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 ޖަލްސާ ވަނަ 1ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު ބުރާސްފަތި( 2013އޮކްޓޯބަރ  3 ތާރީޚު:

 1434ޛުލްޤަޢިދާ  27 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:00ނު ހެނދު ގަޑި: ފެށި

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  ގައި 11:00 ފެށި ގަޑި:

 އަށް 1:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 1:01 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

 ގައި 1:25 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 1:43 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 19ގަޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 29 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 55ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 51ން، ދެވަނަ ހުސްވަގުކޮޅު ފަހުން މެންބަރު

 

   ޝާހިދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމްރައްޔިތުންގެ   

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު   

   

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 7އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

ވާ  2013އޮކްޓޯބަރ 

 ހޯމަ ދުވަހު



 2 

 

   

 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ
ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 72 އަދި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 71 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ، އެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް 
 ފޮނުއްވުން
<<< 

ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  91މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލު އަލުން ވިސްނުމަށް 

އިގެ ދަށުން އެ ބިލު އަލުން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން

<<< 
ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކު

މަޖިލީހުން  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 231ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 ބަލައިގަނެ، އެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން
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  އިން 2013/3/1އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.1

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 91 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފާސްކުރައްވައި މަޖިލީހުން 6.1

 އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ދަށުން ގެ

 ވިސްނުމަށް އަލުން ބިލު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮނުވުނު

 މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ޖިލީހަށްމަ )7(

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު 7.1

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އާއިލާއާބެހޭ( 2000/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 7.2

 ބިލުގެ މަނާކުރުމުގެ ގޮވާލުން ކުރުމަށް ބޮއިކޮޓް ފަތުރުވެރިކަން

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  9.1

ވަނަ މާއްދާގެ  231ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 (ށ) އަދި (ނ) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 12.1

 މާއްދާގެ ވަނަ 71 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 72 އަދި) ހ(

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.2

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/3/1އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 )ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 2(އަށް  2013/45ން  2013/44 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ •

o ީވަނަ ޖަލްސާއާއި ދައުރުން  20 ދައުރުގެދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއ

މަޖިލީހުގެ ތައް ޔައުމިއްޔާ މި. ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް 

މަޖިލީހުގެ  ،ތަކަކީމި ޔައުމިއްޔާ ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،

 ވިނިންމެ ތަކެއްކަމަށްރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާ

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.1
 

 ގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ  9:30 -1

 ގައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ  11:15 -2

 ގައި ސުލޫކު ކޮމިޓީ  11:15 -3

 ވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިނި 14:00 -4

 ކޮމިޓީގައި ޢާންމު  14:30 -5

 

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް 4.2
 

  ިމަޖިލީހުގެ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވ

 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ އެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެން،.ޕީ.ޢަލީ ސަލީމް ޕީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 އެހެންކަމުން،. މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައި ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ގައި) ނ( ގެ 29-1

 އިޢުލާންކުރެއްވިމިކަން  ދަށުން ގެ) ބ( 1-29 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ

 ްގެ ޕީ.ޑީ.މި ބަދަލު މިގޮތަށް އައުމާ ގުޅިގެން މިހާރު މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެމ

ޕީގެ .އާރު.ޑީ. 19އެމްގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ .ޕީ.ޕީ. 33މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 

ޤައުމީ ޕާޓީގެ . 5ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ . 10މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 

އަދި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަކި ޕާޓީއަކަށް . 1މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 

 .10ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 
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 ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
 

 ުތިމަރަފުށި ދަށުން، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  145ގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް 

 

 ީތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ،މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 ޝަރީފް

 

 ްމި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަންފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެއްސެވުނ 

 

o  ެތިމަރަފުށި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން،  145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް

 ؛ބަހުސްކުރުމާމެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 ންބަރުންމެ 46 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 20 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން 23 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 43 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 22 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ހެއްނުވި* ފާ

 
 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 91 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފާސްކުރައްވައި މަޖިލީހުން 6.1

 ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮނުވުނު އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް

 މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ވިސްނުމަށް އަލުން ބިލު
 

  ،ީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
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  ްގަޑިއިރު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .1

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .3

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4

 އިބްރާހީމް ރިޒާގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .5

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .6

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .7

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .8

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް .9

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .10

 ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތު .11

 

  ާގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، ރިޔާސަތުން ބަހުސް  1މި މައްސަލައަށް ކަނޑައެޅިފައިވ

 ނިންމަވާލެއްވި

 

 ައެއީ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނުލައިގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި މި މައްސ .

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ހުށަހަޅުއްވައި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ 

 ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުން އިބްރާހީމް ރިޒާމެންބަރު 

 

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(
 

 2000/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު 7.1

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު އާއިލާއާބެހޭ(
 

  ުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2000/4ޤާނޫނު ނަންބަރ 

  

 ކުރުމަށް ބޮއިކޮޓް ފަތުރުވެރިކަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 7.2

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ މަނާކުރުމުގެ ގޮވާލުން
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 ުފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ގޮވާލުން މަނާކުރުމުގެ ބިލ 

 

 
 

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(
 

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 9.1

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ނ( އަދި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 231 ޤާނޫނުއަސާސީގެ
 

 ި2013ގައި ބޭއްވުނު  2013އޯގަސްޓް  5 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  މ 

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 17ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

  ުމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރ  

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .1

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢަލީ ރިޒާ .2

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .3

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  .4

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް .5

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .6

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް .7

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .8

 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު .9

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ .10

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު .11

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .12

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .13

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .14

 ރު މުޙަންމަދު ނާޒިމްމަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަ .15
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 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .16

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް .17

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .18

 

 ިމި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަން އިތުރު މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގެންފައިނެތުމުން، ރިޔާސަތުން މ 

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް 

 މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން، 

  

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ 12.1

 އިޞްލާޙު އަށް) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 72 އަދި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 71 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން ބިލު ގެނައުމުގެ
 

o ަވަނަ ޖަލްސާގައި 20ނަ ދައުރުގެ މި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިމިފައިވަނީ މިއަހަރު ދެވ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 51 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 35 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 02 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 09 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 37 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 19 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 
 

  ްމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށ

 ފޮނުއްވި

 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.2

 އެއްސެވުން
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o 6.1  ެގެ ދަށުން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  91މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ޤާނޫނުއަސާސީގ

ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި 

ފައިވާ އަށް ހުށަހެޅިޕެރޯލްގެ ބިލު އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން ހުށަހެޅުމަށް

o  ،ިގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ހުށަހަޅުއްވައ

 ކީ؛ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަމެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ 

  ެދިރާސާކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ  ބިލު އަލުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 51 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 46 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 02 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރުން 03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 
 

  ްޤައުމީ ސަލާމަތުގެ އެ ހުށަހެޅުން ފާސްވުމުން، މި ބިލު އަލުން ދިރާސާކުރެއްވުމަށ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި

 

o 9.1  ެކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) އަށް އިޞްލާޙު 231ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ ގެނައުމުގެ ބިލު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 51 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 44 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 06 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން 44 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 23 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 
 

 ިމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވ 

 

  ިމަސައްކަތްތައް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ. ހުރި މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައ 

______________________ 


