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 ޖަލްސާ ވަނަ 19ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު އަންގާރަ( 2013 އޯގަސްޓް 20 ތާރީޚު:

 1434ޝައްވާލް  13 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:03ނު ހެނދު ފެށި ގަޑި:

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  ގައި 11:02 ފެށި ގަޑި:

0F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

1
 ގައި 11:25

 ގައި 1:30 :މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު އަލުން ފެށި ގަޑި

 ގައި 2:03 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 23ގަޑިއިރާއި  2 ވަގުތު:ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ 

 

 12 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 43ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 75ން، ދެވަނަ ހުސްވަގުކޮޅު ފަހުން މެންބަރު

 

   ޝާހިދު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް   

   

   
                                                 

ގައިކަމަށް  1:30މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. އަދި ދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ފައްޓަވާނީ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ޖަލްސާ  -1
 ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީޖަލްސާއެއް 

 2013ގަސްޓް އޯ 29 

 ދުވަހުބުރާސްފަތި ވާ 
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

 2) އަށް 2007/5(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  2010/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) 17ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ރައީސްގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވާތީ، އެ ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރައްވާ މެންބަރުންގެ 
 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް، 17ތެރެއިން، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފާސްކުރެއްވުން މއ. ކިނބި/ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ލަޠީފް
<<< 

 ފަސް" ހިމެނޭ ލޯނުތަކުގައި ފާސްކުރައްވާފައިވާ ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި އަހަރު ވަނަ 2013
) މިލިއަން ފަނަރަ( 000,000,15 ގާތްގަނޑަކަށް ބޭނުންވާ ގާއިމުކުރުމަށް ނިޒާމު ނަރުދަމާގެ ރަށެއްގައި

 ހަނިމާދޫގެ. ހދ ތަފްސީލުގައި މަޝްރޫޢާބެހޭ ގެ" ލޯނު ދީނާރު އިސްލާމިކް ޑޮލަރަށްޖެހޭ އެސް.ޔޫ
 ބަދަލުގައި އެރަށުގެ އުނިކުރައްވައި، އެރަށް މަޝްރޫޢުއިން އެ ހިމެނިފައިވަނިކޮށް، ނިޒާމު ނަރުދަމާގެ

 ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު މައްސަލަ އެ ހިމަނުއްވާފައިވާތީ، ނޮޅިވަރަންފަރު.ހދ
 ފާސްކުރެއްވުން ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ގޮތުގެ
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  އިން 2013/2/19އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް( 2008/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު 6.1

 ނަންބަރުގެ ވަނަ) 4( ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 10 ގެ) ޤާނޫނު

 ރައްޔިތުންގެ މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ،ދަށުން

 ހުންނެވި ކަނޑައަޅުއްވާފައި ތެރެއިން މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

 މާއްދާގެ ވަނަ 11 ޤާނޫނުގެ އެ ،ފައިވާތީސްވެހު  މަޤާމު މެންބަރުގެ

 ކަނޑައެޅުމުގެ މެންބަރަކު މަޤާމަށް އެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ހ(

 މައްސަލަ

) ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި( 2007/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު 6.2

) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 17 ޤާނޫނުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާހު ވަނަ 2 އަށް

 ރައީސް ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ

 މައްސަލަ ހޮއްވެވުމުގެ

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު )7(

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 7.1

 ވެރިކަމެއްގައި ގެ) ޕީ.ޑީ.އެމް( ޕާޓީ ޑިމޮކްރެޓިކް މޯލްޑިވިއަން

 މުއައްސަސާގެ ދެ އެ އަދި ކަނޑުވާލައި ބާރު ފުލުހުންގެ ސިފައިންނާއި

 ޕީގެ.ޑީ.އެމް މުއައްސަސާ ދެ އެ ،ބަދަލުގެނެސް އޮނިގަނޑަށް

 ޕީގެ.ޑީ.އެމް ކަނޑައަޅާ ގޮތްކަމަށް ހިންގާނެ ވެރިކަމެއްގައި

 ،ލީކްވެފައިވާއިރު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ހިމެނުމަށް މެނިފެސްޓޯގައި

 ބާރުތަކުގެ ސަލާމަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ތަންފީޒުވެއްޖެނަމަ ސިޔާސަތު

 ދިޔުމުގެ އަތްމައްޗަށް ބޭރުބައެއްގެ ޤައުމު ދިވެހި ބާރުކެނޑި

 ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ބަލައި މައްސަލަ މި ،އިޙުސާސްކުރެވޭތީ ބިރުވެރިކަން

 ޤަރާރުގެ ހުށަހަޅާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ގޮވާލުމަށް ސަރުކާރަށް

 އިއްވުން ކިޔުން ފުރަތަމަ
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 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(

 ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި އަހަރު ވަނަ 2013 11.1

 ނަރުދަމާގެ ރަށެއްގައި ފަސް" ހިމެނޭ ލޯނުތަކުގައި ފާސްކުރައްވާފައިވާ

 000,000,15 ގާތްގަނޑަކަށް ބޭނުންވާ ގާއިމުކުރުމަށް ނިޒާމު

" ލޯނު ދީނާރު އިސްލާމިކް ޑޮލަރަށްޖެހޭ އެސް.ޔޫ) މިލިއަން ފަނަރަ(

 ނިޒާމު ނަރުދަމާގެ ހަނިމާދޫގެ. ހދ ތަފްސީލުގައި މަޝްރޫޢާބެހޭ ގެ

 އެރަށުގެ ،އުނިކުރައްވައި އެރަށް މަޝްރޫޢުއިން އެ ،ހިމެނިފައިވަނިކޮށް

 މައްސަލަ އެ ،ހިމަނުއްވާފައިވާތީ ނޮޅިވަރަންފަރު.ހދ ބަދަލުގައި

 ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު

 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(

 )2013/2/19އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 މާއްދާގެ ވަނަ 10 ގެ) ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް( 2008/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު 6.1

 މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ،ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ) 4( ގެ) ހ(

  މަޤާމު މެންބަރުގެ ހުންނެވި ކަނޑައަޅުއްވާފައި ތެރެއިން މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 މެންބަރަކު މަޤާމަށް އެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 11 ޤާނޫނުގެ އެ ،ސްވެފައިވާތީހު

 މައްސަލަ ކަނޑައެޅުމުގެ
 

  ެން ތެރެއިމި މައްސަލައިގައި އެ ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގ

ނަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރިޔާސަތުން މެންބަރުންނަށް  މުގެ ގޮތުންއްވުމެންބަރަކު ކަނޑައެޅު

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލެއްވި

 

  ،ްމެންބަރެއްގެ ނަން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު 4މިގޮތުނ 

 

 ްނަން ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުންނާއި ތާއީދު ކުރެއްވި މެންބަރުނ 

  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  .1

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .2

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .3

 މަޢުޞޫމް هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .5

 ބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެން .6

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ .7

 

 ިމައްސަލަ ނިންމަވާލެއްވި މިގޮތަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މ 
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 އިޞްލާހު ވަނަ 2 އަށް) ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި( 2007/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު 6.2

 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 17 ޤާނޫނުގެ ގެނައުމުގެ

 މައްސަލަ ހޮއްވެވުމުގެ ރައީސް
 

 ުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކަށް މި މައްސަލައިގައި އެ ކޮމިޝަނ

ހުންނަވާނެ ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރިޔާސަތުން މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު 

 އެރުވި

 

  ،ްނަން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނުބޭފުޅެއްގެ  2މިގޮތުނ 

 

  ްގަޑިއިރު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 

 ްވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .1

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .2

 މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ  .3

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .4

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .5

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .6

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު .7

 ޒް ރަޝީދުވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ .8

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .9

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .10

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .11

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .12

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް .13

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .14

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .15
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  ުމި މައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތ

 ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި މި މައްސަލައިގެއެރުވުމަށްފަހު 

 

 ޤަރާރު ބިލާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މަޖިލީހަށް )7(
 

 ޕާޓީ ޑިމޮކްރެޓިކް މޯލްޑިވިއަން ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި 7.1

 ދެ އެ އަދި ކަނޑުވާލައި ބާރު ފުލުހުންގެ ސިފައިންނާއި ވެރިކަމެއްގައި ގެ) ޕީ.ޑީ.އެމް(

 ވެރިކަމެއްގައި ޕީގެ.ޑީ.އެމް މުއައްސަސާ ދެ އެ ،ބަދަލުގެނެސް އޮނިގަނޑަށް މުއައްސަސާގެ

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ހިމެނުމަށް މެނިފެސްޓޯގައި ޕީގެ.ޑީ.އެމް ކަނޑައަޅާ ގޮތްކަމަށް ހިންގާނެ

 ބާރުކެނޑި ބާރުތަކުގެ ސަލާމަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ތަންފީޒުވެއްޖެނަމަ ސިޔާސަތު ،ލީކްވެފައިވާއިރު

 މައްސަލަ މި ،އިޙުސާސްކުރެވޭތީ ބިރުވެރިކަން ދިޔުމުގެ އަތްމައްޗަށް ބޭރުބައެއްގެ ޤައުމު ދިވެހި

 ފުރަތަމަ ޤަރާރުގެ ހުށަހަޅާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ގޮވާލުމަށް ސަރުކާރަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ބަލައި

 އިއްވުން ކިޔުން
 

 ިޑިމޮކްރެޓިކް މޯލްޑިވިއަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށ 

 އެ އަދި ކަނޑުވާލައި ބާރު ފުލުހުންގެ ސިފައިންނާއި ވެރިކަމެއްގައި ގެ) ޕީ.ޑީ.އެމް( ޕާޓީ

 ޕީގެ.ޑީ.އެމް މުއައްސަސާ ދެ އެ ބަދަލުގެނެސް، އޮނިގަނޑަށް މުއައްސަސާގެ ދެ

 ހިމެނުމަށް މެނިފެސްޓޯގައި ޕީގެ.ޑީ.އެމް ކަނޑައަޅާ ގޮތްކަމަށް ހިންގާނެ ވެރިކަމެއްގައި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަންފީޒުވެއްޖެނަމަ، ސިޔާސަތު ލީކްވެފައިވާއިރު، ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި

 ދިޔުމުގެ އަތްމައްޗަށް ބޭރުބައެއްގެ ޤައުމު ދިވެހި ބާރުކެނޑި ބާރުތަކުގެ ސަލާމަތީ

 ސަރުކާރަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ބަލައި މައްސަލަ މި އިޙުސާސްކުރެވޭތީ، ބިރުވެރިކަން

 ޤަރާރު ށަހަޅާހު މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ގޮވާލުމަށް

  

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީތަކުން )11(
 

 ހިމެނޭ ލޯނުތަކުގައި ފާސްކުރައްވާފައިވާ ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި އަހަރު ވަނަ 2013 11.1

 000,000,15 ގާތްގަނޑަކަށް ބޭނުންވާ ގާއިމުކުރުމަށް ނިޒާމު ނަރުދަމާގެ ރަށެއްގައި ފަސް"

 މަޝްރޫޢާބެހޭ ގެ" ލޯނު ދީނާރު އިސްލާމިކް ޑޮލަރަށްޖެހޭ އެސް.ޔޫ) މިލިއަން ފަނަރަ(

 އެރަށް މަޝްރޫޢުއިން އެ ،ހިމެނިފައިވަނިކޮށް ނިޒާމު ނަރުދަމާގެ ހަނިމާދޫގެ. ހދ ތަފްސީލުގައި

 މައްސަލަ އެ ،ހިމަނުއްވާފައިވާތީ ނޮޅިވަރަންފަރު.ހދ ބަދަލުގައި އެރަށުގެ ،އުނިކުރައްވައި

 ރިޕޯޓްް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު
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  ުމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ދިއްގަރ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް

 

 ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ  

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް  .1

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .2

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު .3

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .4

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .5

 މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ  .6

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .7

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް .8

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .9

 

  ުމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހ

 ސް ނިންމަވާލެއްވިމި ރިޕޯޓްގެ ބަހު

 

  ާމިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

o 6.1-  ު10ގެ ) ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( 2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ) 4(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 

މެންބަރުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި 

ގައިވާ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  11މެންބަރުގެ މަޤާމު  ހުސްވެފައިވާތީ، އެ ޤާނޫނުގެ 
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އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެޅުމުގެ މައްސަލަގޮތުގެމަތިން އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ކަނޑަ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ނަންފުޅުތަކަށް 

 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު؛ -1

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 34 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 39 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވިފާ* 

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު؛ -2

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 18 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 55 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވިހެއްފާ* 
 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު؛މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  -3

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 31 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން 42 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ވޯޓުދެއްވި ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާހެއްނުވި* 

 

o 6.2-  ުވަނަ  2އަށް ) ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިވިލް ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  17އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ އަށް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހޮއްވެވުމުގެ މައްސަލަ

 ؛ނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން
 

(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  2010/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  -1

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  17އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ވަނަ  2) އަށް 2007/5

ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވާތީ، އެ 

ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރައްވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، އެ 

ގެ މަޤާމަށް، މއ. ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް 17ޤާނޫނުގެ 

 ؛ކިނބި/ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ލަޠީފް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 60 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 60 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 

 

 ްހުށަހެޅިފައިވާ ން، ދެން ގެ ނަން ފާސްވުމުމއ. ކިނބި/ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ލަޠީފ

 ނަމަކަށް ވޯޓަށް ނައައްސަވާ
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o 11.1- 2013 ަފާސްކުރައްވާފައިވާ ނެންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި އަހަރު ވަނ 

 ބޭނުންވާ ގާއިމުކުރުމަށް ނިޒާމު ނަރުދަމާގެ ރަށެއްގައި ފަސް" ހިމެނޭ ލޯނުތަކުގައި

 އިސްލާމިކް ޑޮލަރަށްޖެހޭ އެސް.ޔޫ) މިލިއަން ފަނަރަ( 000,000,15 ގާތްގަނޑަކަށް

 ނިޒާމު ނަރުދަމާގެ ހަނިމާދޫގެ. ހދ ތަފްސީލުގައި މަޝްރޫޢާބެހޭ ގެ" ލޯނު ދީނާރު

 ބަދަލުގައި އެރަށުގެ އުނިކުރައްވައި، އެރަށް މަޝްރޫޢުއިން އެ ހިމެނިފައިވަނިކޮށް،

 ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު މައްސަލަ އެ ހިމަނުއްވާފައިވާތީ، ނޮޅިވަރަންފަރު.ހދ

 ؛މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 39 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 14 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 11 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 53 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި* 

 

  ްމަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިމިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެނ 

 

______________________ 


