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 ޖަލްސާވަނަ  4އުރުގެ ދަ 3 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  ބުދަ ،2018 ކްޓޫބަރުއޮ 31 ތާރީޚު:

 1440 ޞަފަރު 22 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި  11:04 މެންދުރު ފެށި ގަޑި:

 ގައި  12:29 މެންދުރު  ހުސްވަގުތު:

 ގައި  1:00 މެންދުރު ފެށި ގަޑި: 

 ގައި  3:17 މެންދުރު  ހުސްވަގުތު:

 ގައި  3:48ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  4:14 ހަވީރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:       

 މިނެޓް  08ގަިއއިރުާއއި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 75 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

 މޫސާ މަނިކުރައީސް ނައިުބ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު 

 

 

 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 

 

 ފާސްކުރުން  މާއި ޔައުމިއްޔާ ރު ކު އިޢުލާނު  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

 

 (2018/3/4/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު  3.1

 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  3.2

 ވަނަ  2018 ،ެއއީ(ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ 3) ައށް 2018/18/24 ން 2018/18/22 ނަންބަރު ޔައުމިްއޔާ

 މި . ޔައުމިްއޔާތައް ހުރި ޖަލްސާއަށް ވަނަ 13 ޖަލްސާއިން ވަނަ 11 ދައުުރގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ

 އިޞްލާޙެއް މެންބަަރކު އެއްވެސް ޝާއިޢުކުރުަމށްފަހު ވެބްސައިްޓަގއި މަޖިލީހުގެ ޔައުމިްއޔާތައް
 ޤަބޫލުކުރާ  ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ ،ޔަުއމިއްޔާތަކަކީ  މި ،ގޮުތގެމަތިން ަގާވއިދުގަިއވާ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ
 ވި.ނިންމެ ޔައުމިްއޔާތަެކއްކަމަށް

 

 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

ގެ ބިލު ގަިއވާ  6.1ެއއީ،  ލުްނ އޮންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވިފެށުމާއެކު ވޯަޓކަށް ދަންނަވާގެ މި ޖަލްސާ މިއަދު  4.1

 ވޯޓަށް އެއްެސވި  އިބްތިދާއީ ބަހުސް ފެށުމުގެ ޮގތުން ނަގަންޖެހޭ

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ ( 5)

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ގައިވާ 6.1 އައިޓަމް އެޖެންޑާ 5.1

 ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ބަހުސް އިބްތިދާއީ ބިލުގެ އުވާލުމުގެ( ޤާނޫނު ޑިފެކްޝަން-އެންޓި) 2018/2 ނަންބަރު

 ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 75 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ،ދިނުމަށްޓަކައި ފުރުޞަތު

 .އެއްސެވި ވޯޓަށް
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 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލުފުށި ،ަގިއވާ 6.1 ައއިޓަމް އެޖެންޑާ

 މި މިއަދުގެ ބަުހސް އިބްތިދާއީ ބިލުގެ ުއވާުލމުގެ( ޤާނޫނު ޑިފެކްޝަން-އެންޓި ) 2018/2 ނަންބަރު

 ؛ވޯޓު ނެގި ކުިރއަްށގެންދިއުމާމެދު ޖަލްސާގައި
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބަހުސް  އިބްތިދާއީ ( 6)

   -އެންޓި) 2018/2ލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ވި  6.1

 އުވާލުމުގެ ބިލު( ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނު

 ޅުއްވި.ހުށަހެ މަޖިލީހަށް ބިލު މި ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 

 

  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން ބިލަށް 

 ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  .2

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .3

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު  .4

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް  .5

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  .6

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  41 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  30 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  3 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  3 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  33 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  17 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި.* ފާ 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Anti-Defection%20gaanoon_islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Anti-Defection%20gaanoon_islah%20bill.pdf
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 ތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމް .7

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .8

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ  .9

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް  .10

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު .11

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .12

 ސިނާން هللا ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުމައްޗަންޮގޅި  .13

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު .14

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު  .15

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް  .16

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު .17

 ޝާހް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ  .18

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .19

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން .20

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .21

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .22

 ދުމަނިކުމަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަ .23

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .24

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .25

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން  .26

 ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .27

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު  .28

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  އަްއޑޫ .29

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން  .30 ޢަރީފް
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 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .31

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .32

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .33

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރގެ .34

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .35

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ .36

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .37

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު .38

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .39

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .40

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު .41

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު .42

 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް ( 7) 
 

 ދިރާސާކުރައްަވއި  ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު ،ބަޖެޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2019 އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ 7.1

 ؛ވޯޓު މެދު ނެގިރިޕޯޓް ފާްސކުެރއްވުމާ ނިންމެވިގޮތުގެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  47 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި.* ފާ 
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 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  އިޞްލާހުކުރެްއވުމަށް( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ 71 ގަާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 7.2

 ؛ވޯޓު  ނެގި ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ރިޕޯޓް ނިންމެިވގޮުތގެ  ދިރާސާކުރަްއވައި ކޮމިޓީން ޢާންމު ،އިޞްލާޙު

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        2018/2ލުފުށި ދާއިާރގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާޫނނު ނަންބަރު ވި 7.3

 ؛ވޯޓު ނެގި މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު އުވާލުުމގެ ބިލު( ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނު-އެންޓި )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ި2018/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު ،ހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ  ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލުފުށ      

 އެއްެސވި  ވޯޓަށް ބަލައިގަތުމާމެދު މަޖިލީހުން ބިލު އުވާލުުމގެ( ޤާނޫނު ޑިފެކްޝަން-އެންޓި )

 ުއެއްެސވި  ވޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ލިބުނު ދާއީދު ހުށަހެޅި ފޮނުުވމަށް ކޮމިީޓއަކަށް ވަގުތީ ބިލ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  44 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާހެއްނުވޭ  * 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  48 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  24 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  36 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  19 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 .ފާސްވި * 



 

7 

 ެއެއްެސވި  ވޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ - ކަނޑައެޅުން އަދަދު މެންބަރުން ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާނެ ކޮމިޓީަގއި އ 

 ިއެްއެސވި  ވޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ - ނަންތައް މެންބަރުންގެ ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވނެ ކޮމިޓީގައ 

 

-އެންޓި ) 2018/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި   7.4

 ؛ވޯޓު ނެގިބިލު ވަގުތީ ކޮމިީޓއަކަށް ފޮނުއްވުމާމެދު  އުވާލުުމގެ ( ޤާނޫނު ޑިފެކްޝަން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-އެންޓި ) 2018/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަުޅއްވާަފއިވާ  ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ  ވިލުފުށި   7.5

 ؛ވޯޓު ނެގިމެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުްއވުމާމެދު  7ބިލު  އުވާލުުމގެ ( ޤާނޫނު ޑިފެކްޝަން

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  48 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  37 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  38 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 .ފާސްވި * 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  48 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  38 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  39 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 .ފާސްވި * 
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-އެންޓި) 2018/2 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ،ުހށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ރަޝީދު ރިޔާޟް ެމންބަރު ދާއިާރގެ ވިލުފުށި  7.6

މެންބަރުން  ހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ ކޮމިީޓގައި ަވގުތީ މެންބަރުންގެ 7 ބިލު އުވާލުުމގެ( ޤާނޫނު ޑިފެކްޝަން

 ނަންތައް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ނެގި ވޯޓު؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެްއވި.ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވުމުން ވޯޓަށް ެއއްެސވުމަށް ބޭނުންވާ 

 

_____________________ 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  48 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  38 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  39 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 .ފާސްވި * 


