގައި ވާގޮތުގެ މަތިްނ މަޖިލީހުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޮމިޓީަތަކށް ) ހ(

. އެސްއަކުން އަންގާފަ.އެމް .މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުންނަށް ވާނީ އެސް

ޓީތަަކށް އައި ކޮމި. ގެ ދަށުން ިއޢުލާންކުރަން) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  107އެހެްނކަމުން ކޮމިޓީތަަކށް އައި ބަދަލު ގަވާއިދުގެ 

 -2. ބަދަލު  3ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ،  -1. ބަދަލު މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނާނެ ކަމުގައި ދަންނަވަން 

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ،  -4. ބަދަލު 3ގަވާއިދު ކޮމިޓީ،  -3. ބަަދލު 3މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ަކންތައަްތކާ ބެހޭ ކޮމިީޓ، 

 -8. ބަދަލު 2ސުލޫކް ކޮމިޓީ،  -7. ބަދަލު 4މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓ،  -6. ބަދަލު 2ތިޞާދީ ކޮމިޓީ، އިޤް -5. ބަދަލު  3

 . ބަދަލު 1ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ،  -10. ބަދަލު 3އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ،  -9. ބަދަލު 2ޢާއްމު ކޮމިޓީ، 

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.5

  

  . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަަހޅާ ކަންކަން .5 އެޖެންޑާ އައިޓަމް

އުމުތަަކްށ ޤަ ގެ މަތިން ބޭރު ވާގޮތުގައި ) ދ(ދާގެ ވަނަ މާއް 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ  -5.1

ނޑައެޅުމަށް ވާ ރިޕަބްލިކް އޮފް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ޓްަޓކައި ޑިމޮކްރެޓިކް ސޯޝަލިސް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަ

ޟިލް އަލްފާ /ކޮތަންމާގޭ.ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަން

ށް ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަ ވައި މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފްގެ ނަންފުޅު ދިރާސާުކރައް

  . ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވުމަށް އަމީންއާންމަށް ދަންނަވަން. ފޮނުމުގެ މައްސަލަ
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  އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން:

ދަންނަވަމެވެ. ަފހު ށްވެދުން ސަލާމަ ،މަސީޙް މުޙައްމަދަށްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ބޭރު  ،މަތިން ގޮތުގެދާގެ (ދ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއް 115އަސާސީގެ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުދިވެހި

 ޓަކައި، ޑިމޮކްރަޓިކް ސޯޝަލިސްޓް ރިަޕބްލިކް އޮފް ސްރީލަންކާގައި ސަފީރުން ފޮނުއްވުމަށް ރާއްޖެއިން އުމުތަކަށް ޤަ

، )000557A( ޝަރީފްޙުސައިން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  ފީރުކަމަށް މ.ކޮތަންމާގޭ،ޖޭގެ ސަ ހުންނަވާ ދިވެހިރާއް

ގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ މަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު ރައްޔިތުންއޭނާ އެ މަޤާ  ޤަސްދުކޮށްސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރުމަްށ 

މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފްގެ ސިޓީއާއެކު  މިދެއްވުން އެދެމެވެ.  މަޖިލީހުން ނިންމެވިގޮތް އަންގަވައި މި ، ހޯއްދަވައިދެއްވާ

 .1438ޛުލްޤައިދާ  16އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  ފޮނުވީމެވެ. އަންގައިދޭ ލިޔުމެއްމަޢުލޫމާތު  ވަނަވަރާ ގުޅޭ

   ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا ޢަބްދު .ދިމްކުމް . ޚާ 2017އޮގަސްޓް  8

  

  

   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

  އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤަ

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2އަށް  1981ނޫނު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާ، 81/6ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.2

ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމަށް ވާގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ވަނަ ނަންބަރުގައި 3ނަ މާއްދާގެ ވަ 6ނޫނުގެ ޤާ

ޙްމަދު ނަސީރުގެ ނަންފުޅު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ކ.މުާފށީ، މުްސތަރީގޭ އަލްފާޟިލް އަޢައްޔަން

ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލައާ ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް  ދިރާސާކުރައްވައި

   ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިީލހަށް އިއްވަވައިދެއްވުމަށް އަމީންއާންމަށް ދަންނަވަން. 

  

  

   މޭޒުން އިއްވެވުން:އިދާރީ

ޤާނޫނު ނަންބަރު  .ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ަދންނަވަމެވެ ، ދަށްމަސީހް މުޙައްމަهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ  8ނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގާނޫނުގެ ވަ 2 އަށް 1981މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު މޯލްޑިވްސް  ،81/6

. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ  ވަނަ ނަންބަރާ 3ވަނަ މާއްދާގެ  6ގާނޫނުގެ  އާއިވަނަ ނަންބަރުގެ (ރ)  1

ކަމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެމަތިން  ޢައޮތޯިރޓީގެ ގަވަރުނަރު
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ވަނަ ނަންބަރަށް  6އެ މާއްދާގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކްޮށފައިވާތީ، 3ވަނަ މާއްދާގެ  6އިސްވެ ދެންނެވި ގާނޫނުގެ 

މަދު ނަޞީރުގެ ފުށީ/ މުސްތަރީގޭ އަލްފާޟިލް އަޙްމާކ. ގެ މަޤާމަށްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރުމޯލްޑިވް ރިޢާޔަްތކޮށް

ފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި އޭނާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިސިޓީއާއެކު ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމް ނަން

  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا މް ޢަބްދުޚާދިމްކު. 2017އޮގަސްޓް  20 .1438 ޒުލްޤައިދާ 28 ބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.ޤަ

   

 

   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނިންމަން. އެޖެންޑާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން  މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ކަންތަްއތަކާ 

   .5.3އައިޓަމް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ވެރިކަން  93އަސާސީގެ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު ދިވެހި -5.3

 ހަދާތަަކްށ ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ުހަށހަޅައި އެ ފަާރތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާ ހިންގާ

 "އިންޑިއަން އޯޝަން ރިމް ވާީތ، މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެމަިތން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަްށަފހު އެ

 ނިންމެވުމަށް އެ  ގޮތެއް )ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި އަޔޯރާ( "އެސޯސިއޭޝަން

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓުީފޅު މަޖިލީަހށް ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ރަ މައްސަލައާ ގުޅޭ

  ދެއްވުމަށް އަމީންއާންމަށް ދަންނަވަން. ވައިއިއް

  

  

  އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން:

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ  ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ަދންނަވަމެވެ.، މަސީހް މުޙައްމަދަށްهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު

އެކި މައްސަލަަތކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޤައުމުތަކުގެ ޚިޔާލު އެއްގޮތް ކުރުމަށް ޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 މެއި  25ން ޖަމްޢިއްޔާ "އިންޑިއަން އޯޝަން ރިމް އެސޯސިއޭޝަން" (އަޔޯރާ)ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތު

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކޮށް އަޔޯރާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ވަޒީރުންގެ ވަ  2017

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ 

ށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ ުހށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދަާތުކގެ މައްޗަ

ވަނަ  93ފާސްކުރުަމްށަފހު އެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 

ވުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ރުހުން  މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކްޮށފައިވާތީ އަޔޯރާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރި

ހޯދުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހަށހަޅުއްވައި ދެއްވާ އެ މައްސަލައާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވިގޮތް 
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ރިން އެފެއަރޒް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. އަޔޯރާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮ

އިން ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމުާތ ކަރުދާހުގެ ކޮޕީއެއް މި ސިޓީއާއެކު އަރިސްކުރީމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން 

  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا މް. ޢަބްދު. ޚާދިމްކ2017ުޖުލައި  31، 1438ޒުލްޤައިދާ  8. އެދެމެވެ 

  

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.  ގެމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތު

  

  އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަ 

  

އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ އި ން. އިލާނައިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  4ރުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާ

ތިޔާޒުގެ މައްސަލައެއްގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަަހޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ އިމް 154އާއި  ވަނަ މާއްދާ 153ގަވާއިދުގެ 

. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . އެ ނޯޓިސް އިއްވުމަށަްފހު ދަންނަވަން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިފަވަނީނޯޓިސް

ނުާވތީ، މި މައްސަލަ ރުޠު މި މައްސަލައިގައި ފުރިހަމަވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަ 2ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ  157

ުހށެަހޅުއްވި އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެހެންކަމުން، ކެންދޫ ދާއިރާގެ އި ހުށަެހޅުމަށް ގަވާއިދު ހުއްދައެއް ނުކުރޭ.

  ކަމުގައި ދަންނަވަން.  އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިމުނީ

  

  ނިންމުން 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އޮގަސްޓް  23ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

                   ގައި. 9:00ދުނު ނވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެ 2017

 

  .ނިމުނީ  މަޖިލިސް. العالمین ربّ  � والحمد

____________ 
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  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

  މާލެ،       
      

     

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށްއައި ބަދަލުތައް 
  

  
   

  ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު   ޕާޓީ   ކޮމިޓީ   ބަދަލު   

 ބަދަލުގައި  އިބްރާހީމްގެ  ނިޒާރު  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެޔޮދޫ  . 1

  ނަސީމް  ފައިސަލް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކާށިދޫ  ކޮމިޓީއަށް  އެ
  31.7.2017  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 ބަދަލުގައި  އިބްރާހީމްގެ  ނިޒާރު  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެޔޮދޫ  . 2

  ނަސީމް  ފައިސަލް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކާށިދޫ  ކޮމިޓީއަށް  އެ
  31.7.2017  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   ކޮމިޓީ  އިޖްތިމާޢީ 

 ބަދަލުގައި  ޝާހްގެ  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  . 3

 މުޙައްމަދު  މުޢާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި  ކޮމިޓީއަށް  އެ 

  ރަޝީދު 

  31.7.2017  ޕީ.ޕީ.އެމް   ކޮމިޓީ  އިޖްތިމާޢީ 

 ރަޝީދުގެ  މުޙައްމަދު  މުޢާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި  . 4

 މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ބަދަލުގައި 

  ޝާހް  ޢަލީ 

  31.7.2017  ޕީ.ޕީ.އެމް   ކޮމިޓީ  އިޖްތިމާޢީ 

 އެ  ބަދަލުގައި   މުބީންގެ އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލެތްދޫ  . 5

 ރަޝީދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  އިސްދޫ  ކޮމިޓީއަށް 

  އިބްރާހީމް 

  31.7.2017  ޕީ.ޕީ.އެމް   ޢާންމު ކޮމިޓީ 

 އިބްރާހީމްގެ  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިސްދޫ  . 6

 އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލެތްދޫ  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ބަދަލުގައި 

  މުބީން

  31.7.2017  ޕީ.ޕީ.އެމް   ޢާންމު ކޮމިޓީ 

 ބަދަލުގައި   ނާޡިމްގެ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވައިކަރަދޫ  . 7

  ނަޞީރު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުލަކު  ކޮމިޓީއަށް  އެ
  31.7.2017  އެމް.ޑީ.ޕީ   ސުލޫކު ކޮމިޓީ 

 ބަދަލުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ  . 8

  ނަޞީރު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުލަކު  ކޮމިޓީއަށް  އެ
  31.7.2017  އެމް.ޑީ.ޕީ   ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 

 ބަދަލުގައި  ނާޡިމްގެ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވައިކަރަދޫ  . 9

  ނަޞީރު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުލަކު  ކޮމިޓީއަށް  އެ

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ 

  ކޮމިޓީ 
  31.7.2017  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 ބަދަލުގައި  ނާޡިމްގެ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވައިކަރަދޫ  . 10

  ނަޞީރު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުލަކު  ކޮމިޓީއަށް  އެ

 މިނިވަން

 މުއައްސަސާތަކުގެ

   ކޮމިޓީ ކަންތައްތަކާބެހޭ 

  31.7.2017  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 އަމީތު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި  . 11

 ދާއިރާގެ  ނިލަންދޫ  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ބަދަލުގައި  އަޙްމަދުމަނިކުގެ 

  ޚަލީލް  هللاޢަބްދު  މެންބަރު 

  31.7.2017  ޕީ.ޕީ.އެމް   ސުލޫކު ކޮމިޓީ 
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 އެ  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަދަލުގައި . 12

  މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ކޮމިޓީއަށް 
  31.7.2017  އެމް.ޑީ.ޕީ   ކޮމިޓީ  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ

 އަޙްމަދުގެ  هللاޢަބްދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ތިނަދޫ  . 13

 އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަހިބަދޫ  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ބަދަލުގައި 

    ޠާރިޤް 

  31.7.2017  ޕީ.ޕީ.އެމް   މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 އެ  ބަދަލުގައި  އަޙްމަދުގެ  އިލްހާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދަނގެތި  . 14

  ޚަލީލް  هللاޢަބްދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނިލަންދޫ  ކޮމިޓީއަށް 
  31.7.2017  ޕީ.ޕީ.އެމް   އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

 ބަދަލުގައި   ޝަހުދީގެ  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ  . 15

  އިބްރާހީމްދީދީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  ކޮމިޓީއަށް  އެ
  31.7.2017  ޕީ.ޕީ.އެމް   އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

  31.7.2017  ޕީ.ޕީ.އެމް   ކޮމިޓީ  ޕެޓިޝަން    ޠާރިޤް އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަހިބަދޫ  . 16

 ސިނާންގެ  هللاޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މައްޗަންގޮޅި  . 17

 މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ބަދަލުގައި 

  ޝާހިދު 

 މިނިވަން

 މުއައްސަސާތަކުގެ

  ކޮމިޓީ  ކަންތައްތަކާބެހޭ 

  31.7.2017  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 މައުމޫންގެ ފާރިސް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު  . 18

 Iއިބްރާހީމްދީދ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ބަދަލުގައި 
  1.8.2017  ޕީ.ޕީ.އެމް   ކޮމިޓީ  ޕެޓިޝަން 

 ބަދަލުގައި  ނާޡިމްގެ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވައިކަރަދޫ  . 19

 އިމްތިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  މާފަންނު ކޮމިޓީއަށް  އެ

  ފަހުމީ 

  7.8.2017  އެމް.ޑީ.ޕީ   ގަވާއިދު ކޮމިޓީ 

 އެ  ބަދަލުގައި ޝަރީފްގެ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަރަދޫ  . 20

    ނިޒާރު  ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  ކޮމިޓީއަށް 
  7.8.2017  އެމް.ޑީ.ޕީ   ކޮމިޓީ  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ

 އެ  ބަދަލުގައި  ނަޞީރުގެ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މުލަކު  . 21

 އިމްތިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު މާފަންނު  ކޮމިޓީއަށް 

  ފަހުމީ 

 މިނިވަން

 މުއައްސަސާތަކުގެ

  ކޮމިޓީ  ކަންތައްތަކާބެހޭ 

  7.8.2017  އެމް.ޑީ.ޕީ 
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