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  ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
  

 ޖަްލސާ  ވަނަ 35ދަުއރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަަހރުގެ 0202 ޖަލްސާ:

 ދުަވސް(އާދީއްތަ )، 0202 ޯއގަސްޓް 02 ތާރީޚު:

 0340 ރަމަޟާން 02 

 
 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ެގ  ތަން:

 ގައި  02:44ހެނދުނު  ގަޑި:ފެށި 

 އަށް  00:10ން  00:11 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ގައި  13:56މެންދުރު  ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް  00ގަޑިިއރާއި  0 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:ޖަލްސާގައި 

 66ފަހުން  ގެ ހުސްަވގުތުކޮޅު، މެންބަރުން 45 ކުރިން  ގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:

 މެންބަރުން

 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް  ދެން 

އޯގަސްޓް  01އޮންނާނީ 

 ވާ ހޯމަ ދުވަހު  0101
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 އިން  0202/0/43އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު: 

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   ( 4)

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  4.0   

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  4.0   

 އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން   ( 3) 

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް 3.0   

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  001ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  3.0
ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ 
ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް 

ގަވާއިދުގެ  އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިއުލާނުކުރަން  001

 ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި    ( 7)

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  0101/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  7.0
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް .. ވަނަ 

ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ 
 ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  7.0
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން 

 އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  ( 02)

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުން  02.0

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން   ( 00)

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުން  00.0
ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް  7ދިރާސާކުރައްވުމަށް ހޮއްވެވި 
 ހުށަހެޅުއްވުން 
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  0101/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  0010
ވަނަ  0ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 

އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން 
 ވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުންްް ރިޢާޔަތްކުރެއް 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން   ( 12)

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް  12.1
 ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް   ( 04) 
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  ކުރުން ކުރުން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަދުވަ  ((44))

 (0202/0/43އޖ/ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުްނ )އެޖެންޑާ ނަންބަރު: 4.0  

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްުކރުން  4.0 

  ުޔައުމިއްޔާ ( ޖަލްސާގެ 0)އަށް  0101/33ން  0101/30ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރ 

 ފެށިގެން  ޔައުމިއްާޔއިން ޖަްލސާގެ ވަނަ 03 ދަުއރުގެ ދެވަނަ ައހަރުގެ  ވަނަ 0202 ،އެއީ

 ވެބްސައިޓްގައި  މަޖިލީހުގެ ޔައުމިްއޔާަތއް މި. ހަމައަށް ޔައުމިްއޔާއާ ޖަލްާސގެ ވަނަ 07

 ހުަށހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، އިޞްާލޙެއް މެންބަަރކު އެއްވެސް  ުކރުމަށްފަހު ޝާއިޢު

 ގަޫބލުކުރާ  ރިޔާސަތުން މަޖިީލުހގެ ޔައުިމއްޔާތަކަކީ މި ގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދުގަިއވާ

 ނިންމެވި  ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް 

 

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން   (4)

  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް   މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައްމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް  110110

 ގަިއ މުޅި މަޖިލީުހގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ  14:41 .1

 ގަިއ ސަުރކާުރ މަސްޢޫލިއްޔަުތ އަދާުކރާ މިންަވރު ަބލާ ކޮމިޓީ  12:44 .2

 މީ ަސލާމަތު ކޮމިޓީ ގަިއ ޤައު 12:34 .3

  މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކާ ބެޭހ ކޮމިޓީގަިއްި  13:44 .4

 ިއ މުޅި މަޖިލީުހގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ ގަ 14:11 .1

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް   001001ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ   110110

  ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ   001001އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

  ގޮތުގެމަތިން ޢިއުލާނުކުރަން ގޮތުގެމަތިން ޢިއުލާނުކުރަން 

  

 ކޮމިޓީ  ޤައުމީ ސިއްޚީ ފަރުވާގެ އިންޝުއަރެންސާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި 

 ޤައުމީ ސިއްޚީ ަފރުވާެގ އިންޝުައރެންސާބެޭހ ބިލު  .1

 2414ނޮވެމްބަރ  34 :ސުންގަޑި  

 ކޮމިޓީ  އިޤްތިޞާދީ
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 ބިލު  ގަސްގަހާެގހި ަކރަންޓީންކުރުުމގެ .1

 2411އޭޕްރީްލ  34 :ސުންގަޑި  

 

  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު   (7)

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ   77//01010101ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނު ނަންބަރު   710710

ޤާނޫނު( އަށް .. ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ޤާނޫނު( އަށް .. ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ 

  ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން 

  ިދވެިހރާއްޖޭެގ އިާދީރ ދާިއރާތަްއ ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުްނ  0101/7ޤާނޫނު ނަންބަުރ(

  ވަަނ އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ިބލު ..ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 

 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލުގެ   710710

  ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން 

  ުގެވެށި އަނިާޔ ުހއްޓުވުމުެގ ބިލ 

 

  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން   (11)

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހަށް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހަށް ހިޔުމަން ހިޔުމަން   00100010

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް   77ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްވުމަށް ހޮއްވެވި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްވުމަށް ހޮއްވެވި 

  ހުށަހެޅުއްވުން ހުށަހެޅުއްވުން 

  ،ުވިލުފުިށ ދާއިާރގެ މެންބަުރ މި ރިޕޯޓް މަޖިީލހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެްއވީ، ކޮމިޓީެގ މުޤައްިރރ

  ރިޔާޒް ރަޝީދު 

  

  ްމެންބަރަކަށް އަިދ  0ރިޔާސަތުން މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެްއކެވުމަށް ކޮންމެ ސިޔާީސ ޕާޓީއަކުނ

  މެްނބަރަކަށް ފުރުސަުތ ެއރުވި.  0ވަކި ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްނުވާ މެންަބރުންގެ ެތރެއިން، 

  
  
  

  ވާހަކަދެއްެކވި މެންބަރުންނަކީ؛  
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 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .1

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .2

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .3

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .4

 ވިލުފުށި ދާިއރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .1

  

  މެންބަރުން ވާަހކަދައްކަާވ ނިމުމުން، ރިޕޯޓްެގ މަސައްކަްތ ނިންމަވާލެއްވީ. އަިދ ރިޕޯްޓގައިާވ

ަގއިކަމަށް ރިޔާސަތުްނ  00:01ނަންތަކަށް ވޯޓަްށ ެއއްސެވުްނ އޮންނާީނ މިއަދުެގ 

  އިޢުލާންކުރެްއވި.  

  

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް   77//01010101ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނު ނަންބަރު   0000..00

ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން   00ޤާނޫނު( އަށް ޤާނޫނު( އަށް 

  ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން 

  ،ީގެ ަނއިބު ޮތއްޫޑ ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮިމޓީގެ މުޤަްއރިރު މި ރިޕޯްޓ މަޖިލީހަްށ ހުށަހެޅުއްވ

  ވަޙީދު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަީލ 

  

  ،ްމި ރިޕޯޓްގަިއވާ ބިލަްށ އެްއވެސް މެންބަަރކު އިްޞލާޙު ހުަށަހޅުއްވާފައެއް ނުވޭ. އެހެންކަމުނ

    ރިޔާސަތުން ރިޕޯޓަށް ާވހަކަދެއްެކވުމަށް ފުރުސަުތ ހުޅުވާެލއްވި. 

  

  ވާހަކަދެއްެކވި މެންބަރުންނަކީ؛  

  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް .1

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ކުޅުދުއްފުށި .2

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޢލީ ވަހީދު  .3

ްެ މެންބަރު ޢަީލ ރިޒާ  .4  މިލަންދޫ ދާއިާރގެ

 މާމިގިލި ދާިއރާގެ މެންަބރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  .1
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 ޢަބްދުއްރަހީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .6

 ނާޒިމްމަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  .7

 މާވާށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .8

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު .9

 

  ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް   (14)

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުން   01100110

 .ްމިއަދަކީ މިބިލުެގ ބަހުސްުކރިއަށް ގެންދަވާ ެދވަނަ ދުވަސ  

  

 ވާހަކަދެއްެކވި މެންބަރުން؛   

  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ .1

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަުރ އިބްާރހީމް މުްއޠަލިބް  .2

 ޢަބްދުްއރަޙީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަބްދު .3

 މައްޗަންގޮޅި އުތުުރ ދާިއރާގެ މެންަބރު މާިރޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  .4

 

  .ީނޑުއްވާެލއްވ   މި ބިލުގެ މަަސއްކަތް ވޯޓަށް ެއހުމަށް ުހރި ކަްނކަމަށް ވޯޓަްށ އެހުމަށް މެދުކަ

 

  ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން   (12)

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް   00100010

  އެއްސެވުން އެއްސެވުން 

  ،ީހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުްނ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވ

 7ޢައްޔަނުކުރެްއވުމަށް މަޖިލީހަްށ ހުަށހަޅުއްވާފައިާވ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާުކރައްވުމަްށ ހޮްއވެިވ 

  ؛ަގއިވާ ނަންތަކަށް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް
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   އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް / 1969ދަފްތަރު ނަންބަރު   --11

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
  

o :ުމެންބަރުން  77 މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o :ުމެންބަރުން  66 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o :ުމެންބަރުން  63 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o :ުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ - 

o  ިކަމަށް  ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން  ގޮތަކަށް  ވަކ  

o ެޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ - 

o ިމެންބަރުން  63 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o :ުމެންބަރުން  44 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 

 .ިމި ނަން ފާސްވ  

  

   ހ. މެރިންވިއު/ ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް   --22

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
  

o  ަމެންބަރުން  77 ޢަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލ 

o :ުމެންބަރުން  66 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o :ުމެންބަރުން  63 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o :ުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ - 

o  ިކަމަށް  ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން  ގޮތަކަށް  ވަކ  

o ެޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ - 

o ިމެންބަރުން  63 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o :ުމެންބަރުން  44 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 

 .ިމި ނަން ފާސްވ  
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 .ާމި ދެ ނަން ފާސްވުމުން، ދެން ހުިރ ނަންތަކަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ނައައްަސވ  

  

 ،ީއިދާރީ ދާއިރާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 0101/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދެން ވޯޓަށް އެއްެސވ

ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން  0އަށް ( ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

  ފޮނުއްވިގޮތަށް ފަސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް؛

  

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
  

o :ުމެންބަރުން  77 މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o  ަމެންބަރުން  66 ދަދު:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢ 

o :ުމެންބަރުން  41 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o :ުމެންބަރުން  21 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o  ިކަމަށް  ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން  ގޮތަކަށް  ވަކ  

o ެން މެންބަރު  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ 

o ިމެންބަރުން  60 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o :ުމެންބަރުން  40 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 

  ިބިލު މިާހރު ފާްސވި މ  

  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް   (13)

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުން   00100010

 .ިމިބިލުގެ ބަހުްސ ުކރިއަށް ގެންދެވ  

  

  ވާހަކަދެއްެކވި މެންބަރުން؛  

  

  ވިލިމާފަންނު ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ނިޙާްނ ޙުސައިން ަމނިކު .1
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   ބިލަށް ާވހަކަދައްަކވަން އެދިވަޑައިގެންނެިވ މެންބަރުންނަްށ ފުރުސަތު ެއރުވުމަށްފަހު، ބިލުެގ

ބަހުސް ނިންމަވާެލއްވީ. އަިދ ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު ގަލޮުޅ އުތުުރ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އީާވ 
  ށް ބިާލގުޅިގެން ފަހު ަބސް ވިދާޅުވުމަށް ުފރުސަތު އެރުވި. އަهللاޢަބްދު

  

   މިއަދުގެ ޖަްލސާެގ އެޖެންޑާގަިއ އިުތރު އެހެންކަމެްއ ނެތުމުން ރިޔާސަތުްނ ޖަލްާސ
  ނިންމަވާލެއްވީ. 

   
____________________ 


