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 ސާޖަލް ވަނަ 7ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2014 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދުހޯމަ ) 2014 އޭޕްރީލް 21 ތާރީޚު:

 1435 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 21 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:531ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 އަށް  11:00 ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ަގއި  11:04 ފެށި ގަޑި:

2 ޖަލްސާ މަޑުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:
 ގައި  12:00

 ގައި  12:113 ފެށި ގަޑި:

 އަށް  1:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ަގއި  1:00 ފެށި ގަޑި:

4 ޖަލްސާ މަޑުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:
 ގައި  1:18

 ަގއި  1:31 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  1:46 މެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
                                                 

 ގަޑި ސްުކރެްއވުމަްށފަހު ފެށިފަޖަލްސާ  ފަހަރެްއގެ މަތިން 2 ޖަލްސާ ފެށުމަށް ބޭނުްނވާ ޢަަދދަށް މެންަބރުން ަވޑަިއގެންަފއިުނވާތީ، -1
 ކޮމިޓީ ބަްއަދލުވުން ކުިރއަށް ގެްނދެުވމަށް މުޅި ަމޖިލިސް އެުކަގއި  -2
 ގެ ކޯަރމް ހަމަުނވުުމން، އަލުން ަމޖިލީުހގެ ޖަްލސާ ކުރިއަށް ގެްނދެވި މުޅި ަމޖިލިސް އެުކަގއި ކޮމިޓީ -3

ނޑުްއވާލެްއވި  -4  ވޯޓަށް އެހުން ފިަޔވައި އެހެން ަމަސއްކަތެއް އެޖެްނޑާަގއި ނެތުުމން، ޖަލްާސ މެދުކަ

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 

 ގެ ދެން މަޖިލީހު

 24އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2014އޭޕްރީލް 

 ދުވަހު ބުރާސްފަތި 
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 މިނެޓް  25ރާއި ގަިޑއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 17މެންބަރުން، ހުސްވަގުތުޮކޅު ފަހުން  34ހުސްވަގުުތކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން  54ދެވަނަ ހުސްވަގުުތކޮޅު ފަހުން ، މެންބަރުން

 

 ޝާހިދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް   

  

 

 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން 
 

 އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ނައިބުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ) 2009/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ފާސްކުރެއްވުން  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ 

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

 ފާސްކުރެއްވުން ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަށް 
>>> 

 ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ  ރައްކާތެރިކޮށް  ތިމާވެށި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 93/4 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ފާސްކުރެއްވުން  ނިންމެވިގޮތަށް  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  ބިލު 
>>> 

ސަރުކާރު ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު 
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުގެ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) 79/31ނަންބަރު 

 ފާސްކުރެއްވުން  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަށް 
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  2014/1/7/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ން ކުރު ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަ  (3)

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  3.2

 ޤަރާރު  ބިލާއި  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  ޖިލީހަށް ރަ (7)

 އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  7.1

 ޚިދުމަތުގެ  މުދަލާއި ) 2011/10 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ބިލުގެ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  އަގުން 
  އިއްވުން  ކިޔުން  ފުރަތަމަ 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (11)

 އަށް ( ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2009/8 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  11.1

 ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  އިޖްތިމާޢީ  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 
  ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ 

 ރައްކާތެރިކޮށް  ތިމާވެށި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 93/4 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  11.2

 ޤައުމީ  ،ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް ( ޤާނޫނު  ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ 
 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ 

 މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު ފުވައްމުލަކު ،ފަރާތުން ސަރުކާރު  11.3

 79/31 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޙަސަން  ރަފީޤް 

 އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  އިމްޕޯޓްގެ  އެކްސްޕޯޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )
 ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ  މުޅި  ،ބިލު ގެނައުމުގެ 

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (12)

)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި  2009/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  12.1

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ 
ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް 

  އެއްސެވުން 
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ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ  މާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން  12.2

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން 
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 ން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު ދުވަ  (3)

 (2014/1/7/އޖ )އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1
 

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިްއޔާ 3.2

o  ާ(ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  5)އަށް  2014/9ން  2014/5 ނަންބަރު  ޔައުމިއްޔ 

o  ީވަނަ ޖަލްސާައށް  5ވަނަ ޖަލްސާ އިން  1ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2014 ،އެއ

ެވބްސައިޓްަގއި ޝާއިުޢކުރުމަށްފަހު  މަޖިލީހުގެތައް ޔައުމިްއޔާ މި. ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް
މި  ،ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން އެްއވެސް މެންބަރަުކ އިޞްާލޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފައިުނވާތީ،

 .ނިންމައިފިން ތަކެއްކަމަށްމަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުިމއްޔާ  ،ތަކަކީ ޔައުމިްއޔާ
 

 ޤަރާރު  ބިލާއި  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހަށް  (7)
 

 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  7.1

 ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް( ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  އަގުން ޚިދުމަތުގެ  މުދަލާއި ) 2011/10

 އިއްވުން  ކިޔުން  ފުރަތަމަ  ބިލުގެ 
 

 ުއަށް( ޤާނޫނު ނެގުމުގެ ޓެކްސް އަގުން ޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި) 2011/10 ނަންބަރު  ޤާނޫނ 

 ގެަނއުމުގެ ބިލު  އިޞްލާޙު

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (11)
 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް ( ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2009/8 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  11.1

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  އިޖްތިމާޢީ 
 

  ،ީއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ުފވައްމުލަކު ދެކުނު މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ
  މަސީޙު މުޙަންމަދުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 

  .މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުޭވ 

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  .1

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .2

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  .3
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 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު  .4

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .5

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  .6

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .7

 އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  ފުވައްމުލަކު .8

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .9

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .10

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .11

 هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު .12

 

  ،ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްެކވުމަްށ އެދިަވޑަިއގެންނެވި މެންބަުރންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ
ވަނަ ( 3)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  75 ަގވާއިުދގެނިންމަާވލެއްވި. އަދި ރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް 

 2009/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު، ަގިއވާ ގޮުތގެމަިތން( ށ)ގެ ދަށުން، އެ މާްއދާގެ ނަންބަރު

 ވަނަ ކިޔުންންތި ގެބިލު ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)
 ވި އިްއވެ

 
 އަށް ( ޤާނޫނު  ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ  ރައްކާތެރިކޮށް  ތިމާވެށި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 93/4 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  11.2

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  ،ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 
 

  ،އިނގުަރއިދޫ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު،  ތަރައްީޤގެޤައުމީ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްީވ
 ޙަމީދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 

  .މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުޭވ 

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .1

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު  .2

 

  ،ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްެކވުމަްށ އެދިަވޑަިއގެންނެވި މެންބަުރންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ
ވަނަ ( 3)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  75 ަގވާއިުދގެރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމަާވލެއްވި. އަދި 

 93/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު މަތިން،ަގއިވާ ގޮުތގެ ( ށ)ދާގެ ގެ ދަށުން، އެ ާމއްނަންބަރު
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 ގެނަުއމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ރަްއކާތެރިކޮށް ތިާމވެށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ)
 އިްއެވވި  ތިންވަނަ ކިޔުން ގެބިލު

 

 ޙަސަން  ރަފީޤް  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރު  11.3

 އަށް ( ޤާނޫނު  އިމްޕޯޓްގެ  އެކްސްޕޯޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 79/31 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ  މުޅި  ،ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 
 

  ،ީމުޅި މަޖިލިްސ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ، މަޖިލީހުގެ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ
 ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް 

 

  .މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުޭވ 

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .1

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .2

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .3

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް  .4

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙަންމަދު  .5

 هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު .6

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .7

 ށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާވަ .8

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  .9

 

  ،ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްެކވުމަްށ އެދިަވޑަިއގެންނެވި މެންބަުރންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ
ވަނަ ( 3)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  75 ަގވާއިުދގެރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމަާވލެއްވި. އަދި 

 ފުަވްއމުލަކު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުމަތިން، ގަިއވާ ގޮތުގެ( ށ)ާދގެ ގެ ދަށުން، އެ މާއްނަންބަރު
 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ޙަސަން ރަފީޤް  މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު
 ގެ ބިލު ގެަނއުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ  އެްކސްޕޯޓް ިދވެހިރާއްޖޭގެ) 79/31

 ިއްއވެވި  ތިންވަނަ ކިޔުން
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 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (12)
 

 މުސާރައާއި  ނައިބުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ) 2009/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  12.1

 ވޯޓަށް  ފާސްކުރެއްވުމާމެދު  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން 
 އެއްސެވުން 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  54 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  35 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  15 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  ގޮސްފައިވާ  ހިސާބަށް ނިންމާ  ވޯޓުން  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ދުވަހުގެ  12.2

 އެއްސެވުން 
 

 11.1-  ުއަށް އިޞްލާޙު ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ) 2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ؛ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  54 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  37 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  07 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  07 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  44 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  23 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 



 9 

 11.2-  ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ) 93/4ޤާނޫނު ނަންބަރ

ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ( ޤާނޫނު 
 ؛ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  54 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  47 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  04 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 11.3-  ްސަރުކާރު ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް ) 79/31ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ( އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު 
 ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަށް 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  54 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  34 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  19 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  53 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ިއެޖެންޑާަގއި އިތުރު އެހެން މަސައްކަެތއް ނެތުމުން، ރިޔާަސތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

______________________ 


