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 ޖަލްސާ ވަނަ 4ދައުރުގެ ތިންވަަނ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދުއަްނާގރަ ) 2013އޮކްޓޯބަރ  22 ތާރީޚު:

 1434ޛުލްޙިއްޖާ  17 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:05ނު ހެނދު ގަޑި: ފެށި 

ނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި: 9:07 ޖަލްސާ މެދުކަ
 ގައި  1

 އަށް  11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 އަށް  1:00ން  12:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  1:30 ފެށި ގަޑި:

 ގައި  1:41 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 13 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 75 ފަހުންހުސްވަގުތުޮކުޅ ، މެންބަރުން 29ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 ން މެންބަރު

 

   ޝާހިދުهللا ަރއީްސ ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   

 

 

                                                 
1
ވާތީާއއި ވޯޓަްށ މިއަުދގެ އެޖެްނޑާަގއި ިއބްތިާދއީ ަބހުސަށް ހުރި ކަންކަން މަޖިލީހަށް ހުށަަހޅުްއވާ މެްނބަރުން ެއަވގުތު ޖަލްާސއަށް ވަަޑއިނުަގންނަ  - 

 ަކނޑުްއވާެލއްވި. އާ ހަމައަށް މެދު 13:30އެހުން ފިޔަަވއި އިުތރު އެެހން މަަސއްަކތެއް މިައުދގެ އެެޖންާޑގައި ނެުތމުން، ިރޔާސަތުން ޖަލްސާ 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 23އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

ވާ  2013އޮކްޓޯބަރ 

 ދުވަހު ބުދަ 
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން 
 

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

 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ މެންބަރުކަމަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ،ދަށުން ނަންބަރުގެ  ވަނަ ( 4)

ނޑައަޅުއްވާފައި  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ   11 ޤާނޫނުގެ  އެ  ،ފައިވާތީހުސްވެ   މަޤާމު  މެންބަރުގެ  ހުންނެވި  ކަ

 ޙަމްޒާ  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލަތްދޫ  ،މަޤާމަށް އެ  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ ( ހ) ދާގެ މާއް  ވަނަ 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފާސްކުރެއްވުން 
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  އިން  2013/3/4އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:
 ން ކުރު ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ  (3)

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  ބޭއްވުމަށް  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީތަކުގެ  މިއަދު  4.1

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (12)

 ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް ) 2008/10 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  12.1

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

 މެންބަރުކަމަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ،ދަށުން
ނޑައަޅުއްވާފައި  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ   ކަ

 ވަނަ  11 ޤާނޫނުގެ  އެ  ،ހުސްވެފައިވާތީ މަޤާމު  މެންބަރުގެ  ހުންނެވި

 މެންބަރަކު  މަޤާމަށް  އެ  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ ( ހ) މާއްދާގެ 
ނޑައެޅުމުގެ   ވޯޓަށް  ނަންފުޅުތަކަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މައްސަލައަށް  ކަ
 އެއްސެވުން 
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 ން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު ދުވަ  (3)

 (2013/3/4އޖ/ )އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީތަކުގެ  މިއަދު   4.1
 

 ތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީަގއި މިނިވަން މުައްއސަސާ 11:15 -1

 ަގއި ަގާވއިދު ކޮމިޓީ  11:15 -2

 ަގއި ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ކޮމިޓީ  11:15 -3

 ސަލާމަުތގެ ކޮމިީޓގެ ސަބް ކޮމިޓީ ަގއި ޤައުމީ  14:00 -4

 

ހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރުން އެވަގުުތ ބިލު  2އެޖެންޑާަގއި އިބްތިދާއީ ބަހުްސ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަރާރާއި  * 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާަފއެއް ުނވޭ މިއަދުގެ ޖަލްސާަގއި ބަހުސް އެ ޖަލްސާގައި ވަަޑއިގެންނެތުމުން، 
 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (12)
 

 ވަނަ  10 ގެ ( ޤާނޫނު  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް ) 2008/10 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  12.1

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

ނޑައަޅުއްވާފައި  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މެންބަރުކަމަށް   ހުންނެވި  ކަ
 އެ  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  11 ޤާނޫނުގެ  އެ  ،ސްވެފައިވާތީހު  މަޤާމު  މެންބަރުގެ 

ނޑައެޅުމުގެ  މެންބަރަކު  މަޤާމަށް   ވޯޓަށް  ނަންފުޅުތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މައްސަލައަށް ކަ
 އެއްސެވުން 
 

  ،ީޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ) 2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު މިގޮތުން ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެްއސެވ
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ( 4)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  10ގެ ( ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 
ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި މެންބަރުގެ މަޤާމު  ހުސްވެފައިވާތީ، އެ ޤާނޫނުގެ  ތެރެއިން ކަ

ރާގެ މެންބަރު ގެމަނަފުށި ދާއި ، ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މަޤާމަށް( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  11
ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު އިލްހާމް އަޙްމަދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް 

ތާއިދުކުރެއްވި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވައި، 
 ؛އްވުމަށްހުށަހެޅު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން  34 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  39 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  37 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 ހެއްނުވި * ފާ 
 

  ،ީ2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ނަންފުޅު ފާސްވުނުމުން، ދެން ވޯޓަށް ެއއްެސވ 
ވަނަ ( 4)ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  10ގެ ( ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު )

ރައްޔިތުންގެ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް 
ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި މެންބަރުގެ މަޤާމު  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކަ

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

ދާއިރާގެ ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ނޮޅިވަރަމް 
އި، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަ 

 ؛އްވުމަށްތާއިދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުهللا ޢަބްދު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  27 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  70 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  36 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 

  ެއިތުރު އެހެން މަސައްކަުތެގ ދަށުން  ,13ޖަލްސާަގއި ވޯޓަށްަފހު، އެޖެންޑާ ނަންބަރު މިއަދުގ

 އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ނެތުުމން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެްއވި 

 

______________________ 


