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  ސާޖަލް ވަނަ 14ދައުރުގެ  ވަނަ ތިން ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

  ވަސް(ދު އަންގާރަ) 2015 ނޮވެންބަރު 10 ތާރީޚު:

 1436 ޙިއްޖާޛުލް 28 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

ނޑު ފެށި ގަޑި:  ގައި  23:00 ރޭގަ

 00:06މެންދަމު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް  6އިރާއި ގަޑި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 68 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  29މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ 

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o :ު2015/3/14/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ  
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 5) 

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o  ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު މުހްތާޒް މުޙްސިން އޭނާގެ މަޤާމާ އެކަށީގެނ

މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާކަމަށް ނުވާފަދަކަމެއް ކުރެއްވިކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަކަމަށާއި އޭނާެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުްނ  228ކޮމިޓީއަށް ފެންނަކަމަށާއި އެެހންކަމުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްާތޛު މުހްތާޒް މުޙްސިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

މަށް ފެންނަކަމަށް ިނންމަވައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުން ވަިކކުރެއްވު

 ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިީޓން ނިންެމވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

o ިފޮނުވުނު  މެންބަރުންަނށް ޢިއްޒަތްތެރި ގައި 2015 ނޮވެންބަރު 10 ރިޕޯޓު މ 

 
o  ެކަންތައްތަކާބެޭހ ކޮމިޓީގެ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަަހޅުއްވައިދެއްވާނީ، މިނިވަން ުމއައްސަސާތަކުގ

  ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، މުޤައްރިރު

 
o  ެމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛ ..ގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ރިޕޯޓުއ 
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 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .1

  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް .2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .3

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .4

  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .5

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .6

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .7

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .8

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .9

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .10

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު )ދެވަނަ ފުރުސަތު(

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .11

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްާހމް އަޙްމަދު  .12

o  ެނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި ރިޕޯޓުއ  ގެ ބަހުސަށް ކަ

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ( 6)

  ާ5.1 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 

o  ާޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްާތޛު މުހްތާޒް މުޙްސިން އޭާނގެ މަޤާމ

ފަދަކަމެއް ކުރެއްވިކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަކަމަށާއި އޭނާގެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ 

ނުކުޅެދިފައިވާކަމަށް ކޮމިޓީއަްށ ފެންނަކަމަށާިއ އެހެންކަމުްނ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގައި 

ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 228ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު މުހްތާޒް މުޙްސިން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމަވައި، މިނިވަން 

މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާެބހޭ ކޮމިޓީން ިނންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓު، އެ ކޮމިޓީން ނިްނމެވިގޮތަށް 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ފާސްކުރެއްވުމާމެދު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  58 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 
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 މެންބަރުން  57 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  57 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 

o ްމުޙްސިން  މުހްތާޒް އަލްއުސްތާޛު ހުންނެވި މަޤާމުގައި ޖެނެރަލްކަމުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ،ފާސްވުމުން މިގޮތަށ 

 އިޢުލާންކުރެއްވި. ރިޔާސަތުން ކަމުގައި ވަކިވީ މަޤާމުން ޖެނެރަލްކަމުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

 

 .ިޖަލްސާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

 


