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 ޖަލްސާ ވަނަ  26އުރުގެ ދަ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ  6102 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  ހޯމަ  ،6102 އޭޕްރީލް  04 ތާރީޚު:

 0413  ރަޖަބް  00 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 09:04ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

  01611ހުސްވަގުތުކޮޅު:               ހެނދުނު 

  00611 ފެށި ގަޑި:                  ހެނދުނު 

  06611ހުސްވަގުތުކޮޅު:               މެންދުރު 

 01611ފެށި ގަޑި:                  މެންދުރު 

 01611ހުސްވަގުތުކޮޅު:               މެންދުރު 

 01603ފެށި ގަޑި:                  މެންދުރު 

 14:15މެންދުރު    ގަޑި: ނިމުނު 

 މެންބަރުން 73 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:ރިޔާ 

                          

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (0)

 "وااله وهن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحين، الحود الرحون هللا بسن - 
 "ފެށުނީމަޖިލިސް 

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (6)

  ީމެންބަރުން 22މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވ 

 

  

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (1)

  ާ1.0 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

  ެއްވުން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރ 
 (ާ6102/0/26/އޖ: ނަންބަރު އެޖެންޑ) 

 

  ާ3.2 މް އައިޓަ  އެޖެންޑ 

  ްޔައުމިްއޔާ ފާސްކުެރއްވުނ 
 ާޖަލްސާގެ ަޔއުމިްއޔާ( 1އަށް ) 6102/04/66އިން  6102/04/61: ނަންބަރު ޔައުމިްއޔ 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

  ާ4.0 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

  ްލީހުގެފަހު، ރަްއޔިުތންގެ މަޖި ށްުލގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން އިްއވުމަބި ަގއިވާ 1.0ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމ 
ކުރިއަްށ މަީތން އެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ަބހުސް ގަިއވާ ގޮތުގެ )ނ(ވަނަ މާއްާދގެ  31ގަާވއިދުެގ 

 ންނާނެ ވާހަކަ ރިާޔސަތުން އިޢުލާންކުރެްއވި.ގެންދިއުމަށްޓަަކއި ވޯޓަށް ދެްނނެވުން އޮ

 
 

  ާ4.6 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

 ިވާގޮތް ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައ 

 00601 ި(0 ކޮޓަރި ކޮމިޓީ) ކޮމިޓީ ސަލާމަުތގެ ޤައުމީ ަގއ 
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  ާ4.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

 ީތައް ައއި ބަދަލު ތަކަށްކޮމިޓ 

 

އެސް.އެމް.އެސް ކުރި  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
 ތާރީޚް 

0. 
 އިބްރާހީމްގެ  ނިޒާރު މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ

 ފައިސަލް  މެންބަރު އިރާގެދާ ކާށިދޫ  ކޮމިޓީއަށް  އެ ބަދަލުގައި
 ނަޞީމް

ސަލާމަތުގެ  ޤައުމީ
 ކޮމިޓީ

 01.4.6102 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  (1)

  ް1.0އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އިނުގރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ޤާނޫނ
ގެ ފުރަތަމަ ގެނައުުމގެ ބިލު އަށް އިޞްލާޙު( ހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުދިވެ) 6115/4ނަންބަރު 

 ކިޔުން ިއއްވުން 

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (2)

  ް2.0އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

  ްސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، އިނގުރައިދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ފަލާޙް ގަިއާވ،  1.0އެޖެންޑާ ައއިޓަމ
 އިޞްލާޙު  އަށް( ޤާނޫނު ޕެންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާްއޖޭގެ) 6115/4 ަނންބަރު ޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،

ން، ބިލުގެ ގައިވާ ގޮުތެގމަތީ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  31ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ބިލު  ގެނައުުމގެ
ނުލާ ކާބަހުސަ މަރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްަޓކައި

މަޖިލީހުގައި ނެގޭ ވޯުޓަގއި ިބލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ފާްސވެއްެޖނަމަ އެ ބިލުގެ 
 ބަހުސް ފެށުން އިބްތިދާއީ

 

 ވޯޓަށް ެއއްެސވުން

  ްނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،ޤާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އިނުގރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙ

ށް ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލ ާޤނޫނު( އަރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ިދވެހި) 0009/8 ނަންބަރު

މަތީން، ބިލުގެ މަރުާޙލަތައް އެއް ގަިއވާ ގޮތުގެ ނ(( ަވނަ މާއްދާގ57ެމަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ބަހުސް  އީއެ ބިލުގެ އިބްތިދާ  ޓަކައިކުރިއަށް ގެންިދއުމަށްމަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ 

 ބަލައިގަތުމަށްއަހައި ބިލު  ކަށްވޯޓަ ފެނޭތޯ ބަލައިގަތުމަށްބަހުސް ިނމުމުން ބިލު ، އަށް ގެްނގޮސްކުރި
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 ޮކމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމާމެދު ނަމަ، ކަމާބެހޭ ފާސްވެއްޖެ

 ވޯޓަށް ެއއްެސވި 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ީޙުއިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވ 

 ަދެއްެކވި މެންބަރުންބިލަށް ވާހަކ 

 ޝަރީފް  އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ .0

 ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުވިލު .6

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން  .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .4

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން .1

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ  .2

 މްކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީ .3

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .4

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .5

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .01

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް .00

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 ރުން މެންބަ  64 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  63 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  63 :ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  04 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް  .06

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .01

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .04

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  .01

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު .02

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ  .03

 ލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު މި .04

 ްމި ބިލުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށްފަހު  މެންބަރުންނަށްބަހުސްކުރައްވަން ފުުރޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ  ބިލަށ 

 ބަހުސްގެ ަވގުތު ނިންމާލެއްވި.

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (3)

  ް3.0އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 ާރިޕޯޓު ނިންމެިވގޮުތގެ އަުތގެ ބިލު، ޤަުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައިޖިނާއީ އިޖުރ 

 ުގުރަިއދޫ ދާއިރާގެ  މުޤައްރިރު،ގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 

  ިއްވި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅު 01ޓަށް ރިޕޯމ 

  ޯދެއްކެވި މެންބަރުން ވާހަކަ  ޓަށް ރިޕ 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  .0

 ބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އި .6

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .1

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .4

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .1

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .2

 މް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީ .3
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 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .4

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު .5

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .01

 ްމި ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށްފަހު  މެންބަރުންނަށްބަހުސްކުރައްވަން ފުުރޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ  ރިޕޯޓަށ

 ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިްނމާލެއްވި. ގެރިޕޯޓު

 

  ް3.6އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

  ުއަްށ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު، އިްޖތިމާޢީ ކޮމިޓީން ( ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) 6111/4ޤާނޫނު ނަންބަރ
 ރިޕޯޓު  ނިްނމެވިގޮުތގެ އަލުން ދިރާސާކުރަްއވައި

  ިހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މުޤައްރިރު،ގެ ޓީ ކޮމި އިޖްތިމާޢީ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓުމ

 ޢަލީ މުޙައްމަދު 

  ަދެއްކެވި މެންބަރުން ރިޕޯޓަށް ވާހަކ 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން .0  ކަ

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .6

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް  .1

 ޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މު .4

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .1

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .2

 ހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢާމިރު  .3

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން  .4

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ  .5

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  މަރަދޫ ދާއިރާގެ .01

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .00

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް .06
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 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު .01

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .04

 ްމި ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށްފަހު  މެންބަރުންނަށްންފަިއވާ ބަހުސްކުރައްވަން ފުުރޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެ ރިޕޯޓަށ

 ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިްނމާލެއްވި. ރިޕޯޓުގެ

 

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު، ަޤއުމީ ސަާލމަތުގެ ކޮމިޓީނ
 ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 ޯގުރަިއދޫ ދާއިރާގެ  މުޤައްރިރު،ގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ، މަޖިލީހަށް ޓުރިޕ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 

 

  ަދެއްކެވި މެންބަރުން ރިޕޯޓަށް ވާހަކ 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .0

 ްމި ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށްފަހު  މެންބަރުންނަށްވާ ބަހުސްކުރައްވަން ފުުރޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފައި  ރިޕޯޓަށ

 ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިްނމާލެއްވި. ރިޕޯޓުގެ

 

  ް3.4އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 "ްއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ޢަމަލުކުރުމުގެ  "އެގްރީމެންޓް އޮން އެސްޓެްބލިޝިންގ ދަ ސާރކް ސީޑް ބޭންކ

 ންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓުމައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނި 

 ުގުރަިއދޫ ދާއިރާގެ  މުޤައްރިރު،ގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 
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  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 ެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި ( ދ) މާއްދާގެ ވަނަ 001 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގ 
ނޑައެޅުމަށްޓަަކއި، ސަފީރުން ރާއްޖެއިން ަޤއުމުތަަކށް ބޭރު ގޮތުގެމަތިން،  ޮކންފެޑަރޭޝަނަށް ސްިވސް ކަ

ޙަމީދު  ހާލާ ޓަރޑޮކް  މީނާޒް،.ހ ސަފީރުކަމަށް، ރެސިޑެންޓް-ނޮން ަކނަޑއަޅާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން
ން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރުމާމެދު، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަާރއަކަށް އެދިަވޑަިއގެ

 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 ުގުރަިއދޫ ދާއިރާގެ  މުޤައްރިރު،ގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (4)

 

 :ް4.0އެޖެންޑާ އައިޓެމ  

 ނޫނު ނަންބަރުހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ޤާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އިނުގރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ފަލާޙް 

ވޯޓަްށ  މެދުތުމާބަަލއިގަ ބިލު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ޤާނޫނު( އަށްދިވެހިާރއްޖޭގެ ެޕންޝަނާބެހޭ ) 6115/4

 އެއްެސވި 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  22 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  21 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ވޯޓުދެއްވި ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  21 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  11 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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  :ް4.6އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

ަވއި، ދާއޫދު ހުށަހެޅުއްފަރު ވަނަ މާއްދާއަށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢު 06 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ބިުލގެ

 ވޯޓަށް އެްއސެވި  ިއްޞލާޙަށް ތާޢީދުކުރެއްވި ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

ވަނަ ނަންބަރަށް އުނގޫފާުރ ދާއިރާެގ މެންބަރު  4 ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 41ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ބިުލގެ 

ވޯޓަށް  އިޞްލާހަށް ތާޢީދުކުރެއްވި ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުވަިއ ދާއޫދު ހުށަހެޅުއްޖަޢުފަރު 

 އެއްެސވި 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  22 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  41 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  13 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ންވޯޓުދޭ ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  41 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  66 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  22 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަ 

 މެންބަރުން  12 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  43 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  66 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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  ް4.4: އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

ދާއޫދު ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ައށް އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު  42ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ބިުލގެ 

 ؛ވޯޓަށް ެއއްސެވި  އިޞްލާޙަށްތާޢީދުކުރެްއވި  ހޮޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުއި ހުށަހެޅުއްވަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ް1.4އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

ދާއޫދު އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ( އަްށ ށވަނަ މާއްދާގެ ) 014ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ބިލުގެ 

 ؛ވޯޓަށް ެއއްސެވި  އިޞްލާޙަށްތާޢީދުކުރެްއވި  ހޮޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުއި ހުށަހެޅުއްވަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  22 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ބަރުން މެން 12 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  14 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  12 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  65 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  22 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  44 ދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓު

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  44 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  61 ށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަ

 * ފާސްވި 
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 : ް2.4އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

ދާއޫދު އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަްށ  002ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ބިލުގެ 

 ؛ވޯޓަށް ެއއްސެވި  އިޞްލާޙަށްތާޢީދުކުރެްއވި  ހޮޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުއި ހުށަހެޅުއްވަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ް3.4އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ވަނަ ނަންބަރަށް 2ގެ  (ހވަނަ މާއްާދގެ ) 005ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ބިލުގެ 

ވޯޓަްށ  އިޞްލާޙަށްތާޢީދުކުރެއްވި  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުިއ ދާއޫދު ހުށަހެޅުއްވަޖަޢުފަރު 

 ؛އެއްެސވި

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  22 ދަދު:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަ

 މެންބަރުން  42 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  42 ޢަދަދު: ބަރުންގެމެން ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  64 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  24 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  13 ޢަދަދު: ންގެވޯޓުދެއްވި މެންބަރު ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  43 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  64 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 : ް2.4އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

ދާއޫދު އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަްށ  011ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ބިލުގެ 

 ؛ވޯޓަށް ެއއްސެވި  އިޞްލާޙަށްތާޢީދުކުރެްއވި  ހޮޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުއި ހުށަހެޅުއްވަ

 

 

 

 

 

 
 

 

 : ް3.4އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

ދާއޫދު އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު އަްށ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  612ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ބިލުގެ 

 ؛ވޯޓަށް ެއއްސެވި  އިޞްލާޙަށްތާޢީދުކުރެްއވި  ހޮޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުއި ހުށަހެޅުއްވަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  24 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  45 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  10 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  45 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  61 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  24 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  16 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  11 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  64 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 : ް4.4އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

ދާއޫދު އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަްށ  606އަުތގެ ބިލުގެ ޖިނާއީ އިޖުރާ

 ؛ވޯޓަށް ެއއްސެވި  އިޞްލާޙަށްތާޢީދުކުރެްއވި  ހޮޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުއި ހުށަހެޅުއްވަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ް5.4އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

  ެދާއޫދު އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންަބރު ޖަޢުފަރު ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( އަްށ  601ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ބިލުގ

 ؛ވޯޓަށް ެއއްސެވި  އިޞްލާޙަށްތާޢީދުކުރެްއވި  ހޮޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުއި ހުށަހެޅުއްވަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  25 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  45 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  14 މަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަ

 މެންބަރުން  16 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  13 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  65 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  25 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރު 

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  16 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  43 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  64 ދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަ

 * ފާސްވި 
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 : ް01.4އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

 މަޖިލީހުންގެންނެިވ އިޞްލާހުތަކާެއކު، ކޮިމޓީން ދިސާރާކުރަްއވައި ނިންެމވި ގޮތަށް  ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ބިލު

 ؛ވޯޓަށް ެއްއސެވި ފާސްކުރެްއވުމާމެދު

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ް00.4އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަީޠފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

 އްަވއި ނިންމެިވގޮތަށް)ާޢއިލާއާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލު، ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަ  6111/4

 ؛ވޯޓަށް ެއއްެސވި

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  31 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ބަރުން މެން 24 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  24 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  11 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  31 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  14 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 :ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  14 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  64 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 : ް06.4އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

  ؛އްެސވިޯވޓަށް އެ ްއވައި ނިންމެިވގޮތަށްޓީން ދިާރސާކުރަކޮމިނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު، ޤާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ް01.4އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

ށް މަޖިލީހުން ރުމަދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކު ށްބްލިޝިންގ ދަ ސާރކް ސީޑް ބޭންކައޮން އެްސޓެ އެގްރީމެންޓް

 ؛މެދު ވޯޓަށް އެްއސެވިރުހުންދިނުމާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  30 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  44 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  66 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  22 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  30 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  24 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ނުފެންނަކަމަށް

 މެންބަރުން  11 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  24 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  11 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 



 

16 

 : ް04.4އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

ގޮުތގެމަތީން  ށްފައިވާބަޔާްނކޮ ަގއި (ދ)ވަނަ މާއްދާގެ  001ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނޑައެޅުމަރާއްޖޭން ސަ ށްބޭރު ޤައުމުތަކަ ދިވެހިރާއްޖެއިން  ށްޓަަކިއ ސްވިސް ކޮންފެޑެރޭޝަނަށްފީރުން ކަ

ނަޑއަ ވޯަޓްށ  މެދުހ. މީނާޒު ޑރ. ޙާލާ ޙަމީދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާށް މަޅާ ނޮންރެިޒޑެންޓް ސަފީރުކަކަ

 ވި؛އެއްސެ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި. އެޖެންޑާަގއި އިތުރު މަަސއްކަެތއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  24 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  21 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ކިވަ

 މެންބަރުން  21 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  11 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


