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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާޚާއްޞަ  ެދވަނަ ދައުރުން ބޭރުގައި ޭބއްވިވަނަ އަހަރު 2018

 ދުވަސް( )އަންގާރަ  2018 ެފބުރުވަރީ 20

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ފެށުނީ މަޖިލިސް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهلس  الة واحيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  37ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2/ޚޞ/2018އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން، މި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް . އެންގުން އަންގާ ރިޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

 ދައުރުން ޭބރުގައި ާބއްވާ ާޚއްޞަ ޖަލްާސއެއް. ެވސް ޖަލްސާއަކީ 
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 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ، ކޮމިޓީތަކ5ުޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާރުެގ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަުލެގ  253ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ދިވެހި -5.1

)ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ  2018/3ހާލަތު އިޢުލާނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާަފއިވާަފއިވާ ގަރާރު ނަންބަރު 

ރިއްޔާގެ ގަރާރު( ާއއި، މި ގަރާރަށް އިޞްލާުޙގެްނނަވައި ނެުރްއވާފަިއވާ ގަރާރު ހާލަތު އިޢުލާނުކުރުމާ ގުޅޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫ

 2018/5ިއޞްލާޙުކުރުން( އަދި ގަރާރު ނަންބަރު  2018/3)ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު ނަންބަރު  2018/4ނަންބަރު 

ފެބުރުވަީރ  18ރާރުަތކާ ގުިޅގެން އާިއ، އެ ގައިްޞލާޙުކުރުން( 2018/3)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގަާރރު ނަންބަރު 

މަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ލާފޮނުއްވާފަިއވާ ަމއްސަލަ، ަޤުއމީ ސަ ަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2018

ދޫ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ޤައުީމ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ އިްއަޒތްތެރި މުޤައްރިރު، ގުރައި

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ފިްނ `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ފާަހގަކުރެްއިވ ރިޕޯޓް އަުޅގަނުޑ ހުށަހަޅައި

 މި މަޖިލީހަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރަށާއި، އިްއޒަތްތެރި 

ރިކަމާއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ ނައިބު މުޤައްރިރަށާއި، ިއއްޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެ

ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  25މިނެޓު  30ަގޑިއިުރގެ ބަހުސް. ެއއީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1ރިޕޯޓަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވަނީ ޖުމުލަ 

 ިސކުންތު. އަދާލަތު 7މިނެޓު  4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  45މިނެޓު  5މިނެޓު ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  17

ސިކުންތު. ފުރުޞަތު  39މިނެޓު  1މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް  1ޕާޓީއަށް 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ މި އަުރވަނީ ކެލާ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ހުޅުވާލަން. 

 ޢާރިފަށް.

 

 ލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ
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ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީްނ ފޮނުއްވާފަިއވާ ރިޕޯުޓގަިއ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައް ަވިކވަކިން ވޯޓަށް އަހަން. އެގޮުތން، ގަރާރުތައް؛ މި ތިން ގަރާރު އެއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ކާ އެްއކޮށް ވަކިން ވޯޓަށް އެހުމާއި، އަދި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި ފޮނުްއވާަފއި މި އޮތް މައްސަލަ ވަކިްނ އިޞްލާޙުތަ

ވޯޓަށް އެހުމާިއ، އަދި ކޮމިީޓން ނިންމެވި ގަރާރު، ެއއީ؛ މާފުކުރައްވާތި! ކޮމިޓީން ނިްނމެވިނިންމެވުމެއް އޮންނާނެ، 

ލަތެއްގައި އިޝްތިާޝރީ ލަފަޔަށް ފޮނުވާނެ ގޮތެއް ނިންމާފަ. އެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިޝްތިޝާރީ ލަފައެއް ހޯދަންޖެހިއްޖެ ހާ

ފޮނުވާނެ ގޮތެއް ނިންމާފަ. އެއަށް ވެސް ވަކިން އަހަން. މި ތިން ގޮތަށް ވަކިން؛ ަވކިަވިކން ވޯޓަށް އަހަން އަޅުގަނުޑ 

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

 އަށް. هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ރިފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކެލާ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ބަުހސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިންމައިީލ 

  ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިންމުމަށްފަހު. ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންނަށް

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ަކންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު ަރނގަބީލު ޖައްަސވައިެދްއވުމަށް 6ދެން އޮންނާނީ އެޖެންޑާ ައއިަޓމް 

ވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކާުޑކޮޅުތައް ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަ

ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. މެޝިނުން ދައްކާ ގޮތުން އަދި ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި 

ސަމާލުކަމަށާއި ެމންބަރުންގެ  ިއއްޒަތްތެރި .ވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަންށްލަދެއްކޮޗެކު މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް 
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ރައްޔިތުން ެއ  ،ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރަނީ 38މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

، އެ ހުން ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ވޯޓަށް އަހަންވާނީްއޔިތުްނގެ މަޖިލީމައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުކުރާ އެްއވެސް ކަމެއް ރަ

ތިޭބ ޒިުރވެޓެއް ނަގާ ޖަލްސާއެްއގައި ހާބަޔަްށވުރެ ިގނަ މެންބަރުން އެ ވޯ ބައިކުޅަ ެއއް ލަ މެންބަރުންގެ ދެމަޖިލީހުގެ ޖުމު

ތުން އެ މައްޗަްށ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހިނދު، ރައްޔި 87ނޫނުއަސާސީގެ ޤާވަގުެތްއގައި ކަމަށް 

ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުކުރާ ެއއްެވސް ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މި ގަާވއިދުެގ މަޤްޞަދަށް ޓަކައި ބުނެފަިއ ެއ 

 -ރައްޔިތުން ަވކި ގޮަތކަށް ތަބާވުން ލާޒިމުކުރާ ގާޫނނެއް ފާސްކުރުމަށް. )ށ( -ވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ. )ހ(

ތުންގެ އަތުްނ ރައްޔި -ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ގާނޫނެއް ފާްސކުރުމަށް. )ނ( ރައްޔިތުން ަވކި

ރައްޔިތުްނގެ ައތުން ޓެކުހެއް ނެޭގ ގާނޫެންއ  -ަކމެއް ހިމެނޭ ގާނޫނެއް ފާސްުކރުމަށް. )ރ(ފައިސާެއއް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ 

 ުނކުރުމުން ރައްޔިތަކު ކުށްވެިރވުން ިހމެނޭ ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމަށް. ަވކިކަެމއް ކުރުމުން ނުވަތަ -ފާސްކުރުމަށް. )ބ(

 ޒިންމާއެއް ހިމެނޭ ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމަށް. އަޅުގަނޑު ދެންމެ މި ދަންނަވާލީ ރައްޔިތަކު އުފުލަންޖެހޭ ޝަޚްޞީ -)ޅ(

ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އް . އިއަކުރުން ައކުރަށް ،ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް 38ވަނަ މާއްދާ ހަމަ ފަށައިގެން  38

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކުަރްއވާފަިއވާ ކަްނކަމުގެ ތެޭރގަިއ  38މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

، މި ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރު ހިމެނިފައެއް ނެތް. އެހެންީވމާރާ  އިުޢލާންކުރުމަށް ޓަކައި ނެރޭ ގަލަތުހާކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ 

 ވަނަ 86ނޫނުއަސާސީގެ މި ހާލަތުގައި ޤާންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށާއި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން. މެ

ގެންދާނަން. މުގައި ބަަލއިގެްނ އަުޅގަނުޑ ވޯޓާިއގެން ކުރިއަށް ދަދަކީ އެީއ ގާނޫނީ އަދަދުކަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ގާނޫނީ އަ

ވަނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުން.  މި އިލިބިފަތާއީދު، މިއަދު ތިން ވޯޓަކަށް ހުށަހެޅި

ނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ، ފޮކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވައި 

އަހަރުެގ ދެވަނަ  ގަިއ ބޭްއވި ކޮމިޓީގެ މި 2018ރީ ފެުބރުވަ 20، ތާއީދުކުަރްއވާފަިއާވ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ هللا ޢަބްދު

މާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަުލެގ  253ނޫނުައސާސީގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ބައްދަލުވުމުަގއި

ލަތު ްއކަލުގެ ހާކުއްލި ނުރަ) 2018/3ރާރު ނަންބަރު ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުްއވާަފއިވާ ގަލަތު އިޢުލާންކުރެއްވުމަށް ަރއީސުހާ

، މި ަގރާރަށް އިޞްލާޙުގެންނަަވއި ނެރުއްވާަފއިވާ ގަރާރު ނަންބަރު އިގުޅޭ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު(އާ  އިޢުލާންކުރުމާ

 2018/5އިޞްލާޙުކުރުން(، އަދި ގަރާރު ނަންބަރު  2018/3)ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ގަރާރު ނަންބަރު  2018/4

އަންނަިނވި އިޞްލާުޙތަކާއެކު ފާްސކުރެްއވުމަށް.  އިޞްލާުޙކުރުން(، 2018/3ރާުރ ނަންބަރު ލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގަ)ރައީސު

ގުޅޭ  އިޢުލާންކުރުމާ ހާލަތު ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ) 2018/3 ނަންބަރު ރާރުގަ -އެ އިޞްލާޙުތަަކކީ؛ )ހ(

ވަަނ  113ވަނަ މާއްދާ،  101ވަނަ މާއްދާ،  100ނުައސާސީގެ ނޫޤާ ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ(ރާރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަ

، މި ހުށަހެޅުމާ މެދު އިއްޒަތްތެިރ އީ ހުށަހެޅުމަކީ. އެހެންވީމާވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަށް. މި 228މާއްދާ، އަދި 

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللا.ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 38        ޖުމްލަ:

 ސްފާ       ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

އްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދ38ެ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 40އަދަދު؛ 

ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުގައި ބަިއވެިރވަަޑއިގެންެނިވ ހެންކަމުން، ދެންމެ ނެގުނު އެ .38ލަ؛ . ޖުމ20ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 38

ެދވަނަ ވޯޓަށް ިމ  މިއަދުގެ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުަށހެޅުން ފާސްވެއްޖެކަުމގަިއ ދަންނަވަން. މެ

 ދަންނަވާލަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާރު ( ާއއި، ގަމާ ގުޅޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގަރާރުލަތު އިޢުލާންކުރު)ުކއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާ 2018/3ގަރާރު ނަންބަރު 

 2018/5ރާރު ނަންބަރު އާިއ، ގަ(އިޞްލާޙުކުރުން 2018/3)ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު ނަންބަރު  2018/4ނަންބަރު 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ކެލާ
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ގަިއ 2018ފެބުުރވަރީ  18(، މި ގަރާރުތަކާ ގުިޅގެްނ އިޞްލާޙުކުރުން  2018/3ާރރު )ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގަ

ެއ  ،ތުންެގ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފިއވާ ސިީޓގަިއ ބަޔާންކުަރއްވާަފއިވާ ސަބަބުތަކަށްޓަަކއިރައްޔި

ރާުރ ؛ އެ ގަރާރުތަކުގެ ވާ ޮގތަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކުރައްވާފަިއާވ ގަސިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ވަނަ ނަންބަރުަގއި  1އަދި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުެގ ިނންމުމުގެ  ،ގޮުތން ރާރު ހިމެނޭކުރުމަށް އިޢުލާންކޮްށފައިވާ ދެ ގައިޞްލާޙު

، މި ގަރާރުތައް ހިނގާނީ މި ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް ފާސްކުރުމާއި  30ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޞްލާޙުަތާކއެކު މުއްދަތު 

އް ، އަދި އެފަދަ ފަރާތެތަކުގެ މަްއޗަށާއިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ޢަމަލު ހިންގާ މައްސަލައާ ުގޅިގެން ގާނޫނާ ޚިލާފު

ކެއް ތިބި ނުަވތަ ތިނުވަތަ ފަރާތްތަ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 38        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ . ހާޒިރުެވަވޑ85ަލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 38. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 40އަދަދު؛ 

ދު؛ ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

އެ ހުށަހެޅުން ވޯޓުަގއި  ؛ވޯޓުގައި  އެެހންކަމުން، ދެންމެ ނެގުނު .38ލަ؛ . ޖުމ20ުށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ . ފާްސވުމ38ަ

ބޭ ތަނެއްގެ މަްއޗަށް އެކަިނަކމުގައި ކަނޑައެޅުން. މި ހުށަހެޅުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި 



7 

 

ދެން  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި މެންބަުރންގެ ިއއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެކަުމގަިއ ދަންނަވަން. 

 ޯވޓު. އާދެ، ހުށަހެޅުން އިްއަވއިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްުމގެ ނައިަބށް ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ތިންވަނަމި އޮތީ 

 

  އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވަިއ، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަޔަކަށް  95ހެޅުމަކީ؛ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަهللا ޢަބްދު

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން،  95އެދި، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅާ ގަރާރު ފާސްކުރެްއވުްނ. އެ ގަރާރު؛ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ށް ފާސްކުރާ ގަރާރު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަޔަކަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހެޅުމަ

ފެބުރުވަރީ  5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފަިއވާ ބާރުގެ ދަށުން،  253ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އިޢުލާންކުރުމާ ވަނަ ދުވަހު، ކުއްލި ނުަރއްކަުލގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވީ ހިނދު، އަދި ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ހާލަތ2018ު

ހަމައަށް އަންނަންޖެހުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫުނއަސާީސގަިއވާ އުސޫލުތަާކއި ާބރުތައް ަވކިކުެރވިފަިއވާ ގޮތާއި، 

ދައުލަތުގެ ބާރުތަާކއި މުައއްަސސާތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ަކނޑައަަޅއިދީފަިއވާ އިންަތއް ފަހަނައަޅަިއގޮްސ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

ކޯޓުެގ ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ގާނޫނުތަުކަގއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ބޭރުން ޖުމް

އި ފަނިޑޔާރުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީާއއި، ިމ ޢަމަލުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޚްތިޞާޞާ

ލަތެއްގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިމނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލަށް އެނގޭނެ ފަދަ ހާކަން މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލަށް ގެއްލުްނވާނެ

ން ރާއްޖޭެގ އިތުރުން އެ ޢަަމލުތަކުގެ ސަބަބުކަންކަމަށް ވާއިުރ، އަދި މީގެބޮޑެތި ނުރައްކާތަެކއް ކުރިމަތިކުރުވާފަިއވާ 

ވަަނ  253ކަުމގެ ސަބަބުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެކަން ،ވާއިރު  ގެުނވާފައި ރީ އޮނިގަނޑަށް ބޮޑެިތ ލޮޅުންތަކެއްދުސްތޫ

ންކަން ދިއުމުން ލަތަށް ކަގަބޫލުކުރެވޭ ހާ ފަދަ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ުކރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ

ވާ ސިީޓަގިއ އި ރިއްޔާ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަވަނަ ދުވަހު ަރއީސުލްޖުމްހޫ 2018 ުރވަރީފެބު 18ކަމަށް، 

މި މައްސަލައިަގއި  ،ހިނދު، އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ވީބަޔާންކުރަްއވާފައި 

ކުރުވާަފއިާވ ހިރާްއޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ޮބޑެތި ނުރައްކާ ކުރިމަތިިދވެ ،ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން ކޮށްަފއިާވ ޢަމަލުތަކަކީ

ން އެބައޮތް ކަމަށާއި، އަދި ެއ ޔާނާތްތެިރވެފަިއވާ ޢަމަލުތަކެއްކަން ފެންނާންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ޚިޤައުމަށް އެ

ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ކަންަކން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށާިއ، ަދއުލަތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަުކގެ  18ވޭުތވެދިޔަ  ،މަޢުލޫމާތުތަކަށާއި

ލަތު މިހާރުވެސް ހާލަތު އިޢުލާންކުރަންޖެހުނު ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާބަލާއިރުމުއައްސަސާަތކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް 

ލާންކޮށްފައިާވ ލަތު އިޢުކަމަށާއި، ކުއްލި ނުރައްަކލުގެ ހާ ލަތަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިސްފަިއނުވާހާކަމަށާއި، އަދި އެ  ދެމިއޮތް

ގޮތުްނ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ރާރު ހިމެނޭކުރުމަށް އިޢުލާންކޮށްފަިއާވ ދެ ގަރާރު އިޞްާލޙުގަރާރު، އެ ގަ

 30ން ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން މިހާރު އޮތް މުއްދަތުގެ އިތުރަށް އި 2ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 257އަސާސީގެ ޤާނޫނު
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 ވީ ޅުްއވާފައި ވަނަ ުދވަހު ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަ 2018 ުރވަރީފެބު 18 ދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް އިތުރުކޮށްެދއްވުން އެދި،

ރިއްާޔެގ ހޫރާުރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްކަނޑައަަޅއި އިޢުލާންކޮށްފައިާވ ގަލަތު ނދު، އަދި ުކއްލި ނުރަްއކަލުގެ ހާހި

ނޑައެޅުމަށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަ ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަފދައިން 257ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދި ޤާނޫނުއަސާސީްނ ހިނދު، އަ ވީާޔ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އްރިޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫ

ރާރާ މެދު ގޮތެްއ ގެ ދަށުން ކުއްލި ުނރައްކަުލގެ ހާލަތު އިޢުލާންކުުރމުން އެ ގައަށް ލިބިޭދ ބާރުތަކުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރީ ޒިންާމއަކަށް ވީހިނދު، އަދި ކުއްލި ވާ ދުސްތޫމަޖިލީހާ ހަވާލުކޮށްފައިނިންމުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން މި އިއްޒަތްތެރި 

ރިއްޔާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި، ަރއީސުލްޖުމްހޫރާުރގެ މުއްދަތު އިތުރު ގަ ރާރާިއ، އެގެ ހާލަތު އިޢުލާންޮކށްފައިވާ ގަނުރައްކަލު

ޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ގޮތަްށ މި އިއް ވަނަ މާއްާދގައި ާލޒިމްކުރުވާަފއިވާ 257ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ 

ނދު، އެކަންކަމާ މެދު މި ން ލާޒިްމވެފަިއވާ ހި ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެްއ ކަނޑައަޅާހުށަހެޅި، އެ މާއްދާގެ

 އެކު އެ ކޮމިޓީން ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ކޮމިޓީން ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ކަމާ ،ގައި ބަހުސްކޮށްމަޖިލީހު

ވަނަ މާއްދާއިން މި މަޖިލީހަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން ލާޒިމްކޮށްަފއިވާ  257ހިނދު، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވާފައިފާސްކޮށް

ހިނދު،  ވާއެއް މެންބަރުން ޢަމަލުކޮށްފައިގެ ބަނެތި މި މަޖިލީހު ޒުރެއްާދކުރުމުަގއި މަޤުބޫލު އެއްވެސް ޢުމަސްއޫލިއްޔަތު އަ

ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ދާއިން މި މަޖިލީހަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މަސްއޫިލއްޔަތަށާިއ،ވަނަ މާއް 257އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކޮށް، އަދި ރަްއޔިތުންެގ  ިރޢާޔަތް ކޮންމެ މެންބަރަކާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫިލއްޔަތަށްދަށުން މި ަމޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްާދގ75ެ

ކަެމއް ރައްޔިތުްނގެ  ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްކުރާ އެއްވެސްވަނަ މާއްދާގައި ރައްޔިތުން އެ މަްއޗަށް  38ގެ ގަވާއިުދގެ މަޖިލީހު

ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ެއ އަށް 2/1ލަ މެންބަރުންގެ އެ މަޖިލީހުގެ ޖުމުންވާނީ ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ވޯޓަށް އަހާ ންމަޖިލީހު

ގަިއ ގެ )ށ( ވަނަ މާއްދާ  87ވަގުެތްއގައި ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ  އް ަނގާ ޖަލްސާެއްއގަިއ ހާޒިރުވެތިބޭވޯޓެ

، ުކއްލި ލަތުގައި ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރިއިރު، އެ ހާބާރާތް ބޭނުންކޮށްބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްދާގަިއވާ އި

، ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ އެކަމަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކޮށް ރު އެ މާއްދާގައި ހިމަނުއްވާފައިުނާވ ހިނދު ރާހާލަތު އިޢުލާންކުރާ ގަ

ން އެ ގޮތުގެ މަތީ ރާުރގެ އިޞްލާުޙތައް ހިމެނޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ ަގރާރާއި އެ ގަހާލަތާ ގުޅޭގޮތު

ތެއް ނިންމާއިރު، މި މަޖިލީހުގެ ގާނޫނީ އަދަދަކީ މި ހާލަތުގައި ރާރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން މި މަޖިލީހުން ގޮގަ

ހިނދު، އެކަން  ޔާންކޮށްފަިއވާ ގާޫނނީ އަދަދު ކަމަށް މި މަޖިލީހަށް ފެނުނުވަނަ މާއްދާަގއި ބަ 86ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ގުޭޅގޮތުން މި މަޖި އެގޮތަށް މި މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްަފއިވާެނއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމާ

ށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަޔަކަށް އެދި ރައްޔިތުްނެގ ވަނަ މާއްދާގެ ދަ 95ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އުަފއްދާ ކަމަށް ޓަކައި ސުވާލު

 ރާރުން ކަނޑައަޅަމެވެ. ޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް މި ގަމަޖިލީހުން ސު

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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 އެދެން.ާރރާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެްއވުން އިވިަވޑަިއގެންނެވި ގަދެންމެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަ

 38        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 38އަދަުދ؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ 40އަދަދު؛ 

ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ެނތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް  95 އެހެންަކމުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ .38. ޖުމުލަ؛ 20. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 38

ކޯޓުގެ ލަފަަޔކަށް އެދި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުވާ ަގރާރު، ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 

 ތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.މެންބަރުންގެ އިއް

 

 ނިންމުން 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




