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 ސާޖަލް ވަނަ 23ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 (ބުދަ) 2015 އޮަގސްޓް 12 ތާރީޚު:

 1436 ޝަްއވާލް 27 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:00 ހެނދުނު ގަޑި: ފެށި 

 ަގއި  10:29 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  11:01ހަވީރު  ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި ަގޑި:  ަގއި  12:31 މެދުކަ

 ަގއި  13:29 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  13:48ހަވީރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 18ގަިޑއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 73 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މުޙައްމަދުމަސީޙު هللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ  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 26މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ  

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o :ު2015/2/22/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 ( ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން 4)
  ާ4.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ެހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުން ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުްނތައް ދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގ 
  ުއަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތ 

  ުކޮމިޓީ ޢާންމ 

  ެކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގ 

 ީއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ 

 
                                        

  ސުވާލު ( 5)
 

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ ހައުސިންގ އެންޑް  އޮފް މިނިސްޓަރ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ކުރައްވާ ސުވާލު؛ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާ

  ިމަރަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުްނ މިއަހަރު ބަޖެޓްގައި ހިމެނިަފއިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ނުެފށ

ލަސްވާތީ ރައްޔިތުން ޝަކުވާ ކުރަމުން ގެންދާތީ، މި މަސަްއކަތް ޢަމަލީގޮުތން ފެޭށނެ ތާރީެޚއް 

 ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން؟
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 މެންބަރުން ސުވާލުކުރެއްވި؛ 15އިތުރު ސުވާލުކުރުމުގެ ވަގުތުގައި 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  .1

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .2

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .3

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެްނބަރު  .4

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .5

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .6

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .7

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .8

 هللاދުގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބް .9

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .10

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .11

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .12

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއލަޠީފް މުޙައްމަދު .13

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .14

 ރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްހޯ .15

 

  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންްް ( 6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަހަ ޅުއްވާފައިވާ، ނޭޝަނަްލ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކަ

އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިުލގެ މަރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް 

މަޖިީލހުގެ ރައީސް  ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ( ނ)ވަނަ މާއްދާެގ  75މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުގެ  ،ގެންދިއުމަށްޓަކައި

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

  ްނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ެނޝަނަލ ކަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައިވާ ގޮތުެގ މަތީްނ  75އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުެގ ބިލުެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ންދިއުމަށް ޓަކައި އެ ބިލުެގ ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް، އެއް މަރުޙަލާއާއި ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/National%20integrity%20commssion%20ge%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/National%20integrity%20commssion%20ge%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/National%20integrity%20commssion%20ge%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/National%20integrity%20commssion%20ge%20bill.pdf
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އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްގެންގޮސް ބަހުސް ނިމުމުން، ބިލު ަބލައިގަތުމަށް ފެޭނތޯ ވޯޓަްށ 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާމެދު، އަހައި ބިލު ބަލައިގަތުަމށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  31 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

މެންބަރުން  24 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރުން  05 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  29 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  15 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 

  ީނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްަމދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ނޭޝަނަްލ އިންޓެގްރިޓ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކަ
 ހުށަހެޅުއްވުން  ކޮމިޝަންގެ ބިލު

o  ެމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 10ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އެ ބިލުގ 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .2

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .3

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .4

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު .5

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .6

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .7

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .8

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .9

 ޔާމިންهللا ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .10
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އެ ބިލުގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވައި ނިުމމުން 

 ްިވާލެއްވރިޔާސަތުން ބިލުގެ ބަހުސް ނިްނމަ

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  (7)

  ާ7.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ) 2010/2ާޤޫނުނ ަންނަބުރ ، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ގެ ފުރަަތމަ ކިޔުން އިއްވުންއަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (8)

  ާ8.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ގެނައުމުގެ ބިލު މިނިވަންމުއައްސަސާތަކުގެ )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު  2007/5ގާނޫނު ނަްނބަރު 

 ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

  ެިމނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ  ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ،ރިޕޯޓް މަރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް އ

 ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްބެހޭ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު، ކެނދިކުޅުދޫ 

  ެދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިނުގަންަނވާތީ،  އެއްވެސް މެންބަރަކު ވާހަކަ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުަގއި އ

 ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިންމެވި ރިޔާސަތުން 

 

  ާ8.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، މިނިވަްނ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ  2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު 

 މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

  ެިމނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ، ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީރިޕޯޓް މަރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް އ

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

 ެރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުަގއި އެއްވެސް މެންބަރަކު ވާހަަކ ދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިނުގަންަނވާތީ،  އ

 ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިންމެވި ރިޔާސަތުން 

 

 

 

  ާ8.3 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Maaf%20dhinumaai%20adhabu..%20islah%20bill_Ahmed%20Thoariq.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Maaf%20dhinumaai%20adhabu..%20islah%20bill_Ahmed%20Thoariq.pdf
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މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުގެަނއުމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

  ެސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮިމޓީގެ  ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްވީ،ޕޯޓް މަރިއ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އުނގޫފާުރ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު

  ިމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 2އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްާހމް އަޙްމަދު  .1

 އިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށި ދާ .2

  ިގެންނެިވ ހުރިހާ މެްނބަރުން ވާހަކަދަްއކަވައި ވާހަަކދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިއެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގައ

 ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިންމެވިރިޔާސަތުން  ނިމުމުން

 

  ާ8.4 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިްޞލާޙުކުރުމަށް ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާްނ  71ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ޢާންމު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތުގެ 

 ެރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވޭ  އ 

 ެއާއްމު ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނައިފަރު ާދއިރާގެ ޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، ރި އ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް

 މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 15އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .1

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމްމަކުނުދޫ  .2

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .3

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .4

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .5

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .6

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .7

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .8

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .9

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .10

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .11
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 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  .12

 މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ .13

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް .14

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .15

  ިއެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވައ

 ޙަލާ ނިންމެވިބަހުސްގެ މަރުނިމުމުން ރިޔާސަތުން 

 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (8) 

  ާ8.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

)ދިވެހި  2007/5ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ފާސްކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަްށ  ،ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު

 އެއްސެވުން؛ ވޯޓަށްނިންމަވައި އެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު 
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  57 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރުން  03 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  60 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
  

 

  ުބިލު، ފާސްކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ކޮމިޓީން ިނންމަވާފައިވާގޮތަށް މަޖިލީހުން ާފސްކުރެއްވުމުން، ބިލ

 ބާޠިލުވީ.
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  ު2009/8ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަްނބަރ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ފާސްކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ 

 ން؛ވޯޓަށް އެއްސެވު ކަމަށް ނިންމަވައި އެ ބިލު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  57 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރު  01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 މެންބަރުން  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  58 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
 

 

 

  ބިލު، ފާސްކުރެއްވުމަށް ފެނިަވޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާގޮތަށް މަިޖލީހުްނ

 ފާސްކުރެއްވުމުން، ބިލު ބާޠިލުވީ.

 
 

 

  ްބަދަލުެގނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށ

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސަކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އެ 

 އެއްސެވުން؛ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ޢަދަދު:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 

މެންބަރުން  56  ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  06 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  56 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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  ެޖަމީލް މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް  71މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގ 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިްޞލާޙު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު އާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އެ ކޮމިޓީްނ  ޢުޘްމާން

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް  ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  66 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  43  ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ   

މެންބަރުން  19  ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 މެންބަރުން  03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  62 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  32 ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 * ފާސްވި 
 

 

 

  ،ްނޑިީތމުސަރުކާރުގެ ފަރާތުނ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެްނބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ކަ

 ވުން؛ވޯޓަށް އެއްސެނެޝަނަލް އިންޓެގްިރޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުަމށް 
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  63 ޢަދަދު: ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ

މެންބަރުން  57 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  57 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
 

 

  ްއެ ބިލު ފާސްވުމުން، މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށ

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވި
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