
 1 

. 

 

 ސާޖަލް ވަނަ 5ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2014 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދުއަންގާރަ ) 2014 އޭޕްރީލް 1 ތާރީޚު:

 1435 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:301ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 އަށް  11:00 ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ަގއި  11:03 ފެށި ގަޑި:

 އަށް  1:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ަގއި  1:00 ފެށި ގަޑި:

ނޑުއްވާލެއްވި: 2 ޖަލްސާ މެދުކަ
 ގައި  1:12

 ަގއި  1:27 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  1:42 މެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް  54ރާއި ގަިޑއި 2 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:ޖަލްސާގައި 

 22މެންބަރުން، ހުސްވަގުތުޮކޅު ފަހުން  23ހުސްވަގުުތކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން  55ދެވަނަ ހުސްވަގުުތކޮޅު ފަހުން ، މެންބަރުން

 

                                                 
 މިނެޓަށް ފަސްކުރެއްުވމަށްފަހު ެފށި ގަޑި  30މެންަބރުން ަވޑަިއގެންަފއިުނވާތީ، ޖަްލާސ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ބޭނުްނވާ ޢަަދދަށް  -1

2
 އަށް ޖަލްސާ ފަސްކުރެްއވި  1:30ވޯޓަށް އެހުން ފިަޔވައި އިުތރު އެެހން މަަސއްކަތެއް ެއޖެންާޑަގއި ނެތުުމން،  - 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 

 ގެ ދެން މަޖިލީހު

އޮންނާނެ ޖަލްސާއެއް 

އް ފަހުން ތާރީޚެ 

 އިޢުލާންކުރައްވާނެ 
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 ޝާހިދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް   

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު   

       

 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން 
 

 ފާސްކުރެއްވުން  ނިންމެވިގޮތަށް  ކޮމިޓީން  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލު 
>>> 

 ނިންމެވިގޮތަށް  ކޮމިޓީން  ބިލު  ހުއްޓުވުމުގެ  ފައިނޭންސްކުރުން  ޓެރަރިޒަމަށް  އަދި  ލޯންޑްރިންގ މަނީ 
 ފާސްކުރެއްވުން 

>>> 
 ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 

 އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/7 ނަންބަރު 
 ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން  މަޖިލީހުން  ބިލު  ގެނައުމުގެ 

>>> 
 ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 
 މަޖިލީހުން  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2009/8 ނަންބަރު 

 ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެ، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން 
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  2014/1/5/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ން ކުރު ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަ  (3)

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 ބަހުސް  އިބްތިދާއީ (9)

 ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  9.1

 2010/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އަބޫބަކުރު 

 ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )
 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު 

 ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  9.2

 2009/8 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އަބޫބަކުރު 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (11)

 ،ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު'' ބިލު  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ '' ފޮނުވުނު  އަނބުރާ  11.1

 އެބިލު  ކޮމިޓީން  ދިރާސާކުރެއްވި  ބިލު  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 
  ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި 

 ހުއްޓުވުމުގެ  ފައިނޭންސްކުރުން  ޓެރަރިޒަމަށް  އަދި  ލޯންޑްރިންގ މަނީ  11.2

 ގޮތުގެ  ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ،ބިލު
 ރިޕޯޓް 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  (13)

 ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  9.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 7/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު 

 އަށް ( ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ 
 )ކުރިއަށް ގެންދެވުން( ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  9.2

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2009/8 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ 
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 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (12)

ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ  މާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން  12.1

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން 
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 ން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު ދުވަ  (3)

 (2014/1/5/އޖ )އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 

 ބަހުސް  އިބްތިދާއީ  (9)
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 7/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު 
 

 ިވަނަ  2014ގައި ބޭްއވުނު  2014މާޗް  24 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއވަނީބިލުގެ  މ

   ވަނަ ޖަލްސާގައި 3އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
 

 ަޒީޒް ޖަމާލް ށު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ، މާވ
 އަބޫބަކުރު 

  

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު  .1

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  .2

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .3

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .4

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .5

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .6

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .7

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .8

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  .9

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  .10

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .11

 

  ިނޑުްއވާެލއްވ ނޑައެިޅފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން، މި ބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަ  އިބްތިދާއީ ބަހުސަށް ކަ
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 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (11)
 

 ބިލު  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ،ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު'' ބިލު  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ '' ފޮނުވުނު  އަނބުރާ  11.1

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  އެބިލު  ކޮމިޓީން  ދިރާސާކުރެއްވި 
 

  މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވި ކޮމިޓީެގ
 އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު މެންބަރު ނައިފަރު ދާ

 

  ޭމި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވ 

  

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .1

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .2

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .3

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .4

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  .5

 

  ްމި  ންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހުއެދިވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރު ވާހަކަދެއްެކވުމަށްމި ރިޕޯޓަށ
ވަަނ ( 3)ގެ ( ހ)ަވނަ މާއްދާގެ  75 ަގވާއިުދގެރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެްއވި. އަދި 

 ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން( ށ)ގެ ދަށުން، އެ މާއްދާގެ ނަންބަރު
 ވި އިްއވެ  ވަނަ ކިޔުންންތި ގެބިލު
 

 ސަލާމަތުގެ  ޤައުމީ  ،ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ  ފައިނޭންސްކުރުން  ޓެރަރިޒަމަށް  އަދި  ލޯންޑްރިންގ މަނީ  11.2

 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން 
 

  ،ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ހުޅުހެންވޭުރ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްީވ
 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު 

 

  ްއިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ މި ބިލަށް އެއްވެސ 

  

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .1
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 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު  .2

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .3

 )ދެފަހަރު ވާހަކަދެއްކެިވ(ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا ންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަ .4

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .5

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  .6

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  .7

 

  ްމި  އެދިވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްެކވުމަށ
ވަަނ ( 3)ގެ ( ހ)ަވނަ މާއްދާގެ  75 ަގވާއިުދގެރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެްއވި. އަދި 

 އަދި ލޯންޑްރިންގ މަނީ، ގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން( ށ)ގެ ދަށުން، އެ ާމއްދާގެ ނަންބަރު
 ވި ިއއްވެ  ވަަނ ކިޔުންންތި ގެބިލު  ހުއްޓުވުމުގެ ފައިނޭންސްކުރުން  ޓެރަރިޒަމަށް

 

 މަސައްކަތް  އެހެން  އިތުރު  (13)
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 7/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު 
 

  މި ބިލަށް ވާހަކަދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ އެްއވެްސ މެންބަރަކު އެވަގުތު ޖަލްސާގަިއ
ވަަޑއިގެންނެތުމުންނާއި އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިުނގަންނަވާތީ މި ބިލުގެ ބަހުސް 

ބަރުވެްސ ރިޔާސަތުން ނިންމަވާލެްއވި. އަދި ފަހުބަސް ވިާދޅުވުމަްށ ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ މެން
 ޖަލްސާގައި ވަަޑއިގެންނެތުމުން މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިނަމަވާލެއްވި. 

 
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.2

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2009/8 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 

 ިވަނަ  2014ގައި ބޭްއވުނު  2014މާޗް  24 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއވަނީބިލުގެ  މ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި   3އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

 

  ްމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ، ާމވަށު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ަޖމާލ
 އަބޫބަކުރު 

  

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
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 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް  .1

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  .2

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް  .3

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (12)
 

 ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  ގޮސްފައިވާ  ހިސާބަށް ނިންމާ  ވޯޓުން  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ދުވަހުގެ  12.1

 އެއްސެވުން 
 

 11.1-  ުފާސްކުރުމާމެދު  ނިންމެވިގޮތަށް  ކޮމިޓީން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލ 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  53 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  48 ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ 

 މެންބަރު  1 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ީބިލުވަނަ  6ވަނަ އަހަުރ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2014މި ބިލަކ 

 

 11.2-  ީކޮމިޓީން  ބިލު  ހުއްޓުވުމުގެ  ފައިނޭންސްކުރުން  ޓެރަރިޒަމަށް  އަދި  ލޯންޑްރިންގ މަނ 

 ފާސްކުރުމާމެދު  ނިންމެވިގޮތަށް 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  54 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  53 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން  53 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ީބިލުވަނަ  7ވަނަ އަހަުރ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2014މި ބިލަކ 

 

 9.1-  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ) 7/2010ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު ( އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  54 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  31 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  18 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  5 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ިމި ބިލު ފާސްވުމުން، ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަާލމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވ 

 

 9.2-  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރ

އަށް ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ) 2009/8ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  54 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  45 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  03 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  05 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން  48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ްކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި  އިޖްތިމާޢީމި ބިލު ފާސްވުމުން، ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށ 

 

  ިއެޖެންޑާަގއި އިތުރު އެހެން މަސައްކަެތއް ނެތުމުން، ރިޔާަސތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

______________________ 


