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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަތަރުހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 ދުވަްސ( ހޯމަ) 2018 މާރިޗު 05

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهل هللا وعلى آله وصحبه ومن والم على رسوالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއް  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  24ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއްވުން. .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2018/1/4އޖ/ ނަންބަރު އެެޖންޑާ، ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .، ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުނ4ް އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

ގެ ދަށުްނ ތިންވަނަ މާއްދާނެޝަނަލް އިންެޓްގރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު(ެގ ) 2015/27ގާނޫނު ނަންބަރު  -4.1

މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން، ަވނަ 12ކަމަށް އެ ގާނޫުނގެ އުފައްދާފަިއވާ ނެޝަނަލް ިއންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ަރީއސް
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ޢައްޔަންކުަރއްަވއި، އެ މާއްާދގެ )ށ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ، އަލްާފޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިމާން 7 ހުޅުމާލޭ އެންދެރި

 ލާންކުރަން. ޖިލީހަށް އިޢުއިްއޒަތެރި މަ މި ވާހަކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްނގަާވފައިވާތީ

މަޖިލީހުގެ  ވަނަ ާމއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން 128ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ަރއް، 4.2އެޖެންޑާ އަިއޓަމް  -{4.2}

އެ  ،ވާތީ ގަވާަފއިއަން  އިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނަޑއަުޅއްވަ ކަށް ފޮނުވިފަިއވާ މަްއސަލައެއް އެ ކޮމިީޓއަކުން ނި ކޮމިޓީއަ

އުމީ ތަަރއްޤީގެ ޤަމަތީން އިޢުާލންކުރަން.  ވަނަ ާމްއދާގަިއވާ ގޮތުގެ  128ކޮމިޓީގެ ސުްނގަިޑ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ 

 .ލީމުެގ ބިލުތަޢު ،ިއވާއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފަ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އި  ،ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ؛ކޮމިޓީ

 . 2018އެޕްރީލް  30 ؛ސުންގަޑި 

( ގަިއވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 107 މަޖިލީހުގެ ބައެއް ކޮމިީޓތަކަށް އައި ބަދަލު. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ -4.3

ން ެއކަ ،މުންޓީތަަކށް ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންެވގެން ހުށަހެޅުމަތީން މަޖިލީހުގެ ތިރީގައި މިދަންނަާވ ކޮމި ގޮތުގެ 

. ފަްނ އަްނގާެއސް.އެމް.އެްސއަކު މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުެގ ޕާލިމެންޓްރީ ުގރޫޕު ލީޑަރުންނަށް ވާނީ

ކޮމިޓީތަކަށް އަިއ . ކުރަންެގ ދަށުން އިުޢލާންވަަނ މާއްދާެގ )ހ( 107ވާއިުދގެ އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީތަކަްށ ައިއ ބަދަލު ގަ 

 -2ބަދަލު.  7ވާއިުދގެ ކޮމިޓީ؛ ގަ  -1ކަމުގައި ދަންނަވަން. ނާނެހިމަަގއި ަޔއުމިއްާޔަގއި  ޖަލްސާމިއަދުގެ މި ބަދަލު

 ަބދަލު.  3އުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ؛ ޤަ

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ރައީސްގެ މޭޒު މަޖިލީހުގެ  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  ރައީްސގެ މޭޒުމަޖިލީހުގެ، 5ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

ކު ޤާމަށް މެންބަރަމަކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ އިލެކްޝަންސް  -5.1

އްދާެގ ވަނަ މާ  4ގެ (އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ ގާޫނނު) 2008/8 ންބަރުޢައްޔަންކުެރއްވުމަށްޓަަކއި ގާޫނނު ނަ

ހޫރިއްާޔ ރައީސުލްޖުމް މުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަަމށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުްނގެ ެތރެއިންންއާމަތީން  ގަިއވާ ގޮތުގެ)ނ(

ުމެގ އަްށ ފޮނުވު ދާއިމީ ކޮމިޓީގުޅޭ  އާއެ މައްސަލަ  ުވމަށްމެގޮެތއް ނިން އި ވާފަިއވާ ނަންފުޅު ދިާރސާކުރަްއވަފޮނުއް

 ަނވަން. ޒުގައި ދަންމޭ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ 

 

  ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

 ދަންނަވަމެވެ. ގާނޫުނ ފަހު މަސީޙް މުޙައްމަދަށް. ވެދުންސަލާމަށް هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގ2ެގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(10ެގ (އިެލކްަޝންސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު) 2008/8 ނަންބަރު
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 ބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވުމާކޮމިޝަްނގެ މެން އެ  ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ުސލައިމާނ7ް-ހުޅުމާލެ / އެންދެރި ،މަތީން

ންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި އާމަތީން  ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  4ނުގެ އެ ގާނޫ ،ގުިޅގެން

އެކު ފޮނުވީމެެވ. އެ ބޭފުޅާގެ މަޢުލޫމަތު މި ސިޓީއާ ،ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އަުޅގަނަޑށް ފެންނަ ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅާއި

ވަނަ މާއްާދެގ  4ައދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ ގާނޫނުގެ  ތިމަރަފުށި / މާލޭގެ. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް، ތ.

ންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން ެއަކމަށް އިޖާބަދެއްިވ އެހެން ބޭފުުޅންގެ ނަންފުޅުތައް ވެްސ މި އާ މަތީން  )ނ( ަގއިާވ ގޮުތގެ

 ،ދިމްކުމް. ޚ2018ާ ޗުރިމާ 1. 1439 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 13ސިޓީއާެއކު ފޮނުވީެމވެ. އިޙްިތރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.  هللا ޢަބްދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖެކަުމގައި މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްުވމަށް މިނިވަން މުއައްސަާސތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއް

 ދަންނަވަން. 
 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  .6
 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ށް ވޯޓަށް އެހުން. މިއަދު ވޯޓެއް ނެތް. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަ ،6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އް ހުގެ ޖަލްސާއެދަންަނވަން. ދެން މަޖިލީ ޝުކުރު ިއ،ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަްނނަވަވަރަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 
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 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު 

` 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 
 މާލެ،      
      

 ތައް ބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 

  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުގެ   .1

ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 
 ޢުމަރު ޙުސައިން  

 2018-2-28 އެމް.ޑީ.އޭ  ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދުގެ   .2
ށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަ

 މަދު އަސްޢަދު  އަޙް
 2018-2-28 ޕީ.ޕީ.އެމް ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދުގެ   .3
ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު 
 2018-2-28 ޕީ.ޕީ.އެމް ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

 ގައި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންގެ ބަދަލު  .4
އެ ކޮމިޓީއަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ޠާރިޤް 
 2018-2-28 ޕީ.ޕީ.އެމް ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު   .5
 ހަމަޖެއްސެވުމަށް 

 2018-2-28 ޕީ.ޕީ.އެމް ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .6
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އަޙްމަދު މަރުޒޫގު 
 2018-2-28 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް   .7
 މުޙައްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ހެންވޭރު 

   ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
 2018-2-28 އެމް.ޑީ.ޕީ  ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .8
ދު ބަދަލުގައި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ

 އަސްލަމް 
 2018-2-28 އެމް.ޑީ.ޕީ  ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު   .9
 ލަޠީފްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވިލުފުށި ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  
 2018-2-28 ޕީ.ޕީ.އެމް ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

އި ޔާމިންގެ ބަދަލުގަهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .10
އެ ކޮމިޓީއަށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު 
 2018-2-28 ޕީ.ޕީ.އެމް ގަވާއިދު ކޮމިޓީ




