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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަތްހަރުގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުވަސް ބުދަ) 2018 ޖުލައި 4

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االه وعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللاالة 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، 3އިޓަމް އެޖެންޑާ އަ 

  .2018/2/7އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުޙަބާ ދަންނަވައި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަ ، ރިާޔަސތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

ތިން  ޯވޓަށް އެުހމަށް ތާވަލުކުެރވިފަިއވާ އި ގަ 6އެޖެންޑާ އައިޓަމް ަދންނަވާލަން. މިއަދު ދި އަ ޝުކުރު ދަންނަވަން.
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 158އިުދގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާަރއްޔިތުްނގެ  އެހެންކަމާއެކު،ވަރަށް މުހިންމު ތިން ބިލެއް.  ބެހޭ ބިލަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ

ކޮންމެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއް ހިނގަމުންދާއިރު މަޖިލީހުގެ އިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މަޖިލީހުގެ ދާގެ )ހ(ގަ ވަނަ މާއް

ށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުަގިއ ދިމާނުވާހާ ހިނދަކު، މަޖިލީހަ ޢުޒުރެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް އެކަށީގެްނވާ 

ކޮންމެ މައްސަލަެއްއގައި ޭހ އަދި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި ވޯޓަށް އެަބޔާންކޮށްަފއިވުާމއި، ބައިވެިރވާންވާނޭ 

ަގިއ އް ލަޙަތެއް ވޯޓަށް އަހާ މައްސަަލއެމަޞްއޭާނގެ ޒާީތ ނުވަތަ މާލީ  ެއއީ ބަޔާްނކޮށްފައިވުމާިއ،ވޯޓުދޭންވާނެ ކަމަށް 

ވޯުޓގަިޑ؛ މިދެންނެވި ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މިއަދު  ،ކުބަޔާންކޮށްފަިއވުމާއެ  ގައި އޮތް ކަމަށް ުނވާހިނދަކު ކަމު 

އަޅުގަނޑު  ތަކުރާރުކޮށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑިއގެންދެްއވުމަށްަގއި 1:30އާދެ، ެއއީ 

 ން.އިލްތިމާސްކުރަ

 

 ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު ޖިލީހަށް މަ  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލުމަ، 5ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

ންބަރު ގާނޫނު ނައިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،  ތްތެރި ެމންބަރުިއއްޒަ ، ފޭދޫ ދާއިރާގެސަރުކާުރގެ ފަރާތުން -5.1

 ގާނޫނު  ން.( އަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުެގ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުޤޫބާތުޖޭގެ ާޤނޫނުލްޢު)ދިވެހިާރއް 2014/9

 . އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު (ޤޫބާތުޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢު)ދިވެހިާރއް  2014/9ނަންބަރު 

 

 އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަްތ މަސައްައއިޓަމްގެ ދަށުން މި . އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުންވޯަޓށް ، 6ައއިޓަމް  އެޖެންޑާ

 ވަން.ގަީޑގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަެއ ަގއި. 1:30 ކުރިއަްށގެންދާނީ

 

 ] އަށް  13:30އިން  13:04: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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، ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 6ދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމް ގެންގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ގަޑީ މި

ކޮމިީޓެގ  މި ފުރުޞަތުގައި މޭުޒގައި ަދންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުމަށް އިދާރީ

)ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން، ވަނަ މާއްާދެގ 107މަޖިލީހުެގ ގަާވއިުދގެ ރައްޔިތުންގެ . ބައެއް ބަދަލުތައް ދަންަނވައިާލނަން

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ބަދަލުގެންަނން ބޭނުންފުޅުވެގެން މަޖިލީހުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޮމިޓީތަކަށް 

ޓްރީ ގްރޫޕުގެ ސިޓީ ފޮނުއްވުމުން، އެކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންފަރާތުން އަޅުގަނޑަށް 

ވަަނ 107ަގވާއިުދގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ަބދަލު،  އެހެްނކަމުން،ލީޑަރުންނަށް ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން އަްނގާފަ. 

ހިމަނާނެކަމުގަިއ އްާޔަގއި އަިއ ަބދަލު މިއަދުގެ މި ޖަލްާސގެ ަޔއުމިކޮމިޓީތަކަށް  ދަށުން އިޢުާލންކުރަން. ގެ)ހ(މާއްދާގެ 

. ލުބަދަ 1ގަާވއިދު ކޮމިޓީ؛  -2ބަދަލު.  1މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ؛  -1ދަންނަވަން. 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ، ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6އެޖެންޑާ އައިޓަމް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ިމ ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު އާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ޅުަތއް ޗެުކކޮށްލަދެއްވުަމށްކާޑުކޮ

ިއްއޒަތްތެރި  35ސާއަށް ހާޒިރުވެވަަޑިއެގން ތިއްބެވީ ވަގުތު ޖަލްމަށް ބަލާއިރު މި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވޯޓަށް އެހު

ޖުމްހޫރީ އަދި މެންބަރަކު ސޮިއކުރަްއވާފަިއވޭ.  10އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ނެވި ކަމަށްހާޒިރުވެަވޑަިއގެންސާއަށް ޖަލްމެންބަރުން. 

 އެހެންވީާމ،ސޮއިކުަރއްވާަފއިވޭ. އަމިއްލަފުޅަށް  ނެވި ކަމަށްހާޒިރުެވވަަޑއިގެން  މެންބަރަކު ވެސް ޖަލްސާއަށް 4 ގެޕާޓީ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.  49މި ވަގުތަށް ެރކޯޑުން ަދއްކަނީ  ނެވި ކަމަށްހާިޒރުވެަވޑަިއގެންމިއަދުގެ މި ޖަލްސާއަށް 

 2 ހެންވީމާ،އެ ން.މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  35 ތިއްބެވީ މި ވަގުތުޖަލްސާގައި ދަންނަވާލަން އޮތީ  އެހެންނަމަވެސް،

ބިލުގަިއވާ ބިލު ފާސްކުރުމަށް ގަިއވާ 6.3 އާިއ،6.2ާއއި، 6.1 ގައި ބާްއަވއިގެން ހަމަ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ައއިޓަމްޖުލައި

ިއްއޒަތްތެރި  ދިއަ .މަަސއްކަްތ ކުރެވުނު އެޭބްއވުނު ޖަލްސާގައި ވެސް ޖުލަިއގައި  3ިއްއޔެ، ދި އަ ކުެރވުނު.މަސައްކަތް

 )ހ(އަްށ އްާދގެ މާވަނ158ަގަާވއިދުެގ  ، ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެނަށް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިންންމެންބަރު

ށް އެހުމަްށ މިހާރު ވޯޓަ ގައި، މިއަދުެގ މި ޖަލްސާތިމާސްކޮށްފަ. ެއހެންވީމާލްވާނީ އި އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުޮކށް ހަވާލާދީ

އެޖެންާޑ މި  ހެންވީމާ،އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 35 ޒިރުވެިތއްެބީވ ަވގުތު ޖަލްސާގަިއ ހާ ވެސް މި އިރުލިއިބަލަ

 އެހެންވީމާ،ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. ބަލަންޖެހޭ އަދަދާ މެދު ވޯޓު ނެގުމުަގިއ  ނާބު ަގއ6.3ި ާއއި،6.2އާިއ، 6.1 އައިޓަމް

 ންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮތެްއގެ މަތީ، މިކަމުގައި ދެން ޢަމަލުކުާރނީ އަޅުގަނޑު ދެން ގަސްުތކުރަނީ

ޖާ ވީމާ ެއ ވޯޓު ދެއްވަިއގެން ނަތީދެއްހަޅާނަން. އެ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓުކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަ 

މަލުކުރަން ގަސްތުކުރަނީ. މި ހުށަހެޅުމުގައި އޮންނާނެ ޢަަބލައިގެން ދެން އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުންނަ ގޮތެްއގެ މައްޗަށް ނި

އަށް ަހވާލާދީ، ދާގެ )ހ(ވަނަ ާމއް 158 ގެ އެްއޗެްއ ފުރަތަމަ މި ދަންނަވާލަނީ. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް  ވަަޑިއގެން ވޯުޓަގއިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް 

)ރިާޔސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަްށ  2008/12 ންބަރުގާނޫނު ނަ އިލްތިމާސްކުރެވިަފއިވީ ނަަމވެސް،
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ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވިއ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުާމ ގުޭޅގޮތުން ދަންނަވަންޖެހޭ  ިއ،ބިލާދެ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ 

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް  ،ވޯޓަާކއި

 )އިންތިޚާުބތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު  2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،

ުދެގ ގަާޔއި، މިއަމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނުވުއް ބޭގައި 2018ޖުލައި  3އާިއ، 2018ޖުލައި  2ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ 37ކޮށް ވެްސ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ މި ވަގުތާ ހަމައަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސަްއކަތް މި ޖަލްސާގެ

މުގެ ކަންތައްަތއް މި ތިން ބިލު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން، )ބ(ގަިއވާ ގާނޫނީ އަދަދު 

 ހުގެ ތެރޭަގއި ބޭްއވުމަށްއަދި މި ތިން ބިލަީކ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަުރ މައަްށގެންދެވިފައިުނވާ ހިނދު، ކުރި

ބިލަކީ އަދި މި ތިްނ ކަމަށް ވީހިނދު،  ހުރި ވަރަށް މުިހންމު ތިން ބިލުން އިންިތޚާބާ ގުޅުއިވާ ރިޔާސީހަމަޖެހިފަ

ވެފަިއ، މި ތިން ބިލު ފާސްކުރުމަށް  ކަމަށް ގުޅިލާމެހިފައިވާ ތިން ބިލު ތާ ވަރަށް ބޮޑަށްޙަދައުލަތުގެ ައސާސީ މަޞްލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވާ ކަމަށް ފެންނަ ހިނދު، އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައި ވޯޓަށް އެހުމުގެ ޟަރޫރަތްތެރިކަން މިހާރުން މިހާރަށް 

ހާލަތުގައި  ޟަރޫރަތްތެރި މި  ،ށް ރިޢާޔަްތކޮށްއަ SC-C/2018/09 އާިއ، SC-C/2018/08 އްޔާ ނަންބަރުޤަޟި

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ،  ނަމަވެސްހަމަނުވިގާނޫނީ އަދަދު ބަޔާންކުރާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ަގއ37ިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

މިއަދުގެ މި ޖަލްާސަގިއ މި ތިން ބިލު ފާސްކުުރމަށް އަދަދު ހަމަވާ ނަމަ، ބަާޔންކުރާ ގާނޫނީ   )ހ(ަގއިވަނަ މާއްާދގ37ެ

 އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ަދންނަވައިލާނެ ދަންނަވާލުމަކީ.އީ މި ށް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ފެންނަ ކަމަށް.މަވޯޓަށް އެހު

 ެދއްވުމަށް.އިހުށަހެޅުން އިްއވަ ،ންނަވަން އިދާރީ މޭުޒގައި ދަ .ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 ވޯުޓަގއި ޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ަވޑަިއގެންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހަވާލާދީ، މަ 158ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

ގާނޫނު  ،ނަމަވެސް  ވީކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްުކރެވިފައި ބައިވެިރވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ެއދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތަ

 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ބިާލއި ގެނައުމުގެ ދެށް ިއޞްލާޙު( އަރިޔާީސ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު) 2008/12ނަންބަރު 

ޖުލައި  2 ވޯޓަށް އެހުމަށް ގެނައުމުގެ ބިލު ފާސްކުރުމަށްޙުށް އިޞްލާ( އަމު ގާނޫނުއްންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއި)

ަވގުާތ  ިމއަދުގެ މި ޖަލްސާެގ މި ،އިޔާ ގަގައި ޭބްއވުނު ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސ2018ާޖުލަިއ  3 ،ާއއ2018ި

ނޫނީ އަދަދު ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ގައިވާ ގާ 37ހަމައަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށް ެވސް، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ،ހިނދު ުނވާަތއްތައް ކުރިައށް ގެންދެވިފައިއެހުމުގެ ކަންހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން މި ތިން ބިލު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަްށ 

ހުރި ފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިން ތިން ބިލަކީ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެއަދި މި

ންމު ތިން ބިލު ކަމަށް ވީހިނދު، އަދި މި ތިްނ ބިލަކީ ދައުލަުތގެ ައސާސީ މަޞްލަޙަތާ ވަރަށް ބޮޑަްށ ވަރަށް މުހި

ގުޅިލާމެހިފައިވާ ތިން ބިލު ކަމަށް ވެފައި، މި ތިން ބިލު ފާސްކުރުމަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ 
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 އްޔާ ނަންބަރުސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟި ހިނދު،  ކަމަށްފެންނަ  މަށްކަ ރޫރަތްތެރިކަން އިންތިހާއަްށ ބޮޑުވެފަިއވާޟަ

08/SC-C/2018 ،ި09 ާއއ/SC-C/2018 ަހާލަތުގައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ޟަރޫރަތްތެރި މި ،ށް ރިޢާޔަތްކޮށްއ

 ވަނަ މާއްދާގެ 37މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ،  ނަމަވެސްހަމަނުވިގާނޫނީ އަދަދު ބަޔާންކުރާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ަގއ37ި

ށް މަވޯޓަށް އެހުމިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި މި ތިން ބިލު ފާސްކުރުމަށް ައދަދު ހަމަވާ ނަމަ، ބަޔާްނކުރާ ގާނޫނީ  )ހ(ގައި

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފެންނަ ކަމަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޯވޓުދެްއވުން   ގޮތަކަށްނަވާމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަން  ަވޑަިއގެންެނވި ހުށަހެޅުމާދެންމެ އެ އަޑުިއވި

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނު

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   31     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 31        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

 ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނ31ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 35މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 

ހުށަހެޅުން ވޯޓުަގއި އެހެްނކަމުން،  .31ލަ؛ . ޖުމ16ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 31މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ޤުގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާބައިވެިރވަަޑއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސައިންމަނިކުޙު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިމާލޭ، 6.1ޖެންޑާ އައިޓަުމ އެ -{6.1}

 ،ބިލު ގެގެަނއުމުށް އިޞްލާޙު( އަ ިރާޔސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު) 2008/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،

 ން. ށް އެހު ވޯޓަގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް ނިންމެވި އިކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަމިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަ

ށް ( އަމު ގާނޫނުއްންތިޚާބުތަާކ ބެހޭ އާއި) 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު  ،6.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު{ 6.2}

ެގ ގޮތު ންމެވިނި އިކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަމިނި ގެަނއުމުގެ ބިލު ޙުއިޞްލާ

 ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން.

 ޠީފްލަ މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފަރެސްމާތޮޑާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  -6.3

 ،ބިލު ގެގެަނއުމުށް އިޞްލާޙު( އަ ިރާޔސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު) 2008/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ން.ށް އެހު ވޯޓަގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް ނިންމެވި އިކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަމިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަ

 ލާނަން. އިފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ ދެން އޮންނާނީ މި ތިން ވޯޓަށް ދަންނަވާލުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނު ނަންބަުރ ގާނޫ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

 ގޮތަށް  ންެމވިނި އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ،ބިލު ެގނައުމުގެށް އިޞްލާޙު ( އަިރޔާސީ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނު) 2008/12

 . އެދެންމެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން  ފާސްކުރެްއވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޙުސައިންމަނިކު  ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

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

 34    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދި

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   34     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 34        ޖުމްލަ:

    ފާސް    ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:    

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބވި  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްއަދަދު؛ ލަ  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

ޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ34ޯވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއ35ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ަވޑަިއގެންނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެ

 އިާރގެދާ ވިލިމާލޭ، އެހެްނކަމުން .34ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 34މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ރު މެންބަްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ، ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،  ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ށް ( އަގެ ގާނޫނުިރާޔސީ އިންތިޚާބު) 2008/12ގާނޫުނ ނަންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ، ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު

ންެގ ެނވި މެންބަރުގޮތަށް ޯވޓުަގއި ބަިއވެިރވަަޑއިގެން ނިންމެވި އިޮކމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  ،ބިލު ގެަނއުމުގެއިޞްލާޙު

 ން.ލާނައި ދަންަނވަ ދެވަނަ ވޯޓަށް މިއަދުގެ ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު() އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުރ ގާނޫނު ނަންބަ ާވ،ހުށަހަޅުއްވާަފއި މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ނިންމެވި  އިވަދިރާސާކުރައް  ކޮމިީޓންގެނައުމުެގ ބިލު ޙުށް ިއޞްލާ( އަމު ގާނޫނުއްންތިޚާބުތަކާ ެބހޭ އާއި) 2008/11

 ން އެދެން. މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވު ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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  މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 34    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00  ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

   34     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 34        ޖުމްލަ:

    ފާސް     ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ      

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބވި  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްއަދަދު؛ ލަ  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

ޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ34ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 35މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ަވޑަިއގެންވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއް 

 ހޮޅުދޫ  ފަރާތުން އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ .34ލަ؛ . ޖުމ18ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ34ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އި) 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު  ވާ،ހުށަހަޅުއްާވފައި މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 ގޮތަށް ވޯޓުަގއި ނިންމެވި އިޮކމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަގެނައުމުގެ ބިލު ޙުށް ިއޞްލާ( އަމު ގާނޫނުއްއާ

ށް  ވޯޓައަދުގެ ފަހު މިވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ) ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 ދަންނަވައިލާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ށަހަޅުއްވާފަިއވާހު ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފަރެްސމާތޮޑާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 އި ރާސާކުރައްވަކޮމިޓީން ދި ،ބިލު ގެަނއުމުގެށް އިޞްލާޙު( އަރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު) 2008/12ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ދެން.އެޓުދެްއވުން މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯ ފާސްކުރެްއވުމާ  ށްގޮތަ ނިންމެވި

 



9 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 34    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   34     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 34        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބވި  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްއަދަދު؛  ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

ޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ34ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 35މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ަވޑަިއގެންވެިރވެނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބައި 

ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެއެހެންަކމުން،  .34ލަ؛ . ޖުމ18ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 34މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ރު ނު ނަންބަގާނޫ ،ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ

 ށްގޮތަ ންމެވިނި އި ލު ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަގެ ބިއިޞްލާުޙ ެގނައުމުގެ ގާނޫނު( އަްށ ިރޔާސީ އިންތިޚާބު ) 2008/12

 ން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ޤުވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ

 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޖުލައި  9ނީ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާދަންނަވަން. ދެން ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއި

 ަގއި.  9:00ދުވަހުގެ ހެނުދނު  ވާ ހޯމަ 2018

 

 .ނިމުނީ ލިސްަމޖި. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު 
 

` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
      

 

 ތައް ބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 
 

 
  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް   .1

 ރާގެ ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ ދާއި
 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ބެހޭ ކޮމިޓީ  ކަންތައްތަކާ

 2018-7-3 އެމް.ޑީ.ޕީ 

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް   .2
 ރާގެ ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ ދާއި

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް 
 2018-7-3 އެމް.ޑީ.ޕީ  ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
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