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 ސާޖަލް ވަނަ 22ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު  ބުދަ) 2015 އެޕްރީލް 29 ތާރީޚު:

 1436ރަޖަބު  10 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:00 ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި   ގައި  10:01މެންދުރު   ގަޑި: މެދުކަ

 ގައި  13:30މެންދުރު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި  13:37މެންދުރު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް  8ގަިޑއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 68 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ނައިުބ ރައީސް މޫސާ މަނިކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

  

   

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

o "ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم 

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

o ަމެންބަރުން 22ދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއ  

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން  (3)

 

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o :ު2015/1/22/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން ( 4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o  ްހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޓީތައްމިއަދު ބޭއްވުމަށ 

 ީއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ 

 ަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ މިނިވަންމުއައްސަސާތ 

 ާކޮމިޓީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލ  

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޕަބްލިކް  3ގެ ( ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު) 2015/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ގެ ( ހ)ަވނަ މާއްދާގެ  15ސް މީޑިއާގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުުރމަށްޓަކައި، އެ ޤާނޫނުގެ ސަރވި

ދަށުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފުރަތަމަ ގަވަރނިންގ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ 

 މައްސަލަ ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާގުޅޭނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Raees%20office%20letter.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Raees%20office%20letter.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Raees%20office%20letter.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Raees%20office%20letter.pdf


 3 

  ްއްވުަމށް އަށް ޮފނުމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށ

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވި

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި، އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލު ވެހިރާއްޖޭގެދި

 ެއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ ބިލަށް  އ 

 ެކޮމިޓީގެ މެންބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ، ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ އ

 ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު 

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 15އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .2

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .3

 ރިފާޢުهللا ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު  .4

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .5

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .6

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .7

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .8

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .9

 ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދުއުނގޫފާ .10

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއލަޠީފް މުޙައްމަދު .11

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .12

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .13

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .14

 ޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު ތު .15

 

 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 7)
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  ަ5.1މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ިށް ނިންމެވިގޮތަކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ، ވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލުދ 

 އެއްސެވުން؛ފާސްކުރެެެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  66 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  55 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  55 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

  

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
 

 


