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 ޖަލްސާވަނަ  7އުރުގެ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުަވސް ބުދަ ،2018 ޖުލައި 4 ތާރީޚު:

 1439 ޝަްއވާލު 20 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި  13:03މެންދުރު  ގަޑި: ފެށި 

 އަށް  13:30ން  13:04 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  13:54މެންދުރު   ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:       

 މިނެޓް 25 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 54 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  އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ު(2018/2/7/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރ 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

  ެވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން، މަޖިލީހުގެ ތިރީގައި  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގ

މިދަންނަވާ ކޮމިޓީތަކަށް ބަަދލު ގެންނަން ބޭނުންެވގެން ހުށަހެޅުމުން އެކަން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ 

މް.އެސްައކުން އަންގާފައި. އެހެންކަމުން ކޮމިޓީތަކަށް ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ވާނީ އެސް.އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިޢުލާންކުރަން. ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު މިއަދުެގ  107އައި ބަދަލު ގަާވއިދުގެ 

 މިޖަލްސާގެ ޔައުމިްއާޔގައި ހިމަނާނެކަމުގައި ދަންނަވަން. 

 ބަދަލު 1 ކޮމިޓީމިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާބެހޭ  .1

 ބަދަލު 1 ގަާވއިދު ކޮމިޓީ  .2

 ބިލު  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހަށް  (5)

 2014/9 ނަންބަރު ާޤނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 4.1 

 އިްއެވވި. ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެަނއުމުގެ  އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ)
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 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (6)

  ެމަޖިލީހުެގ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވިނަމަވެސް، ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންުކރާ  37މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގ

ބިލު ފާސްކުރުމަށް  3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވާނަމަ މި  37ގަާވއިދުގެ 

 މިޖަލްސާގައި ވޯޓަށް އެހުމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނަކަމާމެދު ނެގުނު ވޯޓު 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މަނިކު ޙުސައިން ނިހާން އަޙްމަދު މެްނބަރު ދާއިާރގެ ވިލިމާލެ 5.1

މިޖިލީހުން ފާސްކުރުމާމެދު  ބިލު ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު  އަށް( ޤާނޫނު އިންތިާޚބުގެ ރިޔާސީ ) 2008/12

 ނެގުނު ވޯޓު 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  35 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  31 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  31 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  16 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  35 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  34 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  34 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  18 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސަރުކާރު ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު 5.2

ފާސްުކރުމާމެދު ނެގުނު  )އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ ޢާންމު ޤާނޫނު( އަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު 2008/11

 ވޯޓު 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  5.3

 )ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު 2008/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ފާސްކުރުމާމެދު ނެގުނު ވޯޓު 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާުކރެވިފަިއވާ މަސައްކަތްަތއް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.މިއަދުގެ 

_____________________ 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  35 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  34 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  34 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  18 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި * 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  35 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން  34 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  34 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  18 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


