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 ޖަލްސާވަނަ  9އުރުގެ ދަ 3 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  ބުދަ ،2018 ނޮވެންބަރު 14 ޚު:ތާރ  

 1440 ރަބ ޢުލްއައްވަލް 5 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި  9:32 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި:

 ށް  11:02ން  10:31  ހުސްވަގުތު:

 ަގއި   11:02 ފެށި ގަޑި:

 ށް  13:00ން  12:31  ހުސްވަގުތު:ވަނަ  2

 ގައި   13:00 މެންދުރު ފެށި ގަޑި:

 ށް  14:58ން  14:30  ހުސްވަގުތު:ވަނަ  3

 ަގއި   14:58 ފެށި ގަޑި:

 ށް  16:04ން  15:47  ހުސްވަގުތު:ވަނަ  4

 ގައި   16:04 ހަވ ރު ގަޑި:ފެށި 

 ަގއި  16:17 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:      

 ގަިއއިރު  5 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 މެންބަރުން 70 ހާޒިރ :މެންބަރުންގެ 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ަރއ ްސ ޤާސިމް އިބްރާހިމް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ :

 މޫސާ މަނިކުރައ ސް ނައިްބ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލ  މުޙައްމަދު 
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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 މިއަދުގ 

 

 

 ން ރު ކު އިޢުލާނު  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

 

 (2018/3/9/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު  3.1

 

 ބަހުސް  އިބްތިދާއ   (5)

 

 ބަޖެޓްވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  2019  5.1

  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން ބިލަށް  

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހ މް ޝަރ ފް  .1

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލ މް  .2

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހ މް ޙަސަން  .3

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރ ފް  .4

 ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ  .5

 ކަނޑިތ މު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން .6

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލ  ސަލ މް  .7

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .8

 ޚަލ ލް هللا ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  .9

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހ މް ފަލާޙް .10

 އަްއޑޫ މ ދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .11

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Budget%202018.pdf
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 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހ މްދ ދ   .12

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝ ދު އިބްރާހ މް  .13

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢ ލް  .14

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠ ފް  .15

 ރު ޙަސަން މުފ ދު ޢަބްދުލްޤާދިރު މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަ .16

 هللاޢަބްދު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙ މް  .17

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހ މް ރިޟާ  .18

 ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދު .19

 ކެލާ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލ  ޢާރިފް  .20

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު .21

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު މަތިވެރި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި  .22

 

 ކޮމިޓ ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 6)

( ޤާނޫނު މިނިވަންކަމުގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި އަބުރު) 15/2016 ނަންބަރު ޤާނޫނު 6.1

 ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން, ބިލު އުވާލުމުގެ

 ރިޕޯޓު

 ިފޮނުވުނު މެންބަރުންނަށް ގައި 2018 ނޮވެންބަރު 13 ރިޕޯޓު މ 

 ިލިބިފައެއްނުވޭ އިޞްލާޙެއް އެއްވެސް ބިލަށް މ 

 ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މީދޫ އައްޑޫ ،މެންބަރު ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަނ 

  ހުށެހެޅުއްވި އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު

  ްކު ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު އެދި ވަޑައިނުގަންނަވާތީ، ފަހުބަސް    އެއްވެސް މެންބަރަމިރިޕޯޓަށ

  ފުރުޞަތު ދެއްވި އާދަމްް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މީދޫ އައްޑޫ ދެންނެވުމަށް
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 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (7)

   ( އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުުރމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) 15/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  7.1 

 މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާބެޭހ ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ,އުވާލުުމގެ ބިލު

 ުޓ؛ވޯ ނެގި މަޖިލ ހުން ފާސްކުރާމާއިމެދު

 

 

 

 

 

 

 

 މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންާޑކުރެވިފަިއވާ މަސަްއކަތްތައް ިނމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.   

 

 

 

 

 ބަހުސް ބަޖެޓުގެ ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 2019 ،ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ  7.2

 ހަމައަށް އާ 6:00 އިރުއޮއްސި ވަގުތު ޖަލްސާގެ މި ،ތަންދެމުން ހުސްވަގުތަށްވެސް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް

 ؛ޯވޓު ގެންދިއުމާމެދުނެގި ކުރިއަށް

 

 

 

 

 

 

 .ިމިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާުކރެވިފަިއވާ މަސައްކަތްަތއް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

_____________________ 

 ވޯޓު ނަތ ޖާ 

 މެންބަރުން  54 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  38 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  13 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  51 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި  *

 ވޯޓު ނަތ ޖާ 

 މެންބަރުން  55 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  54 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  54 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި * 


