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 ޖަލްސާ ވަނަ  6އުރުގެ ދަ 3 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ބުރާްސފަތި ،2018 ނޮވެންބަރު 1 ތާރީޚު:

 1440 ޞަފަރު 23 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ަގއި  9:41 ރޭގަނޑު ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  11:12ރޭގަނޑު   ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:       

 މިނެޓް  31ގަިއއިރުާއއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 82 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 
 

 މޫސާ މަނިކުރައީސް ނައިުބ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 
 

 ދުޢާ  (1)

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

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ -

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

 

  ެމެންބަރުން 47ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއަދުގ 

 

 ން ރު ކު އިޢުލާނު  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

 

 (2018/3/6/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު  3.1

 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)
 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ ( 5)

 

ްނގެ ރައްޔިތު، ގޮތުގެމަިތންގަިއވާ ( ނ) ވަނަ ާމއްދާގެ 82ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދި 1.1

 ،މަީޞހު މުޙައްމަދުهللا ލްފާޟިލް ޢަބްދުއަުފވައްމުަލކު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، 

އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު  ،ންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިުޢފާ ދެއްވާފަިއވާތީރައްޔިތު

 އިންތިޚާބުކުރުމުގެ މައްސަލަ 

 

 ގޮތުގެމަތިން، ގައިވާ ( ނ) މާއްދާގެ  ވަނަ  82 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އްޖޭގެ ދިވެހިރާ  -

 هللاޢަބްދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  ރައީސް، މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

 އެ  ދެއްވާފައިވާތީ، އިސްތިޢުފާ  މަޤާމުން  ރައީސްކަމުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މުޙައްމަދު، މަޞީހު 

 ދެންނެވި  ކުރިއަށް ދާނެގޮތް  މައްސަލަ  އިންތިޚާބުކުރުމުގެ  މެންބަރަކު  މަޤާމަށް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ  ރައީސަކު  މަޖިލީހުގެ  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ދާނީ، މަޖިލީހުގެ  -

 މައްޗަށް  މެންބަރުންގެ  5 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  އިންތިޚާބުކުރުމުގެ  ވޯޓަކުން  ސިއްރު 

 ރައީސްގެ  އެއަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ހޮއްވެވުމުގެ މަސައްކަތް  ކޮމިޓީއެއް  އެކުލަވާލެވޭ 
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ހުށަހަޅުއްވައި ތާއީދުކުރުމަށް  ނަންތައް  މެންބަރުންގެ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  އިންތިޚާބުކުރުމަށް  މަޤާމަށް 

ދެން އޮންނާނީ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ނަންތަކަށް ވޯޓަށް . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން އަޅުގަނޑު 

 .އިޢުލާންކުރުން ނަތީޖާ  ސާފުކޮށް  ނަތީޖާ  އެއަށްފަހު، ވޯޓުގެ . އެހުން 

 

މުެގ އެހެންކަމުން، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު މަޖިލީހުގެ ިސއްރު ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރު .1

 .މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުަލވާލެވޭ ކޮމިީޓއެއް ޮހވުމުެގ މަސައްކަތް ފަށާނަން 5ކަންކަން ކުރިއަްށގެންދިއުމަށްަޓކައި 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގައި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ  5ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވަނީ މި  -

 .ދޭންވާނެކަމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް ހިމެނުމަށް އިސްކަން 

 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ މެންބަރުންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅުއްވައި ތާއީދުކުރުމަށް  5މި  -

 ހުޅުވާލެއްވި.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 

 

 މޭޒުގައި ދެންނެވި.އިދާރީ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ނަންފުޅުތައް އިއްވަވައިދެއްވުމަށް  -

 

 ަރއްޔިތުންގެ  ،ގޮުތގެމަތިން ަގއިވާ ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  82 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިްއޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ،މުޙައްމަދު މަޞީހު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެްނބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ފުަވއްމުލަކު ،ރައީސް މަޖިލީހުގެ

 މެންބަރަކު  މަޤާމަށް އެ  ،ފަިއވާތީދެއްވާ އިސްތިޢުފާ މަޤާމުން ަރއީސްކަުމގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 : ނަންތައް މެންބަރުންގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ކޮމިޓީގައި  މެންބަރުންގެ 5 މައްސަލަ ، މި އިންތިޚާބުކުރުމުގެ

 

ތާއީދުކުރެއްވި އައްޑޫ މި ލިސްޓް ހުށަހެޅުއްވީ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އަދި މި ލިސްޓަށް 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސެއިން މަނިކު  .1

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޠިމް  .2

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .3

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް  .4

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  މަކުނުދޫ  .5
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 ެރައްޔިތުންގެ ،ގޮުތގެމަިތން ގަިއވާ( ނ) ާމއްދާގެ ވަނަ 82 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 ،މުޙައްމަދު މަޞީހު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ފުވައްުމލަކު ،ރައީސް މަޖިލީހުގެ

 މެންބަރަކު  މަާޤމަށް އެ ،ފަިއވާތީ ދެއްވާ އިސްތިުޢފާ މަޤާމުން ރަީއސްކަމުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 

 ؛ވޯޓު  މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓގެ ލިސްޓް ފާސްކުރުމައިމެދު ނެގި 5މައްސަލަ ،  އިންތިޚާބުކުރުމުގެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންގެ ދެން މިއޮތީ،  .2

 .އްވުންނަންތައް ހުށަހެޅު

 .ހުށަހެޅުއްވައި ތާއީދުކުރެއްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން  ނަންތައް  މެންބަރުންގެ  -

 

މަށް އިދާރީ ލިބިފައިވާ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން އިއްވަވައިދެއްވު  ހުށަހެޅި ތާއީދު  -

 މޭޒުގައި ދެންނެވި 

 
  ްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުށަހެޅުއްވީ  ނަންފުޅު މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ތާއީދުކުރެއްވި  ންފުޅަށް ނަ  މި  އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި 

 ފައިޞަލް ނަސީމް 

 

 

 

 

 1ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  82 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  80 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ޯވޓުދޭން ގޮތަކަށް  ވަކި
 ޢަދަދު:

- 

 މެންބަރުން  80 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  41 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.
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  ުކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުށަހެޅުއްވީ ފުޅު ނަން  هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދ

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ފަލާޙް  ތާއީދުކުރެއްވި ންފުޅަށް ނަ  މި  ދި ޢަލީ ޢާރިފް އަ 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީަސކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަަކއި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު ނެގުން  .3

 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާނެ  -

މިހާރު ހިނގަމުންދާކަމުގައި  ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ޓަކައި ދެންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް 

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި  -

 .ދެން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން 

 

މަޤާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންތައް ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ތަރުތީބުކުރެވިފައި އޮންނާނީ އެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ  -

 .މަޤާމުތަކަށް ނަންތައް ހުށަހެޅި، ތާއީދު ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން 

 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓުލާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ދޫކުރެވޭނީ އެއް ވޯޓު  -

ވޯޓުލާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ދޫކުރާނީ . އަދި ވޯޓު ދެވޭނީ ވެސް އެއް ފަހަރު . ކަރުދާސްކޮޅު

 .މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު 

 

 .މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓުފޮށި ހުންނާނީ އެތެރެ ފެންނަ ގޮތަށް  -

 

 .ންވާނީ އެ މެންބަރު އަމިއްލައަށް ވޯޓުލާ މެންބަރު ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖަހަ  -

 

ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން ވޯޓުފޮށީގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތްކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެ ވަގުތު  -

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންނަށް އެ ވޯޓުފޮށީގެ އެތެރެ ދެއްކުމަށްފަހު، ވޯޓުފޮށީގެ މަތިގަނޑު 

 .ޓާލުމަށް ވޯޓުފޮށީގެ މަތިގަނޑުން ކަނޑާފައިވާ ތަން ހުޅުވަންވާނެ ޖަހައި، ވޯޓުކަރުދާސް ވައް

 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ވޯޓުދޭނީ އެ  -

މަޤާމަށް ހުށަހެޅި، ތާއީދު ލިބިފައިވާ  .ނަންތަކުގެ ތެރެއިން އެ މެންބަރަކަށް ފެންނަ ނަމަކަށް 
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ގޮތުން ވޯޓުދިނުން ފުރިހަމަވާނީ ވޯޓުލާ މެންބަރަށް ދޫކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި އެ މެންބަރަކަށް ފެންނަ މި -

 .ނަމާ ދިމާގައިވާ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހައި، ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅު ވޯޓުފޮއްޓަށް ވައްޓާލުމުން 

 

ގަ ޖަހާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ވޯޓުލާ މެންބަރު އަތަށް ދޫކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ރަނގަޅުފާހަ  -

 .ގަލަމުން، އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ވޯޓިން ބޫތުގެ ތެރޭގައި 

 

ވޯޓުލާ މެންބަރަކު ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅު އެ މެންބަރެއްގެ އަތަށް ލިބުމުން، ލަސްނުކޮށް ވޯޓުލުން  -

 .ންބަރެއްގެ ގޮނޑިއަށް އެނބުރި ދާންވާނެ އަދި ވޯޓުލުމަށްފަހު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ މެ . ފުރިހަމަކުރަންވާނެ 

 

ވޯޓުލާން އަންނަ މެންބަރަކު ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ހާލެއްގައި އަދި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި  -

ކެމެރާއަކުން ނުވަތަ ފޯނަކުން ނުވަތަ އެ ބާވަތުގެ އެހެން ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފޮޓޯ ނެގުމާއި 

 .މަކީ މަނާ ކަމެއްމަންޒަރާއި އަޑު ރެކޯޑުކުރު 

 

 ވޯޓެއްގެ  ސިއްރު ވޯޓަކީ  ނެގޭ  މި  ގޮތުގެމަތިން  އުސޫލުގައިވާ  ގޮތުގެ ހިނގަމުންދާނެ  ކަންތައްތައް ވޯޓުލުމުގެ -

 ހުރި  މިތާނގައި ގޮތުން  ހުރި  ރޭވިފައި އިންތިޒާމުތައް  އެތެރޭގައި  މިތާނގެ  ބޭއްވުމަށްޓަކައި  ގޮތުގައި 

 އަކީ  ފަޅި ހުރި  ބޫތު  ވަޑައިގަންނަވާ ވޯޓުލާން  އަދި . ކަވަރުއަޅުވާފައި  ހުންނާނީ  މިހާރު  ކެމެރާތަކުގައި 

 ވޯޓު  ވާނީ  މާލަންވެސް  އެ  ވާތީ، ކަމުގައި  ފަޅި  ހުރި  މާލަން  އެއް ތެރެއިން  މާލަމުގެ އަޑުއަހާ  މަޖިލީހުގެ 

 އެއްވެސް  އަދި  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  މާލަމުގައި  އެ. މާލަން ބަންދުކޮށްފައި  އެ  މަޤުޞަދުގައި  ސިއްރުކުރުމުގެ 

 .ނުހުންނާނެ  ވަސީލަތެއް 

 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން ވޯޓުތައް ބަލައި، ވޯޓު  5ވޯޓުލައި ނިމުމުން ލަސްނުކޮށް މަޖިލީހުން ހޮވާފައިވާ  -

 .ގުނައި، އަދަދުކޮށް، ނަތީޖާ ހޯދަންވާނެ 

 

އިތުރުން އެނޫން  ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެއްވެސް ފާހަގައެއް ޖަހާފައިނުވާ ވޯޓާއި، ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގައިގެ  -

އެހެންނަމަވެސް ވޯޓުދިން . އެއްވެސް ކުރެހުމެއް، ލިޔުމެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް ޖަހާފައިވާ ވޯޓަކީ ބާޠިލު ވޯޓެއް

 .މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބާޠިލު ވޯޓު ހިމަނައިގެންނުވާނެ 

 

އްވުމުގެ ކުރިން، ވޯޓު ރިޔާސަތުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އި ވޯޓު ގުނާ އަދަދުކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ  -
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މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި  5ގުނުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން ހޮވާފައިވާ 

 .ސޮއިކުރަންވާނެ 

 

މެންބަރުންގެ  5ސިއްރު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއްވައި ނިމުމުން ވޯޓު ގުނުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން ހޮވާފައިވާ  -

އެ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު ވޯޓުކަރުދާސްތައް  ކޮމިޓީގެ ހާޒިރުގައި 

 .ނައްތާލަންވާނެ 

 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް ( 6) 
 

 ަރއްޔިތުްނގެ ،ގޮތުގެމަތިން ަގއިވާ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 82 ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  6.1

 ،މުޙައްމަދު މަޞީހު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ފުވައްުމލަކު ،ރައީސް މަޖިލީހުގެ

 މެންބަރަކު  މަާޤމަށް އެ ،ފަިއވާތީ ދެއްވާ އިސްތިުޢފާ މަޤާމުން ރަީއސްކަމުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 

 ނަތީޖާ  ވޯުޓގެ ސިއްރު ގެ މައްސަލަ  އިންތިޚާބުކުރުމުގެ

 

  

 

 

 

 

 އެޖެންޑާުކރެވިފަިއވާ މަސައްކަތްަތއް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް 

 

_____________________ 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކުރާ ރައްޔިތުންގެ 

 ވޯޓު  62 މާމިގިލި ދާއިރާގެ ޤާސިމް އިްބރާހިމް 

 ވޯޓު  16 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްރާޙީމް ޢަބްދު

 ވޯޓު  02 ބާޠިލް ވޯޓުގެ ޢަދަދު 

  ވޯޓު  80 ޖުމްލަ 


