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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނައަށްރުގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުވަސް ހޯމަ) 2018 ޖުލައި 9

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهوعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللا الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  26ށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަ މި

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރުޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި، 3ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

  .2018/2/8އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ، ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް
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މިީޓއަކަށް ފޮުނވިފަިއާވ މަޖިލީހުގެ ކޮވަަނ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން، 128ތުންގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއުދގެ ރަްއޔި -4.1

 އެ ކޮމިީޓގެ  ރިޔާސަތަށް އަްނގަވާަފއިވާީތ،ނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަުޅއްަވއި އެ ކޮމިޓީައކުން ނިންމަވާމައްސަލަެއއް 

ރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފޭޫދ ސަ -1 އިޢުލާންކުރަން.ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތެގ މަތީން، 128މަޖިލީހުގެ ގަާވއދުެގ  ސުންގަޑި

ތުވާަތކެްއޗާ ބެހޭ މަސް) 2011/17އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ

 މަނަފުށީގެސަުރކާރުގެ ފަރާތުން،  -.2 .2018ގަްސޓު އޮ 31 ؛ންަގޑިސު .( އަށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލުގާނޫނު

 .ބިލު ގެކާތެރިކުރުމުއް ަޑކުދީންގެ ަޙއްޤުަތއް ރަކުހުށަހަޅުއްާވފައިވާ،  ޖަމީލް ޢުޘްމާން ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ

 .2018ގަސްޓު އޮ  31 ؛ންގަޑި ސު

 

 ސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ރައީ ގެ ޖިލީހުމަ  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަޖިލީހު، 5ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

ގެ އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު)ނ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ، ރަވަނަ މާއްާދގެ 12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -5.1

ވަަނ 104ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ލަފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސައަމީންޢާންމުގެ މަޤާމަށް ބޭ

މަށް ޤާންމުގެ މަޢާ މަޖިލީހުން، މަޖިލީހުގެ އަމީންަރްއޔިތުންގެގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުިއ، އާމާއްދާ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ވަނީ ޖެހިފަ މިހާރު މި ކުރުމަށްއްޔަންޢަބޭފުޅަކު 

ންމުގެ ޢާ އަމީންންމަތީ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ. ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ުގތު ވަނީ ހުސްވެފަވަ މު މިޤާންމުގެ މަޢާއަމީން

ލުމުން ކުރިމަތިލައްވާަފއިާވ އިމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވަ ޤާއެ މަެލވުނު. އަދި އިކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވަ މަށްޤާމަ

އަލުްނ  ،ހާލަތުަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނަނީ ޭބފުޅަކު. މި މަވީ ދެޝަރުތު ހަ ކުގެ ތެެރއިން ފުރަތަމަ ފަހަރުފަރާތްތަ

ުކރުމުން މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ލާންޢުކުރެވުނު. އިލާންޢުމަތީން ދެވަނަ ފަހަރަށް އި ކުރުމަށް. އެގޮުތގެލާންޢުއި

ޝަރުތު ހަމަވާ އެންމެ ބޭފުޅެއް. ދެން ޝަރުތު ހަމަވާ ބޭފުޅާގެ ވަނަވަރުަތކާ  ؛ލައްވާަފއިވަނީ އެންމެ ބޭފުޅެއްކުރިމަތި

ށް، އިންޓަިވއުކުުރމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް އިއްޒަތްތެިރ އެްއކޮށް އިތުރަށް ރިވިުއކޮށް، ދިރާސާކޮ

އަުޅގަނޑަްށ  މުގައިލެވުުނ މިކައިތިރާމާއެކު ދަންނަވަ ރުންގެ ކޮމިޓީއަކަށް ވަރަށް އިޙްމެންބަ ސީނިއަރު

 ވެސް ވަނީ ަގާވއިދުަގއި މަޖިލީހުގެއަދި  ،ވަނީ ށްފަހު ލަފާދެއްވާފައިކުރުމަބޭފުުޅން އިންޓަިވއު އެހީތެރިވެދެްއވުމަށް. އެ

ބިލު ޤާފުރިހަމައަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔުަގއި ެވްސ މިއީ ވަރަށް  އަދި އެ މަޖިލީހަށް ގެންނަން

 ާދއިރާގެ  ކަނޑިތީމުބޭފުޅެއް. މި ފުރުޞަތުަގއި އަޅުގަނޑަށް މިކަުމގައި ލަފާެދއްިވ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ 

އަދި  ،އިމުޙައްމަދާ ޢަލީ މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ ،އިޙުސައިނާ މުޙަްއމަދު ބަރުމެންއިްއޒަތްތެރި 
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ށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާެއުކ ލަޠީފަ މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފަރެސްމާތޮޑާ

ވަނީ  ޖެހިފައި މިލުކުރަންމަޢަ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  މަތީން ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ ޝުކުރު

 ހ. ؛ެނގުން. އާދެ! ހުަށހެޅިފައިވާ ނަންފުޅަކީ ވޯޓުގަީޑގައި ވޯޓު  ،އިނަންފުޅަށް އިތުރު ބަހުސަކާ ނުލަ މިދެންނެވި

 ގޮުތގެ ނަސީމީ، އަލްުއސްތާޛާ ފާޠިަމތު ނިއުޝާެގ ނަންފުޅު. އެެހންވީމާ، މިއަދު ވޯޓު ަގޑީަގިއ ކުރިން ދެންނެވި

މެދު ރައްޔިތުންެގ  ނަސީމީ، އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނިއުޝާއާ ލުމުން ކުރިމަތިލެއްވި، ހ.މަތީން އާންމުކޮށް ހުޅުވާ

ވާހަކަ  އޮންނާނެ ވޯޓު މަޖިލީހުން ދެކެވަޑައިގަންަނާވ ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެނިގގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ 

 . ންދަންނަވަ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދީއ ބަހުސް.  6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ޅުއްވާފައިާވ، ހުށަހަ ފަހުމީ  އަޒްހާން އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ މާވަށު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

. މި ބިލުެގ ލުގެނައުމުގެ ބިށް އިޞްާލޙު( އަގެ ގާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ެޕރޯލް) 2013/14  ގާނޫނު ނަންބަރު

ުރގެ ވަަނ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައު 2018  ، ަގިއ ބޭއްވުނު 2018 ޖުލައި  2 ފަިއވަނީ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާ

 ދު އަޙްމަ ންބަރުމެިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މާވަށު ،ެދއްވާނީ އިމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ިއ.ވަނަ ޖަލްސާގަފަސް

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ފަހުމީ އަޒްހާން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަހުމީ އަޒްހާން އަްޙމަދު ންބަރުމެ ދާއިރާގެ މާވަށު

( ގާނޫނު ގެ ޕެރޯލްއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާ) 2013/14ގާނޫނު ނަންަބރު `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 ގެނައުމުގެ ބިުލ އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ސަރުކާރުން މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ށް އިޞްލާޙު އަ

ަގއި އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ (ގާނޫނު ގެޕެރޯލް  އިދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޖލުތަކާ) 2013/14ގާނޫނު ނަންބަުރ  ،ދަކީޤްޞަމަ

ބައެއް މުހިންމު ކަންތައްަތއް ހުރުމާއެކު ެއކަންކަން ހާސިުލކުރުމަށް ޓަކަިއ އެ ގާނޫނަްށ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް 

މިހާރު މައިގަނޑު ގޮތެްއގަިއ ބަލަިއލާއިރު މި ބިލުަގއި  ނިފައި އެަބވޭ.އިޞްލާޙެއް ހިމެ 34 . މި ބިުލގައި ގެނައުން

ން، ނެޝަނަލް ޕްރިޒަންސް ސަރވިްސގެ ނަމުަގއި ހިނަގމުންދާ މުއައްސަސާގެ ނަ ސްމޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަން

ކުމް  ހުގާނޫނަކުން ،ވާ ިއޞްލާޙަކީ މި ވަނަ މާއްާދައށް ހުށަހެޅިފައ2ިއަށް ބަދަލުކުރުން ހިމެނޭ. އަދި ސަރވިސް 

ކުމްތައް ތަންފީޛްކުރުާމ ޙުއް ފިޔަަވއި، އެހެނިހެން ހުރިހާ ކުމްތަޙުހަވާުލކޮށްފަިއވާ  ފީޛްކުރަމުން ވަކި އިދާާރއަކާތަން
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 ންމާެއއްއައްސަާސގެ ޒިކީ އެ މުބެހޭ ަގވާއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ހެދުމަ އެކަމާ ،ތުތައް ކަނޑަެއުޅމާއިގުޅޭ އިޖްރާ

ްނގެ ޜަަވނީ ޕްރިޒަންސް ޑިވި މުވަްއޒަފުންގެ ކަންތައްަތއް ެބލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައި މި. ދެން މީެގއިތުރުން އިކަމުގަ

 . ދެން އަޅުގަނޑު މި ބިލު މިހާރު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.ކޮމިޝަނަރާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް އެ ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްެގ ވަގުތު.  3ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ބިލަށް ކަނޑައެޅިަފިއ ވަނީ ޝުކު

 16ޓު މިނެ 17ރީ ޕާޓީއަށް ހޫސިކުންތު. ޖުމް 47ިމނެޓު  51ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  14މިނެޓު  31ގަޑި  1

ޓީއަކަށް ޕާސިކުންތު. ވަކި  28މިނެޓު  2ދާލަތު ޕާޓީއަށް އަސިކުންތު.  20މިނެޓު  12.ޭއއަށް މް.ޑީސިކުންތު. އެ

ކަށްފަހު( )ަވގުތުޮކޅަސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން.  56މިނެޓު  4ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް 

އަދި  ،ތީުނވާގެންފައި މެންބަރަކު ެއދިވަަޑއި އިްއޒަތްތެރިއެއްެވސް ބަހުސް މަރުޙަލާ މި ނިމުނީބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. 

ތުން ގޮ ލާ ބެހޭބިއެހެންަކމުން، މި ބިލު ހުށަހެޅި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވަނީ ފަހު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވާފަ. 

ށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ވަރަގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  1:30މިއަދު  ،ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު

 .عليكم الموالس  ަގއި ބައްަދލުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  1:30ދަންނަވަން. 

 

 ] އަށް  13:30އިން  11:09: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން[

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް ވޯޓަށް އެހުން.، ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުިރ ކަންކ7ައަިއޓަމް އެޖެންޑާ ގަީޑގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަްށގެންދަން ކަމަށް. މި 

 މި  ޢަލައިކުމް. އައްސަލާމް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޖައްަސަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. ވޯޓުރަނގަބީލު 

 2018ޖުލައި  4 ލާނަން.އި  ަބއެއް މަޢުލޫމާތުތައް ދަންނަވަ ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ކޮިމޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތަުކގެ

ޖުލައި  4 ؛ްޖތިމާޢީ ކޮމިޓީއި -1ކޮމިޓީއެްއގެ ބައްަދލުވުން ބާއްވާފަިއވޭ.  2ގެ ނިޔަލަށް 2018ޖުލައި  8އިން 

 ގައި އެއް ބައްދަުލވުން. 2018ޖުލައި  4 ؛ލާމަތުގެ ކޮމިޓީސަޤައުމީ  -2ްނ. ަގއި އެއް ބައްދަުލވ2018ު

  އަުރވަން.ދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްލަކޮށްރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުިއްއޒަތްތެ ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()
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ށް ވޯޓަށް އެހުން. ިމ މާ ަކންކަމަުދވަހުެގ މަސައްކަތްަތކުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން، 7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{7.1}

 ލާނަން. އިވޯޓަށް ދަންނަވަ ބައޮތް. ފުރަތަމަން އެވާލުޯވޓަކަށް ދެންނަ 2ށުން މިއަދު އައިޓަްމގެ ދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ 12އިުދގެ ތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާ ރަްއޔި ،ވަަނ މާއްދާއާއި  104އަސާސީގެ ނޫނުޤާރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހި

ހުެގ ތުންގެ މަޖިލީރައްޔި މަތު ނިއުޝާ ޠި ފާޛާއަލްއުސްތާ /ނަސީމީ ހ. ،ންމަތީ ގޮުތގެ  ވާމާއްދާގެ )ނ( ގައި 

ދެްއވުން ޓު ގޮަތކަށް ވޯ ނިވަޑާއިަގންނަވާމެދު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެ ކުރެއްވުމާއްަޔންޢަމަށް ޤާގެ މައަމީންޢާންމު

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 33    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 މަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   33     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 33        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހު މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 33. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 34މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ  ނެތް. މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަ
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ރާއްޭޖގެ އެހެންކަމުން، ދިވެހި .33ލަ؛ . ޖުމ17ުވުމަށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ . ފާސ33ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ވާަގއި ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(12ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ަރްއޔި ،ވަނަ މާއްދާާއއި 104އަސާީސެގ ނޫނުޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މަށް ޤާކަމުގެ މަޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އަމީންޢާންމުރައް މަތު ނިއުޝާޠި ފާޛާނަސީމީ/ އަލްއުސްތާ  ހ. ،ންމަތީ ގޮތުގެ

 .ން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެޤު ިއއްތިފާ ވަަޑިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެެރއްވުމަށް ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިވެ ކުއްޔަންޢަ

 ލާނަން. އިމިއަުދގެ ފަހު ވޯޓަށް ދަންނަވަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނު ގާ ،ވާަފއިވާ ހުށަހަޅުއް މާވަުށ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ައޒުހާން ފަހުމީ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ލީހުން އުމުގެ ބިލު މަޖިެގނަށް ިއޞްލާޙު( އަގާނޫނު ގެ  ޕެރޯލް އިދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާ) 2013/14ނަންބަރު 

 ން. ދެްއވުން ެއދެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒުހާން ފަހުމީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 33    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެން

   33     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 33        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތިއްެބވި  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްއަދަދު؛ ލަ  ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ މި

ޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ33ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 34މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ަވޑަިއގެންުޓަގއި ބަިއވެިރވެނެތް. ވޯ މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަ

ުށ ވަމާ  ފަރާތުންހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ އެ .33ލަ؛ . ޖުމ17ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ33ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2013/14ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްނބަރު އަޙްމަދު ައޒުހާން ފަހުމީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

އި މަށް ވޯޓުގަ އިގަތުގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލަށް އިްޞލާޙު( އަގެ ޖަލުތަކާއި ެޕރޯލްގެ ގާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭ)

އަށް ތުގެ ކޮމިޓީމީ ސަލާމައުޤަ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ން ޤުގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާވަޑައި ބައިވެިރވެ 

 އްޖެކަމުަގއި ދަންނަވަން.ފޮނުވި

 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އި ޖުލަ 10ނީ ންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ގައި. 11:00ދުނު ނރަ ުދވަހުގެ ހެވާ އަންގާ 2018
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