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 ސާޖަލް ވަނަ 22ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 (އަންާގރަ) 2015 އޮަގސްޓް 11 ތާރީޚު:

 1436 ޝަްއވާލް 26 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:03 ހެނދުނު ގަޑި: ފެށި 

ނޑާލި ަގޑި:  ަގއި  9:34 މެދުކަ

 ަގއި  13:30 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  13:48ހަވީރު  ނިމުނު ގަޑި:ޖަލްސާ 

 މިނެޓް 49 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 70 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

o "ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم 

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

o  ީމެންބަރުން 22މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ  

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ާ2015/2/22/އޖ ނަންބަރު:އެޖެންޑ 

 

 ( ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން 4)
  ާ4.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o ެހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުން ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުްނތައް ދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގ 
 ީސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓ 

  ީކޮމިޓީއިޖްތިމާޢ 

  ީސުލޫކު ކޮމިޓ 

 
                                        

  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު މަޖި ( 5)
 

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަހަ ޅުއްވާފައިވާ، ނޭޝަނަލް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކަ

 ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންއިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު

 

  ްް ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަނ( 6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

އޮގަސްޓް  17ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ތިން މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު 

 2014/36ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،އެ މަޤާމުތަކަށް މެންބަުރން ޢަްއޔަންކުރުމަށްޓަކައި ،ހަމަވާތީގެ ނިޔަލަށް  2015

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/National%20integrity%20commssion%20ge%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/National%20integrity%20commssion%20ge%20bill.pdf
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ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2006/6)ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ން އެކަަމށް އިޖާބަދެއްިވ ާޢންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމު ،ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 5ޤާނޫނު( ގެ 

މިނިވަްނ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުުޅތައް ،ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން

 މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެޭހ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ެވޭ ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނު އ 

  ްމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެޭހ  ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ،ރިޕޯޓް މަރިޕޯޓު މަޖިލީހަށ

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ގުރައިދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

  ިވާހަކަދެއްކެވި؛ މެންބަރުން 5ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .2

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްާހމް އަޙްމަދު  .3

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  .4

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުްު .5

 

 ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް  (8)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަްށ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުަމށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިާވ ނަންުފޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރުކަމަށް، ހ.ަހބަރުޭގ 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛މިނަތު އީނާސް ަޢއްޔަންކުރެއްވުމާމެދު އަލްފާޟިލާ އާ
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  64 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރު  03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  64 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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  ިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަްށ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުަމށް ޓަކައ

މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަްނފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް، މ. 

ރޑްންސް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛  ކޮރަލްގަ
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  69 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

މެންބަރުން  59 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރު  01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 މެންބަރުން  05 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  60 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
 

 

 

 

  ެހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަްށ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުަމށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް، ޏ.  މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަްނފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން

 ފުވައްމުލަކު، ފާތު / އަލްފާޟިްލ ޝިފާޤު މުފީދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛
 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

ން މެންބަރު  04 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 މެންބަރުން  08 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  60 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި * 
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