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 ސާޖަލް ވަނަ 2ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2014 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދުބުދަ ( 2014 މާޗް 12 ތާރީޚު:

 1435 ޖުމާދަލްއޫލާ 10 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 1:28މެންދުރު  ފެށި ގަޑި:

 ގައު 1:46 މެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 18 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 މެންބަރުން 61 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

 ޝާހިދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  

     

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ގެ ދެން މަޖިލީހު

އޮންނާނެ ޖަލްސާއެއް 

ތާރީޚެއް ފަހުން 

 އިޢުލާންކުރައްވާނެ

 ކަންކަންމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި 

 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  4(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2008/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިލްކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކުގެ 

ބްދުއްރަޙީމް، މެންބަރުކަމަށް ހ. ނީޓް، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަބީބް ޢަތެރެއިން، އެ ކޮމިޝަނުގެ 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފާސްކުރެއްވުން
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  2014/1/2/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ހުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީތަކުން  )11(

 ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ބޭފުޅަކު މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް 11.1

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން ،ނަންފުޅުތައް

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން )12(

ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ  މާދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 12.1

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2014/1/2/އޖ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ބޭފުޅަކު މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް 11.1

 ކަންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން ،ނަންފުޅުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

 ރިޕޯޓް ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން
 

 ަމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޅުއްވައިދެއްވީ، މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހ

 ނައިބު މުޤައްރިރު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

 

  ްކަނޑައެޅުއްވި މިނެޓް 30މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 
 ިމެންބަރަކަށް އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް  1ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން  މ

 މެންބަރަށް ފުރުސަތު އެރުވި 1ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

 
 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 (ޕީ.ޕީ.އެމް)މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  .1

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) .2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު (އެމް.ޑީ.އޭ) .3

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު (ޑީ.އާރް.ޕީ) .4

 

 ްރިޕޯޓުގެ ބަހުސް  އެދިވަޑައިގެންނެވި ޕާޓީތަކަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، އެ ވާހަކަދެއްކެވުމަށ

 ނިންމަވާލެއްވި
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 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  މާދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 12.1

 އެއްސެވުން
 

  ުވަނަ މާއްދާގެ  4(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2008/8ޤާނޫނު ނަންބަރ

އިލްކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 

އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން، 

ނީޓް، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަބީބް ޢަބްދުއްރަޙީމް، މެންބަރުކަމަށް ހ. 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 61 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 60 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 60 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

  ެޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިއެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން މިއަދުގ 

 

______________________ 


