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 ސާޖަލް ވަނަ 20ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު ހޯމަ) 2015 އެޕްރީލް 27 ތާރީޚު:

 1436ރަޖަބު  8 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:01 ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

  އަށް 11:01ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

ނޑާލި   ގައި  11:57މެންދުރު   ގަޑި: މެދުކަ

 ގައި  13:31މެންދުރު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި  13:58މެންދުރު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 52ގަިޑއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 66 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މުޙައްމަދުމަސީޙު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  

   

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

o "ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم 

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

o ަމެންބަރުން 22ދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއ  

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން  (3)

 

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o :ު2015/1/20/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން ( 4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

o ްމިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޓީތައ 

 ީމާލިއްޔަތު ކޮމިޓ 

 ީއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ 

 ީޤައުމީ ސާލާމަތުގެ ކޮމިޓ 

  ުކޮމިޓީމާލިއްޔަތ 

 

  އިބްތިދާއީ ބަހުސް ( 5)

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ުިދވެހިރާއްޖޭގެ ) 2014/9ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަްނބަރ

 ައށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ( ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު

 ެވަނަ އަހަރުގެ  2015ގައި ބޭއްވުނު،  2015އެޕްރީލް  22 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  އ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 19ދައުރުގެ ފުރަތަމަ 

 ެގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ،މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީބިލު  އ 
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 ެމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 8ގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އެކިފަހަރުމަތިން ބިލު އ 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .2

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް .3

 ދުމަނިކުމަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަ .4

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .5

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދު .6

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .7

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .8

 ތު(ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން )ދެވަނަ ފުރުސަ

 
  ް5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ުއެއްގަމު ) 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރ

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު 

 ެވަނަ އަހަރުގެ  2015ގައި ބޭއްވުނު،  2015އެޕްރީލް  22 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  އ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 19ދައުރުގެ ފުރަތަމަ 

 ެހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކވީ، މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްބިލު  އ ުު 

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 14އެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .2

 ޚަލީލް هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދު .3

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  .4

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .5

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .6

 ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެ .7

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .8

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް .9

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .10
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 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .11

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .12

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .13

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .14

 
  ާ5.3 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

o  ،ާއެއްގަމު ) 2009/5ޤާނޫނު ަނންބަރު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިރޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ

 ގެ ފުރަަތމަ ކިޔުން އިއްވުންގެނައުމުގެ ބިލުއަށް އިޞްލާޙު ( ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު 

 ެވަނަ އަހަރުގެ  2015ގައި ބޭއްވުނު،  2015އެޕްރީލް  22 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީބިލުގެ  އ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 19ދައުރުގެ ފުރަތަމަ 

 ެވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންަބރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވީ، މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްބިލު  އ 

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 4އެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .1

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .2

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .3

  ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .4

 

 ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ( 6)

  ަ6.1މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ެގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ( ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  129ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ، ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފައިވާ

މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލްއަށް ރުހުންދެއްވުމާމެދު ސަރުކާރުގެ ( ރޓ)ރާޅާހާ، މޭޖަރ ޖެނެރަލް .މަޤާމަށް، ހ

 ކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ދިރާސާ

  ެގެ މިންވަރު ބަލާ ޮކމިޓީސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ވީ، ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްއ

  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، މުޤައްރިރު

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 3އެ ރިޕޯޓުގް ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .1

 هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .2

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .3
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  ަ6.2މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ެގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ( ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

މާަބނޑޭރިއާގެ، އަލްފާޟިްލ .މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުެގ މަޤާމަށް، ހ، ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ފޮނުއްާވފައިވާ

އަޙްމަދު ޡުހޫރުއަށް ރުހުންދެއްވުމާމެދު ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ޮކމިޓީން އެ 

 މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ެގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ޮކމިޓީވީ، ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއް އ

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ރުމުޤައްރި

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .1

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .2

  ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .3
 

  ަ6.3މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

o " ްޓްރެފިކިންގ އިްނ ޕާރސަންސް އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ްޕރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝ

ސަޕްލިމެންޓިންގ ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޮކންވެންޝަން " )އެސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރަން

ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުެގ މައްސަލަ ( ސްނޭޝަަނލް އޯގަނައިޒަޑް ކްރައިމްއަގެއިންސްޓް ޓްރާން

 އި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ

 ެމަނަދޫ، މުޤައްރިރުޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީގެ ނައިބު  ،ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުްއވައިދެއްވީ އ 

 ޢުމަރު ޙުސައިންދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ާއެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އެއްވެސް މެންބަރެއް ވާހަކަނުދައްކަވ 

 

 

 

  ަ6.4މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ެގެ ( އ)ވަނަ މާއްދާގެ  51އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި، ( އ) މާއްދާގެ ވަނަ 51 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގ

( ޅ)ވަނަ މާއްދާެގ  54ތުރުކޮށް ދެންހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުމަށާއި، އި ( ފ) އަދި، (މ)، (ވ) ފަހަތަށް

 އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ( އ)ައދި ( ކ)ގެ ފަހަތަށް ( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  54އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި، 

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިޮގތުގެ ކޮމިޓީން ޢާންމު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، އިޞްލާޙުތައް

  ްއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ އެ ރިޕޯޓަށ 
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 ެމެންބަރު ޢަލީ  ކެލާ ދާއިރާގެ ، މުޤަްއރިރުކޮމިޓީގެ  ޢާންމު ވީ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއްރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  އ

 ފްޢާރި

 ާއެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އެއްވެސް މެންބަރެއް ވާހަކަނުދައްކަވ 

 
  ަ6.5މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ުމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރައްވައި  ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ބިލ

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ެކޮމިޓީގެ  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވީ،ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއް އ

 މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

 ާއެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އެއްވެސް މެންބަރެއް ވާހަކަނުދައްކަވ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 7)

  ަ5.1މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ުިދވެހިރާއްޖޭގެ ) 2014/9ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަްނބަރ

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް  މަޖިލީހުން ަބަލއިގަތުމާމެދު ައށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  55 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  45 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  23 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

  

  ެބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުއްވުނީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި. ބިލުއ 

 

  ާ5.2އައިޓަމް  އެޖެންޑ 
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o ާއެއްގަމު ) 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ

 އެއްސެވުން؛ވޯަޓށް  މަޖިލީުހން ބަލައިގަތުމާމެދު އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  46 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ެބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީައށް ފޮުނއްވުނީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި. ބިލުއ 

 

  ާ5.3އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ،ާއެއްގަމު ) 2009/5ޤާނޫނު ަނންބަރު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިރޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ

 އެއްސެވުން؛ވޯަޓށް  މަޖިލީުހން ބަލައިގަތުމާމެދު އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު 

 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  47 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ެބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީައށް ފޮުނއްވުނީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި. ބިލުއ 

 

  ާ6.1އައިޓަމް  އެޖެންޑ 
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ގައިާވ ގޮތުގެަމތިން، ވަޒީރުންގެ މަިޖލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  129ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން އަށް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލު( ރޓ)ޖެނެރަލް  ރާޅާހާ، މޭޖަރ.ހޢައްޔަންކުރެއްވި، 

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް ދެއްވުމާމެދު 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  46 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  46 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  24 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 * ފާސްވި 

 

  ާ6.2އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ގައިާވ ގޮތުގެަމތިން، ވަޒީރުންގެ މަިޖލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  129ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑޭރިއާގެ .ހޢައްޔަންކުރެއްވި،  މަޤާމަށް  ެހލްތުގެިމނިސްޓަރ އޮފް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން،  ، މާބަ

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާމެދު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޘުހޫރުއަށް 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  48 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ާ6.3އައިޓަމް  އެޖެންޑ 
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އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ުޓ ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް އެސްޕެޝަލީ '' 

ސަޕްލިމެންޓިންގ ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންެވންޝަން އަގެއިންސްޓް " )ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރަން

މަޖިލީހުން ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ ( ސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިަޒޑް ކްރައިމްޓްރާން

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  48 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  48 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ާ6.4އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ގެ ފަހަތަށް ( އ)ވަނަ މާއްދާގެ  51އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި، ( އ) މާއްދާގެ ވަނަ  51 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި، ( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  54އިތުރުކޮްށ ދެންހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުުރމަށާއި، ( ފ)ައިދ ، (މ)، (ވ)

 އިޞްލާޙުތައް ހުަށހަޅުއްވާފައިވާއިތުރުކުރުމަށް ( އ)އަދި ( ކ)ގެ ފަހަތަްށ ( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  54

ވޯޓަށް ާފސްކުރެއްވުމާމެދު ެއޮކިމީޓްނ ިންނެމިވޮގަތްށ ، ރިޕޯޓު ނިންމެވިޮގތުގެ ކޮމިޓީން ޢާންމު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު،

 އެއްސެވުން؛

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  42 ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ 

 މެންބަރުން  03 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  45 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  23 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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  ާ6.5އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ކޮމިޓީން ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ބިލުހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުަޙއްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ، 

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް ށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ނިންމެވިގޮތަދިރާސާކުރައްވައި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  56 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން  41 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  04 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  45 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  23 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
 
 

 


