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 ޖަލްސާ ވަނަ  13އުރުގ  ފުރަތަމަ ދަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 އަންގާރަ ދުވަސް  ،2017އ ޕްރީލް  12 ތާރީޚު:

 1438ރަޖަބު  15 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  09:01ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  10:31 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  11:00 ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  11:17 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  13:30 :ފ ށި ގަޑި

 ަގއި  13:49 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނ ޓް 05ގަިޑއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 69 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ަރއީްސ ޢަބްދު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:ރިޔާސަތު 

 ނައިބު ރަީއސް މޫސާ މަނިކު ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ                          

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

 "وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم - 
 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން  23މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

 

  

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.އިޢުލާން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ާ3.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

 އްވުން އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ  ދުވަހުގ  
 2017/1/13އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:         

 

 

 

 

 

  ރިޔާސަތުން އަންގަ އ ންގުން  (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

ޙިްލމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާިއރާގ  މ ންބަރު ސަޢުދު ފަރާތުން، ސަުރކާރުގ  ،ަގއިވާ  5.1އ ޖ ންޑާ އައިަޓމް          

ބިލުގ  އިބްތިދާއީ ބަހުްސ ފ ށުމުގ  ގޮތުން ަނގަންޖ ހޭ ދ  ވޯޓު ނ ގުމާިއ، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޢިމާރާތްކުރުމުގ  
ގ ންދިއުމަށް ނަގާ ވޯޓު ނ ުގން އޮންނާނ ކަން  އ ޖ ންޑާަގއިާވ މަސަްއކަތް ިނމ ންދ ން ޖަލްސާ ކުރިއަށް

 އިޢުލާންކުރ ްއވުން.
 

 
  ާ4.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

o  ްއިުޢލާންކުރ އްވުން.ޭބއްވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާގޮތް ކޮމިޓީތަކުގ  ަބއްދަލުވުންތައ 

 (2ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓ )ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:00

 (1ަގއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ )ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:30
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o  ްބަދަލު އިޢުލާންކުރ ްއވި.ަގިއާވ ވޯޓަށް އ އްސ ވުމުގ  ކުރިން ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބައ އް  5.1އ ޖ ންޑާ ައއިޓަމ 

 

ބަދަލުގަިއ  ކޮމިޓީގައި ހިމ ނިަވޑަިއގަންނަވާ ުފވައްމުލަުކ މ ދު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ފަޒާުދގ   ޢާންމު .1

 )ޕީ.ޕީ.އ މް(ށީ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ޓީއަށް ވިލުފުއ  ކޮމި

މ ންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްގ  ބަދަލުގައި އ  ދާއިާރގ   ނައިފަރު ހިމ ނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮމިޓީގައި ޢާންމު .2

 (ޕީ.ޕީ.އ މް)އަޙްމަދު ރަޝީދު  ކޮމިޓީއަށް ަގއްދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު

ޝީދު ގ  ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީގައި ހިމ ނިވަޑަިއގަންނަވާ ވިލުފުށީ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަ ޢާންމު .3

  (ޕީ.ޕީ.އ މް)ޒާދު ފުަވއްމުލަކު މ ދު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ފަ ށްކޮމިޓީއަ

ރަޝީދުގ  ބަދަލުގައި އ  މ ންބަރު އަޙްމަދު  ދާއިރާގ  ަގއްދޫ ހިމ ނިވަަޑއިގަްނވާ ކޮމިޓީގައި ޢާންމު .4

 (ޕީ.ޕީ.އ މް)ޝިޔާމް  ށް ނައިފަރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދުކޮމިޓީއަ

 އަޙްމަދު ޢާމިރުގ  ބަދަލުގަިއ އ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގަިއ ހިމ ނިވަަޑއިގަްނވާ ކުޑަހުވަޫދ ދާއިާރގ  މ ންބަރު  .5

  (އ މް.ޑީ.އޭ)ށީ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ޓީއަށް ހޯރަފުކޮމި

މަނިކުގ  ދާިއރާގ  މ ންބަރު ޙުސައިންމަނިުކ ދޮން ގުރައިދޫ. ތ ހިމ ނިަވޑަިއގަންވާ ކޮމިޓީގައި ތިމާޢީއިޖް .6

 (ޕީ.ޕީ.އ މް)މ ންަބރު ޢަލީ ޝާހް  ދާއިރާގ ށް ފުަވްއމުލަކު އުތުރު ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަ

ބަދަލުގަިއ  ލީ ދާއިާރގ  މ ންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންގ ވިލިނގި ހިމ ނިަވޑަިއގަންވާ ކޮމިޓީަގއި މާލިއްޔަތު .7

 (ޕީ.ޕީ.އ މް)ށް ތުޅާދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު އ  ކޮމިޓީއަ

 

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ްޙިލްމީ هللا ތިނަޫދ އުތުރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ަސޢުދު ފަރާތުން، ސަރުކާުރގ ، ަގިއވާ 5.1އ ޖ ންޑާ ައއިޓަމ

ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު އ  ބިލުގ  ގ  އިބްތިދާއީ ގ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޢިމާރާތްުކރުމުގ  ބިލު

 ،ކުިރއަށްގ ްނދިއުމަށްޓަކައި ވަނަ މާއްާދގ  )ނ( ަގިއވާ ގޮުތގ މަތިން،  75ބަހުސް މަޖިލީހުގ  ގަވާއިުދގ  

 ؛ވޯޓަށް އ އްސ ވުން ފ ށުމާމ ދުބަހުސް ޖަލްސާގައި  އީއ  ބިލުގ  އިބްތިދާ 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (5)

  ާ5.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ޙިލްމީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، هللا ތިަނދޫ އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންަބރު ސަޢުދު ފަރާތުން، ސަރުކާރުގ
 ޢިމާރާތްކުރުމުގ  ބިލު

 ބަހުސްގ  ވަގުތުގައި ވާހަކަދ އްކ ވި މ ންބަރުން ބިލުގ  

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  (1)

 ޢުޘްމާން  ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަީމލް (2)

 ހުޅުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ މަނިކު (3)

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު (4)

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް (5)

 ކާށިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް (6)

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު (7)

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު  (8)

 ހިތަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު (9)

 މަތިވ ރި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު (10)

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  31 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  22 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  02 ޢަދަދު:ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  02

 މ ންބަރުން  24 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  13 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ުވަނަ ާމއްދާަގިއ  5ގ  ( ދައުލަތުގ  މުސާރަިއގ  ސިޔާސަތުގ  ޤާނޫނު) 2016/11ޤާނޫނު ނަންބަރ

ނޑައ ޅުުމގ  " ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން"ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގ  މ ންބަރުންގ  މުސާރަާއއި ޢިނާޔަތްަތްއ ކަ

 މައްސަލަ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ިވޮގތުގ  ރިޕޯޓު 

 ަލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ވިލިމާ ،ގެ މުޤައްރިރުމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ،ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީރިޕޯޓު މ

 ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 ްބަހުސްކުރ އްވި މ ންބަރުން: ޮނޅިވަރަމް ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފ 

 

  ާ6.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ުޤައުީމ ، )އިންތިޚާބުތަކާބ ހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގ ނަުއމުގ  ބިލު 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމ ވިގޮުތގ  ރިޕޯޓު  ސަލާމަތުގ 

 ަފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރު، ގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ،ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީރިޕޯޓު މ

 އިބްރާހީމް ދީދީ

  ްރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްވުމަްށ މ ންބަރުން ފުރުސަތަށް އ ދިވަަޑއިގ ންފައިުނވާތީ ރިޕޯޓުގ  ބަހުސ

 ނިންމާލ އްވި.

 

  ާ6.3 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 "ްައށް ދިވ ހިރާއްޖ އިން ޢަމަލުކުުރމުގ  މައްސަލަ، " ބޭން އ މ ންޑްމަންޓް ޓު ަދ ބާޒަލް ކޮްނވ ންޝަނ
 ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ިވގޮުތގ  ރިޕޯޓު

 ަފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެންބަރު،ގެ ކޮމިޓީޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ، ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީރިޕޯޓު މ

 އިބްރާހީމް ދީދީ

  ްރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްވުމަްށ މ ންބަރުން ފުރުސަތަށް އ ދިވަަޑއިގ ންފައިުނވާތީ ރިޕޯޓުގ  ބަހުސ

 ނިންމާލ އްވި.
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  ާ6.4 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ު( ޤާނޫނު ހިންގުމުގ  ުއޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ާދއިރާަތއް އިދާރީ ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނ

 ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ިވގޮުތގ  ރިޕޯޓު ، ބިލު  ގ ނައުމުގ  އިޞްލާޙު އަށް

  ،ީފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެންބަރު،ގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނ

 އިބްރާހީމް ދީދީ

 

 ބަހުސްގ  ވަގުތުގައި ވާހަކަދ އްކ ވި މ ންބަރުން  ރިޕޯޓުގ  
 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު (1)

 

  ްރިޕޯޓުގ  ނ ވި މ ންބަރަށް ފުރުސަތު ދ އްވުމަށްފަހު ފުރުސަތަށް އ ދިަވޑަިއގ ންރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ ްއވުމަށ

 ބަހުސް ނިންމާލ އްވި.

 

  އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (5)

ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ސަޢުދު ފަރާތުން، ސަރުކާރުގ ަގިއވާ،  5.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމް 

 ބިލުގ  ބަހުސް ކުރިއަށް ގ ންދ ވުން؛ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޢިމާރާތްކުުރމުގ  

އ ަވގުތު ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި  އިގ ންފަިއވާ އ ްއވ ސް މ ންބަރަކުބިލަށް ބަހުސްކުރ އްވުމަށް އ ދިވަޑަ 

 މަވާލ ްއވި.ިބުލެގ ަބުހްސ ަމުރަހާލ ިނން ، ހާޒިރުވ ވަަޑއިގ ން ނ ތުމުން

 

 ވޯޓަށް އ ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން  (7)

 ވޯޓަށް އ އްސ ވުމުގ  ކުރިން ޮކމިޓީތަކަށް އައި ަބއ އް ބަދަލު އިޢުލާންކުރ ްއވި.

ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގ   ދ ކުނު ހިތަދޫ ހިމ ނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮމިޓީަގއި ތަރައްޤީ ޤައުމީ .1

 (މް.ީޑ.ޕީ)އ ރަޝީދު ޙުސައިން  ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަށް އަލިފުށީ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު

ނާޡިމްގ   ދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދުވަިއކަރަ ިހމ ނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮމިީޓގައި ތަރައްޤީ ޤައުމީ .2

 (އ މް.ޑީ.ޕީ) ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގ  މ ންބަުރ މުޙައްމަދު ފަލާޙް
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ކޮމިީޓގަިއ ހިމ ނިވަޑަިއގަންނަވާ ހ ންވޭުރ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު  ތަރައްޤީ ޤައުމީ .3

ރޮޒަިއނާ އާދަމް އ  ކޮމިޓީއަށް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު  ޢަބްދުލްކަރީމްގ  ބަދަލުގައި

 (އ މް.ޑީ.ޕީ)

ކޮިމޓީގައި ހިމ ނިަވޑަިއގަންނަ ާވ މަރަދޫ  އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ މަްސއޫލިްއޔަތު ސަރުކާރުގ  .4

އަލިފުށީ ދާއިރާގ  މ ންބަރު  ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ގ  ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަށް

 (އ މް.ޑީ.ޕީ )މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން 

ގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަލިފުށީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީަގއި ހިމ ނިވަޑަިއގަންނަވާ ޤައުމީ .5

  (މ ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު އ މް.ޑީ.ޕީ ޙުސައިންގ  ބަދަލުަގއި އ  ކޮިމޓީއަށް ހިތަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ 

ންބަރު މުޙައްމަދު މ  ދާއިާރގ  ހުޅަނގު މާފަންނު ިހމ ނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮމިީޓގައި ތަރައްޤީ ޤައުމީ .6

 (.ޕީއ މް.ޑީ) ފަލާޙްގ  ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީައށް ވައިކަރަދޫ ާދއިރާގ  މ ންަބރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ކޮމިޓީަގއި ިހމ ނިވަޑަިއގަންނަާވ ައއްޑޫ މީޫދ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމްގ   ތަރައްޤީ ޤައުމީ .7

  (އ މް.ޑީ.ޕީ)މ ންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް  ހ ންޭވރު ދ ކުނު ދާއިރާގ  ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަށް

ކ ޔޮޫދ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫާސ ނިޒާރު  ހިމ ނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮމިީޓގައި  ސަލާމަތުގ  ޤައުމީ .8

 (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)އިބްރާހީމްގ  ބަދަލުގައި އ  ކޮިމޓީއަށް ތޮއްޑޫ ާދއިރާގ  މ ންަބރު އިބްރާހީމް ޙަސަން 

ރާހީމްގ  އިބް  ނިޒާރު މޫސާ މ ންބަރު ދާއިާރގ  ކ ޔޮދޫ ހިމ ނިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮމިޓީަގއި ސުލޫކު .9

  (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ )ށް ތޮްއޫޑ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަ

މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީަގިއ ހިމ ނިވަޑަިއގަންނަާވ ކ ޔޮދޫ ދާއިރާގ   އަާދކުރާ މަސްއޫިލއްޔަތު ސަރުކާރު .10

ށް ތޮއްޑޫ ާދއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް އ  ކޮމިޓީއަ  މ ންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްާރހީމްގ  ބަދަލުގައި

 (ޕާޓީ ޖުމްހޫރީ)ޙަސަން 

ރާހީމްގ  ދާއިާރގ  މ ންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބް ކ ޔޮދޫ ހިމ ނިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮމިޓީގައި ޢާންމު .11

  (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ)ން އިބްރާހީމް ޙަސަ ށް ތޮްއޫޑ ދާއިރާގ  މ ންބަރުބަދަލުގައި އ  ކޮމިޓީއަ
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ބަދަލުގަިއ  ޢާމިރުގ  އަޙްމަދު  މ ންބަރު ދާއިާރގ   ކުޑަހުވަދޫ ހިމ ނިވަޑައިގަންަނވާ ގައި ކޮމިޓީ ޢާންމު .12

 (އ މް.ޑީ.އޭ)ށީ ދާއިާރގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އ  ކޮމިޓީއަށް ހޯރަފު

މަުޑއްވަރީ ާދއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އަމީުތ  ގަާވއިދު ކޮމިީޓގައި ހިމ ނިަވޑަިއގަންނަވާ .13

 (ޕީ.ޕީ.އ މް)މ ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  ށް ފޭދޫ ދާއިރާގ  މަނިކުގ  ބަދަލުަގއި އ  ކޮމިޓީއައަޙްމަދު

 

  ާ7.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 

o ުމާއްާދގައި  ވަނަ 5( ގ  ޤާނޫނުދައުލަތުގ  މުސާަރއިގ  ސިޔާސަތުގ  ) 2016/11ނަންބަރު  ޤާނޫނ

ނަޑއ ޅުމު ގ   ޝަނަލްށްފަިއވާ ނޭބަޔާންކޮ ޕޭ ކޮމިޝަންގ  މ ންބަރުންގ  މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަ

ދިރާސާކުރަްއވަިއ  ނިންމ ވި ގޮުތގ  ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން  މައްސަލަ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި

 ؛އ އްސ ވުން  ށްށް ވޯޓަގޮަތކަ ވާފ ނިވަޑައިގަންނަ  ށްމ ންބަރުންނަ ށް ފާސްކުރ ްއވުާމ މ ދު ނިންމ ވި ގޮތަ

 

 

 

 

 

 

 

 

  ާ7.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ު2008/11ނަންބަރު  ޤާނޫނުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ކ 

އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ފާސްކުރެއްވުމަުށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ  (ޤާނޫނު ޢާންމުހޭ އިންތިޚާބުތަކާބެ)

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  62 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  52 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  02

 މ ންބަރުން  52 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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ށް ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު މެންބަރުންނުަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަ ކަމަުށް ނިންމަވައި، އެ

  ؛ޯވޓަށް އ އްސ ވުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަުށް

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  62 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  47 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  07 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ ވޯޓުދ އްވި  ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މ ންބަރުން  24 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 

  ާ7.3 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ޭމަޖިލީހުން ށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރުމަުށް ންޓް ޓު ދަ ބާޒަލް ކޮންވެންޝަނަން އެމެންޑްމެބ

  ؛ވޯޓަށް އ އްސ ވުން  ށްނަުށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަމެންބަރުން ރުހުންދިނުމާ މެދު

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  62 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  57 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ޢަދަދު:ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  

 މ ންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދ އްވި މ ންބަރުންގ  ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މ ންބަރުން  57 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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  ާ7.4 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 
  ެނަންބަރު ޤާނޫނު، ފަރު ދާއޫދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާފަރާތުން، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުސަރުކާރުގ 

ގެނައުމުގެ  ށް އިޞްލާޙުއަ (ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ) 2010/7

 ށްށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަމެދު މެންބަރުންނަފާސްކުރެއްވުމާނިންމެވި ގޮތަުށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި  ބިލު

  ؛ވޯޓަށް އ އްސ ވުން

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  62 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  44 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  17 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދ އްވި މ ންބަރުންގ  ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މ ންބަރުން  61 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
 

  ާ7.5 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ،ްޙިލްމީ ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އިމާރާތްކުރުމުގެ هللاތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުސަރުކާރުގެ ފަރާތުނ 

  ؛ވޯަޓށް އ އްސ ވުން ށްށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަބަލައިގަތުމާ މެދު މެންބަރުންނަ ބިލު ބިލު މަޖިލީހުން

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  62 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  44 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  17 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދ އްވި މ ންބަރުންގ  ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މ ންބަރުން  61 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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  ުފޮުނއްވުމަށް ނިންމ ވި. ަޤއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީއަށްބިލު ދިރާސާކުރ އްވުމަށް ފާސްވުުމން ބަލައިގަންނަން ބިލ 

 

 
 .ިއ ޖ ންޑާަގއި އިތުރު މަަސއްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވ 

 

 

 


