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 ޖަލްސާ ވަނަ  5އުރުގ  ދ ވަނަ ދަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް އަންގާރަ  ،2017ޖޫން  13 ތާރީޚު:

 1438 ރަމަޟާން  18 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  10:33ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  11:10 :ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  01:30 ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  01:15 ::ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި

 މިނ ޓް 22 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 75 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  މުޙައްމަދުމަސީޙު هللا ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:

  މޫސާ މަނިކުރަީއސް ނައިބު ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ                          

        

                          

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

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

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން  22މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

 

  

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.އިޢުލާން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ާ3.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

 އްވުން ދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ  
 2017/2/5އޖ/ ނަންބަރު:އ ޖ ންޑާ          

 
 

  ރިޔާސަތުން އަންގަ އ ންގުން  (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 6.1  ާަގއިވާ ބިުލގ  އިބްތިާދއީ ބަހުސް ފ ށުމުގ  ގޮތުްނ ނަގަންޖ ހޭ ދ  ވޯޓު ނ ުގމާއި، އ ޖ ންާޑގަިއވ

 އިުޢލާންކުރ އްވުން.ގ ންިދއުމަށް ނަގާ ވޯޓު ނ ގުން އޮންނާނ ކަން  މަސައްކަތް ނިމ ންދ ން ޖަލްސާ ކުރިއަށް

 

  ާ4.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގ  ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާގޮތް 
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 11:00  (2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓ 

 (1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ަގއި މިނިވަން މުައްއސަސާތަކުގ  ކަންތައްތަކާބ ހޭ ކޮމިޓީ  11:30
 

 

 

 ރައީސްގ  މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގ   (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ްސަުރކާރުގ  ފަރާތުން، ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  ،ަގއިވާ  6.1އ ޖ ންޑާ ައއިޓަމ 

ޤާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު ގ ނައުމުގ   ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގ ) 2016/12ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ވަަނ  75ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު އ  ބިލުގ  ގ  އިބްތިދާއީ ބަހުސް މަޖިލީހުގ  ގަާވއިދުގ   ގ ބިލު

ޖަލްސާގައި  ބަހުސް އީ ބިލުގ  އިބްތިދާ ،މާއްދާގ  )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގ މަތިން، ކުިރއަށްގ ންިދއުމަށްޓަކައި 

 އްވުން.ފ ށުމާމ ދު ނަގަންޖ ހޭ ވޯޓ އް އޮންނާނ ކަން ރިޔާސަތުން އިުޢލާންކުރ 

 .ިކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލުތައް ިއޢުލާންކުރ އްވ 

 އ ސް.އ މް.އ ސް  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
 ކުރި ތާރީޚް 

 ގ  هللاޢަބްދު  ޢަބްދުއްރަޙީމް މ ންބަރު ދާއިރާގ  ފޮނަދޫ  .1
 މ ންބަރު  ދާއިރާގ  ވިލިނގިލި ކޮމިޓީއަށް އ  ބަދަލުގައި
 ޙުސައިން  ސަޢުދު 

 12.6.2017 ޕީ.ޕީ.އ މް ޤައުމީ ތަރައްޤީގ  ކޮމިޓީ 

 ގ  هللاޢަބްދު  ޢަބްދުއްރަޙީމް މ ންބަރު ދާއިރާގ  ފޮނަދޫ  .2
 އަޙްމަދު  މ ންބަރު ދާއިރާގ  އިސްދޫ ކޮމިޓީއަށް އ  ބަދަލުގައި
 އިބްރާހީމް  ރަޝީދު

 މިނިވަން
 މުއައްސަސާތަކުގ 

 ކޮމިޓީ  ކަންތައްތަކާބ ހޭ
 12.6.2017 ޕީ.ޕީ.އ މް

 އިބްރާހީމްގ   ރަޝީދު އަޙްމަދު  މ ންބަރު  ދާއިރާގ  އިސްދޫ  .3
 މ ންބަރު  ދާއިރާގ  ފޮނަދޫ  ކޮމިޓީއަށް  އ  ބަދަލުގައި

 هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް 
 12.6.2017 ޕީ.ޕީ.އ މް ޢާންމު ކޮމިޓީ 

 ސިނާންގ   هللاޢަބްދު މ ންބަރު ދާއިރާގ   ދ ކުނު މައްޗަންގޮޅި   .4
 މ ންބަރު  ދާއިރާގ  މ ދު ފުވައްމުލަކު ކޮމިޓީއަށް އ  ބަދަލުގައި

 ފަޒާދު  ޢަލީ
 12.6.2017 ޕީ.ޕީ.އ މް ޢާންމު ކޮމިޓީ 

 އ   ބަދަލުގައި ސަލީމްގ  އަޙްމަދު މ ންބަރު ދާއިރާގ  އޭދަފުށި  .5
 ޝަހުދީ  ޙުސައިން މ ންބަރު  ދާއިރާގ  ހަނިމާދޫ  ކޮމިޓީއަށް

 12.6.2017 ޕީ.ޕީ.އ މް ކޮމިޓީ  އިޤްތިޞާދީ
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  ްސަުރކާރުގ  ފަރާތުން، ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  ،ަގިއވާ 6.1އ ޖ ންޑާ ައއިޓަމ 

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ   ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގ ) 2016/12ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  75ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވމަށްފަހު އ  ބިލުގ  ގ  އިބްިތދާއީ ބަހުސް މަޖިލީހުގ  ގަާވިއދުގ   ގ ބިލު

ބަހުސް ޖަލްސާަގިއ  އީއ  ބިުލގ  އިބްތިދާ  ،މާއްދާގ  )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގ މަތިން، ކުރިއަްށގ ންދިއުމަށްޓަަކއި

 ؛ވޯޓަށް އ އްސ ވުން ފ ށުމާމ ދު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ވަނަ މާއްާދގ  )ށ(ގ  ދަށުން މިއަދުގ  ޖަލްސާގ  އ ޖ ންޑާަގއި ހުރި  36ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގ  ގަވާއިުދގ

 ؛ވޯޓަށް އ އްސ ވުން މ ދު  ޖަލްސާގ  ަވގުތު އިތުުރކުރުމާމަސައްކަތްތައް ނިމ ންދ ން 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .2

 މ ންބަރުން  30 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  27 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  27 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  14 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ފާސްވި * 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .3

 މ ންބަރުން  37 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  28 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  02 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00
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 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖ ހޭ ބިލު ( 6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސަރުކާރުގ  ފަރާތުން، ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީން 

 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ  ބިލުގ  ފުރަތަމަ ކިުޔން އިްއވުން އިޖުރާއަުތގ ޖިނާއީ ) 2016/12

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް ( 7)

  ާ7.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސަރުކާރުގ  ފަރާތުން، ބިލ ތްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު މުބީނ

ކުރިއަށް ގ  އިބްތިދާީއ ބަހުސް ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙ ގ ނައުުމގ  ބިލު ޖިނާއީ އިޖުރާައތުގ ) 2016/12

 ގ ންދ ވިއ ވ .

   ބިލު ބަހުސްގ  ވަގުުތގައި އ ްއވ ސް މ ންބަރ އް ވާހަކަ ދ ްއކ ވުމަށް އ ދިަވޑަިއގ ންފައިނުވާީތ ބަހުސްގ

 ވަގުތު ނިންމާލ ްއވި.

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (8)

 މ ންބަރުން  30 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  16 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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  ާ8.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

   ުހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަނުގ  މ ންބަރުކަމުގ  މަޤާމު ހުސްވ ފަިއވާތީ، އ  މަޤާމަށް ބޭފުޅަކ

ވަނަ  5ގ  ( ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގ  ާޤނޫނު) 2006/6ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

 ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުުރމުން އ ކަމަށް އިޖާބާދ ްއވި ޭބފުޅުންގ  ތ ރ އިން ،ަގއިވާ ގޮުތގ މަތިން( ރ)މާއްދާގ  

މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކުގ   ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިުތންގ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު

 ކަންތައްތަކާބ ހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ވި ގޮުތގ  ރިޕޯޓު

  ްމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ،ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށ

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  ، މުޤައްރިރު

   ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރައްވަން އ ްއވ ސް މ ންބަރ އް ފުރުޞަތަކަށް އ ދިވަަޑއިގ ންފައި ނުވާތީ ިމ ރިޕޯޓުގ

 ބަހުސްގ  ަވގުތު ނިންމާލ އްވި.

 

  ާ8.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ަދިވ ހި ސަރުކާރާއި ޔުނައިޓ ްޑ އ ރ ބް އ މިރޭޓްސްގ  ސަރުކާރާ ދ މ ދު ވ ވޭ "އ ގްރިމ ންޓް ބިޓްވީން ދ

ގަވަރމ ންޓް އޮފް ދަ ޔުަނިއޓ ޑް އ ރ ބް އ މިރޭޓްސް އ ންޑް ދަ ަގވރމ ންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް 

ކަލް ޕްރޮޓ ކްޝަން އޮފް އިްނވ ސްޓްމަންޓްސް" ގަިއ ދިވ ިހ މޯލްޑިވ ސް އޮން ދަ ޕްރޮމޯަޝން އ ންޑް ރ ސިޕްރޯ

ރާސާކުަރްއަވއި ނިންމ ވި ގޮތުގ  ސަރުކާރުގ  ފަރާތުން ޮސއިކުުރމުގ  މައްސަލަ ަޤއުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީން ދި

 ރިޕޯޓު

 ،ީގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

   މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

  ؛ބަހުސްގ  ވަގުުތަގއި ވާހަކަދ ްއކ ވި މ ންބަރުން ރިޕޯޓުގ 

 އަލިފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން )އ މް.ޑީ.ޕީ( .1

 (ޕާޓީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް )އަދާލަތު .2

 

 ޯދ ްއވުމަށްފަހު ފުރުޞަތު ާވ ޕާޓީތަކަށް ށް އ ދިަވޑަިއގ ންފައި ުފރުޞަތަޓަށް ބަހުސްކުރަްއވަން ރިޕ 

 ރިޕޯޓުގ  ބަހުސްގ  ވަގުތު ނިްނމާލ އްވި.
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  ާ8.3 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

   ވަނަ މާއްދާގ  )ދ( ަގއި  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގ މަތިްނ،  115ދިވ ރާއްޖޭގ  ޖުމްހޫރިއްޔާގ  ާޤނޫނުއަސާސީގ

ގޑަމް އޮްފ ތައިލ ންޑް އަށް ބޭރު ޤައުމުތަކަށް  ނަޑއ ޅުަމށްޓަކައި، ކިން ރާއްޖ ިއން ސަފީރުން ކަ

ދިވ ހިރާއްޖ އިން ަކނަޑއަޅާ ސަފީރުކަމަށް، ހ.ފޮއްދޫގ ، ައލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢައްޔަންކުރުމާމ ދު، 

އްވާަފިއވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  މަޝްވަރާައކަށް އ ދިަވޑަިއގ ްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅު

 ރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ވި ގޮުތގ  ރިޕޯޓު ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީން ދި

 ،ީގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

   މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

  ؛މ ންބަރުން ބަހުސްގ  ވަގުުތަގއި ވާހަކަދ ްއކ ވި ރިޕޯޓުގ 

 )ްދަނގ ތި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު )ޕީ.ޕީ.އ މ 

 

 ޯޕާޓީތަކަށް ފުރުޞަތު ދ ްއވުމަށްފަހު ށް އ ދިަވޑަިއގ ންފަިއާވ ޓަށް ބަހުސްކުރަްއވަން ުފރުޞަތަރިޕ 

 ރިޕޯޓުގ  ބަހުސްގ  ވަގުތު ނިްނމާލ އްވި.

 

  ާ8.4 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ުދިވ ހިރާއްޖޭ އިދާރީ ާދއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގ  ޤާނޫނު( އަްށ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރ(

ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގ  ބޯުޑ  62އިޞްލާޙު ގ ނައުުމގ  ޤާނޫނުގ  

ގ  ކޮމިޓީން އ ކުަލވާލުމަށްޓަކަިއ، ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއާވ ނަންފުޅުތައް ޤައުމީ ސަލާމަތު

 ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ިވގޮުތގ  ރިޕޯޓު 

 ،ީގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ

   މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

  ްއ ދިވަޑަިއގ ންފަިއ ނުވާތީ މި ށް ސިާޔސީ ޕާޓީއަކުން ފުރުޞަތަރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރައްވަން އ އްވ ސ

 ރިޕޯޓުގ  ބަހުސްގ  ވަގުތު ނިްނމާލ އްވި.
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 ވޯޓަށް އ ހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން  (9)

  ާ8.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ުވޯޓަށް އ އްސ ވުުމގ  ކުރިން، ސަރުކާރުގ  ފަރާތުން ވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދ

)ޖިނާިއ  12/2016ނިހާން ހުސ އިން މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިޖުރާއަތުގ  ޤާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙު ގ ަނއުމުގ  ބިލު ސަރުކާރުން ައނބުރާ 

 ުތން އިޢުލާންކުރ އްވ ވި.ގ ންދަވާފަިއވާކަމަށް ރިާޔސަ

 

  ާހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިަޝނަށް މ ންބަރުން ޢައްޔަންކުރ އްވުމަށް ޓަަކއި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ

ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާަފއިވާ އަލްފާޟިލް މުޙަްއމަދު ޒާހިދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 

ވޯޓަްށ  ޮގތަކަށް ޢައްޔަންކުރ އްވުމާ މ ދުިހއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަންގ  މ ންބަރުކަމަްށ ، 1548

  ؛އ އްސ ވުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .4

 މ ންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  57 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  05 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  05

 މ ންބަރުން  62 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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  ާ8.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

ސަުރކާރާ ދ މ ދު ވ ވޭ އ ގްރީމ ންޓް ބިޓްވީން ަދ ދިވ ހި ސަރުކާރާއި ޔުަނއިޓ ްޑ އ ރ ބް އ މިރޭޓްސްގ  

ގަވަރމަންޓް އޮފް ދަ ޔުނައިޓ ޑް އ ރ ްބ އ މިރޭޓްްސ އ ންްޑ ަގވަމަންޓް އޮފް ަދ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯްލޑިްވްސ 

އޮން ދަ ޕްރޮމޯޝަން އ ންޑް ރ ސިޕްރޯކަލް ޕްރޮޓ ކްޝަން އޮފް އިްނވ ސްޓްމަންޓްްސގަިއ ދިވ ހި ސަރުކާުރގ  

އިކުރުމުގ  މައްަސލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ވި ގޮތަށް ފާސްކުރުާމ ފަރާތުން ސޮ

  ؛މ ދު ވޯޓަށް އ އްސ ވުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ާ8.3 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ،ވަަނ މާއްދާގ  )ދ(ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮުތގ  މަތީން 115ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޖުމްހޫރިްއޔާގ  ޤާނޫނުއަސާސީގ  

ނޑައ ޅުމަށްޓަކަިއ ކިންގްޑަމް އޮފް ތައިލ ްނޑަްށ ދިވ ހިރާއްޖ އިން  ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖ އިން ސަފީރުން ކަ

ނަޑއަޅާ ސަފީރުކަމަށް އަްލފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހ. ފޮއްދޫގ  ޢަްއޔަންކުރ ްއވުމާ މ ދު ވޯޓަށް  ،ކަ

  ؛އ އްސ ވުން

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .5

 މ ންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  65 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:ނުފ ންނަކަމަށް 

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  01

 މ ންބަރުން  65 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .6

 މ ންބަރުން  71 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  70 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:
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  ާ8.4 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

)ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިްނގުމުގ  ގާނޫނު( އަްށ  2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން ގަވަރނަންްސ ނުވަތަ ޕަބްލިކް  62އިޞްލާޙުގ ަނއުމުގ  ގާނޫނުގ  

ގައި ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީގ  އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  ދާއިާރއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މ ްނބަރ އްގ  ގޮތު 

ބޯޑުަގއި ހިމ ނުމަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިާވ އަލްފާޟިލް ޢާމިރު ޢަލީ ގއ. ަކނޑުހުޅުދޫ / 

  ؛ހ ޕީކޯނަރ އ  މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރ އްވުމާ މ ދު ވޯޓަށް އ ްއސ ވުން

 

 

 މ ންބަރުން  00 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  70 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  36 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .7

 މ ންބަރުން  71 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  49 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  01 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  15

 މ ންބަރުން  50 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
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  ާ8.5 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

)ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިްނގުމުގ  ގާނޫނު( އަްށ  2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގ  )ހ(ގ  ދަށުން މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާއ ްއގ  މ ންބަރ އްގ  ގޮތުަގިއ 62ގާނޫނުގ  އިޞްލާޙުގ ަނއުމުގ  

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓގ  ބޯޑުގައި ހިމ ނުމަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ައލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

 ؛އ އްސ ުވންވޯޓަށް ޙަސަން، ފަރުދާބަގީާޗގ ، ސ. ހިތަދޫ އ  މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރ އްވުމާ މ ދު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .8

 މ ންބަރުން  71 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  48 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  16

 މ ންބަރުން  48 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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  ާ8.6 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

ހިްނގުމުގ  ގާނޫނު( އަްށ )ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގ  )ހ(ގ  ދަށުން ޖ ންޑަރ އީުކައލިޓީގ  ދާއިާރއިން  62 އިޞްލާޙުގ ަނއުމުގ  ގާނޫނުގ  

ތަޖުރިބާލިބިފައިވާ އަންހ ން މ ންބަރ އްގ  ގޮުތގައި ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގ  ބޯޑުަގއި ހިމ ނުމަށް 

ޟިލާ މިންނާ ރަޝީދު، ހަތިކޮޅު،ފ. ނިލަންދޫ އ  މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިވާ އަލްފާ

 ؛ވޯޓަްށ އ އްސ ވުންޢައްޔަންކުރ އްވުމާ މ ދު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ުމަަސއްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވި.އ ޖ ންޑާަގއި އިތުރ 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .9

 މ ންބަރުން  71 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  49 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ޢަދަދު:ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  15

 މ ންބަރުން  49 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


