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  ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
  

  ޖަލްސާ ވަނަ 22ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2011  :ޖަލްސާ

  )ދުވަސް އަންގާރަ( 2011އޭޕްރީލް  26  :ތާރީޚު

   1432ޖުމާދަލްއޫލާ 22  

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ   :ތަން

   ގައި 9:03ހެނދުނު   :ގަޑި ފެށި

  ގައި 11:05ން  10:30  :އިންޓަވަލް

  ގައި 13:03ން  12:31  :ހުސްވަގުތުކޮޅު

 ގައި 14:29މެންދުރުފަހު   :ނިމުނު ގަޑި

  މިނެޓް 19އި ރާގަޑިއި 4  :ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތުޖަލްސާގައި 

، މެންބަރުން 53މެންބަރުން، އިންޓަވަލް ފަހުން  55އިންޓަވަލް ކުރިން   :ހާޒިރީ

  .މެންބަރުން 67ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު  :ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ

  އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް   

  އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދުވެލިދޫ ދާ  

 

މަޖިލީހުގެ  ދެން

  ،ލްސާއެއް އޮންނާނީޖަ

ވާ  2011 އޭޕްރީލް 27

  ދުވަހުބުދަ 
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  އިން 2011/1/22/އޖ: އެޖެންޑާ ނަންބަރު

  :ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން

  އިޢުލާނުކުރުހުގެ އެޖެންޑާ ދުވަ  )3(

  އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  )4(

  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގްޮތ  4.1

ގައިވާ ) ނ(ގެ  29-2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ   4.2
ގޮތުގެމަތިން، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފުވައްމުލަކު 

މަސީހު މުޙަންމަދުގެ ބަދަލުގައި، هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
އެ ކޮމިޓީއަށް މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

ވާފައިވާތީ، ޕީ ގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުއް.އާރު.ހަމަޖެއްސެވުމަށް ޑީ
  އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ ކަމުގައި  ޢިއުލާންކުރަން

  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  )6(

ދިވެހިރާއްޖެޭގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ( 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު  6.1
) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  62ގެ ) ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ގައިވާ 
 ޖަމްޢިއްޔާއެއެްގ މަދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ

 މެންބަރަކު ކަނޑައަޅާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން،
 އިޖާބަދެއްވައި އިޢުލާނަށް ކުރި އިދާރާއިން މަޖިލީހުގެ ހޮވުމަށްޓަކައި
ންގެ މަޖިލީހުގެ ތުރައްޔި ނަންފުޅުތްައ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލެއްވި
ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގައި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  171ގަވާއިދުގެ 

އިޢުލާނުކުރުމާއި، މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް 
  މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލުހަށް މަޖިލީ  )7(

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު 7.1
އަށް ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
  ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން
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  އިބްތިދާއީ ބަހުސް  )9(

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،   9.1
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރަތަމަ  16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ދައުރު ހިނގާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 144މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެގަވާއިދުގެ ވަނަ  142ގަވާއިދުގެ 

  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

  ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  )10(

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު  10.1
 އަށް) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު

  ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުން ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

  ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  )12(

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް    12.1
  ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްއިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  )13(

މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ   10.1
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރަތަމަ  16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ދައުރު ހިނގާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 144ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެގަވާއިދުގެ  142ގަވާއިދުގެ 

  ގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުންދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ވަނަ މާއްދާގެ
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  ންންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަދުވަ  ))33((

  )2011/1/22/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން   3.1
  

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

  ހަމަޖެހިފައިވާގޮތްމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް     4.1

 ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 30 .1

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ9:30ީ .2

 ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީ 9:30 .3

 ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 11:15 .4

 ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 11:15 .5

 ގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓީ 11:15 .6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ގައި  11:15 .7

 ކޮމިޓީ

 ބައެއް ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އުވާލުމުގެ ބިލުގައި  12:30 .8

 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

 ގައި އްިމތިޔާޒް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 12:30 .9

ޤައުމީ ސިއްޙީ އިންޝުއަރެންސާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ގައި  14:00 .10

 ކޮމިޓީ

 ގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 14:30 .11

 ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތްައތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 14:30 .12

 ގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 20:30 .13

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ) ނ(ގެ  29-2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ    4.2

މަސީހު މުޙަންމަދުގެ هللا ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޕީ .އާރު.މަށް ޑީބަދަލުގައި، އެ ކޮމިޓީއަށް މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ ހަމަޖެއްސެވު

  .ގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވާތީ، އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ ކަމުގައި  ޢިއުލާންކުރަން
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  ްމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށ
ށް ބޭފުޅެއްކަމުން، އަލުން މި މަޤާމަ 1އިޢުލާންކުރުމުން، ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ 

 . އިޢުލާންކުރައްވާފައިރިޔާސަތުން ވަނީ، އިޢުލާންކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަން 
  

  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން )6(
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ( 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު  6.1
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް  )ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  62ގެ ) ޤާނޫނު

 ރައްޔިތުންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ
 އިޢުލާނަށް ކުރި އިދާރާއިން މަޖިލީހުގެ ހޮވުމަށްޓަކައި މެންބަރަކު ކަނޑައަޅާ މަޖިލީހުން

 171ންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތުރައްޔި ނަންފުޅުތައް ފަރާތްތަކުގެ ރިމަތިލެއްވިކު އިޖާބަދެއްވައި
ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކުރުމާއި، މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ 

  ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ
  

  ްކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވީ، ރައްޔިތުންގެ މި ބޯޑަށ
 މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު

 

  ްމި ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވީކަމަށ
 .ރިޔާސަތުން ޢިއުލާންކުރެއްވި

  

  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު )7(
  

 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު  7.1
ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު(

   މަޖިލީހަށް އިއްވުންގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ 
  

  ުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރ
 ބިލު

  

  އިބްތިދާއީ ބަހުސްއިބްތިދާއީ ބަހުސް )9(
  

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   9.1
މާއްދާގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ދައުރު ހިނގާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވަނަ  16ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  144ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެގަވާއިދުގެ  142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
  މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
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  ީބޭއްވުނު މިއަހަރުގެއި ގަ 2011އޭޕްރީލް  13މިބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނ 
ި 18ފުރަތަމަ ދައުރުގެ   ވަނަ ޖަލްސާގައި

 

  ުމި ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދ
 މަޚްލޫފްް

 

 ަގަޑިއިރު 3އެޅުއްވީ މިބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑ 
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު  .1

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް .2

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .3

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .4

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .5

 މުޙަންމަދު ރިޔާޒްދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .6

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .7

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު .8

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ .9

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް .10

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .11

 

  ާގަޑިއިރު ހަމަވުމުން، މިބިލުގެ ބަހުސް  1އިބްތިދާއީ ބަހުސަށް ކަނޑައެޅިފައިވ
 . ނިންމަވާލެއްވީ

 

  ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްނުނިމިހުރި މަސައްކަތް )10(
  

 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު  10.1
  ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުން ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ(

  
  ާވަނަ ދުވަސް  2މިބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަވ 
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 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 
 

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް .1

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .2

 ޢާރިފްވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  .3

 ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް .4

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޙާން ޙުސައިން މަނިކު .5

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .6

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބުަރ އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .7

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .8

 މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ .9

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ .10
 

  ުބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތ
ފުރުސަތު  މަށް ރިޔާސަތުންއެރުވުމަށްފަހު، ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވު

 . އެރުވި
 

 ެއިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިމުނުކަން އިޢުލާންކުރެއްވި އަދި މި ބިލުގ 
 

  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްއިތުރު އެހެން މަސައްކަތް )13(
  

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ     9.1
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ދައުރު ހިނގާ މުއްދަތު  16ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  144ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެގަވާއިދުގެ  142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
  ގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުންމާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

  
 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .1

 މަޢުޞޫމްهللا މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާއިރާގެ  .2

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ .3

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4
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 )ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ(މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .5

 

  ްމި ޤަރާރުގެ ބަހުސް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމަށްޓަކައި ވޯޓަށ
 . މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

  

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

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް     12.1
  އެއްސެވުން

  ުގައިވާ،  10.1ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވީ،  ,ނިމުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިންމިއަދ
 ނަންބަރު ޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު
މަޖިލީހުން  ބިލުު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 99/2

 ގެންދެވުމާމެދު؛ކުރިއަށް 
 

  ވޯޓު ނަތީޖާ
  މެންބަރުން 67 :ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  މެންބަރުން 42  :ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  މެންބަރްުނ 14  :ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  ްނމެންބުަރ 07  :ޢަދުަދ މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވިކަމަށްބޭނުންނުވާވޯޓުދޭްނގޮތަކަށްވަކި
  މެންބަރުން 56 :ޢަދުަދމެންބަރުންގެބައިވެރިވިވޯޓުގައި

  މެންބަރުން 29 :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
 ފާސްވި*
 

  ެކޮމިޓީއަށް  އިޤްތިޞާދީމި ބިލު ފާސްވުމުން، ރިޔާސަތުން ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގ
 .ފޮނުވަން ނިންމައި، އެކަން އިޢުލާންކުރެއްވި

  

  ))ކުރިއަށް ގެންދެވުންކުރިއަށް ގެންދެވުން((  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްއިތުރު އެހެން މަސައްކަތް )13(
  

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   9.1
ދައުރު ހިނގާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރަތަމަ  16ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  144ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެގަވާއިދުގެ  142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
  ގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުންމާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .1
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 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ .2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .3

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު .4

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .5

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން .6

 )ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ( ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ .7

  

 ީޖަލްސާގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ރިޔާސަތުން ނިންމަވާލެއްވ . 

 

  


