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 ޖަލްސާ ވަނަ 16އުރުގެ ދަ ވަނަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސްއަންގާރަ  ،2016 އޮގަސްޓު 16 ތާރީޚު:

  1437ޛުލްޤަޢިދާ  13 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 09:00ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި:

 ގައި 14:23މެންބަދުުރު  :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި

 މެންބަރުން 70 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 

 

 

 

  

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަންމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ )1(

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

 "ނީމަޖިލިސް ފެށު - وااله ومن
 

 އިއްވުން ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ )2(

  ީމެންބަރުން 22މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ 

  
 އިޢުލާނުކުރުން އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ )3(

  :ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ް2016/2/16/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ( 

 

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

  :ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ުކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތްމިއަދ 

 11:15  ީގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓ 

 11:15  ީގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓ 

 11:15  ީގައި ސުލޫކު ކޮމިޓ 

 14:00  ީގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓ 

 
  :ް4.2އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ްކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރެއްވުނ 

 

 ޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލުމަ )5(

  :ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ،ާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވ

އަށް އިޞްލާޙު ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ން އިއްވުންގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔު
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 ުއަށް) ޤާނޫނު އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް( 2010/10 ނަންބަރު ޤާނޫނ 

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް )6(

  :ް6.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު  ،ގައިވާ 5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ( 2010/10އްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޙުސައިން ހުށަހަޅު

ރައްޔިތުންގެ އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ) އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު

ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  75މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ނެގުން އަދި ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ކުރިއަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި 

 ގެންދިއުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެނަމަ އެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ފެށުން

 

  ު2010/10ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 ކުރިއަށް އިބްތިދާއީ ބަހުސް އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ) ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުލޯކަލް (

 ހުށަހަޅާ ރައީސް މަޖިލީހުގެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 75 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ގެންދިއުމަށްޓަކައި،

 .ހުށަހެޅުން

 

o ާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިނގިލި ދާއިރ

އަށް އިޞްލާޙު ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 75 ގަވާއިދުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ގެނައުމުގެ ބިލުގެ

 ޖަލްސާގައި މި މިއަދުގެ ބަހުސް އިބްތިދާޢީ ބިލުގެ އެ އިކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކަ ގޮތުގެމަތިން،

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން ގެންދިއުމާމެދު ކުރިއަށް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 34 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 27 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 05 ދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަ

 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 މެންބަރުން 00

 މެންބަރުން 32 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 17 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް
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 ކަދެއްކެވި؛މެންބަރުން ވާހަ 18 ބިލަށްމި 

 ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ .1

 އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ .2

 ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު .3

 ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ .4

 ނަސީމް ފައިޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ .5

 ޢާމިރު އަޙްމަދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ .6

 ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު .7

 ޝާހް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު .8

 ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ .9

 މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ .10

 هللاޢަބްދު އީވާ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު .11

 ޚަލީލް هللاޢަބްދު މެންބަރު އިރާގެދާ ނިލަންދޫ .12

 )ފުރުޞަތު ދެވަނަ( ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

 މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި .13

 ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި .14

 ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި .15

 )ފުރުޞަތު ދެވަނަ( ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ރާގެދާއި ދެކުނު ހިތަދޫ

 )ފުރުޞަތު ތިންވަނަ( ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

 )ފުރުޞަތު ދެވަނަ( އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

  ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހެންވޭރު .16

 އަޙްމަދުދީދީ ޔާމާރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންގޮޅި .17

 ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ .18
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  ިމި ތުއަރުވާ ނިމުމުން، އިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑަ ބިލަށްމ

 ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން )7(

 :ް7.1 އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

 

o ެވަޒީރުންގެ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނަންފުޅަށް އެފެއާޒްގެ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

 ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރުހުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ދަށުން ގެ )ރ(  މާއްދާގެ ވަނަ 129

 ކޮމިޓީން ބަލާ މިންވަރު އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރުގެ މައްސަލަ، އިވާފޮނުއްވާފަ

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި

 

  ުގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2016އޮގަސްޓު  15މި ރިޕޯޓ 

 ިރުމިންވަ އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރުގެ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ރު،މުޤައްރިކޮމިޓީގެ  ބަލާ

 ްމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 2 މި ރިޕޯޓަށ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  .1

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  .2

  ްފުރުޞަތު އަރުވާ މެންބަރުންނަށް  އެދިވަޑައިގެންނެވިމި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ

 ގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި ނިމުމުން، މި ރިޕޯޓު

 
  :ް7.2އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ދ( މާއްދާގެ ވަނަ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 ޖަޕާނަށް ޓަކައި،ކަނޑައެޅުމަށް ސަފީރުން ރާއްޖެއިން ޤައުމުތަކަށް ބޭރު ގޮތުގެމަތިން،

 ޙުސައިން މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް ކޮތަންމާގެ.މ ސަފީރުކަމަށް، ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 އެދިވަޑައިގެން މަޝްވަރާއަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު، ޝަރީފް

 މިޓީންކޮ ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ މައްސަލަ، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި

  ުގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2016އޮގަސްޓު  15މި ރިޕޯޓ 
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 ިމުޤައްރިރުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ، 

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

  ްވާހަކަދެއްކެވި؛ މެންބަރު 01މި ރިޕޯޓަށ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު .1

 

  ްފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުމުން، އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރަށް މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ

 ގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވިމި ރިޕޯޓު

 
  :ް7.3އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ންކޮމިޓީ އިޖްތިމާޢީ ބިލު، އިކުއަލިޓީގެ ޖެންޑަރ
  
  ުގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2016އޮގަސްޓު  11މި ރިޕޯޓ 

  ްއިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ 11މި ބިލަށ 

 ިހޮޅުދޫ  ،މުޤައްރިރުގެ ކޮމިޓީ އިޖްތިމާޢީ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 އްމަދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙަ

  ްމެންބަރުން ބަހުސް ކުރެއްވި؛ 08މި ރިޕޯޓަށ 

  هللاޢަބްދު ޢަބްދުލްބާރީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ .1

 ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި .2

 ނަޢީމް އަނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ .3

 ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ .4

 ޙަސަން ބްރާހީމްއި މެންބަރު ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ .5

 އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ .6

 މައުމޫނު ފާރިސް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްގަރު .7

  ޢަލީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުވާފަރު .8

 

  ްމި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށ

 ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި މުން،ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމު
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 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން )8(

 ާ8.1 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ، މިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާޙްމަދު ޢާޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަކ

ދިރާސާކުރައްވައި  ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީންޤާނޫނުއަސާސީއަށް އި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

  ސްކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ށް ފާނިންމެވި ގޮތަ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ާ6.1 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o ީގާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލިނގިލ 

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނުއަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ  2010/10 ނަންބަރު

 މެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ބަލައިގަތުމާ ބިލު

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 47 ދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 މެންބަރުން 19 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 00

 މެންބަރުން 66 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 64 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވިހެއް ނު* ފާ

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 44 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 18 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ނުވާބޭނުން ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 04

 މެންބަރުން 62 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި
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 ާ7.1 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o  ެށުން ދަ (ހ) ގެވަނަ މާއްދާގެ  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ގޭ ށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ގދ. ރަތަފަންދޫ ހިލިހިލާމަޤާމަ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ

ވޯޓަށް  މެދުދެއްވުމާ ށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންއަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދަ

 އެއްސެވުން؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ާ7.2 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ދ( މާއްދާގެ ވަނަ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 ޖަޕާނަށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ސަފީރުން ރާއްޖެއިން ޤައުމުތަކަށް ބޭރު ގޮތުގެމަތިން،

 ޙުސައިން މަދުމުހައް އަލްފާޟިލް ކޮތަންމާގެ.މ ސަފީރުކަމަށް، ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު ޝަރީފް

 މެންބަރުން 32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 54 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 8 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރު 01

 މެންބަރުން 62 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 63 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 ާ7.3 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o ިށްޕޯޓަޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ބިލު، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރ 

 . ސެވުންހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެއް

 

o ،ުއެ ބިލަށް  އެކުއްވި އިޞްލާޙާއެ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުން ފާސްކުރެ އެއަށްފަހ

 .ވޯޓަށް އެއްސެވި

 

o ެރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގ 

 ،ށްގޮތަ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ބިލު އީކުއަލިޓީ ޖެންޑަރ ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ މެދުފާސްކުރެއްވުމާ އެކުއިޞްލާޙާ ގެންނެވި މަޖިލީހުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ާމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވި.

---------------------------------- 
 

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ވާބޭނުންނު ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރު 01

 މެންބަރުން 63 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

 ނަތީޖާ ވޯޓު

 މެންބަރުން 70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 67 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 ބަރުމެން 01

 މެންބަރުން 67 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި* ފާސް


