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 ޖަލްސާ  ވަނަ  20 ދައުރުގ   ފުރަތަމަ  އަހަރުގ   ވަނަ  2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  ހޯމަ ، 2016 އ ޕްރީލް  4 ތާރީޚު:

 1437 ޖުމާދަލްއާޚިރާ  26 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  9:01ހ ނދުނު   ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  10:29 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  11:01 ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  12:18 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  13:00 ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  14:03 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނ ޓް  67އިރާއި ގަޑި  03 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 79 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:

 

 

\ 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

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

 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ - وااله ومن
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން  29މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

  

 އިޢުލާނުކުރުން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  :ް3.1އ ޖ ންޑާ އައިޓ މ 

 ާ(2016/1/20/އޖ :އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު ) އިޢުލާންކުރ ްއވުން އ ޖ ންޑ 

  :ް3.2އ ޖ ންޑާ އައިޓ މ 

 ާފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔ 

 (ޖަލްސާގ  ޔައުމިއްޔާ  2)އަށް  2016/18/16ން އި  2016/18/15ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު 
 

 އ ންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

  :ް4.1އ ޖ ންޑާ އައިޓ މ 

  ްއިޢުލާންކުރ އްވުން  މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގ  ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާގޮތ 

 11:00  ީ( 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ 

 11:15  ީ(3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ 

 12:00  ީ(1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ 

 

 ސުވާލު  (5)

  :ް5.1އ ޖ ންޑާ އައިޓ މ 



 3 

 ްމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިްނގ އ ްނޑް ، އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމ

 ؛އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާ ކުަރއްާވ ސުވާލު

ރަށ ްއގ  މަގުހ ދުމުގ   20ވަނަ އަހަރުގ  ރިޔާސީ ބަޔާނުގަިއ،  2016ރަީއސް ޔާމީންގ  '' 

ރަށުގ  މަގުހ ދުމުގ  މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން  8މަސައްކަުތގ  އ އްބަްސވުމުަގިއ ސޮއިކޮށް، 

މިއީ ކޮން ރަށްރަށ އްތޯ؟ އަދި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާާއއި އަްއޑޫ ސިޓީގ  . ފަށާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުިވއ ވ 
ގޮްސފައިވާ ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި އައްޫޑ އ ހ ން ދާއިރާތަކުގ  މަގުހ ދުމުގ  މަޝްރޫޢުކުރިޔަށް 

 '' ސިޓީގ  މަގުހ ދުމުގ  މަަސއްަކތް ނިމޭނ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ؟
 ި؛މ ންބަރުން އިތުރު ސުވާުލކުރުމުގ  ވަގުުތަގއި ސުވާުލކުރ ްއވ 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .1

 މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާގ   .2

 އަލިފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން .3

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .4

 ދިއްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު .5

 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .6

 ނިޒާރުހިތަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ  .7

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .8

 ދުވާފަރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ .9

 ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .10

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .11

 މިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .12

 ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގ މަނަފުށި  .13

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  .14

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .15

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .16

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (6)
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  ް6.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

  ނަންބަރު  ާޤނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މުބީން އަޙްމަދު މ ންބަރު ދާއިރާގ  ބިލ ތްދޫ  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގ 
 ބިލު  ގ ނައުމުގ  އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ސިިޓޒ ންޝިޕް ދިވ ހިރާއްޭޖގ ) 69/4

  ި2016 ،ބޭއްވުނު ގައި  2016 މާރިޗު  28 ،އިއްވާފައިވަނީ ކިޔުން  ފުރަތަމަ  ބިލުގ   މ 

 iޖަލްސާގައ ވަނަ  17 ދައުރުގ  ފުރަތަމަ  އަހަރުގ   ވަނަ 

  ؛މ ންބަރުން ބަހުސްގ  ަވގުުތގައި ާވހަކަދ އްކ ވި ބިލުގ 

ނޑިތީމު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން .1  ކަ

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .2

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .3

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .4

 ކުޅުދުއްފުށި ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު .5

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .6

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .7

 ގަލޮޅު ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .8

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ސަޢުދު .9

 ރު ދާއިރާގ  މ ންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ މާފަންނު އުތު .10

 ކާށިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .11

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .12

  ިބަހުސް  ބިލުގ ބަހުސްކުރ އްވުމަށް އ ދިަވޑަިއގ ންފަިއވާ މ ންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމުމުން،  ބިލަށްމ

 ބިލުގ ހުށަހ ޅުްއިވ މ ންބަރަށް ފުރުސަތު އ ރުވުމަށްފަހު މި  ބިލުނިންމަވާލ އްވި. އަދި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލ ްއވި 

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (7)

 7.1 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑާ 

  ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްިޓންގ ކޮމިޝަނަށް މ ންބަރުން ޢައްޔަންކުރ އްުވމަށްޓަކަިއ

ފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގ  ކަންތައްތަކާބ ޭހ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާ 

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމ ވިގޮުތގ  ރިޕޯޓު

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/MBC_Members_Report_31.3.2016.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/MBC_Members_Report_31.3.2016.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/MBC_Members_Report_31.3.2016.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/MBC_Members_Report_31.3.2016.pdf
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  ުގައި މ ންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު  2016މާރިޗު  31މި ރިޕޯޓ 

  ިމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގ  ކަންތައްތަކާބ ހޭ  ،ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީ މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު  މ

 ފުނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  ،މުޤައްރިރުކޮމިޓީގ  

  ؛މ ންބަރުން ބަހުްސގ  ަވގުުތގަިއ ވާހަކަދ ްއކ ވިގ  ރިޕޯޓުގ 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .1

 މުޙައްމަދުމަތިވ ރި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ުޙސައިން  .2

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .3

  ިވާ މ ންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމުމުން،އ ދިވަޑަިއގ ންފައި ބަހުސްކުރ އްވުަމށް  ރިޕޯޓަށް މ 

 ބަހުސް ނިންމަވާލ ްއިވ.  ރިޕޯޓުގ 

 

 7.2 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑާ 

 "ްއަށް ދިވ ހިރާއްޖ އިން ޢަމަލުކުރުމުގ  މައްސަލަ ަޤއުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީްނ  "ޕ ރިސް އ ގްރިމ ންޓ

 ނިންމ ިވގޮުތގ  ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރަްއވައި 

  ުގައި މ ންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު  2016މާރިޗު  30މި ރިޕޯޓ 

  ިގުރައިދޫ  ،މުޤައްރިރުކޮމިޓީގ   ޤައުމީ ސަލާމަތުގ   ،ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީ މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު  މ

 ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 

   ؛މ ންބަރުން ބަހުްސގ  ަވގުުތގަިއ ވާހަކަދ ްއކ ވިރިޕޯޓުގ ގ 

 މ ދުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .1

 މަތިވ ރި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު .2

 ގަލޮޅު ދ ކުނު ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .3

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .4

 ަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމުމުން، މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްވުަމށް އ ދިވަަޑިއގ ންފަިއވާ މ ންބ

 ރިޕޯޓުގ  ބަހުސް ނިންމަވާލ ްއިވ. 

 

 7.3 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑާ 

  ުއަށް އިޞްލާޙު ގ ނަުއމުގ  ބިލު، ( ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖ ނ ރަލްގ  ާޤނޫނު) 2008/9ޤާނޫނު ނަންބަރ

 މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގ  ަކންތައްތަކާބ ހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ިވގޮތުގ  ރިޯޕޓު

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Paris%20Agreement_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Paris%20Agreement_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/PG%20Qn_Islaah%20Bill_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/PG%20Qn_Islaah%20Bill_Report.pdf
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  ުގައި މ ންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު  2016މާރިޗު  30މި ރިޕޯޓ 

  ްއިޞްލާޙ އް ލިބިފައ އް ނުވޭ މި ބިލަށް އ އްވ ސ 

  ިމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގ  ކަންތައްތަކާބ ހޭ  ،ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީ މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު  މ

 ފުނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  ،މުޤައްރިރުކޮމިޓީގ  

  ؛މ ންބަރުން ބަހުސްގ  ވަގުުތަގއި ވާހަކަދ ްއކ ވި ރިޕޯޓުގ 

 މ ދުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .1

 ގަލޮޅު ދ ކުނު ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .2

 ކ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .3

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .4

 ކ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން )ދ ވަނަ ފުރުޞަތު( .5

 އިރާގ  މ ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަްއޑޫ މީދޫ ދާ .6

 ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .7

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .8

  ،ްމި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްވުމަށް އ ދިވަަޑއިގ ންަފއިވާ މ ންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމުމުނ

 ސް ނިންމަވާލ ްއިވ. ރިޕޯޓުގ  ބަހު

 
 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ( 6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

   ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  މުބީން އަްޙމަދު މ ންބަރު ދާއިރާގ  ބިލ ތްދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގ 
ގ  ބަހުސް ބިލު  ގ ނައުމުގ  އިޞްލާޙު ައށް( ޤާނޫނު ސިޓިޒ ންޝިޕް ދިވ ހިރާއްޖޭގ ) 69/4 ންބަރުނަ

 ގ ންދ ވުން؛ ކުރިއަށް

   ަވގުތުަގއި ވާަހކަދ އްކ ވި މ ންބަރު؛ ބިލުގ 

 ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ  ށިތިމަރަފު .1

 
 ވޯޓަށް އ ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން  (8)

  ިވޯޓަށް އ އްސ ވުމުގ  ކުރިން ޮކމިޓީތަކަށް އައި ަބއ އް ބަދަލު އިޢުލާންކުރ ްއވ 

  ާ8.1 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ޯކޮމިޝަނަށް މ ންބަރުން ޢައްޔަންކުރ އްުވމަށްޓަކައި  ބްރޯޑްކާްސިޓންގޑިވްސް ލްމ

މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއާވ ނަންފުޅުތަކުގ  ތ ރ އިްނ، މޯލްޑިވްްސ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ަރއްޔިުތންގ 
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ހިލްމަން، އަލްފާޟިލާ މަރިޔަްމ ވަޙީދާ  .ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަްނގ  މ ންބަރުކަމަށް ގ

ވޯޓަްށ  ގޮތަކަށް  ޢައްޔަންކުރ އްވުމާ މ ދު އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރުންނަށް ފ ނިވަޑަިއގަންނަވާ

 އ އްސ ވުން؛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ްބްރޯޑްކާްސިޓންގ ކޮމިޝަނަށް މ ންބަރުން ޢައްޔަންކުރ އްުވމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ަރއްޔިުތންގ  މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއާވ ނަންފުޅުތަކުގ  ތ ރ އިްނ، މޯލްޑިވްސް 
ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަންގ  މ ންބަރުކަމަށް، ހ. ރީތިގަސްދޮށުގޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަހީބު 

 ވޯޓަށް އ އްސ ވުން؛ޔަންކުރ އްވުމާމ ދު ޢައް
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  73 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  22 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  46 ޢަދަދު:ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  03

 މ ންބަރުން  68 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 .ނުވޭ * ފާސް 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  73 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  55 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  07 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  03

 މ ންބަރުން  62 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.
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 ަށްޓަކައި މ ންބަރުން ޢައްޔަންކުރ އްުވމަ ށްމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާްސިޓންގ ކޮމިޝަނ

ފަިއާވ ނަންފުޅުތަކުގ  ތ ރ އިން މޯލްޑިވްސް ފޮނުއްވާ ހޫރިއްޔާ، ރަްއޔިުތންގ  މަޖިލީހަށްރައީސުލްޖުމް

ޒީާނ ޒާހިރު  ށް، ގދ. ަގއްދޫ / އަތިީރގޭ އަލްފާޟިލާކޮމިޝަްނގ  މ ންބަރުކަމަ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ

 ވޯޓަށް އ އްސ ވުން؛މ ދު ޢައްޔަންކުރ އްވުމާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ްބްރޯްޑކާސްިޓންގ ކޮމިޝަނަށް މ ންބަރުން ޢައްޔަންކުރ ްއުވމަށްޓަކައި ސްމޯލްޑިވ 

ނަންފުޅުތަކުގ  ތ ރޭން ޯމލްޑިވްސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ަރއްިޔތުންގ  މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ 

ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުކަމަށް ގަލޮޅު ޮގފި، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޞަރާޙަތު  ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ

 ވޯޓަށް އ އްސ ވުން؛ޢިއްޒަތު ޢައްޔަްނކުރ ްއވުމާމ ދު 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  73 މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މ ންބަރުން  50 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  10 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  06

 މ ންބަރުން  60 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  73 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  58 މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި 

 މ ންބަރުން  03 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  05

 މ ންބަރުން  61 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  31 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 
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 ްބްރޯްޑކާސްިޓންގ ކޮމިޝަނަށް މ ންބަރުން ޢައްޔަންކުރ ްއުވމަށްޓަކައި ސްމޯލްޑިވ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިުތންގ  މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަކުގ  ތ ރޭން މޯލްޑިވްސް 

ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުކަމަށް ކ. ދިއްފުށީ ހުވަނދުމާގޭ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު  ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ

 ވޯޓަށް އ އްސ ވުން؛ޒައިނާ ޢަްއޔަންކުރ ްއވުމާމ ދު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ްބްރޯްޑކާސްިޓންގ ކޮމިޝަނަށް މ ންބަރުން ޢައްޔަންކުރ ްއުވމަށްޓަކައި ސްމޯލްޑިވ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިުތންގ  މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަކުގ  ތ ރޭން މޯލްޑިވްސް 

 * ފާސްވި.

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  73 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  53 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  10 ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:ނުފ ންނަކަމަށް 

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  04

 މ ންބަރުން  63 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.
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ކޮމިޝަުނގ  މ ންބަރުކަމަށް ޅ. ހިންނަވަރު ފަހަލަ، އަލްފާޟިލް ިއސްމާޢީލް  ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ

 އ އްސ ވުްނ؛ވޯޓަށް  ފްވާން ޢައްޔަންކުރ ްއވުމާމ ދުޞަ

 

 

 

 ޯމ

ލް

ޑި

ވް 

ސް

 

ބް

ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނަށް މ ންބަރުން ޢައްޔަންކުރ އްވުމަށްޓަަކއި 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަުކގ  ތ ރޭން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްާކސްޓިންގ

ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުކަމަށް ވ. ވ ރޯނިކާ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނަބާޙް ޢައްޔަންކުރ އްުވމާ މ ދު 

 ށް އ އްސ ވުން؛ށް ވޯޓަ ފ ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަ އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުންނަށް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  72 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  54 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  03 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  08

 މ ންބަރުން  57 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  72 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  55 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  01 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުންގ  ޯވޓުދ ްއވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  08

 މ ންބަރުން  56 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.
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 "ްއަށް ދިވ ހިރާއްޖ އިން ޢަމަލުކުރުމުގ  މައްސަލަ ަޤއުމީ ސަލާމަތުގ   "ޕ ރިސް އ ގްރިމ ންޓ

 ވޯޓަށް އ އްސ ވުން؛މާމ ދު ފާސްކުރ ްއވު ިނންމ ވިގޮުތގ  ރިޕޯޓުކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި 

 

 

 

 

 

 

 

  ުޤާނޫނ
ނަންބަ
ރު 

2008

/9 
ޕްރޮ)

ސިކިއު 
ަތކުގ  ކަންތައްތަކާބ ޭހ ައށް އިޞްލާޙު ގ ނައުުމގ  ބިުލ، މިނިވަން މުައއްސަސާ( ޓަރ ޖ ނ ރަލްގ  ޤާނޫނު

 ވޯޓަށް އ އްސ ވުން؛ ފާސްކުރ ްއވުމާމ ދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމ ވިގޮުތގ  ރިޕޯޓު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ނަންބަރު ޤާޫނނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މުބީން އަޙްމަދު މ ންބަރު ދާއިރާގ  ބިލ ތްދޫ  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގ 
ވޯޓަށް  ބަލަިއގަތުާމމ ދުބިލު  ގ ނައުމުގ  އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ސިިޓޒ ންޝިޕް ދިވ ހިރާއްޭޖގ ) 4/69

 އ އްސ ވުން؛

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  71 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  67 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  01 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  68 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  71 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  50 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  18 މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި 

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  68 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Paris%20Agreement_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Paris%20Agreement_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/PG%20Qn_Islaah%20Bill_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/PG%20Qn_Islaah%20Bill_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/PG%20Qn_Islaah%20Bill_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/PG%20Qn_Islaah%20Bill_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/PG%20Qn_Islaah%20Bill_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/PG%20Qn_Islaah%20Bill_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/PG%20Qn_Islaah%20Bill_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/PG%20Qn_Islaah%20Bill_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/PG%20Qn_Islaah%20Bill_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/PG%20Qn_Islaah%20Bill_Report.pdf
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  ައ ޖ ންޑާގ
އި އިތުރު 
މަސައްކަތ  
އް 

ނ ތުމުން 
ރިޔާސަތު 

 ން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވި.

 

 

 

 

 

 މ ންބަރުން  60 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  49 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  02

 މ ންބަރުން  49 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.


