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 ޖަލްސާވަނަ  5އުރުގެ ދަ 3 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ބުރާްސފަތި ،2018 ނޮވެންބަރު 1 ތާރީޚު:

 1440 ޞަފަރު 23 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ަގއި  8:03 ރޭގަނޑު ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  8:55 ރޭގަނޑު  ހުސްވަގުތު:

 ަގއި  9:08ރޭގަނޑު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  9:15ރޭގަނޑު   ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:       

 މިނެޓް 59 ސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:ޖަލް 

 މެންބަރުން 79 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

 މޫސާ މަނިކުރައީސް ނައިުބ މަޖިލީހުގެ  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 

 

 ން ރު ކު އިޢުލާނު  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

 

 (2018/3/5/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު  3.1

 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)
 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން ( 5)

 

    7ބިުލ ިދރާސާުކރެްއވުމަށް ހޮްއވެވި  އުވާލުުމގެ( ޤާނޫނު ޑިފެްކޝަން-އެންޓި) 2018/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 5.1

 ިރޕޯޓް  ގެކޮމިޓީ ަވގުތީ މެންބަރުންގެ

 މި  ދަނގެތި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްލހާމް އަޙްމަދު  ،މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ ވަގުތީ މެންބަރުންގެ 7

 ޅުއްވި ހުށަހެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު

 

  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން ރިޕޯޓް 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް  .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .2

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު .3

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް .4

 ވަޙީދު އިބްރާހީމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު .5

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .6
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 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .7

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު .8

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް .9

 އިްބރާހީމް ޙަސަން ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު  .10

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ  .11

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .12

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް .13

  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .14

 

 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް ( 6) 
 

    7ބިލު ދިާރސާކުެރއްވުަމށް ހޮއްވެިވ  ުއވާލުުމގެ( ޤާނޫނު ޑިފެކްޝަން-އެންޓި) 2018/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 6.1

 ؛ވޯޓު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ނެގި ިރޕޯޓް ގެކޮމިޓީ ަވގުތީ މެންބަރުންގެ

 

 
 

 

 

    

 

 

 

  

 

 މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާުކރެވިފަިއވާ މަސައްކަތްަތއް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.

 

_____________________ 

 1ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  37 ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ 

 މެންބަރުން  17 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  5 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  54 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި.* ފާ 


