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 ޖަލްސާ  ވަނަ  23އުރުގެ ދަ  ވަނަ  3 ވަނަ އަހަރުގެ  2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  ހޯމަ ، 3127 ނޮވެންބަރު  32 ތާރީޚު:

 2549 ޞަފަރު  32 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  13::1ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި:

 ގައި  21:39 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ގައި  :21:6 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  :22:6 :ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 ގައި  24:42 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  24:66 :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި 

 މިނެޓް  61އިރާއި ގަޑި  13 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން  83 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު  ބެލެހެއްޓެވީ:ރިޔާސަތު 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  .2

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

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  .3

  ީމެންބަރުން  37މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވ 

  

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  .4

  ަ4.2މް: އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ް(2016/03/12/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:)އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .5

  ަ5.2މް:އެޖެންޑާ އައިޓ 

  ްވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ގައިވާ  6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  ގެއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) 3124/5ނަންބަރު 

ެފުށމާމެދު ވޯޓަށް  ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 86 ގަާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ،ފެށުމަށްޓަކައި

 ގެ ދަށުން އޮންނާނެ ކަމަށް ރިާޔސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި. 6 އެޖެންޑާ އައިޓަމް ދެންނެވުން

 

  ަ5.3މް:އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއ 

 (2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ޤަ ގައި 25.11                  

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  .6

 

o  ްގައިވާ ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ
ިއބްތިދާއީ  ގެ ބިލު އަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) 3124/5ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ރިއަށް ގޮތުގެމަތިން ކު ގައިވާ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 86 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ،ފެށުމަށްޓަކައި ބަހުސް
 ވޯޓަށް އެއްސެވިދާއީ ބަހުސް މިއަދު ފެށުމާމެދު ބިލުގެ އިްބތިގެންދިއުމަށްޓަކައި މި 
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 :ް6.2އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ި3124/5 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލ 
 ގެ އިބްިތދާއީ ބަހުސް ފެށުން ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ޕާޓީގެ ސިޔާސީ)

 

  ުގެ މެންަބރު ސަޢުދު ޙުސައިންވިލިނގިލި ދާއިރާުހށަހަޅުއްވައިދެއްވީ،  މާޖިލީހަށްމިބިލ  
 

 ވާހަކަ ދެއްކެވި މެންަބރުން؛ ބިލަށް މި

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .2

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .3

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމްކާށި .4

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން .5  ކަ

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .6

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .7

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .8

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .9

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .:

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .21

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .22

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  38 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  19 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން  12

 މެންބަރުން  46 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް
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 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .23

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .24

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް .25

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .26

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .27

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް .28

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .29

 ޝާހިދު هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .:2

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .31

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .32

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް .33

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ .34

  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ  .35

 ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ އިނގުރައިދޫ .36

 ސަލީމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ .37

 ޚަލީލް هللاޢަްބދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ .38

  ްމި  މެްނބަރުންަނށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުމުްނ،ބަހުސްކުރައްވަން އެދިވަޑައިގެން ތިއްބެވި މި ބިލަށ
 .ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމާލައްވަިއ، ޯވޓަށް ދިޔައީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި

 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  .7

 

 ެ3119/22 ނަްނަބރު ޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ ފަރާތުން، ސަރުކާރުގ 

މެދު ވޯޓަށް މަޖިލީުހން ބަލައިަގތުމާ  ގެނައުމުެގ ބިލުއަށް އިޞްލާޙު ( އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ޢާންމު ޤާޫނނު)

 އެއްސެވި؛

  

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  81 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  69 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
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  ުއްޖެ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިދިރާސާކުރެއްވުމަށް މި ބިލ

 ނިންމެވި.

 

 ު3121/21ޤާނޫނު ނަްނަބރު ، ރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާން، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަސަރުކާރުގެ ފަރާތ 

މެދު މަޖިލީހުން ަބލައިގަތުމާ އަށް އިޞްލާުޙ ގެނައުމުގެ ބިލު( ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންިތޚާބުގެ ޤާނޫނު)

  ވޯޓަށް އެއްސެވި.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ުއްޖެ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިދިރާސާކުރެއްވުމަށް މި ބިލ
 ނިންމެވި.

 

 

 މެންބަރުން  22 ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11

 މެންބަރުން  :7 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  46 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  81 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  55 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  34 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  12

 މެންބަރުން  78 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  45 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް
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  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންަބުރ

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު) :89/7 މަޖިލީހުްނ  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު( ކަ

 މެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި.ބަލައިގަތުމާ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ުއްޖެ ަކމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވި.ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވި އިޤްތިޞާދީދިރާސާކުރެއްވުމަށް މި ބިލ 
 

 

 ަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންަބުރ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފ

މަޖިލީހުްނ  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކުލި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ) 89/77

 މެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި.ބަލައިގަތުމާ
  

 

 

 

 

 ިމ
 
ބި
ލު
 
ދި
ރާ
ސާ
 ކު

  ާވޯޓު ނަތީޖ 

 މެންބަރުން  81 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  65 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  :1 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  13

 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  43 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

  ާވޯޓު ނަތީޖ 

 މެންބަރުން  81 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން  64 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  21 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން  13

 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  43 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Bandharu%20kuli%20negumabehey%20gannoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Bandharu%20kuli%20negumabehey%20gannoon%20islah%20bill.pdf
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  ުއްޖެ ަކމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވި.ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވި އިޤްތިޞާދީދިރާސާކުރެއްވުމަށް މި ބިލ 

 

 ެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން   253މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގ

 މެދު ވޯޓަށް އެއްސެވި؛ވުމާމަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ިން މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެރަޤަރާރު ފާސްވުމުން، މ

އްޔަންކުރައްވާފައިވާ ޢަ ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކްލެމެންސީ ބޯޑަ ށްއެރުވި މަޝްވަރާއާ އެއްގޮތަ

ފެންނަ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވަކިކުރަންތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ 

ކަމަށް  ށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެށް މަޝްވަރާއެރުވުމަސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރައީކަމަ

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި.
 

  ުޓީްނ ކޮމިއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 3127/23ޤާނޫނު ނަްނބަރ

 ވޯޓަށް އެއްސެވި؛މެދު ފާސްކުރެއްވުމާށް ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަ

  ާވޯޓު ނަތީޖ 

 މެންބަރުން  81 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  52 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  37 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  12

 މެންބަރުން  78 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  45 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

  ާވޯޓު ނަތީޖ 

 މެންބަރުން  81 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  53 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  38 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11
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  ުއަށް އިޞްލާޙު ( ރުމުގެ ޤާނޫނުދިެވިހރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަްނަތކަން ޙިމާޔަތް ކު) 5/7:ޤާނޫނު ަނންބަރ
 ވޯޓަށް އެއްސެވި؛މެދު ފާސްކުރެއްވުމާށް ޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަކޮމި ގެނައުމުގެ ބިލު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ިޕާޓީގެ  ސިޔާސީ) 3124/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލ 
 ވޯޓަށް އެއްސެވި؛ެމދު ަބލައިގަތުމާމަޖިލީހުން  ބިލު ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ނިންމާލެއްވިޖަލްސާ ރިޔާސަތުން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރު އެހެން އެޖެންޑާގައި އިތު

 މެންބަރުން  :7 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  46 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

  ާވޯޓު ނަތީޖ 

 މެންބަރުން  81 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  54 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  34 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  14

 މެންބަރުން  77 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  45 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

  ާވޯޓު ނަތީޖ 

 މެންބަރުން  81 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  49 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  39 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11

 މެންބަރުން  77 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  45 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް


