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 ޖަލްސާ ވަނަ  12އުރުގެ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުަވސް ބުދަ ،2018 ޖުލައި 25 ތާރީޚު:

 1439 ޛުލްޤަޢިދާ 12 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި  13:02 މެންދުރު ށި ގަޑި:ފެ 

 އަށް  13:30ން  13:07 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  13:44މެންދުރު   ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:       

 މިނެޓް 19 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 58 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 22ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއަދުގ 

 

 ރުން ކު އިޢުލާނު  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

 

 (2018/2/12/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު  3.1

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން  (4)

 

 ޤައުމީ  ބިލު ގެނަުއމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ) 2016/12 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 4.1

 ، ރިޕޯޓު  ނިންމެވިގޮުތގެ ދިރާސާުކރައްަވއި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ

 ުރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާިއރާގެ ގުރައިދޫ ،މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ ސަލާމަތުގެ މިރިޕޯޓ 

 .މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި

 ިވާހަކަފުޅު ދައްކާފައެއް ނުވޭ އެއްވެސް މެންބަރަކު ރިޕޯޓްމ. 

 

 ޤައުމީ ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2014/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު 4.1

 ، ރިޕޯޓު  ނިންމެވިގޮުތގެ ދިރާސާުކރައްަވއި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ

 ުރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާިއރާގެ ގުރައިދޫ ،މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ ސަލާމަތުގެ މިރިޕޯޓ 

 .މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި

 ިއެއްވެސް މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ދައްކާފައެއް ނުވޭ. ރިޕޯޓްމ 
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 ބިލު ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ޕެޯރލްގެ ޖަލުތަާކއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2013/14 ނަންބަރު ޤާނޫނު 4.1

 ، ރިޕޯޓު ނިންމެިވގޮުތގެ  ދިރާސާކުރަްއވައި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ

 ުރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ ،މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ ސަލާމަތުގެ މިރިޕޯޓ

 .ހުށަހެޅުއްވި މަޖިލީހަށް

 ިއެއްވެސް މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ދައްކާފައެއް ނުވޭ. ރިޕޯޓްމ 

 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (5)

 

 

 މަޖިލީހުގެ ،ހަމަނުވިނަމަވެސް ޢަދަދު ޤާނޫނީ ބަޔާްނކުރާ ަގއި( ބ) މާއްދާގެ  ވަނަ  37 ަގވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ  5.1   

 2015/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު، ހަމަވާނަމަ ޢަދަދު ޤާނޫނީ ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްާދގެ ވަނަ 37 ގަާވއިދުގެ

 ؛ވޯޓު ފާސްކުރުމާމެދު ބިލު ގެަނުއމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު މީިޑއާގެ ސަރވިސް ޕަބްލިކް)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  34 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން  31 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯުޓދެއްވި މެންަބރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުްނނުވާ ވޯޓުޭދން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  31 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  16 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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     ޕަބްލިކް ) 2015/9 ނަންބަރު  ޤާނޫނުހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅައްވާަފިއވާ،   5.2

 ފާސްކުރުމާމެދު ނެގި ވޯުޓ؛ ،ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު މީިޑއާގެ ސަރވިސް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޤައުމީ ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު  އަށް( ޤާނޫނު އިޖުާރއަުތގެ ޖިނާއީ) 2016/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު  5.3

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2014/9 ޤާނޫނުނަންބަރު ާޓއި ރިޕޯ ނިންމެވިގޮުތގެ ދިރާސާުކރައްަވއި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ

 ދިރާސާކުރަްއަވއި  ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ބިލު ގެނައުުމގެ ިއޞްލާޙު އަށް (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

 އަށް( ޤާނޫނު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަާކއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2013/14 ނަންބަރު ޤާނޫނު ރިޕޯާޓއި ނިންމެވިގޮތުގެ

އަދި ރިޕޯޓާއި  ނިންމެިވގޮުތގެ  ިދރާސާކުރަްއވައި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ަޤއުމީ ބިލު ގެަނއުމުގެ އިޞްލާޙު

ގެނައުުމގެ )ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްނތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިްޞލާޙު  2009/2ނޫނު ނަންބަރު ޤާ

 4 މި ،ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮުތގެ ދިރާސާކުރަްއވައި ކޮމިޓީން ކަންތައްަތކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން ބިލު،

 .ފަސްކުެރއްވި ދުވަހަކަށް އެހެން ރިޔާސަތުން އެހުން ވޯޓަށް ފާސްކުރެއްުވމާމެދު މަޖިލީހުން ރިޕޯޓް

 

  ެމަސައްކަތްަތއް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާުކރެވިފަިއވާ މިއަދުގ 

 

_____________________ 

 2ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  34 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  33 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުްނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  33 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  17 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


