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 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

 ޖަލްސާ ވަނަ 35 ދައުރުގެ ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2010 : ޖަލްސާ

 ) ދުވަސް އާދީއްތަ ( 2010 ٬ އޯގަސްޓް 29 : ތާރީޚު

 1431 ރަމަޟާން 19

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ : ތަން

 ގައި 10:33 ހެނދުނު : ގަޑި ފެށި

 އަށް 13:01 ން 12:00 : ހުސްވަގުތުކޮޅު

 ގައި 13:56 މެންދުރު : ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 23 ގަޑިއިރާއި 2 : ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު ޖަލްސާގައި

 66 ފަހުން ގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 45 ކުރިން ގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު : ހާޒިރީ

 މެންބަރުން

 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ދެން

 އޯގަސްޓް 30 އޮންނާނީ

ވާ ހޯމަ ދުވަހު 2010
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 އިން 35 / 2 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު

: ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން

 ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ) 3 (

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 3.2

 އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން ) 4 (

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް 4.1

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ 128 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 4.2
 ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ
 ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް

 ގަވާއިދުގެ އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިއުލާނުކުރަން 128

 ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ) 7 (

 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 91 މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 7.1
 ގެ ދަށުން ތަސްދީޤް ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް

 ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ( 3 / 2006 ޤާނޫނު ނަންބަރު ފޮނުވުނު
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް 1 އަށް

 ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދެވުން

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، 7.2
 ގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމު

 އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ) 10 (

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުން 10.1

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ) 11 (

 މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 11.1
 ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް

 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް 7 ދިރާސާކުރައްވުމަށް ހޮއްވެވި
ހުށަހެޅުއްވުން
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ( 7 / 2010 ޤާނޫނު ނަންބަރު 11.2
 ވަނަ 1 އަށް ) ޤާނޫނު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ

 އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން
 ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުންް

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ) 12 (

 ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް 12.1
 ވޯޓަށް އެއްސެވުން ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް

އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް ) 13 (
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 ކުރުން ކުރުން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަ ދުވަ ) ) 3 3 ( (

 ) 35 / 2 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު ( އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 3.2

 ޔައުމިއްޔާ ) ޖަލްސާގެ 3 ( އަށް 55 / 2010 ން 53 / 2010 ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު §

 ފެށިގެން ޔައުމިއްޔާއިން ޖަލްސާގެ ވަނަ 25 ދައުރުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ ވަނަ ٬ 2010 އެއީ

 ވެބްސައިޓްގައި މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާތައް މި . ހަމައަށް ޔައުމިއްޔާއާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 27

 ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، އިޞްލާޙެއް މެންބަރަކު އެއްވެސް ކުރުމަށްފަހު ޝާއިޢު

 ގަބޫލުކުރާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މި ގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދުގައިވާ

 ނިންމެވި ޔައުމިއްޔާތަކެއްކަމަށް

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ) 4 (

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް 4.1 4.1

 ގައި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ 10:45 . 1

 ގައި ސަރުކާރު މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 12:00 . 2

 މީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ ގައި ޤައު 12:30 . 3

 ގައިި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ 13:00 . 4

 އި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ ގަ 14:15 . 5

 ތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަ 128 128 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 4.2 4.2

 ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 128 128 އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ

 ގޮތުގެމަތިން ޢިއުލާނުކުރަން ގޮތުގެމަތިން ޢިއުލާނުކުރަން

 ކޮމިޓީ އިންޝުއަރެންސާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ޤައުމީ ސިއްޚީ ފަރުވާގެ

 ޤައުމީ ސިއްޚީ ފަރުވާގެ އިންޝުއަރެންސާބެހޭ ބިލު . 1
2010 ނޮވެމްބަރ 30 : ސުންގަޑި
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 ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީ

 ބިލު ގަސްގަހާގެހި ކަރަންޓީންކުރުމުގެ . 1
 2011 އޭޕްރީލް 30 : ސުންގަޑި

 ބިލާއި ޤަރާރު ބިލާއި ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ) 7 (

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ( ( 7 7 / / 2010 2010 ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނު ނަންބަރު 7.1 7.1

 ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ .. .. އަށް އަށް ) ) ޤާނޫނު ޤާނޫނު

 ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ( 7 / 2010 ޤާނޫނު ނަންބަރު §

 ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު .. އަށް ) ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލުގެ 7.2 7.2

 އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން ފުރަތަމަ ކިޔުން ފުރަތަމަ ކިޔުން

 ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު §

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ) 11 (

 ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހަށް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހަށް 11.1 11.1

 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް 7 7 ދިރާސާކުރައްވުމަށް ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރައްވުމަށް ހޮއްވެވި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް

 ހުށަހެޅުއްވުން ހުށަހެޅުއްވުން

 މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު §

 ރިޔާޒް ރަޝީދު

 މެންބަރަކަށް އަދި 1 ރިޔާސަތުން މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން §

. މެންބަރަކަށް ފުރުސަތު އެރުވި 1 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން،
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 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުންނަކީ؛ §

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު . 1

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު . 2

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން . 3

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު . 4

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު . 5

 އަދި ރިޕޯޓްގައިވާ . މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވާ ނިމުމުން، ރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލެއްވީ §

 ގައިކަމަށް ރިޔާސަތުން 13:30 ނަންތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން އޮންނާނީ މިއަދުގެ

 . އިޢުލާންކުރެއްވި

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ( ( 7 7 / / 2010 2010 ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނު ނަންބަރު 11 11 . . 2 2

 ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން 1 1 އަށް އަށް ) ) ޤާނޫނު ޤާނޫނު

 ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން

 ގެ ނައިބު ތޮއްޑޫ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ، §

 ވަޙީދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ

 އެހެންކަމުން، . މި ރިޕޯޓްގައިވާ ބިލަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވޭ §

 . ރިޔާސަތުން ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެއްވި

 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުންނަކީ؛ §

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް . 1

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ކުޅުދުއްފުށި . 2

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު . 3

މިލަންދޫ ދާއިރާގެެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ . 4
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 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް . 5

 ޢަބްދުއްރަހީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު . 6

 ނާޒިމް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު . 7

 މާވާށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު . 8

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު . 9

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ) 10 (

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުން 10.1 10.1

 . މިއަދަކީ މިބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދަވާ ދެވަނަ ދުވަސް §

 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުން؛ §

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ . 1

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް . 2

 ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު . 3

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ . 4

 . މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވީ §

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ) 12 (

 ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް 12.1 12.1

 އެއްސެވުން އެއްސެވުން

 ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުން ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވީ، §

 7 ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްވުމަށް ހޮއްވެވި

؛ ގައިވާ ނަންތަކަށް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް
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 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް / 1969 ދަފްތަރު ނަންބަރު ‐ ‐ 1 1

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

o ުމެންބަރުން 77 : މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 66 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 64 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ : ‐ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ : ‐ 

o ިމެންބަރުން 64 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ުމެންބަރުން 33 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 . މި ނަން ފާސްވި §

 ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް / މެރިންވިއު . ހ ‐ ‐ 2 2

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

o ަމެންބަރުން 77 : ޢަދަދު މަޖިލީހުގެ ޖުމްލ 

o ުމެންބަރުން 66 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 65 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ : ‐ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ : ‐ 

o ިމެންބަރުން 65 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ުމެންބަރުން 33 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ
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 . މި ނަން ފާސްވި §

 . މި ދެ ނަން ފާސްވުމުން، ދެން ހުރި ނަންތަކަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ނައައްސަވާ §

 އިދާރީ ދާއިރާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 7 / 2010 ޤާނޫނު ނަންބަރު ދެން ވޯޓަށް އެއްސެވީ، §

 ކޮމިޓީން ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު 1 އަށް ) ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

 ފޮނުއްވިގޮތަށް ފަސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް؛

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

o ުމެންބަރުން 77 : މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o ެމެންބަރުން 66 : ޢަދަދު ހާޒިރުވި މެންބަރުންގ 

o ުމެންބަރުން 41 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 21 : ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެން މެންބަރު 02 : ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ 

o ިމެންބަރުން 62 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ުމެންބަރުން 32 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 ބިލު މިހާރު ފާސްވި މި §

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް ) 13 (

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުން 13.1 13.1

 . މިބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވި §

 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުން؛ §

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޙާން ޙުސައިން މަނިކު . 1
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 ބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، ބިލުގެ § §

 އަދި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު . ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވީ

 . ށް ބިލާގުޅިގެން ފަހު ބަސް ވިދާޅުވުމަށް ފުރުސަތު އެރުވި އަ هللا އީވާ ޢަބްދު

 މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެންކަމެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ § §

 . ނިންމަވާލެއްވީ

____________________


