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 ޖަލްސާވަނަ  8އުރުގެ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުަވސް ހޯމަ ،2018 ޖުލައި 9 ތާރީޚު:

 1439 ޝަްއވާލު 25 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި  11:01މެންދުރު  ގަޑި: ފެށި 

 އަށް  13:30ން  11:09 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  13:40މެންދުރު   ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:       

 މިނެޓް 18 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 57 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 26ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއަދުގ 

  
 ރުން ކު  އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ު(2018/2/8/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރ 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް  ,ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން 128ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިުދގެ  4.1

 ރިޔާސަތަށްފޮނުވިފައިވާ ަމއްސަލަެއއް އެ ކޮމިޓީައކުން ނިންމަވާެނ ސުންގަޑި ކަނޑަައޅުްއވަިއ 

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން  128މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ،އެ ކޮމިޓީެގ ސުންގަޑި ،އަންަގވާފަިއވާތީ

 ްއވި.އިޢުލާންކުރެ

 ކޮމިޓީ އިޖްތިމާޢީ

 ގަޑި ސުން ބިލު 

ފަރާތުން، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  ސަރުކާރުގެ .1

މަސްުތާވތަކެއްޗާބެޭހ ) 2011/17ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އަށް އިޞްލާޙު ގެަނުއމުގެ ބިލު( ޤާނޫނު

 2018އޮަގސްޓު  31

ގެމަަނފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  ފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ .2

 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ކުޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު
 2018އޮަގސްޓު  31

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 5)

 މަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުްނގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގަިއވާ( ނ) މާއްާދގެ ވަނަ 12 ގަާވިއދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ   5.1 

 ބޭފުޅަކު މަޤާމަށް ޢާންމުގެ އަމީން .ަމއްސަލަ ޢައްޔަންކުރުމުގެ
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 4 ިކޮމިޓީެއއްެގ ބައްދަުލވުން ބާއްވާަފއިެވއެެވ.  2ގެ ިނޔަލަށް  2018 ޖުލައި 8އިން  2018 ޖުލައ

 އެއީ:

 
 ބައްދަލުވުން  1 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ .1

 ބައްދަލުވުން  1 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ  .2

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ( 6)

، ބިލު ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ޕެޯރލްގެ ޖަލުތަާކއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2013/14 ނަންބަރު ޤާނޫނު  6.1  

 ހުށަހެޅުއްވި. ފަހުމީ ައޒްހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ާމވަށު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ
 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (7)

  ެަގާވއިދުގެ  މަޖިީލހުގެ ރަްއޔިތުންގެ މާއްދާއާއި  ވަނަ 104 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 ރައްޔިތުްނގެ  ،ނިޔުޝާ ފާޠިމަތު އަލްއުސްާތޛާ ނަސީމީ.ހ ،ގޮުތގެމަތިން ގަިއވާ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 12

 ނެގުނު ވޯޓު  ޢައްޔަންކުރެްއވުމާމެދު މަޤާމަށް ޢާންމުގެ އަމީން މަޖިލީހުގެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 ތީޖާ ވޯޓު ނަ 

 މެންބަރުން  34 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  33 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  33 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  17 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ފަހުމީ އަޒްހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.1

 ބިލު ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ޕެރޯްލގެ  ޖަލުތަާކއި ިދވެިހރާއްޖޭގެ) 2013/14 ނަންބަރު

 ފާސްކުރުމާމެދު ނެގުނު ވޯޓު 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ެޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާުކރެވިފަިއވާ މަސައްކަތްަތއް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.މިއަދުގ 

_____________________ 

 2 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  34 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  33 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  33 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  17 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


