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 ޖަލްސާ ވަނަ 19ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދުއަންގާރަ ( 2013 ޑިސެމްބަރު 24 ތާރީޚު:

  1435 ޞަފަރު 21 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 0F19:33 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި:

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:02 ފެށި ގަޑި:

11:17 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: 1F

 ގައި 2

 ގައި 1:30 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 1:40މެންދުރު  ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 22ގަޑިއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 9ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން ، މެންބަރުން 36ވަގުތުކޮޅު ކުރިން ސްހު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 63މެންބަރުން. ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން 

 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ނާޒިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު  

    

         

 

                                                 
 މިނެޓަށް ފަސްކުރެއްވި 30ޖަލްސާގެ ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ  -1
 ފަސްކުރެއްވިއެޖެންޑާގައި ވޯޓަށް އެހުން ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ވޯޓަށް އެހުމާ ހަމައަށް ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ  -2

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 2013ޑިސެމްބަރ  25 

 ދުވަހުބުދަ ވާ 
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

 ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު ބަޖެޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2014 އޮފީހުގެ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ

 ޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުންރިޕޯޓް، ކޮމި

<<< 

)'' ނާކާ( ޕެސިފިކް ދަ އެންޑް އޭޝިއާ އިން ސެންޓަރސް އެކްއަރކަލްޗަރ އޮފް ނެޓްވަރކް ދަ ފޮރ އޯގަނައިޒޭޝަން''

 ގޮތެއް އެކަމުގައި ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަ ބައިވެރިވުމުގެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ގައި

 ،ފާސްކުރައްވާފައިވުމާއެކު ކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީ މަށްފޮނުއްވު މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ކަނޑައެޅުއްވުމަށް

)'' ނާކާ( ޕެސިފިކް ދަ އެންޑް އޭޝިއާ އިން ސެންޓަރސް އެކްއަރކަލްޗަރ އޮފް ނެޓްވަރކް ދަ ފޮރ އޯގަނައިޒޭޝަން''

 ބައިވެރިވުމަށް ފާސްކުރެއްވުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގައި
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  އިން 2013/3/19އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.1

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(

 އަމީން އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ

 އިއްވުން ކިޔުން

 މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.2

 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޙަސަން ރަފީޤް މުޙަންމަދު

) ޤާނޫނު ނެގުމުގެ ޓެކްސް އަގުން ޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި( 2011/10

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް

 ޖަމާލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.3

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު

 ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ

 އިއްވުން ކިޔުން

 ޖަމާލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.4

 78/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު

 ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ ރާއްޖޭންބޭރަށް އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ(

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ނެގުމާބެހޭ ޗާޖް ސަރވިސް އެއަރޕޯޓް އަތުން

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ އުމުގެގެނަ

 ޖަމާލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.5

 2009/11 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު

 ނައިބުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި(
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 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ އެހެނިހެން މުސާރައާއި

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް މާލިއްޔަތު  2014އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  11.1

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

''އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ ދަ ނެޓްވަރކް އޮފް އެކްއަރކަލްޗަރ  11.2

ސެންޓަރސް އިން އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް (ނާކާ)'' ގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިވެހިރާއްޖެއިން 

  ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ
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 ންއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުހުގެ ދުވަ )3(

 )2013/3/19އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.1

 

 ގައި މިނިވަންމުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 11:15 .1

 ގައި އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީ 11:15 .2

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 14:00 .3

 ގައި ސުލޫކު ކޮމިޓީ 14:00 .4

 ގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީ  14:30 .5

 

  ެސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ގައިވާ،  7.5މިއަދުގެ އެޖެންޑާގ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ( 2009/11މާލް އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޖަ

އަށް އިޞްލާޙު ) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު

  ރެއްވިމިއަދު އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާތީ، އެކަން ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކު، ގެނައުމުގެ ބިލު

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )7(
 

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަމީން އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.1

 ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 99/2 ނަންބަރު

 އިއްވުން ކިޔުން
 

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

 ބިލު

 

 ޙަސަން ރަފީޤް މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.2

 ނެގުމުގެ ޓެކްސް އަގުން ޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި( 2011/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު
 

  ުމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރ (

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Raees_Naib_Musaara%20aa%20Inaayai%20islaah%20Bill_Jamaal.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Raees_Naib_Musaara%20aa%20Inaayai%20islaah%20Bill_Jamaal.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Raees_Naib_Musaara%20aa%20Inaayai%20islaah%20Bill_Jamaal.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Raees_Naib_Musaara%20aa%20Inaayai%20islaah%20Bill_Jamaal.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Raees_Naib_Musaara%20aa%20Inaayai%20islaah%20Bill_Jamaal.pdf
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 އަބޫބަކުރު ޖަމާލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.3

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ
 

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

 ބިލު

 

 އަބޫބަކުރު ޖަމާލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 7.4

 ފުރާ ރާއްޖޭންބޭރަށް އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 78/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 އުމުގެގެނަ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ނެގުމާބެހޭ ޗާޖް ސަރވިސް އެއަރޕޯޓް އަތުން ފަސިންޖަރުންގެ

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ
 

  ުދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖޭންބޭރަށް ފުރާ ( 78/71ޤާނޫނު ނަންބަރ

އަށް އިޞްލާޙު ) ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު

 ގެނައުމުގެ ބިލު

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު ބަޖެޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2014 އޮފީހުގެ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ 11.1

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ
 

  ،ީމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ހުޅުމީދޫ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 

 ައިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭވެސް އެއްށް މި ރިޕޯޓ 

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .1

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .2
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 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .3

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .4

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .5

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .6

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު .7

 މަސީޙު މުޙަންމަދުهللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .8

 ރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަ .9

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .10

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .11

 

  ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ

 މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 ދަ އެންޑް އޭޝިއާ އިން ސެންޓަރސް އެކްއަރކަލްޗަރ އޮފް ނެޓްވަރކް ދަ ފޮރ އޯގަނައިޒޭޝަން'' 11.2

 ކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަ ބައިވެރިވުމުގެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ގައި)'' ނާކާ( ޕެސިފިކް

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި
 

  ،ީހިތަދޫ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، އިޤްތިޞާދީ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް

 

  ްއެއީ ކޮންމެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވިމިނެޓް  30މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ .

މެންބަރު އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ  1ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން 

 ށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްމެންބަރަކަ 1ތެރެއިން 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 (އެމް.ޑީ.ޕީ) ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .1
 

  ްއިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ، މި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސ

 ނިންމަވާލެއްވި
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 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު ބަޖެޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2014 އޮފީހުގެ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ -11.1 12.1

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި
 

 ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު ބަޖެޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2014 އޮފީހުގެ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ 

 ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ކޮމިޓީން ، ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 63 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 61 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 61 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 އޭޝިއާ އިން ސެންޓަރސް އެކްއަރކަލްޗަރ އޮފް ނެޓްވަރކް ދަ ފޮރ އޯގަނައިޒޭޝަން'' -11.2

 އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަ ބައިވެރިވުމުގެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ގައި)'' ނާކާ( ޕެސިފިކް ދަ އެންޑް

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން
 

 ''ްއިން ސެންޓަރސް އެކްއަރކަލްޗަރ އޮފް ނެޓްވަރކް ދަ ފޮރ އޯގަނައިޒޭޝަނ 

 މައްސަލަ ބައިވެރިވުމުގެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ގައި)'' ނާކާ( ޕެސިފިކް ދަ އެންޑް އޭޝިއާ

ދިރާސާކުރައްވައި އެކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް  ކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވުމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްވާފައިވުމާއެކު، 

 އިން ސެންޓަރސް އެކްއަރކަލްޗަރ އޮފް ނެޓްވަރކް ދަ ފޮރ އޯގަނައިޒޭޝަން''

 ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާމެދު؛ )''ނާކާ( ޕެސިފިކް ދަ އެންޑް އޭޝިއާ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 63 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 61 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 61 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

  ާމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވި

 

______________________ 


