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 (ވަނަ 2) ޖަލްސާ ާޚްއޞަ ދައުރުން ބޭރުގައި ާބއްވާ ޖަލްސާ:

 ދުވަސް އަްނގާރަ  ،2018ފެބުރުވަރީ  20 ތާރީޚު:

 1439 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 4 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  17:49 ހަވީރު ގަޑި:ފެށި 

 18:20ރޭގަނޑު    :       ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި 

 މިނިޓް 31 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 51 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 37އަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވީ މި

 
  

 ކުރުން އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ާ3.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

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

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

 .މި ޖަލްސާއަކީ ވެސް ަދއުރުން ބޭރުގައި ބާްއވާ ާޚއްޞަ ޖަލްސާއެްއކަމުަގއި އިޢުލާންކުެރއްިވ 

 

 ކަންކަން  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ  (5)

o  ާ15. އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާރުެގ ަދށުން ކުއްލި ނުަރއްކަުލގެ  253 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހޫރިއްޔާގެ ވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްދި

ުކއްލި ނުރައްކަުލެގ ) 3/2018އިޢުލާންކުރެްއވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުްއވާަފއިވާ ޤަރާރު ނަންބަރު  ޙާލަތު

މިޤަރާރަށް އިޞްލާޙު ެގންނަވައި ނެރުްއވާފަިއާވ  ،އާއި (އިޢުލާންކުރުމާ ގުޅޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރުޙާލަތު 

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

 އާއި އެ ( ިއޞްލާޙުކުރުން 3/2018 ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާުރ ނަންބަރު) 5/2018ނަންބަރު 

ަގއި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ މަްއސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  2018ފެބުރުވަރީ  18ޤަރާރުތަކާގުިޅގެން 

 ން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓުކޮމިޓީ

ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު  ،މުޤައްިރރުގެ ކޮމިޓީ ސަލާމަތުގެ  ުަޤއުމީ، ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީ މަ ރިޕޯޓ 
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 އިބްރާހީމް ރިޟާ

 ބަހުސްކުރެއްވި މެންބަރުން؛ 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ާއރިފް .1

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު .2

 

  ުރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުުތަގިއ ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ

 ހުށަހެޅުއްވުން ހުށަހަުޅއްވި.ތާއިދުކުރެްއވި هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (6)

 

o  ާ1.6 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ުهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވައި ފޮަނދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދ

 ތާއިދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއުވން: 

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ،ބައްދަުލުވމުގައި  ވަނަ 02 ައހަރުގެ މި ކޮމިޓީގެ ބޭްއވެވި ަގއި 2018 ފެބުރުވަރީ 20"

 ޙާލަތު  ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި  ދަށުން ބާރުގެ ލިބިދޭ މާއްދާއިން ވަނަ 253 ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ނުރައްކަުލގެ  ކުއްލި) 3/2018: ނަންބަރު ޤަރާރު ނެރުއްވާފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުރެްއވުމަށް

 ގެންނަވާ  އިޞްލާޙް ރަށްޤަރާ މި ،އާއި( ަޤރާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގުޅޭ އިޢުލާންކުރުމާ ޙާލަތު

 3/2018: ނަންބަރު ޤަރާރު  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ) 4/2018: ނަންބަރު ޤަރާރު ނެރުއްވާފަިއވާ

 3/2018: ނަންބަރު ޤަރާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ) 5/2018: ނަންބަރު ޤަރާރު  އަދި( އިޞްލާޙްކުރުން

 ؛ިއޞްލާޙުތަކަކީ  އެ. ފާސްކުެރްއވުމަށް ެއކު އިޞްލާޙްތަކާ އަންނަިނވި( އިޞްލާޙްކުރުން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގުޅޭ  އިޢުލާންކުރުމާ ޙާލަތު ނުރަްއކަލުގެ  ުކއްލި) 3/2018: ނަންބަރު ޤަރާރު( ހ)

 މާއްދާ ވަނަ 113 ،މާއްދާ ވަނަ 101 ،މާއްދާ ަވނަ 100 އަސާސީގެ ޤާނޫނު ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައި( ޤަރާރު

 އުނިުކރުމަށް" މާއްދާ ވަނަ 228 އަދި

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .1

 މެންބަރުން  40 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  38 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:



 

4 

 
 
 
 

 ުهللا ކެލާ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދ

 ތާއިދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއުވން:

( ޤަރާރު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގުޅޭ އިޢުލާންކުރުމާ ޙާލަތު ނުރައްކަުލގެ ކުއްލި) 3/2018: ނަންބަރު ޤަރާރު "

 އާިއ،( އިޞްލާޙްކުރުން 3/2018: ނަންބަރު ޤަރާރު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ) 4/2018: ނަންބަރު ޤަރާރު އާިއ،

 މި އާ( އިޞްލާޙްކުރުން 3/2018: ނަންބަރު ޤަރާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ) 5/2018: ނަންބަރު ޤަރާރު

 ފޮނުްއވާފަިއވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ރަްއޔިތުންގެ ގައި  2018 ފެުބރުވަރީ 18 ގުިޅގެން، ޤަރާރުތަކާ

 ތު ޙާލަ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި  ގޮތަށް ޅުއްވާފަިއވާހުށަހަ އެސިޓީން ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ބަޔާންކުަރއްވާަފއިވާ ސިޓީަގއި

 ހިމެނޭ  ޤަރާރު( ދޭއް) 2 ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ުކރުމަށް އިޞްލާޙް ޤަރާރު އެ) ޤަރާރުތަކުގެ އިޢުލާންކުރަްއވާފަިއވާ

 މުއްދަތު އެކު އިްޞލާޙްތަކާއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ 1ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުެގ ނިންމުމުގެ  އަދި( ގޮތުން

 ޤާނޫނާޚިލާފު  ގުިޅގެން މިމައްސަލައާ  ހިނގާނީ މިޤަާރރުތައް ފާސްކުރުމާއި، އިތުުރކުރުމަށް ދުވަހަށް( ތިރީސް) 30

 ުނވަތަ  ތިބި ފަރާތްތަކެއް ނުވަތަ  ފަރާތެއް  އެފަދަ އަދި މަްއޗަށާއި  ފަރާތްތަުކގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ހިންގާކަމަށް ޢަމަލު

 ކަނަޑއެޅުން" ކަމުގައި އެކަނި މަްއޗަށް ތަނެއްގެ ތިބޭ

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުންގެ ވޯޓުެދއްިވ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ޯވޓުދޭން ގޮތަކަށް  ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  38 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .2

 މެންބަރުން  40 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  38 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ެމންބަރުންގެ ވޯޓުދެްއވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ޯވޓުދޭން ގޮތަކަށް  ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  38 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި
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 ުތާއިދުކުރައްވާފައިވާ هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ާޢރިފް ހުށަހަޅުއްވައި ފޮނަދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ަޢބްދ

 ހުށަހެޅުއްވުން:

 ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހުން ރަްއޔިުތންގެ އެދި ލަފައަކަށް ޯކޓުގެ ސުޕްރީމް ދަށުން ގެ މާއްދާ ވަނަ 95 ޤާނޫނުއަސާސީގެ"

 ޤަރާރު"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ިއެޖެންޑާަގއި އިތުރު މަަސއްކަެތއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

 

 

 މެންބަރުން  20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .3

 މެންބަރުން  40 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 


