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ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  82ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ޖަލްސާ:
ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރަީއްސ އިންތިޚާބުކުރުމަށް 

 ބާއްވާ ޖަލްސާ 

 
 )ބުދަ ދުވަސް( 2014މޭ  28 ތާރީޚު:

 1435 ރަޖަބު 29 

 މަޖިލީހުގެ ގެ ރައްޔިތުންގެ  ތަން:

 ގައި  11:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި  1:47 މެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 46ރާއި ގަިޑއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 85 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:  މުޙައްމަދު ޙުސައިންކަ

 

 

  

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 -- އެޖެންޑާ ނަންބަރު:

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:
ގައިވާ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  82ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (1)

ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު 
ރައީސަކު މަޖިލީހުގެ ސިއްރު ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ކަންކަން 

 5ވަނަ މާއްދާގެ  7ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 
މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީއެއް  5ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 

 ހޮއްވެވުން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް  (2)

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް ހުށަހެޅުން 

ގައިވާ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  82ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (3)
ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ 

 ސިއްރު ވޯޓު ނެގުން 

ގައިވާ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  82ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (4)
މަށްޓަކައި ނެގުނު ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރު 

 ސިއްރު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން 

ގައިވާ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  82ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (5)
ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި 

 ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު ނެގުން 

ގައިވާ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  82ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދި (6)
ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި 

 ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން 
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  ެޖަލްސާގެ  މިއަދުގެގެ ދަށުން ( ހ)ވަަނ މާއްދާގެ  82ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގ
ކަމުގަިއ ގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުޖަލްސާއަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެީވ، 

ނޑި  .މުޙައްމަދު ހުސައިންނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރުކަމުަގއިާވ، ކައެންމެ ގިނަ ދުަވސްވި  މެދުނުކެ

 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  82ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (1)

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސަކު މަޖިލީހުގެ ސިއްރު ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ 
ވަނަ ނަންބަރުގައި  5ވަނަ މާއްދާގެ  7ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީއެއް ހޮއްވެވުން  5ބަޔާންކުރާ 

o 5  ްކެލާ ދާއިރާގެ  ،ުތގައި ވި ފުރުޞައްތުން މެންބަރުންނަށް އެރުރިޔާސަމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ ހޮްއެވވުމަށ
މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްަވއި ވިލުފުށި ާދއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ތާއީދުކުރެްއވި 

 ހިމެނިަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންނަކީ؛  ކޮމިޓީގައި

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .1

 މަރު ޙުސައިން މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢު  .2

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  .3

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު  .4

 هللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .5

 

o  .ިއިތުރު އެހެން ލިސްޓެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ، މި ލިސްޓަށް ވޯަޓށް އެއްސެވ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  85 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  84 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  84 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  43 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
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 އެދިވަޑައިގަންނަވާ  އިންތިޚާބުކުރުމަށް  މަޤާމަށް  ރައީސްގެ  ނައިބު  ރައީސާއި މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  (2)

 ހުށަހެޅުން  ނަންތައް  މެންބަރުންގެ 

 

o ަތު އެރުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ހުންނަވާނެ މެންބަރެއްގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ފުރަތަމަ ފުރުޞ
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ނަންފުޅަީކ، ހުށަހެޅުއްވި هللا ދުގޮތުން ފޮނަދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްއެ

. އެ ނަންފުޅަށް ތާއީދުކުރެއްވީ ިވލިމާލެ ދާއިރާގެ މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 
 މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

 

o  ީގެ ނަންފުޅު. އެ ހީމްމާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާ ދެވަނައަށް ހުށަހެޅުނު ނަންފުޅަކ
ތާއީދުކުރެްއވީ  ނަންފުޅަށް ނަންފުޅު ހުށަހެޅުއްވީ ދަނގެިތ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު އަދި އެ

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

 

o  ުވާ. އްއިތުރު ނަންފުޅެއް ހުށައެއްނާޅ 

 

o ަތު އެރުވީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރއީސްކަމަށް ހުްނނަވާނެ މެންބަރެއްގެ ނަން ހުަށހެޅުއްވުމަށް. ދެން ފުރުޞ
ގޮތުން އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްަވއި ހިންނަވަރު ާދއިާރގެ މެންބަރު އެ

ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުގެ  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތާއީދުކުރެްއވީ އެ މަޤާމަށް ހުޅުހެންވޭރު
 ނަންފުޅު. 

 

o ިެގ ނަންފުޅު. މި هللاނަންުފޅަކީ، ފޮނަދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ދެވަނައަށް ހުށަހެޅުްއވ
ނަންފުޅު ހުށަހެޅުއްވީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް އަދި ތާއީދުކުރެއްވީ 

 . ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

 

o  ުވާ. އްއިތުރު ނަންފުޅެއް ހުށައެއްނާޅ 
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 ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  82 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (3)

 ނެގުން  ވޯޓު  ސިއްރު  ނަގާ  އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި  ރައީސަކު  މަޖިލީހުގެ 

 

o ީގުނުމަށް  އެ ވޯޓު ނިމުމުން،ސިއްރު ވޯޓު ނަަގއި  އިންތިާޚބުކުރުމަށް ނެގުނު ސަކުމަޖިލީހުގެ ރައ
 ގުނުމުގެ ކަންތައް ކުިރއަށް ގެންެދވި.ެމންބަރުންގެ ކޮމިޓީން ވޯޓު  5މަޖިލީހުން އެކުލަވާލެްއވި 

 

 ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  82 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (4)

 އިޢުލާންކުރުން  ނަތީޖާ  ސާފުކޮށް  ނަތީޖާ  ވޯޓުގެ  ސިއްރު  ނެގުނު  އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި  ރައީސަކު  މަޖިލީހުގެ 
 

 43 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا . ފުަވއްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދ1ު

 39 . މާމިގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމ2ް

 

o ޯމެންބަރުން. 84 ޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވީވ 

 

o 2  .ިޯވޓު ކަރުާދސްކޮޅު ބާޠިލުކުެރއްިވ ސަަބބު މަޖިލީހުގެ  2)ވޯޓު ކަރުދާްސކޮޅު ބާިޠލުކުރެްއވ
ވޯުޓ ކަރުދާސްކޮޅު  2ެއ ސާފުކޮށްދެއްުވމަށް ކޮމިޓީއަށް ދެްއވި ުފރުޞަތުގަިއ، މެންބަރުންނަށް 

ަކރުދާސްކޮޅުަގއި ވޯޓު  މަކުންވޯޓުލުމަށް ޚާްއޞަކުރެވިަފއިވާ ގަލަން ނޫން އެހެން ގަލަ ބާޠިލުކުރެއްވީ
މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް  ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް، ބުންބަވުުމގެ ސަަފއިފާހަގަޖައްސަވާ

 ވިދާޅުިވ.

 

 ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  82 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (5)

 ނެގުން  ވޯޓު  ސިއްރު  ނަގާ  އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި  ރައީސަކު  ނައިބު  މަޖިލީހުގެ 

 

o  ްމަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓު ނަގައި ނިމުމުން، އެ ވޯޓު ގުނުމަށ
 ެމންބަރުންގެ ކޮމިޓީން ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް ކުިރއަށް ގެންެދވި. 5މަޖިލީހުން އެކުލަވާލެްއވި 

 

 ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  82 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (6)

 ނަތީޖާ  ސާފުކޮށް  ނަތީޖާ  ވޯޓުގެ  ސިއްރު  ނެގުނު  އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ރައީސަކު  ނައިބު  މަޖިލީހުގެ 

 އިޢުލާންކުރުން 
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 42 . ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު 1

 41 هللا. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދ2ު

 

o  ީމެންބަރުން. 84ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވ 

 

o 1  ެވޯޓު ކަރުާދސްކޮޅު ބާޠިލުކުރެްއވި ސަަބބު މަޖިލީހުގެ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ބާިޠލުކުރެްއވި. )އ
މެންބަރުންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ެދއްިވ ފުރުޞަތުގަިއ، އެ ވޯުޓ ކަރުދާސްކޮުޅ 

ފާހަގަޖައްސަވާަފއިވުުމގެ ސަބަބުންކަމަށް، ކޮމިޓީެގ ވޯޓު ކަރުދާސްޮކޅުގައި ދެނަމުަގއިެވސް ބާޠިލުކުރެއްވީ 
 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވިދާޅުވި.މެންބަރު، މަކުނު

 

  ،ްރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރައްވައި ނިމުމުނ

 .ނިންމަވާލެއްވި 

 

______________________ 


