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 ޖަލްސާ ދައުރުން ބޭރުގައި ާބއްވާ ާޚްއޞަ ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ހޯމަ  ،2018ފެބުރުވަރީ  19 ތާރީޚު:

 1439 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 3 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  11:02 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި:

 11:51ހެނދުނު    :       ލްސާ ނިމުނު ގަޑި ޖަ 

 މިނިޓް 49 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 69 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ                        

  

 

 

                          

 

 

 

 

 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  39އަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވީ މި

 
  

 ކުރުން އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ާ3.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

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

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ބޭރުަގއި ބާްއވާ ޚާއްސަ ޖަލްާސއެްއަކމުގައި އިޢުލާންކުެރްއވި.މި ޖަލްސާއަކީ ދައުރުން 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (5)

o  ާ15. އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  253ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ iދ

)ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ  3/2018އިޢުލާންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާަފއިވާ ޤަރާރު ނަންބަރު ޙާލަތު 

މިޤަރާރަށް އިޞްލާޙު ެގންނަވައި ނެރުްއވާފަިއވާ  ،ޙާލަތު އިޢުލާންކުރުމާ ގުޅޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤަރާރު( އާއި 

އިޞްާލޙުކުރުން(  އަދި ޤަރާރު  3/2018ޤަރާުރ ނަންބަރު  )ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 4/2018ޤަރާރު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙުުކރުން( ދިވެހިރާއްޖޭގެ  3/2018)ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު  5/2018ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  257އްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޖުމްހޫރި

 ަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ މައްސަލަ  2018ފެބުރުވަރީ  18 އެ ޤަރާރާ ގުޅިެގން، ހުށަހެޅުމާއި

 .ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ޤަރާރާއި ިސޓީފުޅުތައް މަޖިލީހުން އިއްވައިެދއްވީ އިާދރީ މޭޒުނ 

ލިމާެލ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްަމދު ވިތާއިދުލިބުނު، ެއއީ    ިހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި  1ބަހުސް ަވގުތުަގއ
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 ހުށަހެޅުން  ތާއިދުކުރަްއވާފައިވާ ލާ ާދއިރާގެ މެންަބރު ޢަލީ އާރިފްކެނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްަވއި 

   މި މައްސަލައަށް ބަހުސް ުކރެއްވި މެންބަރު؛ 

 ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .1

 އިބްރާހީްމދީދީފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .2

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .3

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .4

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު .5

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .6

  ްބަހުސްގެ ވަގުތު ނިންމާލެއްވުން.މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެްއވި މެންބަރުން ބަހުސްކުރައްަވިއ ނިމުމުނ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (6)

 

o  ާ1.5 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ިމެންބަރު ޢަލީ އާރިފް ލާ ދާއިާރެގ ކެލިމާލެ ދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްަވއި ވ 

 ހުށަހެޅުން: ތާއިދުކުރަްއވާފަިއވާ

ވަަނ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާުރގެ ަދށުން ކުއްލި ނުަރއްކަުލގެ  253ވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާީސގެ iދ"

ނުރައްކަުލގެ )ކުއްލި  3/2018ޙާލަތު އިޢުލާންކުރެއްވުމަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުްއވާފައިވާ ޤަރާރު ނަންބަރު 

މިޤަރާރަށް އިޞްލާޙު ގެންނަވައި ނެރުްއވާފަިއވާ  ،ޙާލަތު އިޢުލާންކުރުމާ ގުޅޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު( އާއި 

އިޞްާލޙުކުރުން(  އަދި ޤަރާރު  3/2018)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާުރ ނަންބަރު  4/2018ޤަރާރު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙުކުރުން( ދިވެހިރާއްޖޭެގ  3/2018ޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު )ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް 5/2018ނަންބަރު 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  257ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސީސގެ 

 ގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ މަްއސަލަ 2018ފެބުުރވަރީ  18ހުށަހެޅުމާއި، އެ ޤަރާާރ ގުިޅގެން 

 ފޮނުވަން ހުށަހެޅުން" އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށްޤަ
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  ިފޮނުއްވި.މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައށް މ 

 
 .ިއެޖެންޑާަގއި އިތުރު މަަސއްކަެތއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .1

 މެންބަރުން  39 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  38 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  38 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


