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 ޖަލްސާވަނަ  9އުރުގެ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  އަްނގާރަ ،2018 ޖުލައި 10 ތާރީޚު:

 1439 ޝަްއވާލު 26 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި  11:03 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި:

 އަށް  13:30ން  11:38 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  13:39މެންދުރު   ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:       

 މިނެޓް 44 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 25ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއަދުގ 

 

 ރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ކު އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

 (2018/2/9/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު  3.1

 

 (ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ 4)ައށް  2018/18/15ން  2018/18/12ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު    3.2

. ވަނަ ޖަލްސާއަްށ ހުރި ޔައުމިްއޔާތައް 4ޖަލްސާއިން  ދައުުރގެ ފުރަތަމަ ދެވަނަ އަހަރުގެ  ވަނަ  2018 އެީއ،

މި ޔައުމިއްޔާަތއް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިްޓގައި ާޝއިޢުުކރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް 

ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ، ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، މި ޔައުމިއްޔާތަކަީކ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ 

 މެވި.މިްއޔާތަެކއްކަމަށް ނިންޔައު

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

ގަިއވާ ބިލުގެ  6.1އެއީ،  ންނެވި.ލުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދެގެ މި ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު ވޯޓަކަށް ދަންނަވާމިއަދު  4.1

 .އިބްތިދާއީ ބަހުސް ފެށުމުގެ ޮގތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނެގުން

 

 ާބއްވާަފއިެވެއވެ. ެއއީ:ކޮމިޓީއެްއގެ ަބއްދަލުވުން  2 4.2

   ީބައްދަލުވުން  1 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓ 

   ީބައްދަލުވުން  1 ޢާންމު ކޮމިޓ 
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ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެމަިތން، މަޖިލީހުގެ ތިރީަގިއ  107ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ   4.3

ހުށަހެޅުމުން އެކަން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ މިދަންނަވާ ކޮމިޓީއަށް ބަދަުލ ގެންނަން ބޭނުންެވގެން 

ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން އަންގާަފއި. އެހެންކަމުްނ 

  ކުރެްއވި.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިޢުލާން 107ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލު ގަާވިއދުގެ 

  ީބައްދަލުވުން  1 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓ 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  (5)
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  އިސްމާޢީލް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި ،ަގިއވާ 6.1 އައިޓަމް އެޖެންޑާ  5.1 

 ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު މީޑިާއގެ ސަރވިސް ޕަބްލިކް) 2015/9 ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 ކުރިައށްގެންދިއުުމގެ  މިޖަލްސާަގއި މިއަދުގެ ބަހުސް އިބްތިދާއީ  ބިލުގެ  އެ ިއއްވުމަށްފަހު ކިޔުން ފުރަތަމަ

 ަގއިވާ ( ނ) ާމއްދާގެ  ވަނަ 75 ަގާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ،ދިނުމަށްޓަކައި ފުރުޞަތު

 އެްއސެވި. ވޯޓަށް ގޮތުގެމަތިން

  ްާވ، ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިގަިއާވ،  6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ( މީޑިާއގެ ޤާނޫނު ސަރވިސް ޕަބްލިކް) 2015/9 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަހުސް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގަިއ  ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު އެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ

 ނެގުނު ވޯޓު  ކުރިއަްށގެންދިއުމާމެދު

 
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  30 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  29 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  29 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  15 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  (6)

 

 2015/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި    6.1

 ބިލު ގެަނުއމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު މީިޑއާގެ ސަރވިސް ޕަބްލިކް)

 

 ބަހުސް  އިބްތިދާއީ (7)

 

 

، އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލު( ީމޑިާއެގ ޤާނޫނު ސަރވިސް ޕަބްލިކް) 2015/9 ޤާނޫނު ނަންބަރު 7.1

 ޅުއްވި.ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހެ

 

 ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން ބިލަށް 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .2

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .3

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށި  .4

 

، ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2014/9 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 7.2

 ޅުއްވި.ހުށަހެ އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

 ަލަށް އެއްވެސް މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ނުދައްކަވާ.މިބ 

 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (8)

 

 2015/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި    8.1

ަމިޖީލުހްނ ަބަލިއަގުތާމިއެމުދ ، ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު މީޑިާއގެ  ސަރވިސް ޕަބްލިކް)

 ެނިގ ވޯޓު 

 ުކޮމިޓީއަށް. މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންަތްއތަކާއިބެހޭ ފައިވަނީ ފޮނުއްވާ މިބިލ 

 



 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ފަހުމީ އަޒްހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  8.2

 ބިލު  ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ޕެރޯލްގެ  ޖަލުތަާކއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ) 2013/14 ނަންބަރު

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާއިމެދު ނެގި ވޯޓު 

 ުކޮމިޓީއަށް ސަލާމަތުގެ ފޮނުއްވާފައިވަނީ ަޤއުމީ މިބިލ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  ެޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާުކރެވިފަިއވާ މަސައްކަތްަތއް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.މިއަދުގ 

_____________________ 

 1 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  33 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  32 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  32 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  17 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 2 ނަތީޖާ ވޯޓު 

 މެންބަރުން  34 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  33 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  33 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  17 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


