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 ޖަލްސާވަނަ  3އުރުގެ ފުރަތަމަ ދަ ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ބުދަ  ،2018ފެބުރުވަރީ  28 ތާރީޚު:

 1439 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 12 

 މަޖިލީހުގެ ގެ ރައްޔިތުންގެ  ތަން:

  09:01 ހެނދުނު ގަޑި:ފެށި 

     09:38ހެނދުނު    :       ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި 

 މިނިޓް 37 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 59 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު 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  24އަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވީ މި

 
  

 ކުރުން އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ާ3.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

 (2018/1/3/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) އްވުން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރެ 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

 ިވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ  95ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދ

ރައްޔިތުންެގ  ގައި  2018ފެބުރުވަރީ  20އިސްތިޝާރީ ލަފަެއއް ހޯއްެދވުމަށް އެިދވަަޑއިގެން 

 ،ކުރެއްވި ޤަރާރުމަޖިލީހުން ފާސްވަނަ ޚާއްޞަ ަޖލްސާގައި  2ދައުރުން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު މަޖިލީހުގެ 

 2018ފެބުރުަވރީ  26ސުޕްރީމް ކޯޓުން ، މުންަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވު 2018ފެބުރުވަރީ  20

ދެއްވި ލަފާ  މައްސަލާގައި ެދއްވާަފއިވުާމއެކު، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޯުޓގެ އިސްތިޝާރީ ލަފާ މި އެ ގައި
 ވެވުން.މަޖިލީހަށް އިއް

 

  ާމަޖިލީހަށް އިއްވައިެދއްވީ އިާދރީ މޭޒުން.ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެއްވި ލަފ 

 .ިސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފާ މިއަދު ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްާޔގައި ހިމެިނގެންދާނެކަމުަގއި އިޢުލާންކުެރްއވ 
 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (5)

  ާ15. އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ެަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ( ދ)ަވނަ މާއްދާގެ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގ

ަޓކަިއ، ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ އްވުމަށްގޮތުގެމަތިން، ބޭރު ޤައުމުތަަކށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅު 

މާމެދު، އްވުފޭމަންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އުވައިސް ޢަްއޔަނުކުރެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް، މ

ަވޑަިއގެން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ އެދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާައކަްށ 



 

3 

 މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ، ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީމަ ރިޕޯޓު

 ރިޟާ

 މެންބަރުން:ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ވާހަކަދެއްކެވި 

 )ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ފަރާތުން(ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .1

 ްދެއްވުމަށްފަހު ަބހުސް މަރުހަލާ ނިންމާލެއްވި.ފުރުޞަތު ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ޕާޓީއަށް  މި ރިޕޯޓަށ 

 

  ާ25 އައިޓަމް  އެޖެންޑ. 

 ާވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  3ގެ ޤާނޫނުެގ ( ނޭޝަނަްލ އިންޓެގްރިީޓ ކޮިމޝަން) 2015/27ނޫނު ަނންބަރު ޤ

ވަނަ  11ކުރެއްވުމަށްޓަކައި، އެ ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަން އުފައްދާފައިވާ ނޭޝަނަލް އިންެޓގްރިޓީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަކުގެ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ( ށ)މާއްދާގެ 

 ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ުފުނަދޫ ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ، މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ރިޕޯޓ

 މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްދާއިރާގެ 

 :ްބަހުސް ކުރެއްވި މެންބަރުނ 

 )ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ފަރާތުން( ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި .1

 ްދެއްވުމަށްފަހު ަބހުސް މަރުހަލާ ނިންމާލެއްވި.ފުރުޞަތު ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ޕާޓީއަށް  މި ރިޕޯޓަށ 

 

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި  (6)

 ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރެއްވި ވޯޓަށް އެއްސެވުމުގެ ކުރިން 

 ބަދަލު. 4ގަވާއިދު ކޮމިޓީ؛ - 1 

 ބަދަލު. 7ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ؛ - 2 

 ބަަދލު. 2ކޮމިޓީ؛  ޕެޓިޝަން- 3 

 ބަދަލު. 4މު ކޮމިޓީ؛ ންޢާ- 4 

 ބަަދލު. 1އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ؛ - 5 

 ބަދަލު 1މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ؛ - 6 

 .ބަދަލު 1މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ ؛  ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ 7 .
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  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

  ެގޮތުގެމަތިން، ބޭރު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( ދ)ވަނަ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ޓަކައި، ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް، އްވުމަށްޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅު

 : މާމެދުއްވުކުރެލް އިބްރާީހމް އުވައިސް ޢައްޔަންފޭމަންސް އަލްފާޟި.މ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ިއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިމާން ، 7ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ މެންބަރުކަމަށް ހުޅުމާލެ އެންދެރ 
 :މެދުޢައްޔަންކުރެއްވުމާ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .1

 މެންބަރުން  33 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  31 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  31 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  16 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .2

 މެންބަރުން  33 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  32 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  32 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  17 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 .ިއެޖެންޑާަގއި އިތުރު މަަސއްކަެތއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 
 


