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 ސާޖަލް ވަނަ 24ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 (ހޯމަ) 2015 އޮަގސްޓް 17 ތާރީޚު:

 1436 ޛުލްޤައިދާ 2 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:30 ހެނދުނު ގަޑި: ފެށި 

 ަގއި  10:30 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  11:00ހަވީރު  ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި ަގޑި:  ަގއި  11:43 މެދުކަ

 ަގއި  13:30 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  13:58ހަވީރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 11ގަިޑއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 68 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 22މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ  

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o :ު2015/2/24/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 ( ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން 4)
  ާ4.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ެހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުން ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުްނތައް ދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގ 
  ީކޮމިޓީއިޖްތިމާޢ 

  ުކޮމިޓީ ޢާންމ 

 
                                        

 ( މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފު ކުރަންޖެހޭ ބިލު 5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2014/9މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 އިްއވުން  ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުންބިލުައށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ( ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު

 

 ( އިބްތިދާއީ ބަހުސް 6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

މަޢާފުދިނުމާއި އަަދބު ) 2010/2 ޤާނޫނު ަނންބަރު ،މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެްނބަރު ައޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު 
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 ެަވނަ އަަހރުގެ ދެވަނަ  2015ގައި ބޭއްވުނު،  2015އޮގަސްޓު  12ބިލުގެ ފުރަތަަމ ކިޔުން އިއްވާފައި ވަނީ  އ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި  23ދައުރުގެ 

 ަމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީ،އެ ބިލު މ 

 މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 18އެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .1

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .2

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްާހމް އަޙްމަދު  .3

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .4

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .5

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .6

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .7

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .8

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .9

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .10

 ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އު .11

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން  .12

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .13

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .14

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .15

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ  .16

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .17

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .18

 

  ެބިލުގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަެދއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ުހރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވަިއ ނިމުމުން އ

 ރިޔާސަތުން ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި 

 

 ( ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 7) 
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  ާ7.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ދިވެހި ) 2007/5ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  181ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ( ކ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު

އްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަުރ ވަނަ މާ 183މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވުމާ ގުޅިގެންނާއި، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ސިވިލް ( 1)ވަނަ މާއްދާގެ  16ގެ ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) 2007/5

ޤާނޫނު ނަްނބަރު ) 2010/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  ,މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވާތީ ( ދޭއް ) 2ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

ވަނަ  13ގެ ( ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 2އަށް ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) 2007/5

ރައްޔިތުންގެ  ,މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި( ތިނެއް) 3ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކޮމިޝަނަށް ( ށ)މާއްދާގެ 

ތަކުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާ ,މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކުރެއްިވ އިޢުލާނަށް އިާޖބަދެއްވި ފަާރތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ޓުކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީައށް ހުށަެހޅިފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯ

 ަމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، އެ ރިޕޯޓު މ

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްމެންބަރު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

  ިމެންބަރު ވާހަކަދެއްކެވި؛ 1ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .1

 

  ެބިލުގެ ބަހުސްގައި ވާހަަކދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެިވ ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަަދއްކަވައި އ

 ނިންމަވާލެއްވިނިމުމުން ރިޔާސަތުން ބަހުސް 

 

  ާ7.2 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ސަރުކާރުގެ  މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުގެނައުމާ މަސައްކަތްތަކަށް ހެލްތްގެ އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ބަލާ މިންވަރު  އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު

 ިކޮމިޓީގެ  ބަލާ މިންވަރު އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރުގެ ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 މުޤައްރިރު، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

  ިމެންބަރު ވާހަކަދެއްކެވި؛ 1އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 

  ެބަހުސްގައި ވާހަަކދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެިވ ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަަދއްކަވައި ބިލުގެ އ

 ނިމުމުން ރިޔާސަތުން ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި
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  ާ7.3 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ތަކުގެ މުއައްސަސާ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މިނިވަންއަށް އިޞްލާ  (ނޫނުގާޓީގެ ސީ ޕާސިޔާ ) 2013/4ނޫނު ނަންބަރު ގާ

 ރިޕޯޓުގޮތުގެ  ކުރައްވައި ނިންމެވިސާބެހޭ ކޮމިީޓން ދިރާ ކަންތައްތަކާ

  ޭއެ ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ 

  ެމިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ޮކމިޓީގެ ޖިލީހަްށ ހުށަހަުޅއްވައިދެއްވީ، ރިޕޯޓު މައ

 އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫމެންބަރު، 

 މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 2އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .1

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .2

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (8)

  ާ8.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ހ. މެރިންވިއު / ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމްގެ 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛މެދު ނަންފުޅު ފާސްކުރުމާ
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  60 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  58 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  58 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
  

 

 

 

 ްޓަކައި ގ. ނިއުވޭވްސް، އަްލފާޟިލް އަޙްމަދު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުރުަމށ

 ން؛އްސެވުވޯޓަށް އެޙަސަންދީދީގެ ނަންފުޅު، ފާސްކުރުމާމެދު 
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 
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 މެންބަރުން  60 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  17 ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ   

ން މެންބަރު  39 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 މެންބަރުން  03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  56 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވި * ފާސް 
 

 

 

 

 

 ުهللا ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށްަޓކައި ސ. ހިތަދޫ / ރަތްދެބައިޭގ ޑރ. ޢަބްދ

 އެއްސެވުން؛ ވޯޓަށްނަޞީރުގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރުމާމެދު 
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  60 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  19  ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރުން  37  ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 މެންބަރުން  03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  56 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވި ފާސް * 
 

 

 

 

 

 

  ާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށްަޓކައި މ. ހުކުރެދިގޭ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް އަޒްރ

 އްސެވުން؛ވޯޓަށް އެއަޙްމަދުގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރުމާމެދު 
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  60 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ހާޒިރުވި

މެންބަރުން  15  ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  
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މެންބަރުން  37  ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 މެންބަރުން  07 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  52 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވި ފާސް * 
 

 

 

  ު62ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށްަޓކައި ހުޅުމާލޭ ފްލެޓ-G-01  ްއަލްފާޟިލ /

 ވުން؛ވޯޓަށް އެއްސެޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިންގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރުމާމެދު 
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  60 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

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 
 

 

 

 

 

 

  ެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށްަޓކައި ގ. އަލަފަރު، އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އާދަމްގ

 ވުން؛ސެނަންފުޅު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއް
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  60 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  16 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރުން  37 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރުން  04 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި  

 މެންބަރުން  53 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި
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 މެންބަރުން  27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވި * ފާސް 
 

 

 

 

 

 

  ްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި މ. ކޮކާހަނދުވަރުގޭ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމ

 ސަޢީދާ އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  60 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  15 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރުން  37 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރުން  07 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި  

 މެންބަރުން  52 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވި * ފާސް 
 

 

 

 

 

 ިރުގެ ސަރުކާ ،މަްއސަލަ ފައިވާގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާ ގެ ަމސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުމ 

އެ ކޮިމޓީން ނިންމެވި  ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނިންމެވިކުރައްވަިއ ސާކޮމިޓީން ދިރާ މިންވަރު ބަލާ ކުރާމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ

 ސެވުން؛ވޯޓަްށ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު 
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  60 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  52 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  06 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި  

 މެންބަރުން  52 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
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 ވި * ފާސް
 

 

 

 

 

 ު2013/4ނޫނު ނަންބަރު ގާހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  ފަހުމީ  އަޒްހާން އަޙްމަދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މާވަށ 

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޞްލާ ( އަށްނޫނުގާޓީގެ ސީ ޕާސިޔާ)

 ސެވުން؛އެއް ވޯޓަށްފާސްކުރެއްވުމާމެދު 
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  60 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  49 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރުން  05 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރުން  05 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި  

 މެންބަރުން  54 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި * ފާސް
 

 

 

 

 

 

  ު2010/2މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންަބރ 

)މަޢާފްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަށް ިއސްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ 

 ސެވުން؛އެއްމެދު ވޯޓަށް 
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  60 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

މެންބަރުން  51 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  08 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި  

 މެންބަރުން  51 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
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 ވި * ފާސް
 

 

 

 ެފޮނުއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް  އ 

 

 

 

 

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 
 

 


