
 1 

. 

 

 

 ޖަލްސާވަނަ  22ވަަނ ދައުރުގެ ތިންވަނަ އަހަުރގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/3/22/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 (ވަސްދު ބުދަ) ، 2014 ޑިސެންބަރު 3 ތާރީޚު:

 1436 ޞަފަރު 11 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި 09:02ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

  އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 އަށް  13:03ން  12:25 :ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު

 އަށް  14:03 :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 3:53 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 23 ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު: :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 70 ހާޒިރުެވވަަޑއިގަތް ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 މޫސާ މަނިކު ރައީސް ނައިބު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު 

  

  
   

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 

 
 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 5)
 

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ       

 ްމެންބަރުން  2އެ  ،މެްނބަރެްއގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ 2ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރުންގެ ތެރެއިން  އިލެކްޝަންސ

ވަނަ  4ގެ ( އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) 2008/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި

 ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުްނ އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ،ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން( ނ)މާއްދާގެ 

ން މުއަްއސަސާތަކުގެ މިނިވަ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ނަންފުޅުތައް

 ކާބެހޭ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުއްތަކަންތަ

  ުމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެޭހ ކޮމިޓީގެ މެްނަބރު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެްނބަރ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް 

 

  ެ؛މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި 3ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ރިޕޯޓުގެ އ 

 

 ްް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމ .1

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .2

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .3

 

  ެބަހުސްގެ ވަގުތުގަިއ ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެްންެނެވި އިތުރު މެންބަރެއް ނެތުާމއެކު  ރިޕޯޓުގެއ

 ރިޔާސަތުން ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

  ް5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

 އަހަރަށް ލަފާކުރާ ވަނަ 2015 ހުށަހެޅުއްވި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ 

 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރާ ބަޖެޓު ބަޖެުޓ، ދައުލަތުގެ

 ެވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިާހން ޙުސައިން  ،ުހށަހަޅުްއވައިދެއްވީ މަޖިލީހަށްރިޕޯޓު  އ
 މަނިކު

 

  ުއިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު  19އެ ރިޕޯޓަށް މުޅިއެކ 

 

  ެ؛މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވި 13ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ރިޕޯޓު އ 
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 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .1

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު  .2

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން  .3

 ދޮންމަނިކުތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު  .4

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު .5

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .6

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  .7

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .8

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .9

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް .10

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .11

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .12

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  .13

 

 ހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެ ( 6)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ް2އެ  ،މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ 2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  އިލެކްޝަންސ 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ) 2008/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްަޓކައި
އްޔާ ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި ،ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން( ނ)ވަނަ މާއްދާެގ  4ެގ ( ޤާނޫނު

ކުގެ ތެރެއިން، މ. ވޭވަށް/ބުލްބުލާެގ، އަލްފާޟިްލ މުޙައްމަދު ނަންުފޅުތަ ފޮނުއްވާފައިވާމަޖިލީހަށް 
 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް ޝަކީލް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުެރއްވުމާމެދު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  71 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  54 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރު  16 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  70 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި
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 މެންބަރުން  36 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި * 
 

  މ. ވޭވަށް/ބުްލބުލާގެ، އަލްާފޟިލް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ެމންބަރުކަމަށް ޢައްޔައްކުރެއްވުމަްށ
 ނަންފުޅު ފާސްވި. މުޙައްމަދު ޝަކީލްގެ

 

  ެ5.2ޖެންޑާ އައިޓަމް އ 

 ް2އެ  ،މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ 2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  އިލެކްޝަންސ 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ) 2008/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްަޓކައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ  ،ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން( ނ)ވަނަ މާއްދާެގ  4ެގ ( ޤާނޫނު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ، 7ކުގެ ތެރެއިން، ހުޅުމާލެ،އެންދެރި ނަްނފުޅުތަ ފޮނުއްވާފައިވާމަޖިލީހަށް 

 އެއްސެވުން؛ވޯޓަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންުކރެއްވުމާމެދު  ،ސުލައިމާން

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  71 ޢަދަދު:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން  54 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  16 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  70 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  36 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
 

  ްއަލްފާިޟލް ، 7އެންދެރި  ހުޅުމާލެ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔައްކުރެއްވުމަށ
 އަޙްމަދު ސުލައިމާންގެ ނަންފުޅު ފާސްވި.

 

  ެރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި ނެތުމުންގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ޖަލްސާމިއަދުގ. 
 

______________________ 


