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 ޖަލްސާވަނަ  27ވަަނ ދައުރުގެ ތިންވަނަ އަހަުރގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/3/27/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 (ވަސްދު ޯހމަ) ، 2014 ޑިސެންބަރު 15 ތާރީޚު:

 1436 ޞަފަރު 23 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި 09:01ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

 އަށް  11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 އަށް  13:01ން  12:32 :ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު

ނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:  އަށް  13:32ން  13:14 ޖަލްސާ މެދުކަ

ނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:ޖަލްސާ   އަށް  14:38ން  14:14 މެދުކަ

 އަށް  14:38 :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް  56ގަޑި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 23 ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު: :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 70 ހާޒިރުެވވަަޑއިގަތް ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  މޫސާ މަނިކު ރައީސްނައިުބ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  
    

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 

 

 

 ( އިބްތިދާއީ ބަހުސް 5)
 

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ާޤޫނނު ނަންބަުރ

 އަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާެބހޭ ޤާނޫނު) 2002/1

 

 ިވަނަ އަހަރުގެ  2014ގައި ބޭއްވުނު،  2014ޑިސެންބަރު  10 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  މ

 ވަނަ ޖަްލސާގައި 24ވަނަ ދައުރުގެ ތިން

 

 ިގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދ ،މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީބިލު  މ ުު 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .1

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .2

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  .3

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .4

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .5

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .6

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .7

 މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ  .8

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  .9

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .10

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .11

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު .12

 އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކުމަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  .13

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .14
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 6)

  ް6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

 ުޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު هللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ނިލަންޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫުނ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، މުޅި މަޖިލީުހގެ ކޮމިޓީން  99/2

 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

  ްއިޞްލާޙު ލިބިފައި  2މި ބިލަށ 

 

 ިމުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ 

 

  ުކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްގެ މުޤައްރިރު، ޢާންމު ކޮމިޓީ ،ވީމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްއެ ރިޕޯޓ 

 
  ި؛މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި 2އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 އަޙްމަދުމަނިކުމަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު  .2

 

 ( އިބްތިދާއީ ބަހުސް 5)
 

  ް5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 ާޖިނާއީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތުލުސްޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވ 
 ބިލު އިޖުރާއަތުގެ

 

 ިތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ،މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީބިލު  މ 

  ި؛މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި 12އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .1

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .2

 ނަޢީމްމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ  .3

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .4

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު .5

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .6

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .7
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 ފުރުޞަތު(މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ )ދެވަނަ  .8

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .9

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .10

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު )ދެވަނަ ފުރުޞަތު( .11

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން   .12

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 7)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާޫނނު ނަންބަރ

 ބަލަިއގަތުމާމެދުމަިޖލީހުން  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިާމެބހޭ ޤާނޫުނ( އަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 2002/1

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  69 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ވޯޓުދެއްވި ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  69 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
  

o  ީކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި ތަރައްޤީގެ މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމ 
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 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 7)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ުޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ هللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދ

ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަުރ  އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( 99/2

ތާއީުދކުރެއްވި هللا ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވައި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް އިޞްލާޙަށް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ުޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ هللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދ

( އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ގަލޮޅު އުތުުރ ދާއިރާގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާޫނނު 99/2

ހުށަަހޅުއްވައި ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ތާއީދުކުރެއްވި هللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް އިޞްލާޙަށް 

 

 

o ަސ

ރު

ކާ

ރު

ގެ

 

ފަ

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  23 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  45 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  68 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާހެއްނުވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  24 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  44 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  68 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާހެއްނުވި 
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 99/2ޚަލީލް ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު هللا ރާތުން، ނިލަްނދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނިންެމވިގޮތަށް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ާޤނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީން 

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް ފާސްކުރުމާމެދު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  52 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  16 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  68 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ާ6.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ެ17 ދަުށން، އިޚްތިޔާރުގެ ލިބިދޭ މާއްދާއިން ވަނަ 116 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 ހިނގަމުންދާ  ދަށުން މިނިސްޓްރީތަކުގެ އެ މިނިސްޓްރީތަކާއި، އުފައްދާފައިވާ ފަހުން ގެ 2013 ނޮވެންބަރު

 ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރުމާމެދުކޮމިޓީން  ، ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މަސައްކަތްތަކާ ތަންތަނުގެ

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  17 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރުުު  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  67 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސް * ފާ 

 

  ާ5.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 
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o ާޖިނާއީ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވ 

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް ަބަލއިގަތުމާމެދު މަޖިލީހުން  ބިލު އިޖުރާއަތުގެ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  68 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުުު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  68 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސް 
 

o ިމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވ 

 

  ާވަނަ އިޞްލާޙް( 1) 6.3 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ުގެންގުޅުން އެއްޗެހި  ތޫނު ހަތިޔާރާއި ނުރައްކާތެރި  ބިރުދެއްކުމާއި) 2010/17 ަނންބަރު ޤާނޫނ 

 ހުށަހެޅިަފއިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ށް ބިލަ ގެނައުމުގެ އިްޞލާޙު އަށް( ޤާނޫނު މަނާކުރުމުގެ

 

ދާއިރާގެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ހުށަހަޅުއްވައި  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ތުލުސްދޫ  .1

 ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު  ޢަލީ ޝާޙް މެންބަރު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  45 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  16 ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ 

 ން މެންބަރުުު  04 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  61 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސް 
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މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .2

 މެންބަރު ޢަލީ ޝާޙް ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  16 ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 ން މެންބަރުުު  05 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  59 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސް 

 
ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ  .3

 ޝާޙް ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު  މެންބަރު ޢަލީ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  42 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  16 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރުުު  07 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  58 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސް 

 

 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ  .4

 މެންބަރު ޢަލީ ޝާޙް ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު 
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  16 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރުުު  05 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  59 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސް 

 
ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ  .5

 ޝާޙް ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު  މެންބަރު ޢަލީ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  44 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރުން  16 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރުުު  05 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  60 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  31 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 * ފާސް 

 
ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ  .6

 މެންބަރު ޢަލީ ޝާޙް ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  16 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރުުު  05 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން  59 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސް 

 
ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ  .7

 ޝާޙް ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު  މެންބަރު ޢަލީ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  42 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  15 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރުުު  06 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  57 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސް 

 

o  ުގެންގުޅުން  އެއްޗެހި  ތޫނު  ހަތިޔާރާއި  ނުރައްކާތެރި  ބިރުދެއްކުމާއި ) 2010/17 ނަންބަރު  ޤާނޫނ 

ބިލަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  މަނާކުރުމުގެ 

 ފާސްކުރުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  47 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  17 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރުުު  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  64 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސް 
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 .ިމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
 
 

______________________ 


