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 ޖަލްސާ ވަނަ  13އުރުގެ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  ބުދަ ،2018 އޮަގސްޓް 1 ތާރީޚު:

 1439 ޛުލްޤަޢިދާ 19 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި  13:02 މެންދުރު ފެށި ގަޑި:

 ގައި  13:43މެންދުރު   ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:       

 މިނެޓް 41 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 47 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  ޙު މުޙައްމަދުސީމަهللا މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރައްޔިތުންގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   

     

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 

 ދުޢާ  (1)

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

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ -

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

 

  ެމެންބަރުން 22ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއަދުގ 

 

 ރުން ކު އިޢުލާނު  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

 

 (2018/2/13/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު  3.1

 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

 ބިލުގެ ގަިއވާ 6.1 ،ެއއީ. ދެންނެވި ވާހަކަ އޮންާނނެ ދަންނަވާލުން ވޯޓަކަށް ފެށުމާއެކު  ޖަލްސާ މި މިއަދުގެ 4.1

 ކަމަށް. ނެގުން ވޯޓު ނަގަންޖެހޭ ޮގތުން ފެށުމުގެ ބަހުސް އިބްތިދާއީ
 

 .ބަދަލުަތއް އައި ކޮމިޓީތަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ  4.2

 ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
ބަދަލު ގެނައި 

 ތާރީޚު 
ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް   .1

ގެ މެންބަރުގެ ބަދަލުގައި ެއ هللا ޢަބްދު
ކޮމިޓީއަށް ފުވައްމުލަކު މެުދ ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު 

 25.7.2018 ޕީ.ޕީ.އެމް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ



 

3 

މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް   .2
ނަޞީރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް 
މައްޗަންޮގޅި އުތުުރ ދާއިާރެގ މެންބަރު 

 މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ 

ޤައުމީ 
ސަލާމަތުގެ 

 ކޮމިޓީ
 30.7.2018 އެމް.ޑީ.ޕީ 

ފުވައްމުލަކު މެދު ާދއިރާެގ މެންބަރު   .3
ޢަލީ ފަޒާދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް 
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ރިފާޢު هللا ޢަބްދު

 31.7.2018 ޕީ.ޕީ.އެމް ޢާންމު ކޮމިޓީ

 

ބާްއވާފަިއެވއެވެ. ކޮމިޓީެއއްެގ ބައްދަލުވުން  3ެގ ނިޔަލަށް  2018 ޖުލައި 31އިން  2018 ޖުލައި 25  4.3

 އެއީ:

 

 ީބައްދަލުވުން  1 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓ 

 ީބައްދަލުވުން  1 ޢާންމު ކޮމިޓ 

  ީބައްދަލުވުން  1 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ 

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ ( 5)

 هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާުރގެ ،ަގިއވާ  6.1 ައއިޓަމް އެޖެންޑާ 5.1

 ގެނައުުމގެ ިއޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ިދވެހިރާއްޭޖގެ) 2014/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ފުރުޞަތު ކުިރއަށްގެންިދއުމުގެ ބަހުސް ިތދާއީއިބް ބިލުގެ އެ އިްއވުމަށްފަހު ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ

 ވޯޓަށް ޮގތުގެމަތިން ަގއިވާ( ނ) މާއްދާގެ ަވނަ 75 ގަާވއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުްނގެ ،ދިނުމަށްޓަކައި

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވި . އެހުން
 

 هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ފޮނަދޫ ،ފަރާތުން ސަުރކާރުގެ  ،ަގއިވާ  6.1 އަިއޓަމް އެޖެންޑާ  5.2

 އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2014/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 75 ގަާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ބަހުސް އިބްތިދާޢި ބިލުގެ އެ އިްއވުމަށްފަހު ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުުމގެ

 މި މިއަދުގެ ބަހުސް އިބްތިދާޢީ ބިލުގެ  އެ ކުިރއަށްގެންިދއުމަށްޓަކައި ،ޮގތުގެމަތިން ގަިއވާ( ނ) މާއްާދގެ ވަނަ

 ؛ވޯޓު ނެގި ކުިރއަްށގެންދިއުމާމެދު ޖަލްސާގައި
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 ބިލު  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހަށް ( 6)

ޤާނޫުނ ، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް  ފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ 6.1

ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ބިލު އަްށ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) 2014/9ނަންބަރު 

 އެްއވެިވ.

  ުބިލު އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ) 2014/9 ނަންބަރު  ޤާނޫނ 
 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ( 7)

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  هللاޢަބްދު ޢަބްދުްއރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  7.1

 ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ، ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2014/9 ނަންބަރު

 ވި.ހުށަހަޅުއްވައިެދއް މަޖިލީހަށް هللاޢަބްދު  ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު
 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން މި ބިލަށ 

o ެދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  ވިލިމާލ 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (8)

 

 

 އިޞްާލޙުކުރެްއވުމަށް މާއްދާ ވަނަ 89 އާއި( ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 16 ގަާވިއދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 8.1

 މެންބަރު ކޮިމޓީގެ، ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮުތގެ ދިރާސާކުރައްަވއި ކޮމިޓީން ާޢންމު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 .ހުށަހެޅުއްވި މަޖިލީހަށް ރިފާޢު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

އެއްވެސް މެންބަރަކު  މިރިޕޯޓް o ވާހަކަފުޅު ދައްކާފައެއް ނުވޭ.

 1ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  25 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  24 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  24 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  13 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް ( 9)

 

 

ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ޤާނޫނު هللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު  9.1 

 މަޖިލީހުން ، އަށް އިޞްލާުޙ ގެަނއުމުެގ ބިލު( ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) 2014/9ނަންބަރު 

 ؛ވޯޓު ނެގި  ބަލައިގަތުމާމެދު

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިޞްލާޙުކުރެްއވުމަށް މާްއދާ ވަނަ 89 އާއި( ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 16 ަގވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ  ރަްއޔިތުންގެ  9.2

 ފާސްކުރެްއވުމާމެދު ރިޕޯޓު ނިންމެިވގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ޢާންމު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ؛ވޯޓު  ނެގި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  27 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  26 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  14 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 3ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  27 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  26 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  14 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 2014/9 ނަންބަރު ާޤނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  9.3

 މާއްދާގެ ވަނަ 89 ގަވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ ،ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 ؛ވޯޓު  ފޮނުވުމާމެދު ނެގި ކޮމިޓީއަށް ސަލާމަތުގެ ަޤއުމީ އަނބުރާ އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށް އިތުރަށް ދަށުން

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ެޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާުކރެވިފަިއވާ މަސައްކަތްަތއް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.މިއަދުގ 

 

_____________________ 

 3ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  27 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  26 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  14 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


