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 ޖަލްސާ ވަނަ  12އުރުގ  ފުރަތަމަ ދަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 އަންގާރަ ދުވަސް  ،2017އ ޕްރީލް  11 ތާރީޚު:

 1438ރަޖަބު  14 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  09:01ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  10:30 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  11:01 ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  11:24 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  13:30 :ފ ށި ގަޑި

 ަގއި  13:42 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނ ޓް 04ގަިޑއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 74 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ަރއީްސ ޢަބްދު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:ރިޔާސަތު 

 ކުލީހުގ  ނައިބު ރަީއސް މޫސާ މަނިރައްޔިތުންގ  މަޖި                         

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

 "وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم - 
 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން  23މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

 

  

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.އިޢުލާން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ާ3.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

 އްވުން ދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ  
 2017/1/12އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:         

  ާ3.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

 ފާސްކުރ އްވުން. (ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގ  4) އަށް 2017/18/10 ން 2017/18/7 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ

 

 

 

 

 

  ރިޔާސަތުން އަންގަ އ ންގުން  (3)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 އިޢުލާންކުރ އްވުން. ބޭްއވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިާވގޮތްކޮމިޓީތަކުގ  ބައްދަލުވުންތައް          
 ތަން  ގަޑި ކޮމިޓީ 
 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  9:30 ގަވާއިދު ކޮމިޓީ  .1
 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  14:00 ގައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީ  .2

 
 

  ާ4.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

o .ިކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލުތައް ިއޢުލާންކުރ އްވ 
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 އ ސް.އ މް.އ ސް  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
 ކުރި ތާރީޚް 

ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޞް ރަޝީދުގ  ބަދަލުގައި   .1
 27.2.2017 ޖޭ.ޕީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  އ  ކޮމިޓީއަށް ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ 

އޭދަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްގ  ބަދަލުގައި އ    .2
 27.02.2017 ޖޭ.ޕީ ޤައުމީ ތަރައްޤީގ  ކޮމިޓީ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ތާރިޤް ކޮމިޓީއަށް މަހިބަދޫ 

ކާށިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމްގ  ބަދަލުގައި އ    .3
 27.2.2017 ޖޭ.ޕީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީއަށް ކ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ނިޒާރު އިބްރާހީމްގ  ކ ޔޮދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ   .4
ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަށް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރީމް 

 ޙަސަން 
 27.2.2017 އ މް.ޑީ.ޕީ  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

 

 

 މަޖިލީހުގ  ރައީސްގ  މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (5)

  

 

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ްދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު ފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ ،ގައިވާ 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

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

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު އެ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު

 ގޮތުގެމަތިން ވޯޓަށް ދެންނެވުން ގައިވާ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 75 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ،ށްޓަކައިފެށުމަ

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  27 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  25 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 - ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

- 

 މ ންބަރުން  25 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  13 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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  ްގ ްނދިއުމަށް ފާސްވި ބިލުގ  އިބްތިދާއީ ބަހުސް މިައދުގ  ޖަލްސާގައި ކުރިއަށ 

 

  ާ5.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

   ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ަގއި ދިވ ހި ދައުަލތުގ  ނަމުގަިއ،  93ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޖުމްހޫރިއްާޔގ  ޤާނޫނުއަސާސީގ

ވ ރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވ ިރވާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގ  
ހުށަހަޅައި އ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އ  މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގ މަތިން ކަމަށް މަޖިލީހަށް 

އަށް ދިވ ހިރާއްޖ އިްނ " ބޭން އ މ ންޑްމަންޓް ޓު ދަ ބާޒަލް ކޮންވ ންޝަންބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ، "
 ކޮމިޓީއަށް މީދާއި  ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތ އް ނިންމ ުވމަށް އ  މައްސަލައާުގޅޭޢަމަލުކުރުމުގ  މައްސަލަ 

 މައްސަލަ  ފޮނުވުމުގ 

  ވި.ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމ ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  މައްސަލަ ދިރާސާކުރ އްވުމަށް  އ 

 
  ާ5.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

   ވަނަ ާމއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން ލިޔުމުން ހިތަދޫ މ ދު ދާއިރާގ   68ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގަާވިއދުގ

މުހައްމަދު ދީދީ ޖަވާބު ހޯއްދ ވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހަުއިސންގ  އ ްނޑް މ ންބަރު އިބްރާހީމް 
 68އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. ުމހައްމަދު މުއިއްޒަށް ފޮުނއްވި ސުވާލުގ  ޖަވާބު މަޖިލީހުގ  ަގވާއިުދގ  

 ވަނަ  68ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގ  މަތީން ަވޒީރު ފޮނުްއވާފަިއވާ، މަޖިލީހުގ  ަގާވއިދުގ  

މާއްދާގ  )ނ( ގަިއވާ ގޮތުގ  މަތީން އ  ޖަވާބު އ  މ ންބަރަށް ރައްދުކުރ އްވުމަށްފަހު މިއަދުގ  ޖަލްސާގ  
 ޔައުމިްއޔާަގއި އ  ަޖވާބު އުިނިއތުރ އް ނުގ ނ ސް ޝާޢިރުކުާރނ ވާހަކަ ޢިއުލާންކުރ އްވި.

 

 ލު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖ ހޭ ބި  (6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ނަންބަރު  ޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ، ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މ ންބަރު ދާއިރާގ  އުނގޫާފރު ފަރާތުން، ސަރުކާރުގ 

 އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ހިންގުމުގ  ުއޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް ިއދާރީ ދިވ ހިރާއްޭޖގ ) 2010/7

 ބިލުގ  ފުރަތަމަ ކިުޔން އިްއވުން ގ ނައުުމގ 

 

  ާ6.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ޙިލްމީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ސަޢުދު ފަރާތުން، ސަރުކާރުގ
 ޢިމާރާތްކުރުމުގ  ބިލުގ  ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން 
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 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (7)

  ާ7.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ެނަންބަރު ޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު ފަރާތުން، ސަރުކާރުގ 

 އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7

 ބިލު ގެނައުމުގެ

 

 ބަހުސްގ  ވަގުތުގައި ވާހަކަދ އްކ ވި މ ންބަރުން ބިލުގ  

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .1

 ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު މަޑުއްވަރި .2

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .3

 ކާށިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .4

 ހުޅުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ މަނިކު .5

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .6

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު  .7

 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ  .8

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .9

 މަތިވ ރި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު .10

 ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .11

 ހިތަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .12

 ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަނާރާ ނަޢީމްމަކުނުދޫ  .13

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .14

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (8)

  ާ8.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 



 

6 

  ުަގއިާވ  2އަދި  1)ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބ ހޭ ޤާނޫނު( ގ  ޖަދުވަލް  2008/6ޤާނޫނު ނަންބަރ
މުއްދަތު އިތުރުކުރުާމގުޅޭ ަމއްސަލަ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުުމގ  

 ނިންމ ވިގޮތުގ  ރިޕޯޓު 
  ަފުވައްމުލަކު މ ދު ދާއިރާގ  ، ގަވާއިދު ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރު، ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީރިޕޯޓު މ

  މ ންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ޢިއްޒަތްތ ރި 

  ްރިޕޯޓް  އ  ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްވުމަށް އ އްވ ސް މ ންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އ ދިވަޑައިގ ންފައި ނ ތުމުނ
 ގ  ބަހުސް މަރުހަލާ ނިންމާލ އްވި.

 

  ާ7.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 2010/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދާއޫދު  ޖަޢުފަރު  މ ންބަރު  ދާއިރާގ   އުނގޫފާރު  ފަރާތުން، ސަރުކާރުގ  

ގ  ބިލު  ގ ނައުމުގ   އިޞްލާޙު  އަށް( ޤާނޫނު ހިންގުމުގ   އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވ ހިރާއްޖޭގ  )

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ކުރިއަށް ގ ންދިއުން.

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .1

 *ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާީހމްދީދީ .2

 ހުޅަނގު ދާއިރާގ  މ ްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  މާފަންނު .3

 *މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .4

o  ްބިލަށް ބަހުސްކުރ އްވުމަށް އ ދިވަަޑއިގ ންނ ވި މ ންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އ ރުވުމަށްފަހު ބިލުގ  ބަހުސ
 ނިންމަވާލ އްވި.

 

 ވޯޓަށް އ ހުން ވޯޓަށް އ ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް  (9)

  ްއަށް ދިއުމުގ  ކުރިން ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރ އްވި  9.1އ ޖ ންޑާ އައިޓ މ 

 

 އ ސް.އ މް.އ ސް  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
 ކުރި ތާރީޚް 

ދިއްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުލްލަތީފް މުޙައްމަދުގ    .5
 ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަށް ފުނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު 

 هللاއަބްދުއްރަޙީމް އަބްދު 

މިނިވަން 
މުއައްސަސާތަކުގ  
 ކަންތައްތަކާބ ހޭ ކޮމިޓީ 

 27.2.2017 ޕީ.ޕީ.އ މް
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މުލަކު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގ  ބަދަލުގައި   .6
هللا އ  ކޮމިޓީއަށް ހ ންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްޑު 

 ޝާހީދު 
 27.02.2017 އ މް.ޑީ.ޕީ  އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީ 

ޝާހިދު ގ  هللا ހ ންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު  .7
ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަށް މުލަކު ދާއިރާގ  މ ންބަރު 

 އިބްރާހީމް ނަޞީރު 
 27.2.2017 އ މް.ޑީ.ޕީ  ޕ ޓިޝަން ކޮމިޓީ

ކ ޔޮދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްގ    .8
މ ންބަރު އިބްރީމް ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަށް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގ  

 ޙަސަން 
 27.2.2017 ޖޭ.ޕީ ޢާންމު ކޮމިޓީ 

ކ ޔޮދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްގ    .9
ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަށް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރީމް 

 ޙަސަން 
 27.2.2017 ޖޭ.ޕީ ސުލޫކު ކޮމިޓީ

 ޝާހިދު ގ  هللا ހ ންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު  .10
ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަށް މުލަކު ދާއިރާގ  މ ންބަރު 

 އިބްރާހީމް ނަޞީރު 
 1.03.2017 އ މް.ޑީ.ޕީ  އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީ 

މުލަކު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގ  ބަދަލުގައި   .11
هللا އ  ކޮމިޓީއަށް ހ ންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްޑު 

 ޝާހީދު 
 1.03.2017 އ މް.ޑީ.ޕީ  ޕ ޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ހަސަންގ  ބަދަލުގައި އ    .12
 ކޮމިޓީއަށް ކ ޔޮދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

ސަރުކާރު 
މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ 
 މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

 8.03.2017 ޖޭ.ޕީ

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ހަސަންގ  ބަދަލުގައި އ    .13
 8.03.2017 ޖޭ.ޕީ ޢާންމު ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީއަށް ކ ޔޮދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ހަސަންގ  ބަދަލުގައި އ    .14
 8.03.2017 ޖޭ.ޕީ ސުލޫކު ކޮމިޓީ ކޮމިޓީއަށް ކ ޔޮދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

ކާށިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމްގ  ބަދަލުގައި އ    .15
 8.03.2017 ޖޭ.ޕީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީއަށް ކ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ހަސަންގ  ބަދަލުގައި އ    .16
 ކޮމިޓީއަށް ކ ޔޮދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

 ސަލާމަތުގ ޤައުމީ 
 ކޮމިޓީ

 8.03.2017 ޖޭ.ޕީ

ކ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ހުސ އިންގ  ބަދަލުގައި އ    .17
 13.03.2017 ޖޭ.ޕީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީއަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް 

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޘިމް ގ    .18
ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަށް ކުރ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު 

 هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 
 13.03.2017 އ މް.ޑީ.ޕީ  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
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  ާ9.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 

  ުގަިއާވ  2އަދި  1)ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބ ހޭ ޤާނޫނު( ގ  ޖަދުވަލް  2008/6ޤާނޫނު ނަންބަރ

ކޮމިޓީން މައްސަލަ ގަވާއިދު ކޮމިީޓން ދ ގޮަތށް ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގ  މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ

 ؛އ އްސ ވުންވޯޓަށް  ްއވުާމމ ދުފާސްކުރ ނިންމ ވި ގޮތަށް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ާ9.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

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

  ؛ވޯޓަށް އ އްސ ވުން މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމ ދު ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  62 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  44 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  62 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  54 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  03 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  02

 މ ންބަރުން  57 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 މ ންބަރުން  17 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދ އްވި މ ންބަރުންގ  ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މ ންބަރުން  61 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 

  ްނިންމ ވި.އ  ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށ 

 
 .ިއ ޖ ންޑާަގއި އިތުރު މަަސއްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވ 

 

 

 


