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 ޖަލްސާވަނަ  4އުރުގެ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 )ރޭގަނޑު(  /ދުަވސް ބުދަ ،2018 ޖޫން 27 ތާރީޚު:

 1439 ޝަްއވާލު 13 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ަގއި  9:01 ރޭގަނޑު ފެށި ގަޑި:

   ަގއި 9:27ރޭގަނޑު   ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:       

 ޓްމިނެ 26 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 38 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  ޙު މުޙައްމަދުސީމަهللا މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރައްޔިތުންގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

 "وااله ومن وصحبه آله وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن اهلل بسم 

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ -

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

  ެމެންބަރުން 30ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިރޭގ 

 
  

 ރުން ކު  އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ާ3.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

o  ު(2018/2/4/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރ 
 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (5)

 

މަޤާމަށް  އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  147 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  5.1

ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު މިނިވަން 

 ރިޕޯޓު  މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތުގެ 

o  ،ީކޮމިޓީގެ  މިިނވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާެބހޭމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނ
 މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

 

o  ްށް ފުރުސަތު އެރުވި. އަދި ެއ މެންބަރަކަ 1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުނ

 މެްނބަރުން 2ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްެކވީ 

 

 ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރު 

 )ޕީ.ޕީ.އެްމ( هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  .1

 )އެމް.ޑީ.އޭ(ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް  .2
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ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ގެ ދަށުން( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  148 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  5.2

މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ ނަންފުޅުތައް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ 

 ރިޕޯޓު  ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތުގެ 

o  ،ީމިިނވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާެބހޭ ކޮމިޓީގެ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނ
 މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

 

o  ްމެންބަރަކަށް ފުރުސަތު އެރުވި. އަދި ެއ  1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުނ

 މެްނބަރުން 2ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްެކވީ 

 

 ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރު 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު )ޕީ.ޕީ.އެމް( .1

 )އެމް.ޑީ.އޭ(ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .2

 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (6)

 5.1- ެއުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ  ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 147 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  މަޤާމަށް

 ރިޕޯޓު  ނިންމެވިގޮުތގެ ކޮމިޓީން ަކންތައްތަކާބެހޭ މުއައްސަސާަތކުގެ މިނިވަން

o  ެކޯޒީރައުންޑް/ ހިތަދޫ . ސ  ،ދަށުން މާއްދާގެ  ވަނަ  147 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގ، 

 މަޤާމަށް  ފަނޑިޔާރުގެ  އުއްތަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ދީދީهللاޢަބްދު  އަޙްމަދު  ޑޮކްޓަރ އޮނަރަބަލް 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން  ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު 

 ނަތީޖާ ވޯޓު 

 މެންބަރުން  37 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  36 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 5.2- ެސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގެ ދަުށން ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 148 ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ

މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފަނޑިޔާރުކަމުެގ 

މިިނވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ދިރާސާުކރެއްވުުމގެ މައްސަލަ ނަންފުޅުތަްއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ

 ރިޕޯޓު  ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮުތގެ

o  ެވޭސައިޑް . މއ ،ދަށުން ގެ ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  148 ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގ 

ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު  ފަނޑިޔާރުކަމަށް  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ،ދީދީهللاޢަބްދު  އަލްއުސްތާޛު  ،ފްލެޓް 310

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 މެންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް  ވަކި

 މެންބަރުން  36 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  19 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  37 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  36 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް  ވަކި

 މެންބަރުން  36 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  19 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 * ފާސްވި 
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o  ެހޯސްޓްސައިޑް .ހ ،ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  148 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގ 

ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު ވޯޓަށް  ފަނޑިޔާރުކަމަށް  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ،މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ  އަލްއުސްތާޛު 

 އެއްސެވުން 
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  37 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  36 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް  ވަކި

 މެންބަރުން  36 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  19 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


