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 ޖަލްސާ ވަނަ 41އުރުގެ ވަނަ ދަ 3 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ބުދަ ، 3142 ނޮވެންބަރު 32 ތާރީޚު:

 4124 ޞަފަރު 32 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  15:13ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  43:15 :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި

 މެންބަރުން 31 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  .4

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

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  .3

  ީމެންބަރުން  32މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވ 

  

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  .2

  ަ2.4މް: އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ް(2016/03/13/އޖ ނަންބަރު:އެޖެންޑާ )އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .1

  ަ1.4މް:އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ްބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ،ަގއިވާ  1.4އެޖެންޑާ އަިއޓަމ
އަށް ިއޞްލާޙު ( ލޯކަލް ަކއުންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 3141/41ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބާރަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު  ،ަގއިވާ  1.3ގެނައުުމގެ ބިލާިއ އެޖެންާޑ ައއިޓަމް 
ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ ) 3141/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

 ތިދާއީ ބަހުސް އިބް ގެއަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު ( އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު
ވޯޓަކަށް  ގޮުތގެމަތިން ަގއިވާ ( ނ) ާމއްދާގެ  ވަނަ 31 ަގވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ ،ފެށުމަށްޓަކައި

 ދެންނެވުން އޮންނާނެ ކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެްއވި 

 

 :ް1.3އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ްބަޖެޓު ބަޖެޓު، ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 3143 ،ގަިއވާ 3.2އެޖެންޑާ އަިއޓަމ 
 ކުރިއަށް ބަހުސް ރިޕޯޓުގެ ނިންމެިވގޮުތގެ ދިރާސާކުރަްއވައި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާ

 އާ  3:11 އިުރއޮއްސި ަވގުތު ޖަލްސާގެ މި ތަންދެމުން، ހުސްަވގުަތށްވެސް ގެންދިއުމަށްޓަަކއި
ރިޔާސަތުން ން އޮންނާ ކަމަށްވެސް ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލު ގެންދިއުާމމެދު ކުރިއަށް ހަމައަށް

 އިޢުލާންކުރެްއވި 
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  ަ1.3މް:އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ްމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތ 
 

 10:00 ް(2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ތިމާޢީ ކޮމިޓީ ގައި އިޖ 

 44611  ީ(3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ 

 44641 ި(2 ކޮޓަރި ކޮމިޓީ) ކޮމިޓީ ގަވާއިދު ގައ 

 

  ަ1.2މް:އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ީތަކަށް އައި ބަދަލު އިޢުލާްނކުރެއްވިކޮމިޓ 
 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން ގެ ދަށުން  1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 

 1.4އެޖެންޑާ އައިޓެމް 

o  ްގައިވާ، ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫުނ  2.4އެޖެންޑާ އައިޓަމ

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާިއ ( ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 3141/41ނަންބަރު 

ޤާނޫުނ ގައިވާ، ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  2.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

އަށް ( ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ) 3141/3ނަންބަރު 

 ާމއްދާގެ ަވނަ 31 ގަވާއިދުގެ ަމޖިލީހުގެ ،ެފށުމަށްޓަކައި އިްބތިދާއީ ބަހުސް ގެ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މި ދެބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް މިއަދު ފެށުމާމެދު  ގައިވާ( ނ)

 ވޯޓަށް އެއްސެވި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  ާވޯޓު ނަތީޖ 

 މެންބަރުން  24 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  34 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  14

 މެންބަރުން  31 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  42 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.
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 1.3އެޖެންޑާ އައިޓެމް 

o 3143  ްވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީނ

ބަހުސް ކުރިައށްގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ހުްސަވގުތަށް  ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯުޓގެ

ކުިރއަްށގެންދިއުާމ މެދު  އާ ހަމައަށް 13611ވެސް ތަންދެމުން މި ޖަލްސާެގ ަވގުތު އިުރއޮްއސި 

 އްެސވި ވޯޓަށް އެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  .1

  ަ1.4މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ުލޯކަލް ) 3141/41ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝުޖާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރ

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން( ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ާޤނޫނު

 ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް ) 3141/41 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ބިލު 

 

  ް1.3އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ،ާ3141/3ޤާޫނނު ނަްނބަރު ބާރަށު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ިއބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހުށަހަޅުއްާވފައިވ 

އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންގެ ބިލު

   ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 3141/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު 

o  ާވޯޓު ނަތީޖ 

 މެންބަރުން  24 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  34 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11

 މެންބަރުން  34 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  41 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.
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 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  .2

  ަ2.4މް އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ުލޯކަލް ) 3141/41ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަްނބަރ

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު ( ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ާޤނޫނު

  ުމިބިލު މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢ 
 

 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުން؛މެދު މި ބިލާ 

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން .4  ކަ

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .3

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .2

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .1

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .1

 ޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްކެ .2

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .3

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .4

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .5

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .41

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ  .44

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .43

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .42

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  .41

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .41

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  .42

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .43

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއލަޠީފް މުޙައްމަދު .44

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .45

  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .31
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 ީމލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަ .34

o  ިފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންތިއްބެިވ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ބަހުސްކުރައްވަން  ބިލަށްމ

ކަމުގައި ންމާލައްވައި، މި އެޖެންޑާ އައިޓަމް ވޯޓަށް ދިޔައީބަހުްސ ރިޔާސަތުން ނި ބިލުގެމި  ނިމުމުން،

 ނިންމެވި.

 

  ް2.3އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ،ާދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 3141/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ

 އަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު

  ާމެދު ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުން މި ބިލ 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .4

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާީހމް ޝުޖާޢު .3

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .2

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް .1

 ާމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ  މި ބިލަށް ބަހުސްކުރައްވަން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންތިއްބެިވ ހުރިހ

ގައި   ކަމުންމާލައްވައި، މި އެޖެންޑާ އައިޓަމް ވޯޓަށް ދިޔައީނިމުމުން، މި ބިލުގެ ބަހުސް ރިޔާސަތުން ނި

 ނިންމެވި.

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .3

  ް3.4އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ުދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން  ޤައުމީ ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލ 

 ޭމި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވ. 

 ްމެންބަރު މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ  ޤައުމީ ވީމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއ

 މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

 ާމެދު ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުން؛މި ރިޕޯޓ 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .4

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .3

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  .2

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .1

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .1
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 މުޙައްމަދު ނާޡިމްވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .2

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް .3

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .4

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .5

  ިބަހުސްކުރައްވަން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާ  ރިޕޯޓަށްމ

ބިުލގެ ތިންވަނަ ކިޔުން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު، ބަހުސް ރިޔާސަތުން ނިންމާލައްވައި،  ރިޕޯޓުގެނިމުމުން، މި 

 އިޢުލާންކުރެއްވީއީކަމުގައި ރިޔާސަތުން މް ވޯޓަށް ދިޔަމި އެޖެންޑާ އައިޓަ

 

  ް3.3އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ުމިނިވަން  ބިުލ، ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ައށް( ޤާނޫނު ޕާޓީގެ ސިޔާސީ) 3142/1 ަނންބަރު ޤާނޫނ 

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ  މުއައްސަސާތަކުގެ

 ޭމި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވ. 

ޮކމިޓީގެ  މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވާނީ، މި

 މެންބަރު ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު

 ާމެދު ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުން؛މި ރިޕޯޓ 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .4

  ިބަހުސްކުރައްވަން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާ  ރިޕޯޓަށްމ

ބިުލގެ ތިންވަނަ ކިޔުން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު، ބަހުސް ރިޔާސަތުން ނިންމާލައްވައި،  ރިޕޯޓުގެނިމުމުން، މި 

 އްވީއީކަމުގައި ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެމް ވޯޓަށް ދިޔަމި އެޖެންޑާ އައިޓަ

 

  ް3.2އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o 3143  ިވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރާ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓު، ބަޖެުޓ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައ

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

  ،ީވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

  ެމި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙުަތއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށާއި، އ

އިޞްލާޙު ހުަށހަޅައި  44ބަޖެޓަށް  އިޞްލާޙުތަކަށް ތާޢީދުކުރެއްވުމަްށ ފުރުޞަތު އެރުވި، އެ ގޮުތން 

 ލިބުނު ތާޢީދު 

 ާ؛މެދު ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުންމި ރިޕޯޓ 
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 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .4

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .3

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .2

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .1

 

 އެހުން  ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  .4

o ުލޯކަލް 3141/41ނޫނު ނަންބަރު ޤާދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  ބާރަށ( 

  ށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުާމ މެދުއަ) ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު

 ؛ވޯޓަށް އެއްސެވި

 

 

ފޭ .1

ދޫ

 

ދާ

އި

ރާ

 ގ

 

 .ިމި ބިލު ބަލައިގަތުަމށް ފާސްނުުވމުން، ބިލު ާބޠިލުވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .4

 މެންބަރުން  23 ޢަދަދު:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން  11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  21 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11

 މެންބަރުން  21 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 .ނުވި * ފާސް 
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o ާ3141/3ނޫނު ނަންބަރު ޤާ، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާމެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ށު ދާއިރާގެ ރަބ       

ގެނައުމުގެ  ށް އިޞްލާޙުއަ (ކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 ވޯޓަށް އެއްސެވި؛  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު  ބިލު
 

 

 

ފޭ .2

 ދޫ

3.  

 ިމ

 

ބި

ލު

  

 

 .ިބަލައިގަތުމަށް ފާސްނުވުުމން، ިބލު ބާޠިލުވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވ 

 

o  ުޙިލްމީ  هللاސަޢުދުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތިނަޫދ އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ

ށް ފާސްކުރެއްވުމާ ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަ ބިލު ކޮމިޓީން ށަހަޅުއްވާފައިވާ އިމާރާތްކުރުމުގެހު

 ވޯޓަށް އެއްސެވި؛ މެދު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .3

 މެންބަރުން  24 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  23 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11

 މެންބަރުން  23 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  21 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 .* ފާސްނުވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ . 2

 މެންބަރުން  34 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  31 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11

 މެންބަރުން  31 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 .ފާސްނުވި * 
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  ްމި ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް ފާސްނުވުމުން، ބިލު ާބޠިލުވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުނ

 އިޢުލާންކުރެއްވި.

 

o ެށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގާނޫނު ަންނބަރު ރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތ

ދިރާސާކުރައްވައި  އިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީންއަށް ( ނޫނުޤާ ޕާޓީގެ  )ސިޔާސީ 3142/1

 ވޯޓަށް އެއްސެވި؛ މެދުނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،ުވޯޓުގެ ކުރިން ބަހުްސކުރަމުންދިޔަ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވިއެއަށްފަހ 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ  .1

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް .2

 ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .3

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  .4

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމްކާށިދޫ  .5

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .41

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް .44

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ .43

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .42

 ޝާހިދު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު .41

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .41

 ވޯޓު ނަތީޖާ . 2

 މެންބަރުން  34 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  14 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  35 މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  11

 މެންބަރުން  31 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  22 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި * ފާސް



 11 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .42

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .43

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު .44

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .45

 ތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހި .31

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .34

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .33

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .32

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .31

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ  .31

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .32

 

  ްމެްނބަރުންަނށް  32އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންެގ ތެރެއިން، މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރައްވަނ

ނޑާލެއްވި.  ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު، ބަެޖުޓގެ ބަހުސް މިއަދަށް މެދުކަ

 

 ޖަލްސާގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


