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 ޖަލްސާ ވަނަ 23ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދުހޯމަ ( 2013 ޑިސެމްބަރު 30 ތާރީޚު:

  1435 ޞަފަރު 27 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

9:32ނު ހެނދު ގަޑި:ފެށި  0F

 ގައި 1

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:00 ފެށި ގަޑި:

12:10 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: 1F

 ގައި 2

 ގައި 1:30 މެންދުރު ފެށި ގަޑި:

 ގައި 2:30މެންދުރު  ނިމުނު ގަޑި:

 

 މިނެޓް 08ގަޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 8ހުސްވަގުތުކޮޅު ފަހުން ، މެންބަރުން 22ވަގުތުކޮޅު ކުރިން ސްހު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

  މެންބަރުން 74ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން ، މެންބަރުން

 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް   

  

                                                 
 ފަސްކުރެއްވިއަށް  9:30ޖަލްސާގެ ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ، ރިޔާސަތުން  - 1
 އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ވޯޓަށް އެހުން ފިޔަވައި - 2

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެ 

ތާރީޚެއް ފަހުން 

 އިޢުލާންކުރައްވާނެ
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

 1 ގެ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 60 ގެ) ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ޓްރެފިކްކުރުން މީހުން( 2013/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ރައްޔިތުންގެ ކޮމިޓީއަށް ވިލަރެސްކުރާ ބުނާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 60 ޤާނޫނުގެ އެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ

 މަނިކުގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރެއްވުން މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު މެންބަރަކަށް ކަނޑައަޅާ މަޖިލީހުން

<<< 

 މަޖިލީހަށް ވަޒީރުންގެ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ރައްޔިތުންގެ ދަށުން ގެ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަޒީރުންނަށް 15 ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ

 ރުހުންދެއްވުން މަޖިލީހުގެ

<<< 

 ފާސްކުރެއްވުން ނިންމެވިގޮތަށް ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން އިޖްތިމާޢީ ،ބިލު ކުށުގެ ޖިންސީ

<<< 

 ފާސްކުރެއްވުން ނިންމެވިގޮތަށް ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން އިޖްތިމާޢީ ،ބިލު ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ

<<< 

 ކޮމިޓީން އިޖްތިމާޢީ ،ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ( 2008/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ފާސްކުރެއްވުން ނިންމެވިގޮތަށް ދިރާސާކުރައްވައި
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  އިން 2013/3/23އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކަންކަން:ކުރިއަށްގެންދެވި 

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.1

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 ހުއްޓުވުމުގެ ޓްރެފިކްކުރުން މީހުން( 2013/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު 6.1

 އެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ 1 ގެ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 60 ގެ) ޤާނޫނު

 ކޮމިޓީއަށް ވިލަރެސްކުރާ ބުނާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 60 ޤާނޫނުގެ

 މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ އެ ކަނޑައަޅާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

 މައްސަލަ ކަނޑައެޅުމުގެ

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

 މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.1

 15 ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ވަޒީރުންގެ ދަށުން ގެ) ހ(

 ދަށުން ގެ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަޒީރަކަށް

 ފޮނުއްވާފައިވާ ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރުހުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 ބަލާ މިންވަރު އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރުގެ ،ސަލަމައް

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން

 ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން އިޖްތިމާޢީ ،ބިލު ކުށުގެ ޖިންސީ 11.2

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ

 ކޮމިޓީން އިޖްތިމާޢީ ،ބިލު ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ 11.3

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި

 އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ( 2008/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު 11.4

 ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން އިޖްތިމާޢީ ،ބިލު ގެނައުމުގެ

 ރިޕޯޓް
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 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް  )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/3/23އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ 3.2

o ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 1( 2013/63 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ( 

o ީމި. ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 18 ދައުރުގެތިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2013 ،އެއ 

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް  ޔައުމިއްޔާ

މަޖިލީހުގެ  އަކީ،މި ޔައުމިއްޔާ ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،

 .ނިންމައިފިންއެއްކަމަށް ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާ

 

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު  4.1

 

 ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީ   9:30 -1

 ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ  10:00 -2

 ގައި ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެބިލު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ  10:00 -3

 ގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ  11:15 -4

 ގައި ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ  11:15 -5

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )6(
 

 މާއްދާގެ ވަނަ 60 ގެ) ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ޓްރެފިކްކުރުން މީހުން( 2013/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު 6.1

 ވިލަރެސްކުރާ ބުނާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 60 ޤާނޫނުގެ އެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ 1 ގެ) ށ(

 މައްސަލަ ކަނޑައެޅުމުގެ މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ އެ ކަނޑައަޅާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ކޮމިޓީއަށް
 

  ްމި މައްސަލަގައި ރިޔާސަތުން އެ ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން މެންބަރަކު ކަނޑައެޅުއްވުމަށ

 މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވައިލެއްވި

 

 ުހުށަހަޅުއްވައި ހުޅުމީދޫ هللا މިގޮތުން، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދ

ލަބީބް ތާއީދުކުރެއްވި ނަންފުޅަކީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް 

 މެންބަރު މޫސާ މަނިކު
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  ިއަދި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވައ

ތާއީދުކުރެއްވި ނަންފުޅަކީ ގުރައިދޫ هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 ރު އިބްރާހީމް ރިޒާދާއިރާގެ މެންބަ

 

 ަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން މިއަދު ވޯޓަށް އަހާގަޑީގައި އޮންނާނެކަމަށް މި ނަންފުޅުތ

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވުމަށްފަހު، މި މައްސަލަ ނިންމަވާލެއްވި

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ވަޒީރުންގެ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.1

 ގެ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަޒީރަކަށް 15 ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

 ސަރުކާރުގެ ،ސަލަމައް ފޮނުއްވާފައިވާ ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރުހުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ދަށުން

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ބަލާ މިންވަރު އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު
 

  ،ީސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

 ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

 

  ްކޮންމެ ސިޔާސީ މިނެޓް ކަނޑައެޅުއްވި. އެއީ،  30މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ

 1މެންބަރަކަށް އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  1ޕާޓީއަކުން 

 މެންބަރަކަށް ފުރުސަތު އެރުވި

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 (ޕީ.ޕީ.އެމް)هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު .1

 (އެމް.ޑީ.ޕީ) ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .2

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު (ޖޭ.ޕީ) .3

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު (އެމް.ޑީ.އޭ) .4

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު (ޤައުމީ ޕާޓީ) .5

 (ޑީ.އާރު.ޕީ) މުޙަންމަދު ނަޝީދުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު  .6

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް (ވަކި ޕާޓީއަކަށް  .7

 ވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން)ނިސްބަތް
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  ެމި ރިޕޯޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު، މި ރިޕޯޓްގ

 މަސައްކަތް ނިންމަވާލެއްވި

 

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން އިޖްތިމާޢީ ،ބިލު ކުށުގެ ޖިންސީ 11.2
 

  ،ީއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ފުވައްމުލަކު މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

  މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
 

  ްމި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އަދި . އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވޭއެއްވެސް މި ރިޕޯޓަށ

 ގަޑިއިރު ކަނޑައެޅުއްވި 1

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .1

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .2

 ޢަބްދުލްޣަފޫރުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު  .3

 

  ،ުރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ

 މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

  ،ިގެ ދަށުން، އެ ވަނަ ނަންބަރު) 3(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  75 ގަވާއިދުގެއަދ

 ވިއިއްވެ ތިންވަނަ ކިޔުން ގެބިލު ކުށުގެ ޖިންސީ، ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ށ(މާއްދާގެ 
 

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން އިޖްތިމާޢީ ،ބިލު ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ 11.3
 

  ުމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ފުވައްމުލަކ

  މަސީޙު މުޙަންމަދުهللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
 

 ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވ 

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 
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 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .1

 (ދެފަހަރު ވާހަކަދެއްކެވި) ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .2

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .3

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު .4

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .5

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .6

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާމިލަންދޫ  .7

 މަސީޙު މުޙަންމަދުهللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .8

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް .9

 

  ،ުރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ

 ނިންމަވާލެއްވިމި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް 

 

  ،ިގެ ދަށުން، އެ ވަނަ ނަންބަރު) 3(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  75 ގަވާއިދުގެއަދ

 ތިންވަނަ ކިޔުންބިލުގެ  ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ، ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ށ(މާއްދާގެ 

 ވިއިއްވެ
 

 އިޖްތިމާޢީ ،ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ( 2008/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު 4.11

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން
 

  ުމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ފުވައްމުލަކ

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ްހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއ 

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 
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 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .1

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު .2

 މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .3

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު .4

 

  ،ިގެ ދަށުން، އެ ވަނަ ނަންބަރު) 3(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  75 ގަވާއިދުގެއަދ

) ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ( 2008/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު، ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ށ(މާއްދާގެ 

 ވިއިއްވެ ންވަނަ ކިޔުންތި ގެބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް

 
 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

 6.1- ަގެ ) މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( 2013/12ރު ޤާނޫނު ނަންބ

ވަނަ މާއްދާގެ  60ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤާނޫނުގެ  1ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  60

ގައި ބުނާ ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ އެ ) ހ(

އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން

 

 ުهللا މިގޮތުން، ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވީ، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދ

 ހުށަހަޅުއްވައި، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ތާއީދުކުރެއްވި ނަންފުޅަށް؛

 

ގެ ) މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( 2013/12ރު ޤާނޫނު ނަންބަ .1

ވަނަ  60ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤާނޫނުގެ  1ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  60

ގައި ބުނާ ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ) ހ(މާއްދާގެ 

މެންބަރަކަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ނަންފުޅު  ކަނޑައަޅާ

 ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛
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 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ޢަދަދު:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 37 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 33 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 70 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 36 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ާއެ ހުށަހެޅުން ފާސްވުމުން، ދެން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަކަށް ނައައްސަވ 

 

 11.1-  ެގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ވަޒީރަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  15ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 

ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  129

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ  ގެހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، ސަރުކާރު

ގައި ނަންފުޅުތަކަށް ރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓްމިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކު

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން

 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .1

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 މަޤާމަށް ސެކިއުރިޓީގެ ނޭޝަނަލް އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

 ނާޒިމްއަށް މުޙަންމަދު ރިޓަޔަރޑް ކާނަލް ،ސީނުކަރަންކާގެ.މ ،ޢައްޔަންކުރެއްވި

 ؛ދެއްވުމާމެދު ރުހުން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 44 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 29 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި
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 މެންބަރުން 37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ
 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .2

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

 ރައްޔިތުންގެ ޖިހާދުއަށް هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް، 1015 ނަންބަރު ދަފްތަރު

 ؛ދެއްވުމާމެދު ރުހުން މަޖިލީހުން
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 43 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 30 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .3

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 ،އެންދެރިމާގެ.މ ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް އެފެއާޒްގެ ފޮރިން އޮފް މިނިސްޓަރ

 ؛ދެއްވުމާމެދު ރުހުން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ މައުމޫނަށް ދުންޔާ އަލްފާޟިލާ
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން 55 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 10 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 07 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 65 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި
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 މެންބަރުން 33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .4

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 ،ސާމަރާ. ހ ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް ޓުއަރިޒަމްގެ އޮފް މިނިސްޓަރ

 ރުހުން މަޖިލީހުން އްޔިތުންގެރަ ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް އަދީބް އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް

 ؛ދެއްވުމާމެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 45 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 28 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .5

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 މަޤާމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

 ރައްޔިތުންގެ ،އިބްރާހީމަށް އަމީން އަލްފާޟިލް ،ހާލި.ހ ،ޢައްޔަންކުރެއްވި

 ؛ދެއްވުމާމެދު ރުހުން މަޖިލީހުން
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 44 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 29 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން 73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .6

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް އެފެއާޒްގެ އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

 ސަޢީދަށް ޢަލީ ޝަހީމް މުޙަންމަދު ޑޮކްޓަރ ،މަންޒިލް ސަޢީދު/  މާމެންދޫ.ގއ

 ؛ދެއްވުމާމެދު ރުހުން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ
 

 ނަތީޖާވޯޓު 

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 43 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 29 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 72 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .7

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 ،ދޮންޖޭމުގެ.ހ ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް އެފެއާޒްގެ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

 ؛ދެއްވުމާމެދު ރުހުން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ނަސީރަށް އުމަރު އަލްފާޟިލް
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 41 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 31 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
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 މެންބަރުން 72 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .8

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް އެގްރިކަލްޗަރގެ އެންޑް ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓަރ

 ރުހުން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ އަށްޝައިނީ މުޙަންމަދު ޑޮކްޓަރ ،ރޯޒްބީމް. ހ

 ؛ދެއްވުމާމެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 63 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 04 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 06 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 67 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .9

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓަރ

 ރައްޔިތުންގެ ސަޢީދަށް މުޙަންމަދު އަލްފާޟިލް ،ވިނަރެސް/  ތުރާކުނު.ހއ

 ؛ދެއްވުމާމެދު ރުހުން މަޖިލީހުން
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 64 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 05 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން 04 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 69 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .10

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 މަޤާމަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ

 ރައްޔިތުންގެ މުޢިއްޒަށް މުޙަންމަދު ޑޮކްޓަރ ،ދިމްޔާތު.މ ،ޢައްޔަންކުރެއްވި

 ؛ދެއްވުމާމެދު ރުހުން މަޖިލީހުން
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 44 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 29 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .11

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 މަޤާމަށް އެނަރޖީގެ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

 އިބްރާހީމަށް ޠާރިޤް މުޙަންމަދު އަލްފާޟިލް ،ނޫމަރާހިޔާ.ގ ،ޢައްޔަންކުރެއްވި

 ؛ދެއްވުމާމެދު ރުހުން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 64 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން 05 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 04 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 69 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .12

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 ،ކުދިރުވާލިގެ.ގ ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް އެޑިއުކޭޝަންގެ އޮފް މިނިސްޓަރ

 ؛ދެއްވުމާމެދު ރުހުން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ،ޝިހާމަށް ޢާއިޝަތު ޑޮކްޓަރ
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 63 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 05 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 05 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 68 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .13

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް ޖެންޑަރގެ އެންޑް ހެލްތު އޮފް މިނިސްޓަރ

 ރުހުން މަޖިލީހުން ންގެރައްޔިތު ޝަކީލާއަށް މަރިޔަމް ޑޮކްޓަރ ،މަނާމް.ގ

 ؛ދެއްވުމާމެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ޢަދަދު:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 43 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން 29 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 72 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .14

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް ސްޕޯޓްސްގެ އެންޑް ޔޫތް އޮފް މިނިސްޓަރ

 މަލީހް މުޙަންމަދު ޟިލްއަލްފާ ،ދޫޑިގަން ،ކުނަހަގާލިގެ/  ފުވައްމުލަކު.ޏ

 ؛ދެއްވުމާމެދު ރުހުން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ،ޖަމާލަށް
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 58 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރުން 07 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 08 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 65 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 33 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ސްވި* ފާ

 

 ވަޒީރުންގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 129 ޤާނޫނުއަސާސީގެ .15

 ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް

 ،ސީނިޔާގެ/  ފޭދޫ.ސ ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް ބަންޑާރަނައިބުގެ

 ރުހުން މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ އަނިލްއަށް މުޙަންމަދު އަލްއުސްތާޛު

 ؛ދެއްވުމާމެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން 64 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 03 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 06 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 67 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

 11.2- ްދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ  ޖިންސީ ކުށުގެ ބިލު، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީނ

 ރިޕޯޓް

 

 ަށް ޖިންސީ ކުށުގެ ބިލު، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތ

 ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 67 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 02 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 69 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 
  ީވަނަ ބިލު 17ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2013މި ބިލަކ 

 

 11.3- ިތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ކަމުގެ ބިލު، އިޖްއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރ

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 

 ިއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި  ،ކަމުގެ ބިލުއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރ

 ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ށް ނިންމެވިގޮތަ
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 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 73 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 69 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 69 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 
  ީވަނަ ބިލު 18ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2013މި ބިލަކ 

 

 11.4-  ުގެނައުމުގެ އަށް އިޞްލާޙު ) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ބިލު، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 

  ުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު،) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 ށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތަ

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 72 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން 69 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 69 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 
  ީވަނަ ބިލު 19ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2013މި ބިލަކ 

 
 ިމިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ . 

______________________ 


