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 ޖަލްސާވަނަ  4އުރުގެ ވަނަ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސްއަންގާރަ ، 2016ޖޫން  21 ތާރީޚު:

 1437ރަމަޟާން  16 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 10:33ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި 3:04ންދުރުފަހު މެ ނިމުނުގަޑި:ޖަލްސާ 

 މެންބަރުން 69 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 

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله ومن
 

 އިއްވުން ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ )2(

  ީމެންބަރުން 25މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ 

  
 އިޢުލާނުކުރުން އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ )3(

  :ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ް2016/2/4އޖ/ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ( 

 

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

  :ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތްމ 

 11:00  ީ1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓ( 

 13:45  ީ2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓ ( 

 14:00  ީ3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި (ގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓ( 

  :ް4.2އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

ފޮނުވިފައިވާ އަކަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ,ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

އެ ކޮމިޓީގެ  ،އެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް އަންގަވާފައިވާތީ މައްސަލަތައް

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާންކުރަން 128މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ސުންގަޑި

 

 ކޮމިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ

 ސުންގަޑި ބިލު

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ .1

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ) ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( 2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ބިލު

 2016ޑިސެންބަރު  31

 2016ޑިސެންބަރު  31ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  .2
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 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޚަލީލް هللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .3

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލު
 2016ޑިސެންބަރު  31

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން )5(

  :ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ެޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގ 

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ކުރިއަށް މަރުޙަލާ އަނެއް ވިދިގެން މަރުޙަލާއާ އެއް މަރުޙަލާތައް ބިލުގެ ގެނައުމުގެ

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

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ރައީސް މަޖިލީހުގެ

 ިއެއްސެވުން؛ ވޯޓަށް ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ބަހުސް އިބްތިދާއީ މައްސަލައިގެ މ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  ީމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 20ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި މި މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .2

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .3

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .4

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ .5

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 39 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 31 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 00

 މެންބަރުން 36 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 19 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް
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 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް .6

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .7

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .8

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .9

 ރާހީމްކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބް .10

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .11

 

o ާގެ ދަށުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހުރި  (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  36އިދުގެ ގަވ

 މެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުންވަގުތު އިތުރުކުރުމާ މަސައްކަތްތައް ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o ެޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގ 

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ކުރިއަށް މަރުޙަލާ އަނެއް ވިދިގެން މަރުޙަލާއާ އެއް މަރުޙަލާތައް ބިލުގެ ގެނައުމުގެ

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

 އިގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ރައީސް މަޖިލީހުގެ

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު .12

 ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި .13

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 63 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 37 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 16 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 01

 މެންބަރުން 53 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް
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 ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ .14

 ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ .15

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް މަކުނުދޫ .16

 ނަސީމް ފައިޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ .17

 ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ .18

 ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު .19

 ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި .20

 
 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް )6(

  ް6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ާޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިދިޔުމާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވ

 އިގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުންޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަކަރުދާހާއެކު ރައީސުލް

  ީމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 26ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި މި މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއ 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .1

 ޞާލިޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  .2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .3

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .5

 ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .6

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .7

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީހިތަދޫ  .8

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް .9

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .10

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ .11

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު .12

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Terrorism%20massala.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Terrorism%20massala.pdf
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 ދުދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަ .13

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .14

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .15

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .16

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .17

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .18

 ން މުޙައްމަދުމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައި .19

 ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .20

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .21

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .22

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް .23

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .24

 ޙިލްމީهللا އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ތިނަދޫ .25

 އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އައްޑޫ .26

 
  ާމި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވ

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. މައްސަލައިގެނިމުމުން، މި 

 

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުންވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި  )7(

 ާ7.1 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o ެޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގ 

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 މެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ބިލު ގެނައުމުގެ

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 57 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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o ަށަހަޅުއްވައި، ހެންވޭރު އުތުރު މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރިރަދޫ މ

ޓެރަރިޒަމާއި "، ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ޝާހިދު هللاޢަބްދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ށްފައިވާ ކަރުދާހާ ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކޮ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ

ޚިދުމަތްތަކާ  ށް ސަލާމަތީދިރާސާކުރެއްވުމަ "އިވާ މައްސަލައެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއް ވާފަ

 ށްމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓަ އިއްޒަތްތެރި ށްބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަ

 އެއްސެވުން؛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 މެންބަރުން 35 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 20 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 00

 މެންބަރުން 55 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 57 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 21 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 33 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 01

 މެންބަރުން 54 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވި.* ފާސް
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o ުށަހަޅުއްވައި، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްވިލުފ

ޓެރަރިޒަމާއި " ހުށަހެޅުން،އިބްރާހީމް ފަލާޙް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ށްފައިވާ ކަރުދާހާ އެކު ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކޮ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެވޭ ދައުލަތުގެ

މެންބަރުންގެ ވަގުތީ  11ށް ދިރާސާކުރެއްވުމަ "އިވާ މައްސަލަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަ

 ށްމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓަ އްޒަތްތެރިފޮނުއްވުމަށް ޢިށް ކޮމިޓީއަކަ

 އެއްސެވުން؛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޭހުށަހަޅުއްވައި، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ދާއިރާގެ ވިލިމާލ

 ހުށަހެޅުން؛އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ 

  ާމިދަންނަވާ މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީގައި ތިރީގައި  11މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވަވ

 .މެންބަރުން ހިމެނުމަށް

 ބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެން .1

  މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި .2

  އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .3

  ޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުދާއިރާގެ އިއް ވިލުފުށީ .4

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްކެލާ ދާއިރާގެ އި .5

 ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީދާއިރާގެ އިއްޒަ ފޭދޫ .6

 ތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދުއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިއްޒަ .7

 ތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އި އްޒަ .8

 ޢާމިރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު .9

  ތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތް .10

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 57 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 38 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 01 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 09

 މެންބަރުން 39 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް
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 އަނާރާ ނަޢީމް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .11
 

  ްއެއްސެވުން؛ ށްފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓަ މެންބަރުންނަށްމި ލިސްޓަށ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ާމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވި.

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 57 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 39 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 08

 މެންބަރުން 39 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް


