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 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

 ޖަލްސާ ވަނަ 28 ދައުރުގެ ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2010 : ޖަލްސާ

 ) ދުވަސް ހޯމަ ( 2010 ٬ އޯގަސްޓް 16 : ތާރީޚު

 1431 ރަމަޟާން 6

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ : ތަން

 ގައި 10:32 ހެނދުނު : ފެށި ގަޑި

 އަށް 13:14 ން 11:54 : ހުސްވަގުތުކޮޅު

 ގައި 13:43 މެންދުރު : ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 51 ގަޑިއިރާއި 1 : ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު

 65 ފަހުން ގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 52 ކުރިން ގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު : ހާޒިރީ

 މެންބަރުން

 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ދެން

 އޯގަސްޓް 17 އޮންނާނީ

ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 2010
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 އިން 28 / 2 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު

: ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން

 ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ) 3 (

 ) 28 / 2 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު ( އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 3.2

 އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން ) 4 (

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ) 7 (

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު 7.1
 އަށް ) ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ( 6 / 2006 ނަންބަރު

ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ
 ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ) 10 (

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުން 10.1

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ) 11 (

 ވަނަ މާއްދާގެ 115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 11.1
 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީޒްއަށާއި ބެލްޖިއަމް ) ދ (

 ރު، އަލްފާޟިލް އާދަމް ސަރުކާރަށް ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީ
 އޭޝަންލޮޖް، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށާއި، އޯގަނައިޒޭޝަން . ހ / ޙަސަން

 އަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ) ސީ . އައި . އޯ ( އޮފް އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށާއި މިޞްރު، ސީރިޔާ، ލެބަނަން އަދި

 ރެސިޑެންޓް ‐ ލިބިޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން
 ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ

 ފުޅު ދިރާސާކުރައްވާ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަން
 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން

 ވަނަ މާއްދާގެ 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11.2
 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިނގިރޭސިވިލާތައް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ) ދ (

 / ރްޙަނާޒް ފައިޞަލް ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު، ޑޮކްޓަރ ފަ
އަމީނީގެ، އިނގިރޭސިވިލާތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި . ހ
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 ހުންނަވާ ސަފީރުކަމުގެ އިތުރުން، ޑެންމާކް، ނޯވޭ، ފިންލަންޑް،
 ސުވިޑްން، ސްޕެއިން ފްރާންސް އަދި ފަލަސްޠީނަށް ކަނޑައަޅުއްވާ

 ކުރެއްވުމަށް ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަނު ‐ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ

 ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން

 ވަނަ މާއްދާގެ 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11.3
 ގޮތުގެމަތިން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ގައިވާ ) ދ (

 / ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝިހާބު
 ކަލީ، ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް . މ

 ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް
 ހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ އެދި ހުށަ

 ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން

 ވަނަ މާއްދާގެ 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11.4
 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ) ދ (

 / އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން ދީދީ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު
 މާލެތިލަ، ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީޒްއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ހ

 ސަފީރުކަމަށާއި، ބެލްޖިއަމް ސަރުކާރަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ސަފީރުކަމަށް އަދި ނެދަލޭންޑްސް، ލަގްޒަންބާގް އަދި ރަޝިއާއަށް

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ‐ ޖޭގެ ނޮން ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއް
 ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް
 އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ

 ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން

 ވަނަ މާއްދާގެ 115 ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ 11.5
 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖެނީވާގައި ހުންނަ، އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ) ދ (

 މަރުކަޒަށާއި، ސްވިޓްޒަރލަންޑް ސަރުކާރަށާއި އަދި ވަރލްޓް ޓްރޭޑް
 އޯގަނައިޒޭޝަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު،

 ކިޑް، މިހާރު ހުންނެވި އޯ . ހ / އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާމް އާދަމް
 މަގާމުތަކުގެ އިތުރުން ޖާރމަނީ، އިޓަލީ އަދި ތުރުކީވިލާތަށް

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ‐ ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން
 ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް

 ވާ ޤައުމީ އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު ދިރާސާކުރައް
ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން
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 ވަނަ މާއްދާގެ 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11.6
 ވަނަ މާއްދާގެ 297 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ) ދ (
 ސީއަށް ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާ ) ހ (

 އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެކުރިން ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ސީވީޑް، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު . ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ހ

 ލަޠީފް އެމަޤާމުގައި ދެމިހުންނެވުމާއިމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު
 ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 ހުށަހެޅުއްވުން

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ) 12 (

 ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް 12.1
ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން
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 ކުރުން ކުރުން އެޖެންޑާ އިޢުލާން އެޖެންޑާ އިޢުލާން ހުގެ ހުގެ ދުވަ ދުވަ ) ) 3 3 ( (

 ) 28 / 2 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު ( އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 3.2

 ޔައުމިއްޔާ ) ޖަލްސާގެ 3 ( އަށް 49 / 2010 ން 47 / 2010 ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު §

 ފެށިގެން ޔައުމިއްޔާއިން ޖަލްސާގެ ވަނަ 19 ދައުރުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ ވަނަ ٬ 2010 އެއީ

 ވެބްސައިޓްގައި މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާތައް މި . ހަމައަށް ޔައުމިއްޔާއާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 21

 ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، އިޞްލާޙެއް މެންބަރަކު އެއްވެސް ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު

 ގަބޫލުކުރާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މި ގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދުގައިވާ

 . ނިންމެވި ކަމަށް ޔައުމިއްޔާތަކެއް

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ) 4 (

 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް؛ މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް؛ 4.1 4.1

 ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 10:45 . 1

 ގައި ސަރުކާރު މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 11:00 . 2

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފު ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ބައިތަކާގުޅޭ ގައި 11:30 . 3

 ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

 ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު ގައި 12:00 . 4

 ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 12:30 . 5

 ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގައި 12:30 . 6

 ކޮމިޓީ

 ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 13:00 . 7

 ގައި އިމްތިޔާޒްގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ 14:00 . 8

 ގައި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ 14:15 . 9

 ވަނަ 1 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 14:30 . 10

އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ
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 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 21:00 . 11

މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު ) 7 (

 ހިޔުމަން ހިޔުމަން ( ( 6 6 / / 2006 2006 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 7.1 7.1

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން ) ) ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ރައިޓްސް ރައިޓްސް

 އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން

 އަށް އިޞްލާޙު ) ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ( 6 / 2006 ޤާނޫނު ނަންބަރު § §

 ގެނައުމުގެ ބިލު

ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ) 10 (

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުން 10.1 10.1

 މިއަދަކީ މިބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދެވަނަ ދުވަސް § §

 ވާހަކަދެއްކެވި 8 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިބިލަށް § §

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު . 1

 هللا ޢަބްދު އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު . 2

 ) ތަކުރާރުކޮށް ދެފަހަރު ވާހަކަދެއްކެވި ( ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު . 3

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު . 4

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް . 5

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ . 6

 هللا މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ . 7

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު . 8

 ބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމަށްފަހު، މިބިލު § §

 ސާއަށް ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު، ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ

. ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު އެރުވި ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް
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 އަދި ބިލު މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ގެންދެވުމާމެދު . މިބިލުގެ ބަހުސް މިހިސާބުން ނިންމަވާލެއްވީ § §

 އެޖެންޑާގައި ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން އޮންނާނީ،

 . އަހާގަޑީގައި

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ) 11 (

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) ) ދ ދ ( ( ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ 115 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11.1 11.1

 ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީޒްއަށާއި ބެލްޖިއަމް ސަރުކާރަށް ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު، ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީޒްއަށާއި ބެލްޖިއަމް ސަރުކާރަށް ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު،

 ޢަރަބިއްޔާއަށާއި، އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ޢަރަބިއްޔާއަށާއި، އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އޭޝަންލޮޖް، ސަޢޫދީ އޭޝަންލޮޖް، ސަޢޫދީ . . ހ ހ / / އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙަސަން އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙަސަން

 އަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށާއި އަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށާއި ) ) ސީ ސީ . . އައި އައި . . އޯ އޯ ( ( އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް

 ރެސިޑެންޓް ރެސިޑެންޓް ‐ ‐ މިޞްރު، ސީރިޔާ، ލެބަނަން އަދި ލިބިޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން މިޞްރު، ސީރިޔާ، ލެބަނަން އަދި ލިބިޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން

 ހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމް ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމް

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 ހުށަހެޅުއްވުން ހުށަހެޅުއްވުން

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) ) ދ ދ ( ( ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ 115 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11.2 11.2

 ލާތައް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު، ޑޮކްޓަރ ފަރްޙަނާޒް ލާތައް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު، ޑޮކްޓަރ ފަރްޙަނާޒް އިނގިރޭސިވި އިނގިރޭސިވި

 އަމީނީގެ، އިނގިރޭސިވިލާތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އަމީނީގެ، އިނގިރޭސިވިލާތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ . . ހ ހ / / ފައިޞަލް ފައިޞަލް

 ސަފީރުކަމުގެ އިތުރުން، ޑެންމާކް، ނޯވޭ، ފިންލަންޑް، ސުވިޑްން، ސްޕެއިން ފްރާންސް އަދި ސަފީރުކަމުގެ އިތުރުން، ޑެންމާކް، ނޯވޭ، ފިންލަންޑް، ސުވިޑްން، ސްޕެއިން ފްރާންސް އަދި

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ‐ ‐ ށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން ށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން ފަލަސްޠީނަ ފަލަސްޠީނަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު

 ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުންް ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުންް

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) ) ދ ދ ( ( ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ 115 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11 11 . . 3 3

 ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން

ކަލީ، ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް ކަލީ، ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް . . މ މ / / ޝިހާބު ޝިހާބު
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 ޔަނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ ޔަނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ ޢައް ޢައް

 އެނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) ) ދ ދ ( ( ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ 115 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11 11 . . 4 4

 / / ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު، އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން ދީދީ ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު، އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން ދީދީ

 މާލެތިލަ، ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީޒްއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށާއި، ބެލްޖިއަމް މާލެތިލަ، ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީޒްއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށާއި، ބެލްޖިއަމް . . ހ ހ

 ށް އަދި ނެދަލޭންޑްސް، ލަގްޒަންބާގް އަދި ށް އަދި ނެދަލޭންޑްސް، ލަގްޒަންބާގް އަދި ސަރުކާރަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަ ސަރުކާރަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަ

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ‐ ‐ ރަޝިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން ރަޝިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު

 ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުންް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުންް ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) ) ދ ދ ( ( ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ 115 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11.5 11.5

 ޖެނީވާގައި ހުންނަ، އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ މަރުކަޒަށާއި، ސްވިޓްޒަރލަންޑް ސަރުކާރަށާއި އަދި ޖެނީވާގައި ހުންނަ، އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ މަރުކަޒަށާއި، ސްވިޓްޒަރލަންޑް ސަރުކާރަށާއި އަދި

 ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު، އަލްފާޟިލާ ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު، އަލްފާޟިލާ ވަރލްޓް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަނަށް ކަ ވަރލްޓް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަނަށް ކަ

 އޯކިޑް، މިހާރު ހުންނެވި މަގާމުތަކުގެ އިތުރުން ޖާރމަނީ، އިޓަލީ އަދި އޯކިޑް، މިހާރު ހުންނެވި މަގާމުތަކުގެ އިތުރުން ޖާރމަނީ، އިޓަލީ އަދި . . ހ ހ / / އިރުތިޝާމް އާދަމް އިރުތިޝާމް އާދަމް

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ‐ ‐ ތުރުކީވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން ތުރުކީވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން

 މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނާއި ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނާއި ) ) ދ ދ ( ( ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ 115 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11.6 11.6

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ) ) ހ ހ ( ( ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ 297 297 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެކުރިން ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެކުރިން ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް

 ސީވީޑް، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލަޠީފް އެމަޤާމުގައި ދެމިހުންނެވުމާއިމެދު ސީވީޑް، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލަޠީފް އެމަޤާމުގައި ދެމިހުންނެވުމާއިމެދު . . ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ހ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ހ

 ލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު ލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެނަންފުޅު ރައީސު ރައީސު

ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުންް ދިރާސާކުރައްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުންް
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 ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓް އެކުގައި 6 މި §

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު އްޑޫ ތޮ

 އެއީ ކޮންމެ . މިނެޓް 30 މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ކަނޑައެޅުއްވީ §

 މެންބަރަކަށް އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ 1 ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން

 . މެންބަރަކަށް 1 ތެރެއިން

 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުންނަކީ؛ §

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު ‐ 1

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ‐ 2

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ‐ 3

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ‐ 4

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ‐ 5

 . މި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވާ ނިމުމުން، މި މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމަވާލެއްވީ §

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ) 12 (

 ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް 12.1 12.1

 އެއްސެވުން އެއްސެވުން

 މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބިލު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވީ، §

 ކުރިއަށް ގެންދެވުމާމެދު؛

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

o ުމެންބަރުން 77 : މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 65 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 44 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުން މެންބަރު 5 : ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ
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o ެމެންބަރުން 11 : ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ 

o ިމެންބަރުން 49 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ުމެންބަރުން 25 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 މިބިލު މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްވުމުން، ބިލު އިތުރަށް §

 ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ދިރާސާކުރެއްވުމަށްޓަކައި

 އިޢުލާންކުރެއްވި

 ރިޕޯޓުގައިވާ ނަންތަކަށް؛ 6 މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެއްސެވީ، ދެން ވޯޓަށް §

 މިގޮތުން ތިރީގައި އެވަނީ އެ ނަންތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވި ތަރުތީބުން ނަތީޖާއާއެކު؛ §

 ގައިވާ ) ދ ( ވަނަ މާއްދާގެ 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ‐ 1

 ބެލްޖިއަމް ސަރުކާރަށް ގޮތުގެމަތިން، ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީޒްއަށާއި

 . ހ / އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙަސަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު، ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

 ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށާއި، އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް އޭޝަންލޮޖް،

 އަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށާއި ) ސީ . އައި . އޯ ( ކޮންފަރެންސް

 ހިރާއްޖޭގެ މިޞްރު، ސީރިޔާ، ލެބަނަން އަދި ލިބިޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެ

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށްް؛ ‐ ނޮން

 : ޓުގެ ނަތީޖާ ވޯ

o ުމެންބަރުން 77 : މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 65 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 61 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ : - 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެމެންބަރު 1 : ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ
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o ިމެންބަރުން 61 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ުމެންބަރުން 31 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 ފާސްވި މި ނަން §

 ގައިވާ ) ދ ( ވަނަ މާއްދާގެ 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ‐ 2

 ގޮތުގެމަތިން، އިނގިރޭސިވިލާތައް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އިނގިރޭސިވިލާތައް އަމީނީގެ، . ހ / ޑޮކްޓަރ ފަރްޙަނާޒް ފައިޞަލް ސަފީރު،

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމުގެ އިތުރުން، ޑެންމާކް،

 ނޯވޭ، ފިންލަންޑް، ސުވިޑްން، ސްޕެއިން ފްރާންސް އަދި ފަލަސްޠީނަށް

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް؛ ‐ ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

o ަމެންބަރުން 77 : ދަދު މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢ 

o ުމެންބަރުން 65 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 57 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރު 1 : ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެމެންބަރު 1 : ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ 

o ިމެންބަރުން 58 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ުމެންބަރުން 30 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 ފާސްވި މި ނަން §

 ގައިވާ ) ދ ( ވަނަ މާއްދާގެ 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ‐ 3

 ގޮތުގެމަތިން، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ކަލީ، . މ / އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝިހާބު ސަފީރު،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް؛
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 : ޓުގެ ނަތީޖާ ވޯ

o ުމެންބަރުން 77 : މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 65 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 61 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ : ‐ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ : ‐ 

o ިމެންބަރުން 61 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ުމެންބަރުން 31 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 ފާސްވި މި ނަން §

 ގައިވާ ) ދ ( ވަނަ މާއްދާގެ 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ‐ 4

 ގޮތުގެމަތިން، ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު،

 ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީޒްއަށް މާލެތިލަ، . ހ / ޢަލީ ޙުސައިން ދީދީ އަލްފާޟިލް

 ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށާއި، ބެލްޖިއަމް ސަރުކާރަށް

 ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް އަދި ނެދަލޭންޑްސް، ލަގްޒަންބާގް

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް؛ ‐ އަދި ރަޝިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން

 : ޖާ ވޯޓުގެ ނަތީ

o ުމެންބަރުން 77 : މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 65 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 62 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ : ‐ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ިޢަދަދު މެންބަރުންގެ ވޯޓުދެއްވ : ‐ 

o ިމެންބަރުން 62 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ
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o ުމެންބަރުން 32 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 ފާސްވި މި ނަން §

 ގައިވާ ) ދ ( ވަނަ މާއްދާގެ 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ‐ 5

 ޖެނީވާގައި ހުންނަ، އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ މަރުކަޒަށާއި، ގޮތުގެމަތިން،

 ސްވިޓްޒަރލަންޑް ސަރުކާރަށާއި އަދި ވަރލްޓް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަނަށް

 / އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާމް އާދަމް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު،

 ޓަލީ އަދި މިހާރު ހުންނެވި މަގާމުތަކުގެ އިތުރުން ޖާރމަނީ، އި އޯކިޑް، . ހ

 ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް؛ ‐ ތުރުކީވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން

 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

o ުމެންބަރުން 77 : މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 65 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 61 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ : ‐ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެމެންބަރު 01 : ޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ 

o ިމެންބަރުން 61 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ުމެންބަރުން 31 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 ފާސްވި މި ނަން §

 ގައިވާ ) ދ ( ވަނަ މާއްދާގެ 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ‐ 6

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 297 ގޮތުގެމަތިން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެކުރިން

 ސީވީޑް، . ހ ކަމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު

މެދު؛ އެމަޤާމުގައި ދެމިހުންނެވުމާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލަޠީފް
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 : ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

o ުމެންބަރުން 77 : މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 65 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 61 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ : ‐ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ : ‐ 

o ިމެންބަރުން 61 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ުމެންބަރުން 31 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ 

 ފާސްވި މި ނަން §

 . މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ §
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