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 ޖަލްސާ ވަނަ  10އުރުގެ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ހޯމަ ،2018 ޖުލައި 23 ތާރީޚު:

 1439 ޛުލްޤަޢިދާ 10 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި  11:03 ހެނދުނު ގަޑި: ފެށި 

 އަށް  13:30ން  11:15 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  13:36މެންދުރު   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 24ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއަދުގ 

 

 ރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ކު އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

 (2018/2/10/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު  3.1

 

 (ޔައުިމއްޔާ ޖަލްސާގެ 3) ައށް 2018/18/18 ން 2018/18/16 ނަންބަރު ޔައުމިްއޔާ   3.2

. ޖަލްސާއަށް ހުރި ޔައުމިްއޔާތައް ވަނަ 7 ޖަްލސާއިން ވަނަ 5 ދައުުރގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ  ވަނަ 2018 ،އެއީ 

މި ޔައުމިއްޔާަތއް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިްޓގައި ާޝއިޢުުކރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް 

ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ، ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، މި ޔައުމިއްޔާތަކަީކ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ 

 މެވި.ްއޔާތަެކއްކަމަށް ނިންޔައުމި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

 ދެންެނވި. ހިމަނާނެކަމުގައި ަޔއުމިްއޔާަގއި މިޖަލްސާގެ މިއަދުގެ ބަދަލު  ައއި ކޮމިޓީތަކަށް  4.1

 ީބަދަލު 2 މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ 
 ބަދަލު 1 އެމްޑީ.ޕީ 

 ބަދަލު 1 ޕީ.ޕީ.އެމް

  ީބަދަލު 1 އެމްޑީ.ޕީ  ބަދަލު 1 ގަާވއިދު ކޮމިޓ 
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 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  (5)
 

ގައިވާ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  4ގެ ( އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) 2008/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  5.1

ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކުމެންބަރަށް ގޮތުގެމަތިން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ

ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް 

 ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

 ިފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ މ 

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން  (6)

 ،ބިލު ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު މީޑިާއގެ  ސަރވިސް ޕަބްލިކް) 2015/9 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  6.1

 ރިޕޯޓު މި، ރިޕޯޓު ނިންމެިވގޮތުގެ  ދިާރސާކުރަްއވައި  ކޮމިޓީން ަކންތައްތަކާބެހޭ މުއަްއސަސާތަުކގެ މިނިވަން

 ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފަރެސްމާތޮޑާކޮމިޓީ މެންަބރު  ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްަސސާތަުކގެ މިނިވަން

 .ހުށަހެޅުއްވި މަޖިލީހަށް ލަޠީފް ދުމުޙައްމަ

 

  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުންރިޕޯޓަށް 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .1

 

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު،އަށް ( ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 2009/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  6.2

 ރިޕޯޓު މި، ރިޕޯޓު ނިންމެިވގޮތުގެ  ދިާރސާކުރަްއވައި  ކޮމިޓީން ަކންތައްތަކާބެހޭ މުއަްއސަސާތަުކގެ މިނިވަން

 ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފަރެސްމާތޮޑާމެންަބރު  ކޮމިޓީ ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްަސސާތަުކގެ މިނިވަން

 .ހުށަހެޅުއްވި  މަޖިލީހަށް ލަޠީފް މުޙައްމަދު

 ިއެއްވެސް މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ނުދައްކަވާ. ރިޕޯޓްމ 

 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (7)

 

 ،ބިލު ގެަނއުމުގެ  އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު މީޑިާއގެ ސަރިވސް ޕަބްލިކް) 2015/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު  7.1   

ޤާނޫނު ރިޕޯޓާއި  ނިންމެިވގޮތުގެ ދިރާސާކުރަްއވައި ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަުކގެ މިނިވަން

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Rayyitunge%20Majileehuge%20Inthikhaabuge%20Qn_Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Rayyitunge%20Majileehuge%20Inthikhaabuge%20Qn_Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Rayyitunge%20Majileehuge%20Inthikhaabuge%20Qn_Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Rayyitunge%20Majileehuge%20Inthikhaabuge%20Qn_Islaah%20Bill.pdf
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 )ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު، 2009/2ނަންބަރު 

 2 މި ،ރިޕޯޓު ނިންމެިވގޮތުގެ  ދިރާސާކުރަްއވައި ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަުކގެ މިނިވަން

 .ފަސްކުެރއްވި ދުވަހަކަށް އެހެން ރިޔާސަތުން އެހުން ވޯޓަށް ފާސްކުރެއްުވމާމެދު މަޖިލީހުން ރިޕޯޓް

 

  ެޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާުކރެވިފަިއވާ މަސައްކަތްަތއް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.މިއަދުގ 

 

_____________________ 


