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 ޖަލްސާވަނަ  5އުރުގެ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުަވސްހޯމަ  ،2018 ޖުލައި 2 ތާރީޚު:

 1439 ޝަްއވާލު 18 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި  9:16ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 އަށް  11:03ން  10:30 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 އަށް  13:31ން  11:36 ދެވަނަ ހުސްަވގުތުކޮޅު:

 ގައި  13:51މެންދުރު   ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:       

 މިނެޓް  9ގަިޑއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 46 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  ޙު މުޙައްމަދުސީމަهللا މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރައްޔިތުންގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް މޫސާ މަނިކު  

     

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

 "وااله ومن وصحبه آله وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن اهلل بسم 

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ -

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

  ެމެންބަރުން 22ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއަދުގ 

 
  

 ރުން ކު  އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ު(2018/2/5/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރ 

  
 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

 ބަދަލު އިޢުލާންކުރުން ކޮމިޓީތަކަށް ައއި 4.1

 މަޖިލީހުގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަުކގެ ތަފްސީލު އިޢުލާންކުރުން  4.2

 ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ, ގޮުތގެމަތިން މާއްާދގަިއވާ ވަނަ 128 ަގާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 4.3

 ައޅުގަނޑަށް  ކަނަޑއަުޅއްަވއި ސުންގަޑި  ނިންމަވާނެ  ކޮމިީޓއަކުން އެ މައްސަަލއެއް ފޮނުވިފައިވާ 
 ގޮުތގެމަތިން ާމއްދާަގއިވާ  ނަވަ 128 ަގާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ  ،ސުންގަޑި  ކޮމިޓީގެ  އެ  ،އަންަގވާފަިއވާތީ

 އިޢުލާންކުރުން
 

 ބިލު  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހަށް  (5)

 

މާވަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު  ފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ 5.1
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ( ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯްލެގ ޤާނޫނު) 2013/14ނަންބަރު 

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން 

 
 
 
 

 ބަހުސް  އިބްތިދާއީ  (6)
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 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލަޠީފް  މުޙައްމަދު  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފަރެސްމާތޮޑާ  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ   6.1

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

o  ،ީވަނަ 3ވަނަ ދައުުރގެ  2ގައި ބޭްއވުނު  2018ޖޫން  27އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއވާނ 

 ޖަލްސާގައި 

o  ްއެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފ 

o  .ޭއެ ބިލަށް އެްއވެސް މެންބަރަުކ ވާހަކަވާަފއެއް ުނވ 

 

 ކުޑަކުދިންގެ  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢުޘްމާން  ޖަމީލް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ   2.6

 ބިލު  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޙައްޤުތައް 

o  ،ީވަނަ  3ވަނަ ދައުުރގެ  2ގައި ބޭްއވުނު  2018ޖޫން  27އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއވާނ

 ޖަލްސާގައި 

o  ،ީގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން އެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ 

o  .ޭއެ ބިލަށް އެްއވެސް މެންބަރަުކ ވާހަކަވާަފއެއް ުނވ 

 

 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިބްރާހީމްދީދީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  3.6

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ ) 2016/12

o  ްވަނަ  3ވަނަ ދައުުރގެ  2ގައި ބޭްއވުނު  2018ޖޫން  27އިްއވާފަިއވާނީ، އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުނ

 ޖަލްސާގައި 

o  ،ީފޭދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ 

o  .ޭއެ ބިލަށް އެްއވެސް މެންބަރަުކ ވާހަކަވާަފއެއް ުނވ 

 
 
 
 
 

 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިބްރާހީމްދީދީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  4.6

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ) 2011/17
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o  ،ީވަނަ  3ވަނަ ދައުުރގެ  2ގައި ބޭްއވުނު  2018ޖޫން  27އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއވާނ

 ޖަލްސާގައި 

o ަޅުއްަވއިދެްއވީ، ފޭދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހ 

 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރު  ބިލަށް 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .1

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .2

 ޔާމިން هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .3

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .4

 

 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢުޘްމާން  ޖަމީލް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ   5.6

 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޕާޓީގެ  ސިޔާސީ ) 2013/4

o  ،ީވަނަ  3ވަނަ ދައުުރގެ  2ގައި ބޭްއވުނު  2018ޖޫން  27އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއވާނ

 ޖަލްސާގައި 

o  ،ީގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން އެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ  

o  .ޭއެ ބިލަށް އެްއވެސް މެންބަރަުކ ވާހަކަވާަފއެއް ުނވ 

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (7)

 

 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަނިކު  ޙުސައިން  ނިހާން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިމާލެ   7.1

 މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  ،ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ރިޔާސީ ) 2008/12

 ރިޕޯޓު  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ކަންތައްތަކާބެހޭ 

o  .ޭއެ ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްާލޙެއް ލިބިފައެއް ުނވ 

o  އެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއީވ، މިނިވަން ުމއައްަސސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާެބހޭ ކޮމިޓީެގ

 މެންބަރު، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް 

 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރު  ރިޕޯޓަށް 
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 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .1

 ޔާމިން هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .3

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  .4

 

o  ،ްމާއްދާގެ  އެ ،ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ( 3) ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 75 ގަވާއިދުގެބަހުސް ނިމުމުނ 

 ރިާޔސަތުން ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިުޔން އިްއވި.  ،ގޮތުގެމަތިން ގަިއވާ( ށ)

 
 

 ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލަޠީފް  މުޙައްމަދު  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ 7.2

 މިނިވަން  ،ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ރިޔާސީ ) 2008/12 ނަންބަރު 

 ރިޕޯޓު  ންމެވިގޮތުގެ ނި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ކަންތައްތަކާބެހޭ  މުއައްސަސާތަކުގެ 

o  .ޭއެ ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްާލޙެއް ލިބިފައެއް ުނވ 

o  އެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއީވ، މިނިވަން ުމއައްަސސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާެބހޭ ކޮމިޓީެގ

 ޔާމިން هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަބްދުމެންބަރު، 

 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރު  ރިޕޯޓަށް 

 ޔާމިން هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .2

 

o  ،ްމާއްދާގެ  އެ ،ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ( 3) ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 75 ގަވާއިދުގެބަހުސް ނިމުމުނ 

 ރިާޔސަތުން ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިުޔން އިްއވި.  ،ގޮތުގެމަތިން ގަިއވާ( ށ)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 މިނިވަން  ،ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޢާންމު  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ) 2008/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  7.3

 ރިޕޯޓު  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ކަންތައްތަކާބެހޭ  މުއައްސަސާތަކުގެ 

o  .ޭއެ ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްާލޙެއް ލިބިފައެއް ުނވ 
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o  ،މިނިވަން ުމއައްަސސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާެބހޭ ކޮމިޓީެގ އެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއީވ

 ޔާމިންهللا މެންބަރު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަބްދު

 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރު  ރިޕޯޓަށް 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު  .1

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .2

 

o  ،ްމާއްދާގެ  އެ ،ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ( 3) ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 75 ގަވާއިދުގެބަހުސް ނިމުމުނ 
 ރިާޔސަތުން ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިުޔން އިްއވި.  ،ގޮތުގެމަތިން ގަިއވާ( ށ)

 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (8)

 ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ލަޠީފް  މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަެރސްމާތޮޑާ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  6.1

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

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު 

o ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާބެހޭ ކޮމިޓީއަްށ  މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށ
 ފޮނުވުނު

 ވޯޓު ނަތީޖާ 
 މެންބަރުން  27 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  26 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  26 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  14 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި 
ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ުކޑަކުދިންގެ ގެމަަނފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  ފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ  6.2

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުުމގެ ބިލު

o  ްފޮނުވުނު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ދިރާސާކުރެްއވުމަށ 
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 
 މެންބަރުން  28 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  27 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  27 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  14 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި 
 

ފަރާތުން، ފޭޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސަރުކާރުގެ  6.3

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލު( ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނު) 2016/12

o  ްކޮމިޓީ ފޮނުވުނު  ޤައުމީ ސަާލމަތުގެމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ދިރާސާކުރެްއވުމަށ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 
 މެންބަރުން  28 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  27 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  27 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  14 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި 
 
 

ފަރާތުން، ފޭޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސަރުކާރުގެ  6.4

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު( މަސްުތވާތަެކއްާޗބެހޭ ޤާނޫނު) 2011/17

o  ްކޮމިޓީ ފޮނުވުނު އިޖްތިމާޢީމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ދިރާސާކުރެްއވުމަށ 
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 
 މެންބަރުން  28 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  26 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  26 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  14 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި 
 

 2013/4ފަރާތުން، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުްޘމާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ސަރުކާރުގެ  6.5

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު ގެނައުމުގެ ބިލުއަށް އިޞްލާޙު ( ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު)

o  ްކޮމިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކބެހޭ މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ދިރާސާކުރެްއވުމަށ
 ފޮނުވުނު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 
 މެންބަރުން  28 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  26 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  26 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  14 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި 
 
 

o  ެނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަނިކު  ޙުސައިން  ނިހާން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިމާލ 
 ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ ބިލާއި، ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ރިޔާސީ ) 2008/12

 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލަޠީފް  މުޙައްމަދު  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފަރެސްމާތޮޑާ
 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ބިލު އަދި  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ރިޔާސީ ) 2008/12
ބިލު  3ބިލު، މި  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޢާންމު  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ) 2008/11

 .ދުވަހަކަށް ފަސްކުރެއްވި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެހުން ރިޔާސަތުން އެހެން 



 

9 

 

  ެޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާުކރެވިފަިއވާ މަސައްކަތްަތއް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.މިއަދުގ 

 
______________________ 


