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 ޖަލްސާ ވަނަ 6ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދުއާދީއްތަ ( 2013އޮކްޓޯބަރ  27 ތާރީޚު:

 1434ޛުލްޙިއްޖާ  22 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

9:25 ގަޑި: ފެށި 0F

 ގައި 1

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:01 ފެށި ގަޑި:

 ގައި 11:12 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

 ގައި 1:28 ފެށި ގަޑި:

1:43 މެންދުރު ނިމުނު ގަޑި: 1F

 ގައި 2

 މިނެޓް 31ގަޑިއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 

 58ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ، މެންބަރުން 55ކުރިން  ހުސްވަގުތުކޮޅު ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 ބަރުންމެން

 

   ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް 

  

   

                                                 
 މިނެޓަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި 5ޖަލްސާ ފެއްޓެވުމަށް ބޭނުންވާ ވާރަކަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ،  - 1
 ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި.މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން،  - 2

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 28އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

ވާ  2013އޮކްޓޯބަރ 

 ދުވަހުހޯމަ 
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން
 

މިހާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ތާރީޚުތަކުގައި އިންތިޚާބު 
ވަނަ  111ގައި ފެށުނު ރިޔާސީ ދައުރު ހަމަވާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  2008ނޮވެމްބަރ  11ބާއްވަވާނަމަ، 

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ރައީސަކު ނެތުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށާއި، އަދި މިޙާލަތަކީ 
ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާނެ ޙާލަތެއްކަމަށާއި، އަދި މި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ 

ކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި، މި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯއްދެވުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ދެ
 މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުން 

ވީ ބުދަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2013އޮކްޓޯބަރ  23އެދިވަޑައިގެން   
މެއް ފާސްކުރެއްވުންހުށަހެޅު 2ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގައި   
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  އިން 2013/3/6އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(

 ބޭއްވުމަށް އިންތިޚާބު ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް މިހާރު 6.1

 11 ،ބާއްވަވާނަމަ އިންތިޚާބު ތާރީޚުތަކުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވާ

 ،ހަމަވާއިރު ދައުރު ރިޔާސީ ފެށުނު ގައި 2008 ނޮވެމްބަރ

 ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ ވަނަ 111 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 އަދި ،އޮތްކަމަށާއި ފުރުސަތު ނެތުމުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

 މި އަދި ،ޙާލަތެއްކަމަށާއި ދިމާވާނެ މައްސަލަތަކެއް ޤާނޫނީ މިޙާލަތަކީ

 ރައްޔިތުންގެ އެކަށީގެންވަނީ އެންމެ ޙައްލުކުރުން މައްސަލަތައް

 މި ،ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި ކަމަށް ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ

 މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތް މުގެހޯއްދެވު ޙައްލު މައްސަލަތަކަށް

 23 އެދިވަޑައިގެން ގެންގޮސްދެއްވުން ކުރިއަށް ނަންގަވައިގެން އިސް

 ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދުވަހު ބުދަ ވީ 2013 އޮކްޓޯބަރ

 މައްސަލަ

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ
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 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/3/6އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ކަންކަން ހުށަހަޅާ މޭޒުން ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ )6(
 

 ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ބޭއްވުމަށް އިންތިޚާބު ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް މިހާރު 6.1

 ދައުރު ރިޔާސީ ފެށުނު ގައި 2008 ނޮވެމްބަރ 11 ،ބާއްވަވާނަމަ އިންތިޚާބު ތާރީޚުތަކުގައި

 ރައީސަކު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ ވަނަ 111 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ،ހަމަވާއިރު

 ދިމާވާނެ މައްސަލަތަކެއް ޤާނޫނީ މިޙާލަތަކީ އަދި ،އޮތްކަމަށާއި ފުރުސަތު ނެތުމުގެ

 ރައްޔިތުންގެ އެކަށީގެންވަނީ އެންމެ ޙައްލުކުރުން މައްސަލަތައް މި އަދި ،ޙާލަތެއްކަމަށާއި

 މުގެހޯއްދެވު ޙައްލު މައްސަލަތަކަށް މި ،ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި ކަމަށް ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ

 ގެންގޮސްދެއްވުން ކުރިއަށް ނަންގަވައިގެން އިސް މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތް

 ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދުވަހު ބުދަ ވީ 2013 އޮކްޓޯބަރ 23 އެދިވަޑައިގެން

 މައްސަލަ
 

  ،ީމި މައްސަލައިގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވ

 އަޙްމަދު މުޙަންމަދު އަލްއުސްތާޛުމަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު 

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވި 1މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ 

 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  .1

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .2

 ޢަލީ ޢާރިފްވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .3

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .4

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .5

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .6

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ .7

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް .8

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުތޮއްޑޫ  .9
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 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު .10

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް .11

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން .12

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .13

 މާލް އަބޫބަކުރުމާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަ .14

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ .15

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .16

  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  .17

   ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .18

  ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .19

 ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ފަރެސްމާ  .20

    ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .21

 

  ިހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނު 2މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގައ 

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

 6.1-  ްމިހާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށ

ގައި  2008ނޮވެމްބަރ  11ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ތާރީޚުތަކުގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަވާނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  111ނުއަސާސީގެ ފެށުނު ރިޔާސީ ދައުރު ހަމަވާއިރު، ޤާނޫ

ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ރައީސަކު ނެތުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށާއި، އަދި 

މިޙާލަތަކީ ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާނެ ޙާލަތެއްކަމަށާއި، އަދި މި މައްސަލަތައް 

ޙައްލުކުރުން އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކަމަށް 

ކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި، މި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ދެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން 

ވީ ބުދަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ  2013އޮކްޓޯބަރ  23

 ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ 2ދު ލިބިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅި ތާއީ
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  ުމިގޮތުން ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވީ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދ

 ކުރެއްވިޞާލިޙު ހުށަހަޅުއްވައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ތާއީދު

 ހުށަހެޅުމަށް. 

 

 2008  ެވަނަ އަހަރު ފެށުނު ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމަކަށް އަންނައިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގ

 ލުސޫގޮތުގެ އުމަޤާމަށް މީހަކު އިންތިޚާބުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އިންތިޤާލީގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ
 

 2013ވާއިރު  12:00ރޭގަނޑު  ވަނަ ދުވަހުގެ 10ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ  2013

ވެފައި ނުވާނަމަ މްހޫރިއްޔާއެއް އިންތިޚާބުޖުއައު ރައީސުލް ންވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޙާބު

އޮކްޓޯބަރ  23އޮފީހުން  ލީހުން ނިންމުމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެކަން ކުރާނެ ގޮތް މި މަޖި

ޙާލަތުގައި ކަންކުރާނެ އުސޫލު ތިރީގައި  ފައިވާތީ، މިގައި ފޮނުއްވި ސިޓީއިން އަންގަވާ 2013

 މިވަނީއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް އަލުން މީހަކު އިންތިޚާބުކުރެވެންދެން އެ މަޤާމުގެ (ހ) 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ. 

އެކަމާ ޙަވާލުވެވެން ނެތްނަމަ އެކަމާ ޙަވާލުވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސަށް އެކަމާ 

ޙަވާލުވެވެން ނެތްނަމަ އެކަމާ ޙަވާލުވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤަރާރަކުން 

 ހޮވާ އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެކެވެ.

ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމުގެ (ށ) މި

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާ ޙަވާލުވެވޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް 

 ވާނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތިޚާބުކުރެވޭ މީހެއްގައި ހުންނަންއިން

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހަކަށެވެ. 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމާއި  ލުގެ (ހ)ސޫއު (ނ) މި

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު އަދި  21ޙަވާލުވާތާ ގިނަވެގެން 

ތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުގައި އިން 111ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ،ބާއްވަންޖެހިއްޖެނަމަ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވައި

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.



 7 

އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބު ބާއްވައި، އެ )ނލުގެ (ސޫއު މި (ރ) 

ވަނަ  15ގެ  (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 2008/12ނަތީޖާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ސަރުކާރުގެ  މާއްދާގައިވާ

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  18ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ހަކު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިންތިޚާބުވާ މީމަޤާމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ

ވަނަ މާއްދާގައި  114ނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހަކު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މަޤާމުގެ ހުވައިކުރަންވާނެއެވެ.

 އް ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވާނޫނުއަސާސީއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ހުރިހާ ބާރެޤާ (ބ) 

 ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 43 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 39 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 39 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ

 

  ،ީގަލޮޅު ހުށަހަޅުއްވައި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ދެވަނައަށް ވޯޓަށް އެއްސެވ

 ހުށަހެޅުމަށް.  ކުރެއްވިތާއީދުهللا އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 11  ވަނަ ދުވަހު އަލަށް އިންތިޚާބުވާ ރައީސްއެއް ނެތިދާނެކަމަށް  2013ނޮވެމްބަރ

ގައި ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވާތީ، އެ  2013އޮކްޓޯބަރ  23ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މަރުޚަލާއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަވަސްކޮށް އިންތިޤާލީ 

ނިންމަންޖެހޭކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ފެންނަ ކަންކަން ވާނަމަ އެކަންކަން ކޮށްނިންމުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ދެމެވެ.

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 43 ޢަދަދު: ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ
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 މެންބަރުން 37 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 02 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 39 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި* ފާ
 

 ިމިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

______________________ 


