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 ޖަލްސާ ވަނަ  11އުރުގެ ދަ 3 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  ހޯމަ ،2018 ނޮވެންބަރު 19 ޚު:ތާރ  

 1440 ރަބ ޢުލްއަްއވަލް 11 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި  9:05 ހެނދުނު ގަޑި:ފެށި 

 ށް  11:00ން  10:30  ހުސްވަގުތު:

 ގައި   12:30 މެންދުރު  ފެށި ގަޑި:

 ށް  15:29ން  14:57 ހުސްވަގުތު: ދެވަނަ 

 ގައި   15:29 ފަހު މެންދުރު ފެށި ގަޑި:

 ށް  17:27ން  17:08 ހުސްވަގުތު: ތިންވަނަ 

 ގައި   17:27 ހަވ ރު ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  17:47 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:       

 މިނެޓް  51ގަިއއިރާ  6 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 70 ހާޒިރ :މެންބަރުންގެ 
 

 މްހ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ަރއ ްސ ޤާސިމް އިބްރާ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ :

 މޫސާ މަނިކުރައ ސް ނައިްބ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  

 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 ފެށުނ  -

 

 އިއްވުން  ހާޒިރ   ޖަލްސާގެ  (2)

 މެންބަރުން 23ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއަދުގެ 

 

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  އިޢުލާނުކުރުމާއި  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

 (2018/3/11/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު 3.1

 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 3.2

  ު(ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 3)އަށް  2018/18/30 އިން 2018/18/28ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރ 

  ،ީވަނަ ޖަލްސާއަށް  6 ފެށިގެން ޖަލްސާއިން ވަނަ 4ވަނަ ދައުރުގެ ތިންވަނަ އަހަރުގެ  2018އެއ

މި ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް . ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް

ނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ،  މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި

 ވި.ކަމަށް ނިންމެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއް

 

 ބިލު ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް (4)

   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އިނގުރައިދޫ 4.1

 އިއްވެވި ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ެުބިލ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި (5)

 ބަޖެޓްވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  2019  5.1

 

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Budget%202018.pdf
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  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން ބަޖެޓަށް
 

 މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ  .1

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .2

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .3

 ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު .4

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ .5

 މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު .6

 ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު .7

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު .8

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު .9

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް .10

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .11

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު .12

 هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  .13

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .14

 .ވޯޓަށް އެހުމަށްޓަަކއި ބަޖެޓު ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާެލއްިވ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން (6)

 ެލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 2019 ން،ދަށު ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގ 

 ،ތަންދެމުން ހުސްވަގުތަށްވެސް ،ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ބަހުސް ބަޖެޓުގެ ދައުލަތުގެ

 އަރުވައި ރުޞަތުފު މެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބަހުސްކުރެއްވުމަށް

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި ،މެދުއިތުރުކުރުމާ ވަގުތު ޖަލްސާގެ މި ނިމެންދެން

 ޓު؛ވޯ ނެގި ގޮތަކަށް
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  ްބަޖެޓް ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންެދވުނ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ  .15

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް .16

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .17

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .18

 ރު ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ .19

 މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު .20

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .21

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .22

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދުކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  .23

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު  .24

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .25

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .26

 އަޙްމަދުهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު .27

 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު .28

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން 44 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 40 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 1 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 41 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 21 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި
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  ުބަަޖެޓް ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ރިޔާސަތުން ނިމަވާލެއްވި. އަދި ދެން ބަޖެޓ

 ވި. ގައިކަމަށްވެސް އިޢުލާންކުރެއް 2018ނޮވެންބަރު  21ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ 

 

______________________ 


