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 ސާޖަލް ވަނަ 23ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު ބުރާްސފަތި) 2015 އެޕްރީލް 30 ތާރީޚު:

 1436ރަޖަބު  11 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:01 ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި ގަޑި:  ގައި  10:30މެންދުރު   މެދުކަ

 ގައި  11:04މެންދުރު  ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި ގަޑި:  ގައި  12:23މެންދުރު  މެދުކަ

 ގައި  13:30މެންދުރު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި  14:30މެންދުރު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 48ގަިޑއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 68 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް މޫސާ މަނިކު 

  

   

 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 :ު2015/1/23/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

  ާ3.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ާފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔ 

  (ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 3) އަށް 2015/18/19 ން 2015/18/17 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ

ވަނަ ަޖލްސާއަށް ހުރި  19ވަނަ ޖަލްސާއިން  17ދައުރުގެ  ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ  2015އެއީ، 
ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގަިއ ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު  އެ. ޔައުމިއްޔާތައް

ޔައުމިއްޔާތަކަކީ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  އެއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 
 ވި ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް ނިންމެ

 

 ންގުން އެ  އަންގާ  ރިޔާސަތުން ( 4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o ްމިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޓީތައ 

 ާކޮމިޓީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލ  

 ީސުލޫކު ކޮމިޓ 

  ީކޮމިޓީއިޖްތިމާޢ 
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  ް4.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވިފައިވާ  ,ގޮތުގެމަތިންވަނަ މާއްދާގައިވާ  128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނޑަށް އަންގަވާފައިވާތީ ނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަ އެ ކޮމިޓީގެ  ،މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަ
 ރެއްވި ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާންކު 128މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ސުންގަޑިތައް

 ކޮމިޓީ  އިޖްތިމާޢީ 

 ސުންގަޑި  ބިލު 

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ  މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ) 2010/8

 އަށް އިޞްލާހުގެނައުމުގެ ބިލު( މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިމުގެ ޤާނޫނު

 2015 އޮގަސްޓު  31

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު  .2
 ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލު 

 2015އޮގަސްޓު  31

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު  .3
އަށް ( ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) 2000/4ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 2015އޮގަސްޓު  31

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން .4
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ބިލު ، އްވާފައިވާ ހުށަހަޅު

 2015އޮގަސްޓު  31

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

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

ެގ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  15ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުުރމަށްޓަކައި، އެ ޤާނޫުނގެ 

ންގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފުރަތަމަ ގަވަރނިންގ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތު

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވައި ނަްނފުޅުތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ 

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ެުމޤައްރިރުމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ، ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ އ ،

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

  ިވާހަކަދެއްކެވި؛މެންބަރު  1އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން .1

 

  ާ5.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 
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ގައި ( ށ)އާއި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  36( ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު) 2015/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ގެ މެންބަުރންގެ ުމސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް " ޕަބްލިކް ަސރވިސް މީޑިއާގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑު"ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނޑައަޅައިދެއްވުމުގެ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު  ކަ

 ެކޮމިޓީގެ ެމންބަރު، ވިލުުފށި ދާއިރާގެ މެންަބރު ރިޔާޟް ޔަތު މާލިއް ،ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްވީ އ

 ރަޝީދު

  ްމެންބަރުްނ ވާހަކަދެއްކެވި؛ 15އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އެކި ފަހަރުމަތިނ 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު  .1

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް  .2

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .3

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .4

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .5

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް  .6

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ  .7

 ދު މުބީން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަ .8

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  .9

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  .10

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  .11

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް )ދެވަނަ ފުރުސަތު( .12

 ޖަީމލް ޢުޘްމާން  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު .13

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  .14

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު )ދެވަނަ ފުރުސަތު( .15

 

  ާ5.3 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ޤައުީމ ، ބިލު ގެނައުމުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު 2 އަށް( ޤާނޫނުލްުޢޤޫބާތު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2014/9 ަނންބަރު ޤާނޫނު

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިާރސާކުރައްވައި އަލުން ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން

 ެއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ ބިލަށް  އ 

 ެގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ، މުޤައްރިރުޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ  ،ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ އ

 އިބްރާހީމް ރިޟާ
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  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 14އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .2

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .3

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .4

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .5

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .6

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .7

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .8

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް .9

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުމަތިވެރި ދާއިރާގެ  .10

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  .11

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .12

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދު .13

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .14

 

  ާ5.4 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިުލ، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ 

  ްއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ މި ބިލަށ 

 ީހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ، މުޤައްރިރުއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ، މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

  މުޙައްމަދު

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 12އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .1

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .2

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދު .3

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  .4

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .5
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 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .6

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  .7

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  .8

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .9

 ރާހީމް ފަލާޙްއިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބް .10

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .11

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .12

 
  ާ5.5 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ، ބޭުރ ( ދ)ވަނަ މާްއދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ސަޢުދި ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް  ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަ

ޙަމީދު ޢައްޔަންކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް هللا ކްރެސްޓްވުޑް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދު. މ

 ދިރާސާކުރައްވައި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓންއެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ެއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ  ށްރިޕޯޓަ އ 

 ެގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ، މުޤައްރިރުޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ، ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ އ

  އިބްރާހީމް ރިޟާ

  ިވާހަކަދެއްކެވި؛ މެންބަރު 1އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

  هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .1

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 7)

  ަ5.1މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ާވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ުއފައްދާފައިވާ  3ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގާނޫނުގެ  ޕަްބލިކް 2015/9ނޫނު ަނންބަރު ޤ

 ވަނަ 14ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަށް މެްނބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި، އެ ގާނޫނުގެ 

/ 2133ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަްށ ދަފްތަރު ަނންބަުރ  މާއްދާގެ )ހ(ގެ ަދށުން ޕަބްިލކް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ މެދު 

 އެއްސެވުން؛ ވޯޓަށް

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 
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 މެންބަރުން  64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

  

o  ުވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ުއފައްދާފައިވާ  3މީޑިއާގެ ގާނޫނުގެ  ސަރވިސް ޕަްބލިކް 2015/9ޤާނޫނު ަނންބަރ

 ވަނަ 14ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަށް ެމންބަރުްނ ޢަްއޔަންކުރުމަށް ޓަކައި އެ ގާނޫނުެގ 

ސަރވިސް މީޑިޔާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަށް މއ. ޕެންޒީ / އަލްފާޟިްލ  މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ޕަބްލިކް

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ އްމަދު ޝާޤިލް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ މެދުމުޙަ

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

o  ުވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ުއފައްދާފައިވާ  3 މީޑިއާގެ ގާނޫނުގެ ސަރވިސް ޕަްބލިކް 2015/9ޤާނޫނު ަނންބަރ

 ވަނަ 14ޓަކައި އެ ގާނޫނުެގ ށް މެްނބަރުން ަޢއްޔަންކުރުމަށްޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަ

ޅ. ނައިފަރު، ަހނދު / އަލްފާޟިްލ ސަރވިސް މީޑިޔާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަށް  މާއްދާގެ )ހ(ގެ ަދށުން ޕަބްލިކް

ވޯޓަްށ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުްނ ދެއްވުމާ މެދު އްލަޠީފް މުޙައްމަދު އިކްރާމް ޢަބްދު

 އެއްސެވުން؛

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:
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 - ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

o  ުވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ުއފައްދާފައިވާ  3މީޑިއާގެ ގާނޫނުގެ  ސަރވިސް ޕަްބލިކް 2015/9ޤާނޫނު ަނންބަރ

 ވަނަ 14ޓަކައި އެ ގާނޫނުެގ ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަށް މެްނބަރުން ަޢއްޔަންކުރުމަށް

ތ. ވިުލފުށީ، ހުސްނުހީނާގެ/  ސަރވިސް މީޑިޔާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަށް  މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަުށން ޕަބްލިކް 

ވޯޓަްށ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ މެދުއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙިލްމީ 

    އެއްސެވުން؛

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

o  ުވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ުއފައްދާފައިވާ  3މީޑިއާގެ ގާނޫނުގެ  ސަރވިސް ޕަްބލިކް 2015/9ޤާނޫނު ަނންބަރ

ވަނަ  14ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަށް ެމންބަރުްނ ޢަްއޔަންކުރުމަށް ޓަކައި އެ ގާނޫނުެގ 

މ. ޕެޓީވިލާ/ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަރވިސް މީޑިޔާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަށް  މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ޕަބްލިކް

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުުހން ދެއްވުމާ މެދު ން ޝާހިދުޝާޔަ

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  49 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ 
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 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

o  ުވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ުއފައްދާފައިވާ  3މީޑިއާގެ ގާނޫނުގެ  ސަރވިސް ޕަްބލިކް 2015/9ޤާނޫނު ަނންބަރ

ނަ ވަ 14ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަށް ެމންބަރުްނ ޢަްއޔަންކުރުމަށް ޓަކައި އެ ގާނޫނުެގ 

، 1903ދަފްތަރު ަނންބަުރ ސަރވިސް މީޑިޔާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަށް  މާއްދާގެ )ހ(ގެ ަދށުން ޕަބްިލކް

ވޯޓަށް  ޔަންކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ މެދުޢައްއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޚަލީލް 

 އެއްސެވުން؛

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

o  ުވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ުއފައްދާފައިވާ  3މީޑިއާގެ ގާނޫނުގެ  ސަރވިސް ޕަްބލިކް 2015/9ޤާނޫނު ަނންބަރ

ވަނަ  14ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަށް ެމންބަރުްނ ޢަްއޔަންކުރުމަށް ޓަކައި އެ ގާނޫނުެގ 

 /ހއ. އިހަވަންޫދ ނޫފަރުސަރވިސް މީޑިޔާގެ ގަވަރނިން ބޯޑަށް  މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ޕަބްިލކް

ވޯޓަށް  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ މެދުމޫދު ޢަލީ އަލްފާޟިލް މަޙް

 އެއްސެވުން؛

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  49 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ 
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 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ަ5.2މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(  36ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގާނޫނު( ގެ  ބްލިކް)ޕަ 2015/9ގާނޫނު ނަްނބަރު 

ގެ ެމންބަރުންެގ މުސާރައާއި '' ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގަވަރނިން ބޯޑު ޕަްބލިކް ''ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނޑައަޅައިދެއްވުމުގެ މައްސަލަ ، ގޮުތގެ ރިޕޯޓުމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި  އިނާޔަތްތައް ކަ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ާފސްކުރެއްވުމާ މެދު

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 

 

  ަ5.3މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

 2014/9ފައިވާ ގާނޫނު ނަްނބަުރ ުހަށހަޅުއްވާގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް 

 ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން  46 ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރު  01 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ަ5.4މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްުކރެއްވުމާމެދު 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން  51 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  51 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 

  ަ5.5މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ދ( ގައިާވ ގޮތުގެ މަތީން މ.  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް ޙަމީދު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި هللا ކްރެސްޓްވުޑް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛  ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން  50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
 

 


