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 ސާޖަލް ވަނަ 22ދައުރުގެ  ވަނަ ތިން ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ސް(ދުވަ ބުާރސްފަތި) 2015 ނޮވެންބަރު 26 ތާރީޚު:

 1437 ޞަފަރު 14 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  13:02 މެންދުރު ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  14:30 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  15:00 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  16:29 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  17:00 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  17:57 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  18:31 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  18:54 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 17އިރާއި ގަޑި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 82 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

o "ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم 

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

o  ީމެންބަރުން 25މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ  

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o :ު2015/3/22/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

  ް3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 (ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  3)އަށް  2015/18/69ން  2015/18/67 ނަންބަރު  ޔައުމިއްޔާ 
ޖަލްސާއަށް ހުރި ވަނަ  18ވަނަ ޖަލްސާއިން  16ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  2015އެއީ، 

ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގަިއ ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު  އެ .ޔައުމިއްޔާތައް
ކީ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޔައުމިއްޔާތަކަ އެއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 

 ނިންމެވި ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް 
 

 ކުއްލި މައްސަލަ 
  ެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ކުއްލި  145މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

 އެއް ހުށަހެޅުއްވުންމައްސަލަ

o  ެމެންބަރު ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގ 

ވޯޓަށް  ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ުކއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެްއވުމާމެދު

 އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  50 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  48 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ސްވި * ފާ 

 
 ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 22 އެ މައްސަލައިގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް )ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު( .1

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .2

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުވިލުފުށި ދާއިރާގެ  .3

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .4

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .5

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .6

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .7

 ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް .8

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  .9

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .10

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .11

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .12

 ފަލާޙް  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު .13

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއލަޠީފް މުޙައްމަދު .14

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .15

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .16

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .17

 އިބްރާހީމްއިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .18

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް .19

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .20

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .21
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 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .22

 

  

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 5)

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ުދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2010/7ނަންބަރު ޤާނޫނ(

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ޤަުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން އަލުން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ެގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު،  ،ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީރިޕޯޓު މަ އ

 ޖަމީލް ޢުޘްމާން 

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 8އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .2

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .3

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު  .4

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .5

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .6

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .7

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .8

 

  ް5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ( އަދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާޫނނު) 2006/3ގާނޫނު ނަންބަރ

ގޮތުގެ  ނިންމެވި އިމެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީން ެއ ބިލު ދިރާސާކުރައްވަ 7ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި 

 ުުރިޕޯޓ

 ެނުވ ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް އ ޭު 

 ެމެްނބަރުންގެ  7ބިލު ދިރާސާކުރެއްުވމަށް ހޮއްވެވި  ،ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުއްވައިދެއްވީ އ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރިޔާޟް ރަޝީދު  ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ ،ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 7އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .1
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 ރިޔާޟް هللا މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ  .2

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .3

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .4

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .5

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .6

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .7

 

  ް5.3އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ުކޮމިޓީްނ  އިޖްތިމާޢީ، އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު ) 2000/4ޤާނޫނު ނަްނބަރ

 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ެނުވ ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް އ ޭު 

 ެހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ  ،އްރިރުޤަކޮމިޓީގެ މު އިޖުތިމާޢީ ،ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ އ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 22އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް  .1

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .2

 ޢާރިފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  .3

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .4

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު .5

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .6

 )ދެވަނަ ފުރުސަތު( هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު .7

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު .8

 ފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަުރ އަސްމާ ރަޝީދު މާ .9

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  .10

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް )ދެވަނަ ފުރުސަތު( .11

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ .12

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .13
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 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު .14

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .15

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .16

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  .17

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .18

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްހޯރަފުށި  .19

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .20

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .21

  މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .22

 

  ް5.4އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ުމުޅި  ،ށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ިބލުުނ( އަބެހޭ ގާނޫ  ބިމާދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2002/1ގާނޫނު ނަްނބަރ

 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އަލުން ދިާރސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ެއިވޭ ލިބިފަ ޙްއިޞްލާ 1ބިލަށް  އ 

 ެމަޖިލީހުގެ  ،މުޅި މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރު ،ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުްއވައިދެއްވީ އ

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދު

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 5އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .1

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .2

 އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  .3

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .4

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .5

 

  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި  (6) 

o ި2010/7ގާނޫނު ނަްނބަުރ ، ޚަލީްލ ހުަށހަޅުއްވާފައިވާهللا މެންބަރު ޢަބްދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރ 

ށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ( އަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު)

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ މެދުގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ ނިންމެވި އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  55 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  38 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  12 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  50 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  26 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ވި ސް* ފާ 
 

 

 

 

o  ެ2006/3ގާނޫނު ނަންބަުރ  ،ުހަށހަޅުއްވާފައިވާ ޘްމާންޢު އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލްއިގެމަނަފުށީ ދާއިރާގ 

ގޮތަށް  ނިންމެވި އިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫަނށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ)

 ސެވުން؛ވޯޓަށް އެއްފާސްކުރެއްވުމާމެދު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  57 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  41 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  14 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  55 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 

 

o ެއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވައި، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ކެލާ ދާއިރާގ

)ޢާއިލާއާ ބެހޭ  2000/4ގާނޫނު ނަންބަރު  އްވި ހުށަހެޅުއްވުމުގައިވާ ގޮތަށް،ތާއީދުކުރެهللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ފޮނުވުމާމެދުގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަކަށް 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 
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 މެންބަރުން  57 ޢަދަދު:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން  42 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  04 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  08 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  46 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިުި ފާ * 
 

  ްރިޔާސަތުން ކަމުގައި  ފޮނުވިއްޖެބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް  އެއެގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުޅިގެނ

 ކަނޑައެޅުއްވި 

 

 

o  ުމުޅި  ،ށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ިބލުުނ( އަބެހޭ ގާނޫ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ) 2002/1ގާނޫނު ނަްނބަރ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އަުލން ިދރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަ

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ކުޅުުދއްފުށީ ،އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ށްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙަ

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  57 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  13 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  39 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

  މެންބަރުން  03 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  52 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވިުި ނު* ފާސް 

 

 

o ާ2002/1ގާނޫނު ނަންބަުރ  ،އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުަށހަޅުއްވާފައިވ 

ށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ިބލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންެމވި ގޮތަށް ( އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާޫނނު)

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ފާސްކުރެއްވުމާމެދު 
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  57 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  42 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  13 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  55 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވިުި * ފާސް

 

 

  ިރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.އިތުރު ކަމެއް ނެތުމުން ޖަލްސާގައ 

 

 


