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 ޖަލްސާވަނަ  29ވަނަ އަހަުރގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/2/29/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ވަސް(ދު ބުދަ) 2014 އޮަގސްޓް 27 ތާރީޚު:

 1435 ޛުލްޤައިދާ 1 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:02ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

 އަށް  13:30ން  11:27އަިދ  އަށް 11:01 ން 10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 އަށް 18:03ން  16:40އަިދ  އަށް 15:31ން  15:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 އަށް  20:19ން  19:03 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 އަށް  21:49ން  21:13 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

ނޑު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި  ގައި  22:54ރޭގަ

 މިނެޓް 32ގަިޑއިރާއި  7 ޖުމްލަ ވަގުތު:ޖަލްސާގައި ހޭދަވި 

 މެންބަރުން 27 ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު: :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 77 ހާޒިރުވެވަޑައިގަތް ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 

 
 ސުވާލު  (1)

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ:  

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާުޛ މުޙައްމަދު ، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ .1
 ؛ސުވާލު ޢަނިލްއާ ކުރައްވާ

o ީޞައްޙައްކަމަށް ސިންގަޕޫރު އާރު ކޮންޓްެރކްޓް .އެމް.ވޮއިޑް އެބް އިނީޝިއޯ ކަމަށް ުބނެ އުވާލި ޖ
އާބިޓްރޭޝަނުން ނިންމުމާ ގުޅިެގން މި ނިންމުން ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރައްވާތޯއާއި އާބިޓްރޭޝަންގެ 

 ތޯ؟އެވޯޑްގެ ގޮތުގައި ދައްކަވަން ޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރައްވަނީ ކޮން ޢަަދދެއްގެ ފައިސާއެއް

  ެޝަރުޢީ  ވާގޮތުން ( ގައި ބއެ މާއްދާގެ ) ( އާއި ރމާއްދާގެ )ވަނަ  5ޤާނޫނުގެ  ވަޒީރުންނާއި ސުވާލުކުރުމުގ

ހާމަކުރެވެން ނެތުމާއެކު މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ވަޒީރު  ންދާ މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތުކޯޓެއްގައި ހިނގަމު

 އެހެންކަމުން އިތުރު ސުވާލު ކުރުމުގެ ވަގުތު ކުރިއަށް ނުގެންދަވާ.   ނުދެއްވާ.

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (2)

  ް9.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ:  

އެކްސްޓްރެޑިޝަން  ،ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ސަރުކާރު ފަރާތުން 
  ބިލުުު 

  ުވަނަ އަހަރުގެ  2014ގައި ބޭއްވުނު،  2014 އޮގަސްޓު  13 ،އިއްވާފައިވަނީފުރަތަމަ ކިޔުން  ގެ މި ބިލ 

 ޖަލްސާގައިވަނަ  23ދައުރުގެ ދެވަނަ 

 ުތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ  ،މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީ މި ބިލ 

 ެމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި. އެމެްނބަރުންނަކީ؛ 14ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި  ބިލުގ 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .1
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 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  މާފަންނު .2

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .3

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .4

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .5

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .6

 ޢަލީ ޝާހް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .7

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު .8

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .9

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .10

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  .11

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .12

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .13

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއލަޠީފް މުޙައްމަދު .14

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން )ދެވަނަ ފުރުަސތު(   

 

 

 ( ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 3)

  ް11.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

 ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ  200 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ކޮމިޝަނުގެ  ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 2008/13 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  މެންބަރުން  ކޮމިޝަނަށް 

 މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަ  4 ގެ ( ޤާނޫނު 
 ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ކަންތައްތަކާބެހޭ  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  ،ނަންފުޅުތައް ފޮނުއްވާފައިވާ 
  ރިޕޯޓު  ނިންމެވިގޮތުގެ 

 

 ިަނިއބު  ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން ހުށަހަޅުްއވައިދެއްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ
 ކެނދިކުޅުދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް މުޤައްރިރު، 
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  ެމި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގައި އެއްވެސް މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ ރިޕޯޓުގ
 މަސައްކަތް ނިންމެވި.

 
 

  ް11.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

 
 62ގެ ( ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުްނ ( ރ)ވަނަ މާއްދާގެ 

 ޢައްޔަންކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތައް
 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 
 ިގެމަނަފުށީ ާދއިރާގެ މެންބަރު، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުްޘމާން

  ުވާހަކަދެއްކެުވމަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާީތ ރިޕޯޓުގެ މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގައި އެއްވެސް މެންބަރަކ

 މަސައްކަތް ނިންމެވި.

 
 

  ް11.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

 
 ވަނަ ކިޔުން އިއްވުން 3ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލުގެ 

 

 

 ( ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 4)

  ް11.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ: 

  ިމިހާރު ހުްނނެވި، ސ. ހިތަދޫ/ރަންފަސް، އަލްފާޟިލް ގެ މެންބަރުކަމުގައި ކޮމިޝަނު ކޮރަޕްޝަން-އެންޓ 
ވޯޓަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިތުރުކުރެއްވުމާމެދު  5ގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ޙަސަން ލުޠުފީ

 ؛އެއްސެވުން

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  76 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން  75 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  75 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 * ފާސްވި 

 

 
  ިއަލްއުސްތާޛު ، ގަޒީރާ/ގދ. ތިނަދޫމިހާރު ހުންނެވި، ގެ މެންބަރުކަމުގައި ކޮމިޝަނު ކޮރަޕްޝަން-އެންޓ

ވޯޓަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިތުރުކުރެއްވުމާމެދު  5މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު އިތުރު  މުޢައްވިޒު ރަޝީދުގެ
 ؛އެއްސެވުން

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  76 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  74 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 
 
  ިއަލްފާޟިާލ ، ނ. ހޮޅުދޫ/ބޮޑުވަޅުދޮށުގެމިހާރު ުހްނނެވި، ގެ މެންބަރުކަމުގައި ކޮމިޝަނު ކޮރަޕްޝަން-އެންޓ

ވޯޓަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިތުރުކުރެއްވުމާމެދު  5މެްނބަރުކަމުގެ މުއްދަތު އިތުރު  އާމިނަތު މިންނާގެ
 ؛އެއްސެވުން

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  76 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  74 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 
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 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 
 
  ިއަލްފާޟިްލ ޔަޒުމީދު ، ގއ. ވިިލނގިލި/ވައިޖެހޭގެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް،  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓ

 ؛ވޯޓަށް އެއްސެވުން ޢައްޔަންކުރުމާމެދު މުޙައްމަދު،

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  76 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  73 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 
 
 
  ިއަލްފާިޟލް ޞަފުވަުތ މުޙައްމަދު،، ވާދޫ/ސަދަންވިލާކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް، ގދ.  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓ 

 ؛ވޯޓަށް އެއްސެވުން ޢައްޔަންކުރުމާމެދު

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  77 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  75 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  75 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
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 * ފާސްވި 

 
 
  ުދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ާލމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު( ެގ  2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރ(
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، މަދަނީ ަޖމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން، ލޯކަްލ ގަވަރންމަންްޓ  62

ނޑުހުޅުދޫ/ ހެޕީ ކޯނަރ، ޢަމީރު އޮތޯރިތީގެ ބޯޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ މެން ބަރުކަމަށް، ގއ.ކަ
 ؛ވޯޓަށް އެއްސެވުންޢަލީ ޢައްޔައްކުރެއވްުުމާމެދު 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  77 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  75 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ 

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  75 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 
 
  ުސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު، އިްޤތިޞާދީ ކޮމިީޓްނ ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓ

''ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު އިތުރަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްޓަކައި އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވުމަށް'' އައްޑޫ 
ުމ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާުޟ އިސްމާޢީލް މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް ހުަށހަޅުއްވައި، ގަ

 ؛ވޯަޓށް އެއްސެވުން ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަށް 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  77 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  17 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  57 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރު  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
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 ވި * ފާހެއްނު

 
  ެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އިތުރަށް ޯވޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯަޓށް އަހައި  36ގަވާއިދުގ

 ލްސާގެ ވަގުތު އިުތރުކުރުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ޖަނިމެންދެން 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  77 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  61 ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ 

 މެންބަރުން  12 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 
 

 ްއިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން، ވޯޓަްށ އެހުމުގެ ވަގުތުގައި  254ޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ިބލަށް މެންބަުރން ހުށަހެޅުއްވި ސ
އިޞްލާޙަކަށް.  119އިޞްލާހެއް ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުން އަނބުރާ ގެންދެވުާމ ގުޅިގެން، ވޯޓަްށ އެއްސެވީ  135

  އިޞްލާޙު. 7އޭގެތެރެއިން ފާސްވީ 

 
 

 ުވަނަ މާއްދާގެ  83ގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓ
 ތޮއްޑޫ ހުށަހަޅުއްވައި  ޙުސައިން ޝަހުދީދާއިރާގެ މެންބަރު  ހަނިމާދޫ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ނވަނަ މާއްދާގެ ) 26ހ/ 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަށް އިބްރާހީމް ޙަސަންދާއިރާގެ މެންބަރު 

 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  73 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  68 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން  69 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 
 

  ްވަނަ މާއްދާގެ  83ގެ ޒޯންގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކ
( އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ފުނަދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވައި މަހިބަޫދ ހވަނަ މާއްދާގެ ) 58ހ/ 

 ވޯަޓށް އެއްސެވުން؛ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަށް

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  77 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  54 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  19 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 
 
 

 ުވަނަ މާއްދާގެ  83ގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓ
އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވައި މަހިބަޫދ  ގެ )ށ(ވަނަ މާއްދާ 70ހ/ 

 ވޯަޓށް އެއްސެވުން؛ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަށް

 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  77 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  61 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  13 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 
 

 ުވަނަ މާއްދާގެ  83ގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓ
މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވައި  82ހ/ 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަށް

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  78 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  60 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  14 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 
 

  ްވަނަ މާއްދާގެ  83ގެ ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީނ
ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވައި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ވަނަ މާއްދާ 82/ ހ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަށް

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  78 ވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރު

 މެންބަރުން  59 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  15 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި
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 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 
 

 ުވަނަ މާއްދާގެ  83ގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓ
މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ުހށަހަޅުއްވައި މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ުއނިކުރުމަށް، ފުނަޫދ ދާއިރާގެ 58ށ/ 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަށް

 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  76 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  57 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  16 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 
 

 ު83ގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓ 
ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކުރާ  2ވަނަ މާއްދާއަށް މި ިއޞްލާޙުގެ  58ވަނަ މާއްދާގެ ނ/ ުބނެވިދިޔަ ިބލުގެ 

ން ދެ އަކުރު އިތުރުކޮށް، އެއީ، އެ އިޞްލާހު ގެނައުމަށްފަހު، އެ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތި
މާއްދާގެ އެންމެ ފަހު ދެ ައކުރުކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަީލ ސަލީމް 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ހުށަހަޅުއްވައި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަށް

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  76 ންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި މެ

 މެންބަރުން  58 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  16 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 
 

 ޮވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލަށް މަޖިލީހުން ގެްނނެވި އިޞްާލޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމާމެދުސްޕެޝަލް އިކ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  76 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  60 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރު  15 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  75 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 
 

  ސަރުކާރު ފަރާތުން، ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އެކްސްޓްރެޑިޝަން ބިުލ
 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާެމދު މަޖިީލހުން

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  76 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން  74 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
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  ުއަށް ފޮނުއްވުަމށް ނިންމެވި ގައުމީ ސަލަމާތުގެ ކޮމިޓީއެކްސްޓްރެޑިޝަން ބިލ 
 

 

 ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި  ގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ޖަލްސާ

______________________ 


