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 ޖަލްސާވަނަ  11އުރުގެ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  އަްނގާރަ ،2018 ޖުލައި 24 ތާރީޚު:

 1439 ޛުލްޤަޢިދާ 11 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި  13:02 މެންދުރު ފެށި ގަޑި:

 އަށް  13:32ން  13:06 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  13:40މެންދުރު   ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:       

 މިނެޓް 12 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 52 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މުޙައްމަދުޙު ސީމަهللا 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 23ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއަދުގ 

 

 ރުން ކު އިޢުލާނު  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

 (2018/2/11/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު  3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

 އައި  ކޮމިޓީއަށް އަދި އިޢުލާންކުރެއްވި ދަށުން ގެ( ހ) މާއްާދގެ  ވަނަ 107 ގަާވއިދުގެ ބަދަލު އައި ކޮމިޓީއަށް  4.1

 ދެންނެވި. ހިމަނާނެކަމުގައި ަޔއުމިއްާޔަގއި މިޖަލްސާގެ މިއަދުގެ ބަދަލު

 ީބަދަލު 2 ޕީ.ޕީ.އެމް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ 
 

 ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ: 4ގައި  2018ޖުލައި  23 4.2

 ީބައްދަލުވުން 1  ސުލޫކު ކޮމިޓ 

  ީބައްދަލުވުން 2 ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީޤައުމ 

 ީބައްދަލުވުން 1 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ 

 ީބައްދަލުވުން 1 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ 
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 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން  (5)

 

 މަޤާމަށް އެ ،ހުްސވެފަިއވާތީ  މަޤާމު މެންބަރެއްގެ ތެރެއިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް 5.1

 4 ގެ( ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް) 2008/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި މެންބަރަކު

 ބޭފުޅުްނގެ އިާޖބަދެއްވި އެކަމަށްޓަަކއި އިޢުާލނުކުރުމުން ޢާންމުކޮށް ،ޮގތުގެމަތިން ަގިއވާ( ނ) މާއްދާގެ  ވަނަ

 މިނިވަން ަނންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ރަްއޔިތުންގެ އްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރި ،ތެރެއިން

 .ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްަވއި  ކޮމިޓީން ކަންތައްތަާކބެހޭ މުއައްސަސާަތކުގެ

 ޢިްއޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ފުނަދޫ ،މުޤައްރިރުޮކމިޓީ  ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްަސސާތަކުގެ މިނިވަން ރިޕޯޓު މި

 .ހުށަހެޅުއްވި މަޖިލީހަށް ސަލީމް ޢަލީ މެންބަރު

 

  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުރިޕޯޓަށް 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .1

 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (6)

 

 ނަޝާޠު  ޢަލީ އަލްފާޟިލް ،ހާލި/ ފެރިދޫ.އއ ،މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް  6.1   

 ދު ނެގި ވޯޓު މެބަލައިގަތުމާ ަމޖިލީހުން ަރއްޔިތުންގެ ފެނިަވޑަިއގަންނަވާކަމަށް ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  33 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  32 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  32 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  17 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 ،ބިލު ގެަނއުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު މީޑިާއގެ ސަރިވސް ޕަބްލިކް) 2015/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު   6.2

ޤާނޫނު ރިޕޯޓާއި  ނިންމެިވގޮތުގެ ދިރާސާކުރަްއވައި ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަުކގެ މިނިވަން

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

 2 މި ،ރިޕޯޓު ނިންމެިވގޮތުގެ  ދިރާސާކުރަްއވައި ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަުކގެ މިނިވަން

 .ފަސްކުެރއްވި ދުވަހަކަށް އެހެން ރިޔާސަތުން އެހުން ވޯޓަށް ފާސްކުރެއްުވމާމެދު މަޖިލީހުން ރިޕޯޓް

 

  ެއެޖެންޑާުކރެވިފަިއވާ މަސައްކަތްަތއް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.ޖަލްސާއަށް މިއަދުގ 

 

_____________________ 


