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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 40ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2015/1/15އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2:00މެންދުރުފަހު  ގެ ދަށުްނ މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަުލވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ގޮތް.4އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

  .3ގައި ގަާވއިދު ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2:00މެންދުރުފަހު  .1ަޤއުމީ ސަމާލަތުގެ ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން.ކޮމިޓީތަކުން ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މީ ސަލާމަތުގެ ޤާނޫނުލްުޢޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ބިލުތައް ޤައުިދވެހިރާއްޖޭގެ ، 2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2015އެޕްރީލް  9ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

އިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާީނ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ  1ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް 

ނުޑ މެންބަރު، ގެމަނަފު ށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުތައް، ، 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު )

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް ޖަމީލް ޢުޘްމާނު ހުށަހެޅުއްވި އެެވ.( "ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން 

ނޑު ހުށަހަޅަމެވެ" މިފަދައިންނެވެ.   ވިދާޅުވީ ރިޕޯޓް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަާށއި ނައިބު މުޤައްރިރަށާިއ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޤައު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ބިލަށް ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އެއް 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، މަކުނަދޫ ދާއިރާ  ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ. ައުޅގަ

 ނަޢީމަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްުވމަށް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި  .ށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު ގެަނުއންނޫނުލްޢުޤޫބާތަިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ، 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކުެށއް މީހެްއގެ މައްޗަށް ސާބިުތވެއްޖެ އްދުހަ އާއި ޤިޞާޞް ނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި  ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ޢުޤޫބާތް އެ ނޑަައޅަންާވނެ ކަ  އެވެ. ީމހެއްގެ މަްއޗަށް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަކު؛ ގެމަނަފުށީ ދާ

 ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

 މަކުނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ހިސާބުން އިސްލާހު ހުށަހަޅައި ނިމުނީ. ދެން، އޮތީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ. 

ސިކުންތު.  59މިނެޓު  27ގަިޑއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ެއއީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1މި ބިލަށް ރިޕޯޓް މަރުޙަލާގައި 

 15މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  48މިނެޓު  7. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަްށ ސިކުންތު 58މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

މިނެޓު. އަުޅަގނުޑ  3މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް 

ގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! މި ބިލަށް އެްއވެްސ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް. )ވަ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައެްއ ނެތް. އެހެންަކމުން، މި ހިސާބުން ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގަިއ 

ނަޑއަޅަން.  މާއްދާގެ )ށ(  އެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ގެ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( 75އެހެންކަމުން، ގަާވއިދުގެ ކަ

 3ބިުލގެ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިްޞލާޙު ގެނައުުމގެ ، 2014/9ނޫނު ނަންބަރު ގާ ންމަތީ ގަިއވާ ގޮުތގެ

ގެ ވޯުޓގެ ވަގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެްސ 13:30މިއަދު ، ތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓުގުޭޅގޮ މި ބިލާ ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން.

ދުވަުހގެ  -6.1ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން. ، 6)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެޖެންޑާ އައިޓަުމ  ދަންނަވަން.

މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ވޯުޓން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ެއހުން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން 

ނޑު ޝުކުުރ މި ދަންނަވަނީ، އެ ގަީޑަގިއ  ަގއި. 1:30މަސައްކަތް އޮންނާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު  ވަަރށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްލުމުގެ އުއްމީުދގައި. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ]އަށް  13:35އިްނ  09:10ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއަދުގެ މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ވޯޓުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން ކަމަށް.  ގ13:30ެމިއަދު  .الّسالم عليكم

އްވި އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެންދެވި ކަމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅު
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ޮގތުން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ލިޔުމުން އަންގަވާަފއިވޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން އިޢުލާންކުރުމާއެކު ވޯޓަށް ތަްއޔާރުވުުމގެ 

އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން، އިއްޒަތްތެިރ ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާީރ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

ޯވޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މެންބަރުން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

އަދު ވޯޓަްށ ގެ ދަށުން ެއންމެ ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން ޮއތީ. އަޅުަގނޑު މ6ިއަޅުަގނޑު މިހާރު މިއަދު އެެޖންޑާ އައިޓަމު 

ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ިރޔާސަތުން ވަނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު ދަންނަވަން މި  17ދަންނަވާލަން ގަސްތުކުރަނީ 

އެހެންވީމާ، އެީއ މިހާރު ަގވާއިުދގެ ބަެއއް ކަުމގަިއ ބެލެވިފައި އޮތް ގޮތެއް.  އުޅޭ ގޮތަށް ޯވޓަށް ދަންނަާވފަ.

ނުޑ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންަނވައިލާނީ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުެދއްވުމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް  އޭގެފަހުަގއި އެ ވޯޓު ަނގައި ނިމުނީމާ ދެން އަޅުގަ

ކި ފަރާތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް. އަދި އޭގެފަުހގައި ދެން ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ ވަ

ވޯޓުދެްއވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވަިއލާނަން. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ؛ 

ރުމާ މެދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކު، 2014/9

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ައތް މައްޗަށް އުުފއްލަަވއިގެްނ ވޯޓުދެްއވުން؛ މާފުކުަރއްވާ! 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ، ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތް މަްއަޗށް އުފުލައިގެން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

ނޑު ނެގި ވޯޓުަގިއ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލުމުން މިހާރު މި ދަންނަ ވާލަނީ ދެންމެ އަޅުގަ

. ފެންނަ 69. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 85ވޯޓުދެްއވި ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

ނޑު މިހާރު މި . ވަރަށް ބޮޑ43ަކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ްށ ޝުކުރިއްޔާ. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( އަޅުގަ

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ، 2014/9ދަންނަވާލަނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ނަންބަރު 

ިއގެން ވޯޓުެދއްވުމަށް. ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިުނގަންަނވާ މެންބަރުން އަތް މައްޗަށް އުފުއްލަވަ 

ނޑު ދެންމެ ދަންނަވާލީ  ނުޑ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. އަުޅގަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން 85ނުފެންނަ ކަމަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެއްވުަމށް. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. 1. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69އަދަދު؛  ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ

ނުޑ މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު  ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ، 2014/9)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ކުރުމުަގއި ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަްށ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ާފސް

ވޯޓުދެްއވާ މެންބަރުން އަތްުޕުޅ މައްޗަށް ނަްނގަަވިއގެން ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު މި 

ދެްއވުމަށް ނެގުނު ވޯުޓގެ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ވޯޓުދެްއވުމަށް، ވަކި އަތަކަށް ވޯޓުެދއްވުމަށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

. ަވކި އަތަކަށް ވޯޓުދޭން 69. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 85ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   44     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 44        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާޙު ގެނައުމުެގ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞް، 2014/9އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛  ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަްށ ފާސްކުރުމާ މެދު މިއަދު މަޖިލީހުގައި ެނގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ.

. 43. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 85

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަުކ 1ދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މަށް ވޯޓުނުފެންނަ ކަ

 .44. ޖުމްލަ؛ 23. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 44ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ، 2014/9ގާނޫނު ނަންބަރު ، އެހެންކަމުން

ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުެރްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމުެގ 

 ވޯުޓެގ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ. 43ނަތީޖާއަކީ، މިއަދު 
  

 ނިންމުން 
 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ
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 ގަިއ. 9:00ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2015އެޕްރީލް  13މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ދެން ޮއންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


