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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަނުވަ ުރގެ ުފަރތަމަ ަދުއުރގެ ވަނަ އަހަ 2018

 ދުވަސް( ބުދަ) 2018 މާރިޗު 14

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ާވަހަކެދއްެކވުން ރިާޔަސތުން

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

 .ެފށުނީ

 

 ވުން.ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއް  .2

 

 ރިާޔަސތުން ާވހަަކދެްއެކވުން:

 މެންަބރުން. އިްއަޒްތެތރި  27ަވުގތު ޖަްލާސައށް ހާިޒުރެވވަަޑއިގެން ތިއްބެވީ  މި

 

 .ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .3

 

 ހަަކދެްއެކވުން:ރިާޔަސތުން ވާ 

 . ުދަވހުެގ އެޖެންޑާ ިއުޢލާންުކުރމާއި ަޔއުމިއްޔާ ާފްސުކރުން، 3އެޖެްނޑާ ައިއޓަމް 

 .2018/1/9އޖ/ ނަންަބރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ ިއުޢލާންުކރުން.  -3.1

ޔާ. ެއއީ މިއް ޖަްލާސގެ ޔައު 3ައށް  2018/03އިން  2018/01ޔައުމިްއޔާ ާފްސުކުރން. ޔަުއމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ަޔުއމިްއާޔތަްއ  ވަނަ ަޖލްސާައްށ ުހިރ ޔައުިމއްާޔަތއް. މ3ި ަވނަ ަޖލްސާއިން 1 ަދުއުރގެ ުފރަަތމަެގ ވަނަ ައހަރ2018ު

އިުދަގއިާވ ާވތީ، ަގވާ މަިޖީލހުެގ ވެބްސަިއުޓަގއި ާޝއުިޢުކރުަމްށަފހު އެްއެވސް ެމންބަރަކު ިއޞްލާޙެއް ުހަށހަުޅއްާވަފއިނު

 . ންމަިއިފންިމއްާޔތަަކކީ ަމިޖލީުހގެ ރިާޔަސތުން ގަޫބލުުކރާ ޔަުއމިްއާޔތަެކއް ަކަމށް ނިގޮތުގެ ަމތީން މި ޔައު 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4
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 ރިާޔަސތުން ާވހަަކދެްއެކވުން:

ޙަާބ ދަންނަވައި ަމރުަވަރްށ ބޮޑަްށ އިްއަޒްތެތރި މެންބަރުންަނށް  ، ރިާޔަސުތން އަްނާގ އެންގުން.4 އެޖެްނޑާ ައިއަޓމް

 ގެ މަިޖީލުހގެރަްއިޔތުންާލނަން. އި ދަންަނވަ ަތއްބަދަލު ބަެއްއ މަިޖީލުހގެ ޮކިމީޓތަަކށް ައއި  ރު ދަންނަވަން.ުޝކު

 ޮކިމީޓތަަކށް ންަނވާމިދަ މަިޖީލުހގެ ިތީރގައި ،ންޮގުތގެ ަމތީ ވާަވނަ ާމްއދާގެ )ހ( ަގއ107ިގެ ދު މަިޖީލހުގެ ަގވާއި 

ެގ ޕުްންޓރީ ްގރޫ ާޕީޓަތކުގެ ޕާލިމެއެކަން މަިޖީލުހގައި ހިމެނޭ ިސާޔސީ ،ގެންނަން ބޭނުންެވގެން ުހށަެހޅުމުން ބަަދލު

ވަަނ 107  ަގވާިއުދގެތަަކށް ައިއ ބަަދލުޮކިމޓީ  ،. އެހެްނކަމުން އަކުްނ އަންާގފަވާނީ އެސް.ެއމް.ެއސް  ލީަޑރުންަނށް ެއކަން

ަކުމގަިއ ނާނެަގއި ިހމަލްާސެގ ަޔއުިމއްޔާ ކުރަން. ކޮިމީޓަތަކށް ައއި ަބަދލު ިމައުދގެ މި ޖަ ގެ ަދށުން އިުޢާލންމާްއާދގެ )ހ(

ބަަދލު.  1 ؛ޮކިމޓީ ާމލިްއަޔތު -2 ބަަދލު. 2 ؛ންަތްއތަކާ ެބހޭ ޮކިމޓީމިިނވަން ުމައްއަސާސތަުކގެ ކަ  -1ދަންނަވަން. 

 ބަަދލު. 1 ؛މު ޮކިމޓީ އް އާ  -4ބަަދލު.  1 ؛ަބލާ ޮކިމޓީ ިލއްަޔތު އަާދުކރާ މިްނަވރުއޫ ަސރުާކރު ަމސް  -3

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ރައީސްގެ މޭޒު މަޖިލީހުގެ  .5

 

 ރިާޔަސތުން ާވހަަކދެްއެކވުން:

 . ން ުހށަަހޅާ ކަންކަންމަިޖީލުހގެ ރަީއްސގެ މޭޒު، 5ޓަމް އެޖެްނޑާ ައއި 

 ،ންގެ ަމތީޮގތު ވާ)ށ( ގައި  ވަނަ ާމއްާދގ6ެގެ (ގެ ގާނޫނުްބރޯްޑާކްސުޓުކރުމު ) 2010/16ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ންެގ ރަްއިޔތު، ޔާ ަމްށަޓކައި ަރީއުސލްުޖްމޫހިރއްުކެރއްވު އްޔަންޢަ ްސޓިންގ ކޮިމޝަަނށް މެންަބރަކު ޯމލްިޑްވސް ްބރޯްޑކާ 

 ީޓައށްދާއިމީ ކޮމި  ގުޅޭ ޮގެތއް ނިންމެުވަމށް އެ މަްއަސލައާ އިިއވާ ނަންފުުޅަތއް ިދާރސާުކަރްއވަ މަިޖީލަހށް ފޮނުްއވާފަ 

ޒުަގިއ ށް ިއާދރީ މޭ ަވިއދެްއުވމަ ިއއްމަިޖީލަހށް ފޮނުުވުމގެ ަމްއސަލަ. ަރީއުސްލޖުްމޫހިރއްޔާ ފޮުންއވާަފިއވާ ިސީޓުފޅު 

 ދަންނަވަން. 

 

 އާިދރީ ޭމޒުން އިްއެވވުްނ:

ފަހު ދަންަނވަެމވެ. ށް ޙް މުަޙއްަމަދށް. ެވދުން ަސާލމަ ަމސީهللا ައްލާފިޟލް ޢަްބދު ަރއްިޔތުންެގ ަމިޖީލހުގެ ަރީއސް

މޯްލިޑްވސް  ،ންޮގތުގެ ަމތީ ވާ)ށ( ގައި  ވަނަ މާްއާދގ6ެެގ (ގެ ގާނޫނުބްރޯްޑާކްސޓުުކުރމު ) 2010/16ގާނޫނު ނަންބަރު 

ެއދި ުކުރމުން އެަކަމށް މުކޮށް ިއޢުާލންއްއާ ަމްށޓަަކއި ުކރު ްއޔަންޢަ ްސޓިްނގ ކޮިމޝަނަްށ މެންަބރަކު ބްރޯްޑކާ 

 ުކރުަމށް އްޔަން ޢަ ނަަވުރ، ެއ ކޮިމޝަަންށ ބޭފުޅުްނގެ ވަ   އެ ބޭފުޅުްނގެ ނަންުފޅާއި  އި ުހށަަހޅުްއާވފަިއވާ އެންެމހަ 

ިވލާިޑޯސޝަްނ/ ގއ. ލް އަްމަޖދު ަވޙީދު، ައްލާފޟި  -1ފޮުނީވމެވެ. ަތުރތީބުން މި ިސީޓއާއެުކ އަޅުގަނޑު ިއްސކަްނދޭ 
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، ީކސްިވާލ/ ރ. ައްލާފިޟލް މުޙަްއަމުދ ަސުއޒަމް  -3 ްޕިރޓީިވލާ.ހ. ައްލާފިޟލް ުމޙައްަމދު ަޝީމމް،  -2 ވިލިނިގލި.

، ޮއާޓޯގ/ ދު ަރީޝދުައްލާފިޟލް ަމޖު  -5 ިލާޔ/ ހއ. ދިްއދޫ.ޢާ ، ައްލާފިޟްލ މުަޙއްަމދު ައްސަލމް -4 އިނުގަރއިޫދ.

ޯމލްިޑްވސް  ،އިދެްއވަ ަމިޖލީަހށް ުހަށަހޅުއްަވއި ިއްސެވދެންނެވުނު ނަންފުުޅތައް ަރއްިޔތުންގެ  ީވމާ، ނ. މަނަދޫ.

ކުރާނޭ ޭބފުެޅއްެގ ނަންފުުޅ ަރއްޔިތުންެގ ަމިޖީލަހށް އްޔަން ޢަ ކަަމށް ގެ މެންަބރު ިމޝަން ބްރޯްޑާކްސޓިްނގ ކޮ 

 25 ުކެރްއވުން އެެދމެވެ.ލުބޫ ޤަ. އިޙިްތރާމް ވެ ން ނިންމަަވިއެދްއވުން އެެދމެ ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ޮގތެްއެގ މަތީ

 ާޔމީން ޢަްބުދްލޤަްއޔޫްމ.هللا ޢަްބދު ާޚިދމްުކމް،. 2018ާމިރޗު  13. 1439ޖުާމަދްލއާިޚރާ 

 

  ދެްއެކވުން:ރިާޔަސތުން ާވހަކަ 

ޖެަކުމގަިއ ޮކިމޓީއަށް ފޮނުިވއް ަމްއަސލަ ދިާރާސުކެރއްުވަމށް މިިނވަން ުމއަްއަސާސތަުކގެ ކަްނަތއްަތކާ ބެހޭ މި 

 ދަންނަވަން.

 

  އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.ވޯޓަށް   .6
 

 ރިާޔަސތުން ާވހަަކދެްއެކވުން:

 ޯވޓެއް ެނތް.މިައދު  ، ޯވަޓށް އެުހަމށް ުހރި ކަންަކަމށް ޯވަޓްށ އެހުން.6އެޖެްނޑާ ައިއޓަމް 
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިާޔަސތުން ާވހަަކދެްއެކވުން:

 ަވަރށް ބޮަޑށް ުޝކުރު ދަންަނަވން. އްިއަޒްތެތރި މެްނބަރުންަނށް

 

 .ނިމުނީ ަމިޖިލސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 

 




