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 ޖަލްސާވަނަ  21ވަނަ އަހަުރގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/2/21/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ވަސް(ދު ހޯމަ) 2014 އޮަގސްޓް 11 ތާރީޚު:

 1435 ޝަްއވާލް 15 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:00ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

 އަށް  13:31ން  12:32އަިދ  އަށް 11:03ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ގައި  14:31މެންދުރުފަހު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 59ގަިޑއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 29 :އިރުޖަލްސާ ފެށުނު :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 75ހާޒިރުެވވަަޑއިގަތް ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   

 

 
 

 
 
 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 

 
 ސުވާލު  (1)

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ:  

  ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 ؛ސުވާލުޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާ ކުރައްވާ 

o  ކުރިނބީގެ ބަނދަރު ރައީސް ޔާމީންގެ ވަޢުދާއި އެއްގޮތަށް އަދި ކުރިނބީގެ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަްށ
ކުރެވިގެން އުޅެނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ އަދި ހަމަ ނެއްލައިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ދިގުނު  އެ ބަނދަރު 

 މަޑުޖެހިފައިވަނީ ކީއްވެތޯ؟

  ިމެންބަރުން މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުެރއްވި. އެ މެންބަރުންނަކީ؛ 18އިތުރު ސުވާުލކުރުމުގެ ވަގުުތަގއ 

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .2

 ޚަލީލް هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދު .3

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .4

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން  .5

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .6

 ރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއި .7

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .8

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .9

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު .10

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .11

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ .12

 އްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދު .13

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  .14

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .15

 އަޙްމަދުهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .16
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 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ .17

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް .18

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (2)

  ް9.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ:  

  ެޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދޮންމަނިކު  ޙުސައިންމަނިކު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ .ތ ފަރާތުން  ސަރުކާރުގ 
 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ފުލުހުންގެ ) 2008/5 ނަންބަރު 

o  ެވަނަ އަހަރުގެ  2014ގައި ބޭއްވުނު،  2014ޖޫން  17 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގ 

 ޖަލްސާގައިިިިިވަނަ  3ދައުރުގެ ދެވަނަ 

o  ުގުރައިދޫ.ތ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްވީމި ބިލ 
ިު  ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ދޮންމަނިކު

o  ެއެ މެންބަރުންނަކީ؛ މެންބަރުން މި ބިަލށް ވާހަކަދެއްކެވި. 10ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ބިލުގ 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .2

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .3

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .4

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ .5

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ .6

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .7

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .8

 ައޙްމަދު ނާޝިދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .9

 ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން .10

 

  ިނުޑއްވާެލްއވ  ޖަލްސާގެ ހުސްަވގުތުކޮޅަށް މިިބލުގެ ބަހުސް މެދުކަ
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  މަސައްކަތް  ނުނިމިހުރި  (3)

  ް10.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ : 

  ެނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ރަޝީދު އަސްމާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު  މާފަންނު  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގ 
ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  މަނާކުރުމުގެ  ހުއްޓުވުމާއި  ކޮރަޕްޝަން ) 2000/2

 ގެންދެވުން 

o  ާވަނަ ދުވަސް 2މިއަދަކީ މި ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަވ 

o  ްވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  .1

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .2

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .3

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .4

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަުރ އަސްމާ ރަޝީދު  .5

 

 ަކަދައްކަަވއި ނިމުމުން ބަހުސް ނިންމަވާލެްއވިމިބިލުގެ ބަހުސްގައި އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން ވާހ 

 

 ( ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 4)

  ް11.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

  ެމަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ދަށުން  ގެ ( ރ) މާއްދާގެ  ވަނަ  129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގ 
 އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ދިރާސާކުރައްވައި ސަރުކާރު  މައްސަލަ  ފޮނުއްވާފައިވާ  ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި  ރުހުން 

 ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ  ކޮމިޓީން  ބަލާ  މިންވަރު 

o ިސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ  ވީ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއް މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފްކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤަްއރިރު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކޮމިޓީގެ 

o  ްމެންބަރުން ވާހަކަެދއްކެވި. އެމެންބަރުންނަކީ؛ 3މިރިޕޯޓަށ 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ. 1

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެްނބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް . 2

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙުސައިން މުޙައްމަދު. 3
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  ް11.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

  ެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޢާންމުންގެ ( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  158ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ
ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، މަޖިލީހުން ކުރި އިޢުލާނަށް 

ވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން އިޖާބަދެއްވައި ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތައް މިނި 
 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

o ިނަިއބު  މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކަންތަކާބެހޭ ހުށަހަުޅއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ
 ިު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްމުޤައްރިރ

o  ްމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި. އެމެންބަރުންނަކީ؛ 3މިރިޕޯޓަށ 

 ވިިިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .1

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .2

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު  .3

 

  ް11.3އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

 " ުޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓ
ސަޕްލިމެންޓިންގ ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން " )އެސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރަން 

 ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ އިން ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ( އަގެއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް 
 ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް  ޤައުމީ 

o ިޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫ  ހުށަހަޅުްއވައިދެއްވާނީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ
 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

o މިރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވީ އެންމެ މެންބަރެއް. އެއީ؛ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. 1

 

  ް11.4އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

  ެގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ބޭރު ( ދ)ވަނަ މާއްދާ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ
ސަފީރުކަމަށް ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޗައިނާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ 

ދެކެނަންފަރުގެ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ޢައްޔަންކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް . ގ
އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން 

 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 
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o ިޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫ  ހުށަހަޅުްއވައިދެއްވާނީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ
 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

o  ްމެންބަރުން ވާހަކަެދއްކެވި. އެމެންބަރުންނަކީ؛ 2މިރިޕޯޓަށ 

 . ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކ1ު

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން . 2

 

 ( ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 5)
 

  ް10.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

  ެނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު  އަސްމާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު  މާފަންނު  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގ 
ބިލު މަޖިލީހުން  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  މަނާކުރުމުގެ  ހުއްޓުވުމާއި  ކޮރަޕްޝަން ) 2000/2

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް  ބަލައިގަތުމާމެދު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  72 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  72 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 

 

 

 

  ް11.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ : 

  ެގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވަޒީރުންގެ ( ނ) މާއްދާގެ  ވަނަ  129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގ
މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި، 
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ވޯޓަށް  ދު ގ. މަނާމު، ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ޝަކީލާއަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާމެ 
 އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  61 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  72 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ް11.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

  ެގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޢާންމުންގެ ( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  158ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ
ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، މަޖިލީހުން ކުރި އިޢުލާނަށް 
އިޖާބަދެއްވައި ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކޮމިޝަނަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ޙަންނާން އަޙްމަދު ކަނޑައެޅުމާމެދު ގޮތުގައި، ގ. އަސްމަހި، ޢަބްދުލް 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  44 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  18 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރު  12 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  62 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ް11.3އެޖެންޑާ އައިޓަމ : 
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 " ްއެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސ
ސަޕްލިމެންޓިންގ ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން " )އެސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރަން 

 ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ އިން ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ( އަގެއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް 
 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޓަކައި އިތުރަށް ދިރާސަކުރެއްވުމަށް 

 އެއްސެވުން؛ އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާމެދު ވޯޓަށް 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  70 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  04 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ާ11.4އައިޓަމް  އެޖެންޑ : 

  ެގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޗައިނާއަށް ( ދ)ވަނަ މާއްދާ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަށް، ގ. ދެކެނަންފަރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް  ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  70 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  04 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  70 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  36 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 ( އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 6)

 

  ް9.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ : 

 ާޤާނޫނު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ
 ގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  2008/5ނަންބަރު 

o  ްވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .1

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .2

 އަޙްމަދުމަނިކުމަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު  .3

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .4

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ )ދެވަނަ ފުރުސަތު(

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް . 5

 
 ޭމި ބިލުގެ ބަހުސް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ނުނިމ 

 

 ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި  ،ވަގުތު ހަމަވުމާއެކުމިއަދުގެ 

 

______________________ 


