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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރަ ބާރުގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުވަސް  ބުދަ) 2018 ޖުލައި 25

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهل هللا وعلى آله وصحبه ومن والم على رسوالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަ މި

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރުޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި، 3ޑާ ައއިޓަމް އެޖެން

 .2018/2/12އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އި ޝުކުރު ންނަވަމަރުޙަބާ ދަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ، ރިާޔސަތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

 ދަންނަވަން.
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 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކު .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ން ހުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީތަކު، 5ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

މީ ސަލާމަތުެގ ، ޤައުއުުމގެ ބިލުއަށް ިއޞްލާޙުގެނަގެ ގާނޫނު(ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތު ) 2016/12ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ންބަރުންނަށް ަގއި އިްއޒަތްތެރި މ2018ެޖުލައި  23ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީން

 ޤައުމީ ްއވާނީ މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެ ބިލަށް ެއއްެވސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފަެއއްނުވޭ. މި ފޮނުވުނު. 

ތްތެރި . އިްއޒަ ރިޟާިއބްރާހީމްމެންބަރު ްއޒަތްތެރި ދޫ ާދިއރާގެ އި ގުރައިޒަތްެތރި މުޤައްރިރު، ގެ ިއއްކޮމިޓީ ސަލާމަތުގެ 

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް ރިޟާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ގުރައި

އަްށ ގެ ގާނޫނު(ޖިނާީޢ އިޖުރާއަތު) 2016/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.`. 

އް ލީހުން ގޮތެ  މި މަޖިނިންމެވި ގޮތުގެ ިރޕޯޓު ށްދިރާސާކޮ ، ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީންއުމުގެ ބިލުއިޞްލާޙުގެނަ 

 ކުރިއްޔާ.ޝު އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. ނިންމުމަށްޓަކައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއީ  ގެ ަވގުތު.ރި ޕޯޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ޖުމުލަ އެއް ގަިޑިއރުގެ ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި 

 45ނެޓު މި 5ިސކުންތު، ޖުްމހޫރީ ޕާޓީއަށް  16މިނެޓު  17 ސިކުންތު، އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 25މިނެޓު  30ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ބަތްނުާވ މިނެޓު، ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސް 1އަާދލަތު ޕާޓީއަށް ިސކުންތު،  7މިނެޓު  4.ޑީ.އޭއަށް އެމްސިކުންތު، 

މަރުޙަލާ ހުސްގެ ބަަޅކަށްފަހު( )ވަގުުތކޮހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތުސިކުންތު.  39މިނެޓު  1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ގޮތުެގ )ށ(ަގއިވާ  އްދާގެދަށުން، އެ މާ)ހ(ގެ ިތންވަނަ ނަންބަރުގެ ވަނަ މާއްާދގެ 75ގަވާއިުދގެ  އެހެންކަމުން،ނިމުނީ. 

ނަންބަރު  ގާނޫނުއިާވ، މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފަ އިއްޒަތްތެރި ރާތުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ ، ސަރުކާރުގެ ފަމަތީން

 ގެ ތިންވަނަ ިކޔުން އިްއވަން. ުއމުގެ ބިލުއަށް އިޞްލާުޙގެނަގެ ގާނޫނު(ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތު ) 2016/12

، ޤައުމީ އުމުގެ ބިލުއިޞްލާޙުގެނަ)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް  2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު  -{5.2}

ަގއި އިްއޒަތްތެިރ 2018ޖުލައި  23ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓު  ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން

މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފައެއްނުވޭ. މި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. 
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. އިބްރާހީމް ރިޟާމެންބަރު ްއޒަތްތެރި ދޫ ދާއިރާގެ އިގުަރއިޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ގެ އިއް ކޮމިޓީޤައުމީ ސަލާމަތުގެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް ރިޟާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ގުރައި

ށް )ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަ 2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.`. 

ތެއް މި މަޖިލީހުން ގޮއަޅުަގނޑު   ރިޕޯޓު ނިންމި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ،އުމުގެ ބިލުއިޞްލާޙުގެނަ 

 ހުށަހަޅާލަން. ނިންމުމަށްޓަކައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއީ  ގެ ަވގުތު.ރި ޕޯޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ޖުމުލަ އެއް ގަިޑިއރުގެ ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި 

 45ނެޓު މި 5ިސކުންތު، ޖުްމހޫރީ ޕާޓީއަށް  16މިނެޓު  17 ސިކުންތު، އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 25މިނެޓު  30ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ބަތްނުާވ މިނެޓު، ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސް 1އަާދލަތު ޕާޓީއަށް ިސކުންތު،  7މިނެޓު  4.ޑީ.އޭއަށް އެމްސިކުންތު، 

މަރުޙަލާ ހުސްގެ ބަަޅކަށްފަހު( )ވަގުުތކޮހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތުސިކުންތު.  39މިނެޓު  1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ގޮތުެގ )ށ(ަގއިވާ  އްދާގެދަށުން، އެ މާ)ހ(ގެ ިތންވަނަ ނަންބަރުގެ ވަނަ މާއްާދގެ 75ގަވާއިުދގެ  އެހެންކަމުން،ނިމުނީ. 

ނަންބަރު  ގާނޫނު ،އިވާ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފަ އިއްޒަތްތެރި ރާތުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ ، ސަރުކާރުގެ ފަމަތީން

 ން.ގެ ތިްނވަނަ ކިުޔން އިްއވަބިލު އުމުގެއިޞްލާޙުެގނަ)ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް  2014/9

، އުުމގެ ބިލުނައިޞްލާޙުގެ)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖަުލތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު( އަްށ  2013/14ގާނޫނު ނަންބަރު  -{5.3}

އި ިއްއޒަތްތެރި ގަ 2018ުޖލައި  23ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯުޓ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން

ެދްއވާނީ ށަހަޅުއްވައިމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފައެއްނުވޭ. މި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. 

. ބްރާހީމް ރިޟާއިމެންބަރު ްއޒަތްތެރި ދޫ ދާއިރާގެ އިގުަރއިޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ގެ އިއް ކޮމިޓީޤައުމީ ސަލާމަތުގެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް ރިޟާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ގުރައި

 ގާނޫނު( )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ  2013/14ގާނޫނު ނަންަބރު  ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.`. 

 އަުޅގަނޑު ޓުރިޕޯގޮތުގެ  ވި ނިންމެދިރާސާކުރައްަވއި  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓން ،އުމުގެ ބިލު އިޞްލާޙުގެނަ އަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. ހުށަހަޅާލަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްރިރަާށއި،މުޤަފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓެގ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި 

 އެކު ުޝކުރުއިްއޒަތްތެރި އެހެްނ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއިްއޒަތްތެރި ނައިބު މުަޤއްިރރަށާއި، 

 25ޓު މިނެ 30މަށް ޕީ.ޕީ.އެެއީއ ޕޯޓަށް ކަނޑައެޅިަފއިވަނީ ޖުމުލަ ެއއް ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ވަގުުތ. ރިމި ދަންނަވަން. 

 4.އޭއަށް .ޑީއެމްސިކުންތު،  45މިނެޓު  5ސިކުންތު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  16މިނެޓު  17 ސިކުންތު، އެމް.ޑީ.ީޕއަށް

 1ބަރުންނަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންމިނެޓު، ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ  1އަދާަލތު ޕާޓީއަށް ސިކުންުތ،  7މިނެޓު 

 ގަާވއިދުގެ  ކަމުން،އެހެންމަރުޙަލާ ނިމުނީ. ބަހުސްގެ ޅަކަށްަފހު( )ވަގުުތކޮހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތުސިކުންތު.  39މިނެޓު 

ރާތުން ގެ ފަ، ސަރުކާރުގޮުތގެ މަތީން)ށ(ަގއިވާ އްދާގެ ދަށުން، އެ މާ)ހ(ގެ ތިންވަނަ ނަންބަރުގެ ވަނަ މާއްދާގެ 75

 2013/14ބަރު ގާނޫނު ނަން ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީއަމެންބަރު އިްއޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ  މާވަށު

 ްއވަން.ގެ ތިްނވަނަ ކިުޔން އިބިލުއުމުގެ އިޞްލާޙުެގނަ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ޕެޯރލްގެ ގާނޫނު( އަށް 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންގެއިްއޒަތްތެރި . ، ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުނ6ްއައިޓަމް ޑާ އެޖެން

މު ައއިޓަ ޖެންޑާ މިހާރު މިއަދުގެ އެއްކަްތކޮށްގެްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށްދެ ދުވަހު ވެސް މަސަ ކުރީ ދަންނަވައިލާނަން. 

ވަނީ  ންނަށް ވޯޓަށް އެހުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ށްބިލަ ަގއިވާ 6.2 ަގއިވާ ބިާލއި،6.1

ވެސް މި ވަނީ  ބިލުގަިއވާ 5.3އާިއ، 5.2އާިއ، 5.1ޯވޓާިއ، އަދި މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ައިއޓަމު  ދެ އެ ފާހަގަކުރެވިފަ.

 ން.ކަ ދަންނަވަަފސް ވޯޓަކަށް ވޯުޓގަީޑަގއި ޮއންނާނެ ވާހަ މިއަދު ހެންވީމާ،އެ ދަތުރުޮކށްފަ. ވޯޓުެގ މަރުޙަލާއަށް

ަވޑަިއގެން ވޯުޓގައި ހާޒިރުވެމަޖިލީހަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން 158ގަާވިއދުގެ މަޖިލީހުގެ  ހެންވީމާ،އެ

 ވާލަން. ދަންނަ ހަކައެ ވާ ވާތީ  ކަމުަގއިކަމެއް ދަންނަވަންޖެހޭއީ ހަމަ ތަކުރާުރކޮށް ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންދެްއވުމަކީ އެ

 .عليكممالس  الو  ދަންނަވަން.ާވހަކަ ނެރާކުަބއްދަލު ވޯޓުަގީޑގައިަގއި 1:30 ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

 

 ] އަށ13:30ްއިން  13:07ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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، ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި 6އެޖެންޑާ އައިޓަްމ މި ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދަން ކަމަށް. . عليكممالس  ال

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓުރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ވޯޓަށް ދަންަނވާލުމަށް މި ދު ިމއަން ކާުޑޮކޅުތައް ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަށް ަހނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 24ޖުލަިއއާިއ،  23ފަދައިން، މީގެތެޭރގައި މި ިހމެނެނީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފާހަގަކުުރމަށް.  ފަސް ބިެލއްއޮތީ، 

ންވަނަ ކިޔުން ިއއްިވގެން މިއަުދ ތި ކުރެވުނު ދެ ބިލަކާިއ،ެވސް ފާސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ޖުލައި، މި ދެ ތާރީޚުގައި 

އަދި މި ގަީޑަގއި ބަލައިާލއިރު ހާތަނަށް މި ތިން ބިލަކާ އެްއކޮށް ޖުމުލަ ފަސް ބިލު.ވޯޓާ ހަމައަށް ދަތުުރކޮށްފަިއާވ 

ތުރަްށ އިައޅުގަނޑު  އެހެންނަމަެވސް، ރުވެަވޑަިއގެްނނެއް ނެތް.ށް ެމންބަރުން ހާޒިއަދަދަކައެކަީށގެންވާ 

ިއވާ ކަމަށް ިއގެންފަހާިޒރުވެަވޑަ މެންބަރުން 17ޕީގެ ވެސް ޑީ.އެމް. ައދު މަޖިލީހަށްމި ބަލައިލިބަލައިލުމުަގއި 

އަދި  ިއވޭ.ިއވާ ކަމަށް ސޮއިކުރަްއވާފަިއގެންފަހާޒިރުވެވަޑަ  މެންބަރުން 3ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެސް އަދި  އިވޭ.ސޮއިކުަރއްވާފަ 

 21ޖުމުލަ  އެހެންކަމުން، ިއވޭ.ކަމަށް ސޮއިކުރަްއވާފަ ނެވި ިއގެންހާޒިރުެވވަޑަ  އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރަކު ވެސް

 މެންބަރުން. 55އެބަވޭ  މެންބަރުންނާ އެްއކޮށް 34ތިއްބެވި  ލްސާގެ މި ގަީޑގައި މިހާރުމިއަދު މި ޖަ ، ންނާއިމެންބަރު

 މީގައި ދަތިތަެކއް އެބަހުރި. ހެންވީމާ،އެ މެންބަރުން. 34  ތިއްެބވީ ޖަލްާސގެ ހޯލުގައި މި ވަގުުތ މި އެހެންނަމަވެސް،

ވޯަޓކަށް އިތުރު ބަހުަސކާނުލައި ކަށް މިކަމާ ގުިޅގެްނ އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ލަފަޔަ އެހެންވީމާ،

ރައްޔިތުްނގެ  ތަމަ ދަންނަވައިލާނަން.ލަން އޮްތ ދަންނަވާލުން ފުރަށް ދަންނަވާވޯޓަުޅގަނުޑ އަ ދަންނަވައިލާނަން.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހަވާލާދީ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަަޑިއގެން ވޯޓުަގިއ  158އިުދގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރެވިފަިއވީ ނަމަވެސް، ގާޫނނު  ގެންެދއްވުމަށްއިވެިރވަަޑއިބަ

ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަްށ އެހުމަށް  ބިލު  ލާޙުގެަނއުމުގެގެ ގާނޫނު( އަށް ިއޞްޕަބްލިކު ސަރވިސް ީމޑިއާ ) 2015/9ނަންބަރު 

ތާ ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަާޔއި، ިމއަުދގެ މި ޖަލްސާެގ މި ަވގު ގަިއ ބޭްއވުނ2018ު ޖުލައި 24ާއއި، 2018ޖުލައި  23

ދު ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ގައިވާ ގާނޫނީ އަދަ 37ހަމައަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށް ެވސް، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ބިލު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެުހމުގެ ކަންތައްަތއް ކުރިއަށް ެގންދެވިފައިނުވާ ހިނދު، އަދި  މަނުވުމުގެ ސަބަބުން މިހަ

 މީޑިއާ އިތުރަށް ދައުލަތުގެކުރާއިުރ، މުހިންމު ދައުރެއް އަދާޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިއާ ޑިމޮކްރަސީަގއި ވަރަށް 

ރުން މިހާރަށް މިހާމި ބިލު ފާސްކުރުމަށް  ގުޅުންހުރި ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ، ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މަޞްލަޙަތާހަރުދަނާ

އްާޔ ޟަރޫރަތްތެިރކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެަފއިާވ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ހިނދު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟި ވޯޓަށް އެހުމުގެ

ޟަރޫރަތްތެރި ހާލަތުގައި މަޖިލީހުގެ  އަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، މި SC-C/2018/09 އާިއ، SC-C/2018/08ނަންބަރު 

ވަނަ 37ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގައި ަބޔާންކުރާ ގާނޫނީ ައދަދު ހަމަނުވި ނަމަވެސް، ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 37ގަާވއިދުެގ 

ބިލު ފާސްކުރުމަށް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާަގއި ވޯޓަށް  ނޫނީ އަދަދު ހަމަވާ ނަމަ، މިމާއްދާގެ )ހ(ަގއި ބަޔާްނކުާރ ގާ
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ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުާލނީ. އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވައިގޮތަށް މި އެހުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފެންނަ ކަމަށް.

 ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަން.ވެސް އެއްފަހަރު އަދިކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުމަްށ 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން:އިދާރީ 

ަވޑަިއގެން ވޯުޓަގއި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހަވާލާދީ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް 158ިއދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ 

ޫނނު މަވެސް، ގާނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރެވިފަިއވީ  ގެންެދއްވުމަށްއިވެިރވަަޑއިބަ

ޓަްށ އެހުމަށް ވޯފާސްކުރުމަށް  ބިލު  ލާޙުގެަނއުމުގެގެ ގާނޫނު( އަށް ިއޞްޕަބްލިކު ސަރވިސް ީމޑިއާ ) 2015/9ނަންބަރު 

ތާ މި ވަގު އި، މިއަުދގެ މި ޖަލްސާގެއާމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަ ގައި ބޭްއވުނ2018ު ޖުލައި 24ާއއި، 2018ޖުލައި  23

ދު ގާނޫނީ އަދަ ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ގައިވާ 37ހަމައަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށް ެވސް، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އަދި ، ނުވާ ހިނދުބިލު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެުހމުގެ ކަންތައްަތއް ކުރިއަށް ެގންދެވިފައި މަނުވުމުގެ ސަބަބުން މިހަ

 އިތުރަށް  މީޑިއާދައުލަތުގެކުރާއިުރ، މުހިންމު ދައުރެއް އަދާޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިއާ ޑިމޮކްރަސީަގއި ވަރަށް 

ށް ރުން މިހާރަމިހާމި ބިލު ފާސްކުރުމަށް  ގުޅުންހުރި ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ، ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މަޞްލަޙަތާހަރުދަނާ

އްާޔ ޟިމް ކޯޓުގެ ޤަޟަރޫރަތްތެިރކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެަފއިާވ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ހިނދު، ސުޕްރީ ވޯޓަށް އެހުމުގެ

ލަތުގައި މަޖިލީހުގެ ޟަރޫރަތްތެރި ހާ އަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، މި SC-C/2018/09 އާިއ، SC-C/2018/08ނަންބަރު 

 ވަނ37ައިުދގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގައި ަބޔާންކުރާ ގާނޫނީ ައދަދު ހަމަނުވި ނަމަވެސް، ަމޖިލީހުގެ ގަވާ 37ގަާވއިދުެގ 

ށް ަގއި ވޯޓަބިލު ފާސްކުރުމަށް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާ ނޫނީ އަދަދު ހަމަވާ ނަމަ، މިމާއްދާގެ )ހ(ަގއި ބަޔާްނކުާރ ގާ

 އެހުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފެންނަ ކަމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއވުްނ ަތކަށް ޯވޓުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮމެދު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ިއވިަވޑަިއގެންނެިވ ހުށަހެޅުމާ އެންމެ ދެ

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 34    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   31     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 31        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ތިއްެބިވ  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ31ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 34މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ވަަޑިއގެންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވެ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުން

ވުނު، ވެދެންނެއިސް  . އެހެްނކަމުން،31ލަ؛ ޖުމު .16. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 31މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ފާސްވެއްޖެ.   މަޖިލީހުންވޯުޓގަިއ ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ ިއއްތިާފޤުންހުށަހެޅުން  ވުނުނެހުށަހެޅިގެން ދެން

ށް ދަންނަވައިލުން ަގއިާވ ބިލު ފާސްކުުރމަށް ވޯޓަ 6.1މިގޮތަށް ފާްސވުމާ ގުިޅގެން މިއަދުެގ އެޖެންޑާ އަިއަޓމު  އާދެ،

ދެއްވުމަށް ލަކޮށްޗެކު  ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއްދެން އޮންނާނީ. )ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ވޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ. އިއްޒަތްތެ

 އަުރވަން. ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަދިވެސް އެއްފަހަރު 
 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ޕަބްލިކު ) 2015/9ރު ނޫނު ނަންބަގާ ،އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދުހޯރަފުށީ ދާއިރާ

 ވުމާ  ފާސްކުރެއް ގޮތަށް ގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވިށް އިޞްލާޙު( އަނޫނުގާސަރވިސް މީޑިާއގެ 

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަްށ ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް  މެންބަރު: ހުށަހެޅުއްވި 
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 33    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   33     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 33        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ތިއްެބިވ  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ33ޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވ34ޯމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ވަަޑިއގެންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވެ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުން

ގެ އިރާހޯރަފުށީ ދާ . އެހެްނކަމުން،33ލަ؛ ޖުމު .17. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 33މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ސަރވިސް  ކުޕަބްލި) 2015/9ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

އި ވޯުޓގަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވިއ ނިންމެވި ގޮތަްށ  ގެަނއުމުގެ ބިލު ށް އިޞްލާޙު( އަނޫނުގާމީޑިއާެގ 

 ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް
 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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