
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 

 ޖަލްސ   ވަނަ  2ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  4102

 4102 މ ރޗް  10

 

 

 

Wycaimuawy eguhIlijwm egcnutiycawr

4102/18ޔައުމިއްޔ  ނަންބަރު:   

 



1 

 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهي واالهالة والس  حين، الحود هلل والص  حوي الر  بسن هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެްނބަރ22ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2214/21/24މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަީކ،ްއޖ/،3ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.1

ްތް.ޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނ3.2ްެއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތުންްއަންގާްއެްނގުން.ްމިްއަިއޓަމުގެްދަށުންްކަމެއްްނެތް.ރިޔާސަްް-4ޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްްްް.އައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތްްސުވާލު.ްމިް-5ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ



2 

 

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖިލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމަް-6ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

6.1-ްް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްފާސްކުރައްވައި ްދަށ91ްުމަޖިލީހުން ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ންްވަނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއަރިހަށްްތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށްްފޮނުވުނުްޖިންސީްކުށުގެްބިލާްމެދުްއަލުންްވިސްނުމަށްްމަޖިލީހަށްް

ގައިްވާނީްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވާފަ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ2214ްްާޖެނުއަރ22ްްީފޮނުއްވާފަިއވާްމައްސަލަ.ްމިްމައްސަލަް

ްމަޖި ްސިޓީފުޅު ްމެންބަރުންނަށްްފޮނުއްވާފަިއވާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިން ްދެންނެވުމުގެ ްއަރިހު ްއަމީންޢާއްުމ ްއިއްވުމަށް ލީހަށް

ނޑުްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނާްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،ްމިްކަމުގައިް ދަންނަވާލަން.ްކުރީްދުވަހުްމިްމައްސަލަިއގައިްއަުޅގަ

ްއިްއވާ ްމަޖިލީހަށް ްސިޓީ ްމި ްގޮަތކީ ްގަސްތުކުރާ ްޭބއްވުން.ްްޢަމަލުކުރަން ނަޑއިލާފައި ްކަ ްފީޑު ްލަިއވް ްމަޖިލީހުގެ ަވގުތު

ްމިް ްޖަލްސާެއއް. ްހުޅުވާލެވިަފއިވާ ްއަކީ ްޖަލްސާ ްމި ްއަންގާފަ. ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްމީޑިާއގެ ްވާނީ ްވާހަކަ ްމި އަޅުަގނޑު

ްދަންނަވާފަ ްވާނީ ްފަރާތްތަކަކަށް ްހުރިހާ ްމީޑިއާގެ ްކަމަށް ްހާޒިރުވެަވޑަިއެގންނެވޭނެ ްއަށް ްސިޓީްޖަލްސާ ްމި ްއަދި .

ްހުރިހާް ްައޅުަގނޑު ްާޢއްމުކޮށް ްވާނީ ްވެސް ްވާހަކަ ްޝާއިުޢކުރާނެ ްސިީޓ ްމި ްވެްބސައިުޓގައި ްމަޖިލީހުގެ އިްއވުމަށްފަހު

ްމިް ްފީޑު ްލައިވް ްމަޖިލީހުގެ ްއަިދ ްއެދެން. ްއިއްވާލަެދއްވުމަށް ްސިޓީ ްމި ްއަރިހުން ްއަމީންޢާއްމު ްދަންނަވާފަ. ފަރާތަކަށް

ނޑުްދަންަނވަން.ްްހިސާބުންްސިޓީްއިްއވައި ނޑައިލާފައިްބެެހއްުޓމަށްްވެސްްއަމީންޢާއްމަށްްއަުޅގަ ްނިެމންދެންްކަ

ް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

31ްޝާހިދަށް،ްވެދުންްސަލާމަށްފަހުްދަންނަވަމެވެ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްهللاްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރަީއސްްޢަބްދު

ްފާސްކުރައްވ2213ްްާޑިސެމްބަރް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްދަންނަވަމެވެ. ްަހާވލާދީ ްސިޓީއާ ްފޮުނވި ނޑަށް ްައުޅގަ ަގއި

ްބިުލް ްއެ ްތަޞްދީުޤކުރަމުންގެންދަނީ ްބިލު ނޑު ްއަުޅގަ ްފޮުނވުމުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ބިލުތައް

ްޤާނޫނީ،ްއި ްކުރިމަތިވެދާނެ ްފެށުމުން ްެއްތަޞްދީޤުކޮށް،ްޢަމަލުކުރަން ްއަދި ްއިޤްތިޞާީދްމައްސަލަތަކަށާއި ްއަދި ޖްތިމާޢީ

ް ްމިގޮތުން ްއެވެ. ްރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ްދަތިތަކަށް ްުކރިމަތިވެދާނެ ްތަންފީޛުކުރުމުގައި ީވ32ްްޑިސެމްބަރ2213ްްޤާނޫނު

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްދުވަހު 2213ްްހޯމަ ްދައުުރެގ ްވަނަ ްތިން ްއަހަރުގެ ްއިނ23ްްވަނަ ްޖަލްސާ ްވަނަ

ްގޮތުންް ްގުޅޭ ްބިލާ ްއެ ްފޮނުވުމުން، ްހޯދުމަށް ްލަފާ ްޤާނޫނީ ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ ްބިލަށް ްކުށުގެ ްޖިންސީ ފާސްކުރެްއވި
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ްބިލަށްް ްއެ ްިރޢާޔަތްކުރަްއވަިއ، ްމައްސަލަތަކަށް ްއެ ްވާތީ ްފާހަގަކުރަްއވާފައި ްމަްއސަލަތައް ްދަންނަވާ ްމި ތިރިގާއި

ްއެވެ ްފެނެ ްއަޅުަގނޑަށް ްް-1.ްއިޞްލާޙުގެންެނވުމަށް ްހިމެނެނ8ްްީބިލުގެ ްގޯނާގައި ްޖިންސީ ްބުނެފަިއވާ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްއޮވެގެްން ްނިޔަތެއް ްޖިންސީ ްނުވަތަ ްއޮެވގެން ްނިޔަތެއް ްޖިންސީ ްދެމެދުގައި ްމީހެއްގެ ްދެ ްނުވާ ްކަމުގައި ދެމަފިރިން

ްއާލާތެ ްއެްއވެްސ ްމީހަކު ްުގނަވަނެްއގައި ްޖިންސީ ްއޭނާގެ ްރުހުމާނުލައި ްމީހެއްގެ ްއެްއެޗްއްނޫންނަމަވެސް ްނުވަތަ އް

ްނުވަތަް ްހާމަކުރުމަށް ްނުވަތަ ްއަތްލުމަށް ްމެދުވެރިނުކޮށް ްއެްއޗެއް ްނުވަތަ ްއާލާެތއް ްއެއްވެސް ްއެފަދަ ްނުވަތަ މެދުވެރިކޮށް

ްުފގަސްފަރާތްް ްމީހެްއގެ ްގޯާނގައި ްޖިންސީ ްއޮތުމުން، ްކަމަށް ްކުރުމަށް ްޢަމަލެއް ްއިާހނެތި ްނުވަތަ ހާނީއްކަކުރުމަށް

ްބިލު ްނުހިމެނޭކަން ްގުނަވަނ69ްްްގެ ްނޫން ްގުނަވަން ްޖިްނސީ ްގުނަވަނާއި ްޖިންސީ ް)ގ(ްަގއި ް)ލ(ްއާއި ވަަންމާއްދާގެ

ވަނަްމާްއދާގައިް"ޖިންސީްޢަމަލު"ްމާނަކޮށްފައިވާްގޮތަށްްބަލާއިރުްެއ9ްްބިލުގެްް-2މާނަކޮށްފައިވާްގޮތުންްއެނގެްއެވެ.ް

ްބުނެފަ ްބިލުަގއި ްހިމެނިފައިވުމުން، ް"ޖިމާޢުވުން" ްެއްމާނައިގައި ްނަމަ، ްހިންގައިފި ްމީހަކު ްޢަމަލު ްކުެށއްގެ ްފަދަ އިވާ

ްއެވެ.ް ްފެނެ ްކަމަށް ްކުިރމަތިވެދާނެ ްދަތިތަކެއް ްބަޔާންކުރުމުަގއި ްސާފުކޮށް ްކުށެއްކަން ްކޮން ްބުނެފައިވާ ްބިލުގައި ޢަމަލަކީ

3-ްް 14ްްބިލުގެ ް)ށ(ގެ ްމާއްދާެގ 2ްްވަނަ ްނަންބަރާިއ 3ްްވަނަ ްނަންބަރާއި ްނަންބަރުގައ4ްިވަނަ ބުނެފައިާވްްަވނަ

އޮޅުވާަލިއގެންްހޯދާފައިވާްރުހުމުގައިްހިންގާްޖިންސީްޢަމަލަކީްރޭޕެއްްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިްއޮތްްނަމަވެސްްއެއީްރޭޕެއްް

ކަމަށްްބެލެވޭނެްތަނެއްްއޮތްްކަމަކަށްްނުފެނެްއެވެ.ްއެހެނީ،ްއެްގުޅުންްހިންގާްދެްމީހަކުްވަކިްކަމަކަށްްއެއްބަްސެވގެްން

ްޢަމަލެއް ްޖިންސީްްޖިންސީ ްއެ ްޚިލާފުވުމަކީ ްެއަކކު ްަބއިވެިރވި ްޢަމަލުގައި ްއެ ްކަމަކުން ްެއއްބަސްވި ްއެ ހިންގުމަށްފަހު،

ޢަމަލަކީްރޭޕެއްްކަމަށްްފަހުންްބެލެވޭނެްކަމެއްްކަމަށްްނުެފންނާތީްއެވެ.ްއަދިްޝަރްޢީްަކއިވެންޏެްއަގއިްމަތީަގއިްނެތްް

ްގުް ްޖިންސީ ްހިންގޭ ްރުހުމުގައި ްމެދުގައި ްމީހެއްގެ ްރޭޕެްއްދެ ްައކީ ްޒިނޭ ްިޒނޭކަމާއި ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ޅުމަީކ

ް ްއެވެ. ްފެނެ ްކަމަށް ްޚިލާފު ްއުސޫލުތަކާ ްއިސްލާމީ ްކަންަކން ްބުނެފައިވާ ްއަކުރުތަކުަގއި ްމި ްއެނގޭތީ، ް-4ނޫންކަން

ް ްބިލުގެ 22ްްމީގެއިތުރުން ްއަށް ްދަޢުވާ ްރޭޕްކުރުމުގެ ްއަނބިމީހާ ްިފރިމީހާ، ްބުނެފައިވާ ްމާއްދާގައި ްވާނީްަވނަ ފަހު

ްެއް ްއާއި ްފަސްޚުކުރެވޭނީތޯ ްކައިވެނި ްދެމަފިރިންގެ ްއެފަދަ ްނުވަތަ ްއާއި ްވަރިވާނީތޯ ްދެމަފިރިން ްއެފަދަ ކިހިނެއްކަމާއި

ްފަތަް ްއިމާރާތް ްެއއްމެދު ްވާ ްނަމުަގިއ ްދެމަފިރިންގެ ްއެ ްާއއި ްކިހިނެއްތޯ ްވާނީ ްަދރީންނަށް ްލިބިފައިވާ ދެމަފިރިންނަށް

ް ްކިހިނެއްތޯ ްވާނީ ްބިލުންްތަންތަނަށް ްކިހިނެއްކަން ްހަދާނީ ްނަމަ ްބޭނުންެވއްޖެ ްގުޅެން ްއަލުން ްދެމަފިރިން ްއެ އާއި

ސާފުނުވާކަންްފާހަގަކުެރވެްެއެވ.ްއެހެންކަމާއެުކ،ްމިފަދަްކަންކަންްއެހެންްހުރުމާްއެކުްމިފަދަްއިޖްތިމާޢީްމައްސަލަތަކެްއް

ޒިޭނކުރުމަކީްކުށެއްްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު،ްްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ގައ27ްިބިލުގެްް-5ނުކުމެދާނެްކަމަށްްފެނެްއެވެ.ް

ްއަންހެނެްއގެް ްގުނަވަެނއް ްޖިންސީ ްއޭާނގެ ްފިރިހެނަކު ްމެދުގައި ްމީހުންގެ ްދެ ްުނވާ ްކަމުގައި ްދެމަފިރިން ޒިނޭކުރުމަކީ

ް ްބިުލގެ ްކަމަށް ްެވއްދުމަށް ްނަމަވެްސ ްމިންވަރަކަްށ ްކުަޑ ްކިތަންމެ ްގުނަވަނަްށ ް)69ްޖިންސީ ްމާއްާދގެ ފ(ގަިއްވަނަ

ްއޭނާގެް ްނަމަ، ްފިރިހެނެއް ްވަީނ ްބުނެފައި ް)ލ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްއެ ްކަމަށް ްގުނަވަނެއް ްޖިންސީ ްވީހިނދު، ބަޔާންކޮށްފައި

ްނަމަވެސްް ްެއވެ. ްއެނގެ ްމޭމައްޗަށްކަްނ ްކުރިމަތިފަރާތައި ްއޭނާގެ ްނަމަ، ްއަންހެނެއް ްއަދި ްކަމަށާއި ކުރިމަތިފަރާތަށް
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ްޒިޭނކުރުމަކީ ްޝަރީޢަތުގައި ްކުރިމަތިފަރާތް،ްްއިސްލާމީ ްއޭނާގެ ްފިރިހެނަކު ްމީހަކި، ްދެ ްނުވާ ްކަމުގައި ދެމަފިރިން

ްއޮތުމުން،ްބިުލގަިއވާް ްެއނގެން ްކަމަށް ްެވއްދުމަށް ްަނމަވެސް ްމިންވަަރކަށް ްކުޑަ ްކިތަންމެ ްކުރިމަތިފަރާތަށް އަންހެނެއްގެ

ްފުށުއަރާ ްމާނައާ ްޒިނޭގެ ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްމާނަ ްމާއްދާގަިއްްޒިނޭގެ ްމި ްފެންނާތީ، ކަަމށް

ްއެވެ.ް ްފެނެ ްކަމަށް ްއިްޞލާޙުކުރަންޖެހޭ ްމާނަ ްޒިޭނގެ ްް-6ބުނެފައިވާ ްގ32ްްެބިލުގެ ްމީހެއްގެ ް)ނ(ަގއި ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްތަނެއްކަންް ްުނވަތަ ްގެއެއް ްހިންާގ ްނާސިެގއެއް ްބަޔަކީ، ްތަނެްއެގ ްނުވަތަ ްގެެއްއގެ ްއެ ްނުވަތަ ްތަނަކީ ްނުވަތަ އަކީ

ްއެ ްގޮތެްއގަިއްްއެނގިހުރެ، ްޚާއްޞަ ްއަދި ްރާއްޭޖގަިއ ްބަޔާންކުރާއިރު، ްކަަމށް ްކުށެއް ްދިރިއުޅުމަކީ ްމީހަކު ތަނުަގއި

ްދިރިއުޭޅްއިމާރާތުަގއިް ްީމހަކު ްއެ ްތަެނއްަގއި ްއެފަދަ ްަކމާއި ްަމއްސަލަެއއް ްަމއްސަަލްއަީކްޤައުމީ ްގޯިތގެދޮރުގެ މާލޭގައި

ްއެ ްވެސް ްއެނގިހުރެ ްހިނގަމުންދާކަން ްތަނުަގއި ްއެކަީށގެންާވްނުވަތަ ްހުރުން ްާހލަތްތައް ްމަޖުބޫރީ ްނޭންގުމުގައި ަކން

ްތަންތަަން ްތިބޭ ްހިފައިގެން ްކުްއޔަށް ްއަދި ްނަމުގައި ްމީސްމީހުންގެ ްއެިކ ްތަންތަނަކީ ްއިމާރާތްތަކާއި ްއެފަދަ ްއަިދ ކަމާއި

ްފަ ްހޯދުމަކީ ްތަނެއް ްއެހެން ްދިރިުއޅޭނެ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްހިނގާ ްކަެމއް ްވެފަިއ،ްއެފަދަ ްކަމަށްްކަމަށް ްކަމެއްްނޫން ސޭހަ

ްހެދުމަކީް ްގޮތަށް ްކުށްވެިރވާ ްމީހުްނ ްދިރިއުޅޭ ްތަންތާނގައި ްއެފަދަ ްރިޢާޔަތްނުކުރަްއވައި ްކަމަކަށް ްެއއިން ވީހިނދު،

ްެއވެ.ް ްނުފެނެ ްކަަމކަށް ްް-7ހައްލެއް ްދަފްތަރުަގއ47ްްިބިލުގެ ްމީހުންގެ ްކުްށްކުރާ ްާމއްާދގަިއްބުނެފައިާވްޖިންސީ ވަނަ

ްމަޢުލޫ ނޑައެިޅގެްންލިޔެވޭ ްކަ ްބިލުގައި ްކަމެއް ްނޫން ްނުވަތަ ްކަމެއް ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްޝާއިޢުކުރެވޭ ްޢާއްމުކޮށް މާތުތަކަކީ

ްއެފަދަްދަފްތަރުްޝާއިޢުނުކުރެޭވްަކމާއިްއަދިްބިުލގައިްބުނެަފއިާވް ބަޔާންކޮށްފައިްނެތްްކަާމއިްަބއެއްްމުޖްތަމަޢުތަކުަގއި

ްމަޢުލޫމާތު ްމީހުންގެ ްހިމެނޭ ްްދަފްތަރުގައި ްދަފްތަރުަގއ48ްްްްްްިބިލުގެ ްއެ ްފިޔަވައި ްހާލަުތ ްބުނެފަިއވާ ްމާއްދާގައި ވަަނ

ހިމެނޭނީްދާއިމީކޮށްކަންްފާހަގަކުރެވެްެއވެ.ްނަމަވެސްްަބެއްއްމުޖްތަމަޢުތަކުގައިްއެފަދަްދަްފތަރެއްަގއިްހިމެނޭްމަޢުލޫމާތުް

ްގޮތަ ްއުނިުކރެވޭ ްވުމުން ްއަހަެރއް ްވަކި ްގިންތިކޮށް، ްބާވަތުން ްގޮަތކަށްްކުށުގެ ްއެފަދަ ްބިލުގައި ްނަމަވެްސ، ްއޮތް ށް

ް ްއެވެ. ްފާހަަގކުރެވެ ްނެތްކަން ްމަގްސަަދކީްް-8ބަޔާންކޮށްފައި ްބެލެހެއްޓުމުގެ ްރާއްޖޭަގިއ ްދަފްތަރެއް ްއެފަދަ ހަމައެއާެއުކ

ްޕްރޮް ްއެްއވެސް ްަޓކައި ްގެނައުމަށް ްއަނބުރާ ްމުޖްތަމަޢަށް ްމީހުން ްއެފަދަ ްކަމާއި ްސާފުނުވާ ްމުޅިން ގްރާމެްއްކޮބައިކަން

ް ްެއވެ. ްފާހަގަކުރެވެ ްނެްތކަން ްރޭވިފައި ްބިލުަގއި ްނިޒާމެއް ްބަލާނެ ްކިހިނެއްތޯ ްއުޅެނީ ްމީހުން ްއެ ްނުވަތަ ް-9ހިންގޭތޯ

ވަނަްމާއްދާގެް)ކ(ގައިްމީހަކުްކަމުަގއިްބުނެފައިްވަނީްއެހެންްޤާނޫނެއްގައިްއެހެންްގޮތަކަށްްބަޔާންކޮށްފަިއ69ްްބިލުގެް

ްބޭނުމަ ްބިލުގެ ްނަމަވެސް ްވީ ްއުމުރުން ްޓަކައި 16ްްށް ްއަންހެނ18ްްްއަހަރާއި ްކުދީންނާއި ްފިރިހެން ްދެމެދުގައި އަހަރާ

އަހަރާްދެމެދުގެްމީހަކުްކޮށްފިްނަމަ،18ްްއަހަާރއ16ްްިކުދީންްހިމެނޭްގޮތުންްކަމަށްްވާތީ،ްބިލުަގއިްބުނެފައިވާްކުެށއްް

ނަޑއެޅިަފއިާވްއަދަުބގެްިތން އަހަރުްފުރިފަިއވ18ްްާބައިކުަޅްދެްބަިއްކަމަށާިއްއަދިްްއެްުކއްޖަކަށްްެދވޭނީްއެްކުަށަކށްްކަ

މީހަކުްބިލުގައިްބުނެފައިވާްކުެށއްްކޮށްފިްނަމަ،ްއެްމީހަކަށްްދެވޭނީްބިލުގައިްއެހެންްގޮަތަކށްްބަޔާންކޮށްފައިނުވާްނަމަ،ް

ް ްބިލުގެ ްކަމަށް ްއަދަބު ްފުރިހަމަ ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ްކުށަކަށް ްބުނެފައިވ63ްުއެ ްމާއްދާަގއި ްމާއްދާ،ްޤާނޫނުްވަނަ މުން،ްމި

ް ްޤާނޫާނ2229/12ްްނަންބަރު ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްއުސޫލުތަކަކަށް ްޚާއްޞަ ްމެދު ްމީހުންނާ ްގޯނާކުރާ ްޖިންސީ ކުަޑކުދީންނަށް
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ްފާސްކުރައްަވއިް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނެގ ްއެކު ްހުރުމާ ްެއހެން ްކަންކަން ްއިސްވެދެންެނވުނު ްއެވެ. ްފެނެ ްކަމަށް ފުށުއަރާ

ްއަލުންްްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ްމަޖިލީހުން ްަރއްިޔތުންގެ ްބިލު، ްކުށުެގ ްޖިންސީ ްފޮނުއްިވ ްއަޅުަގނޑަްށ ޓަކަިއ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޓަކައި ްގޮތުެގ91ްްވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ްވާ ް)ހ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

1435ް.14ްރަބީޢުއްއަްއވަލ13ްްްއްވުްންއެދެމެެވ.ްމަތިންްއެްބިލުްމަޖިލީހަށްްއަނބުރާްފޮނުވީމެވެ.ްއިޙްތިރާމުްަޤބޫލުކުރެ

ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ްهللاް.ްޚާދިމުކުމް.ްޢަބްދ2214ުޖަނަވަރީް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަމތިން.ްއެހެންކަމުން،ްދެންމެް ްގޮތުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ްޖަލްސާެއއް ްހުޅުވާލެވިފަިއވާ ްއަކީ ްޖަލްސާ ޝުކުރިއްާޔ.ްމި

ްާޝއިޢުކުެރވިފައިްްމަޖިލީހަށް ްވެްބސައިުޓގައި ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތަށް ްފެްނނާނެ ްާޢއްމުކޮށް ްސިޓީ ްިއއްެވވި ްއެ އަމީންޢާއްމު

ް ްހުޅުވާލަން. ްބަހުަސށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިސާބުން ްމި ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ނޑުމެްނގ1ްްެވާނެ ްއަުޅގަ ްބަހުސެއް ގަިޑއިރުެގ

ްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު.ްކުރިމަތީގައިްމިްވަނީ.ްަވއިކަަރދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދައިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ

ްބާވަތުންް ްބިލުގެ ްބޭނުންކޮށްލީ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްފުރުޞަތު ްމި ނޑު ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްޢިްއަޒތްތެރި `.ްޝުކުރިްއޔާ

ނޑައިލާފަިއވުމާްއެުކ،ްމިްބިލުގެްާބވަތުްންޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްވެސްްސިޓީފުޅުްއިްއެވވިއިުރަގއިްެވސްްލައިވްްފީ ޑުްކަ

ްބޭފުޅަކުް ްއެހެން ްުހށަހަޅާލަން. ްވާހަކަ ްއެ ްއެދޭތީ ްަކނޑާުލމަށް ްފީޑު ްލައިފް ްވެސް ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސްގެ މި

ްތާއީދުކޮށްދެްއވައިިފއްޔާްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުވެިރވާނަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

34ްްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްދެންމެްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްުވންްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްޢި

ްދަންނަވަން.ް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ނޑު ްއަުޅގަ ްވިާދޅުވުމަށް ްއެއްެޗއް ްބައްލަަވއިލެްއވުމަށްފަހު ްއަލުން ްމާއްދާ ވަނަ

ްމައްސަލައިގައި ްމި ްެވސް ްދުވަހު ްކުރީ ްގޮތުންްްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތް ްމިހާރު ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްވަނީ. ވާހަަކދެކެވިފައި

ްއެހެންވީމާ،34ްް ްނެތީމަ. ްޮގސްފައި ްހިސާބު ްމަސައްކަތްކުިރ ްިމ ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހާލަތްތަަކށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްެގންދިޔައީ ްމި ްމިގޮތަށް ްމިކަން ްައޅުަގނޑު ްމަތިން ްގޮތުގެ ްލަފާދެއްވި ްމެންބަރުން ްބަހުްސްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލުގެ ްމި .

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެންވީމާ، ްޖަލްސާއެްއގައި. ްހުޅުވާލެވިަފިއވާ ްހަމަ ްކޮށްފައި، ްވާނީ ްކުރިންވެްސ އަޅުަގނޑުމެން

ްބަހުސްް ްގޮތަށް ްފެތޭ ްމިންަގނުޑތަކަށް ްޢާއްމު ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްގެންެދވުމުަގއި ްުކރިއަށް ްވާހަކަފުޅުތައް މެންބަރުންގެ
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ްގެންގޮސްެދއްވުމަ ްމުޙައްމަދުްކުރިއަށް ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރި ްެދކުނު ްަމްއޗަންގޮޅީ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްއެދޭ ށް

ްރަޝީދު.ް

ް

ްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ްއެ ްހުށަހަޅާލުމަށްްޓަކައިްމިކަމާްެބހޭްގޮތުން.ްައޅުަގނޑު ްވެްސްހުށަހެޅުމެއް ދެނީްހުރިހާްޕާޓީތަކަކުންްެވސްްއަޅުަގނޑު

ްއެް ްބަހުސްނުކުރައްަވއި ްެވސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްވެފައި ްކަމަކަްށ ްކަހަލަ ްއެހެން ްވަރަށް ްކަމަކީ ްމި ްކަންތައްތައް، މި

ްހުށަހަޅާލަންް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްކުރުަމށް. ްކަންތައް ްއެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްލިޔުމުގެ ްނުވަތަ ްދަށުން ްބާރުގެ ްލިބިފައިވާ ބޭފުޅަކަށް

ތޯ.ްއެއީްލިޔުމުންްމިތަނަށްްހުށަހަޅައިލީމާްއެއްެވސްްފަރާތަކަށްްއަެޑއްްނީވޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްިލޔުންްފެންނާނީްއިނގޭ

ްއެްއޗެްއް ްބޭނުންވާ ްވާހަކަދައްކަން ްބޭފުޅަކު ްއެ ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެކަނި. ްމޭޒަށް ްއިދާރީ ހަމަ

ނޑަށްްފެންނާތީވެ ްއެްވާަހކަްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްްލިޔުމަކުންްހުށަހަޅަންްއަޅުގަ

ް

ްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުންްމާލުޖަްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުމާވަށުް

ްަކއިރިް ްވަރަށް ްވާހަަކއާ ްުއުޅނު ްދަންަނވަން ްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ދާުޅވީ.ްމިްބިަލކީްއަުޅަގނޑުމެންްވަރަްށްފުާޅްދާއިރާެއއްަގއިްބަހުްސކޮށް،ްވާހަކަެއއްްދެންމެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެްވި

ކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވަިއގެން،ްކޮިމޓީްމަރުޙަލާގައިްފާސްކޮށް،ްތަޅުމަށްްއައިސް،ްތަޅުމުންްފާސްކޮށް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް

ްބިލު ްެއ ްވަނީ ްމި ްމިހާުރ ްބިލެއް. ްފޮނުވާފަިއވާ ްޓަަކިއ ްތަޞްދީޤުކުރުމަށް ްއިޖްތިމާޢީްއަށް ްއަދި ްޤާނޫނީ ްހުރި ަގއި

ްމިް ްރަނގަުޅވާނީ ްއެންމެ ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ، ްފޮނުއްވާފަ. ްއަނބުރާ ްފާހަގަކުަރއްަވިއ މައްސަލަތައް

ބިލުގައިްހުރިްބައެއްްވާހަކަަތުކގެްޚައްސާްސކަމާްއެުކގައިްޮކމިޓީްއަށްްފޮނުވައިލަްއވަންްައވަހަށްްނިންމެވުން.ްސަބަބަކީް

ްމަރުޙަލާަގއިް ްކޮމިޓީ ްވަިކަވކިން ްނުކުތާތަކަށް ްހުރި ްފާހަގަކުަރއްވާަފިއ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްކޮމިީޓގައި އޭރުން

ނޑުް ްއަޅުގަ ްބަހުސްކުރުމަކީ ްމީގަިއ ްއިތުރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަސޭހަވާނެ. ްނިންމާލަން ްބަލައިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމި ްނުވާތީވެ، ްކަމަަކށް ްތާއީދުކުރާ ްއެހާ ނުޑްްވެސް ްއަޅުގަ ްފާސްކުރުމަށް ްފޮނުވުމަށް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަަވހަށް ބިލު

ްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނގިލީމާމި

ްދާއިރާގެް ްމާވަށު ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްލ. ްތާއީުދކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`

ނޑުމެންނަށްްދީނީްއަދިްއިޖްތިމާޢީްއަދިްއެނޫނަސްްޢިއްޒަތް ތެރިްމެންބަރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށް.ްއާދެ،ްއަޅުގަ

ްމައްސަލަަތކަިއގެްން ްފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ ްފާހަގަކުެރވި،ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަމަށް ްހުރި ްމަްއސަލަތައް ްބަެއއް އަޚްލާޤީ
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ްޑިްސކަސްކޮ ްމައްސަލަ ްމި ނޑުމެންނަށްްކޮމިޓީގަިއ ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުކޮށް ްއެންމެ ްއަދި ްމުހިއްމު ްއެންެމ ްނިންމާލުމަކީ ށް

ްއެް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއެ ްވެްސ ްއަޅުަގނުޑ ްފެންނާތީ ްކަމަްށ ްގޮްތ ްނިންމޭނެ އެކަން

ްދެލާނަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުްއވުމަށްްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވާލަމުންްއަޅުަގނޑުްއިށީނ

ް

ްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރު

ްކަމަކަށްް ްފުރަތަމަ ްރަީއސް.ްއާދެ،ްއެންމެ ްފެންނަންްހުރިްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްޕޯޓަލުން ްފާަހގަކޮްށލާނީ ައޅުަގނޑު

ްތަރުތީ ްގެންދެިވ ްފުރުޞަތުދެްއވަމުން ްހަަމްތަރުތީބާއި ްއަޅުަގނޑު ްަސމާލުކަމަށް ްހަމަ ްވާހަކަ ްއެ ްދިމާނުވާތީެވ ބާ

ްފުށުއަާރް ްތަފްސީލުކޮށް ްަވރަށް ްައކީ ްމައްސަަލ ްމި ްބުަރވަނީ ްބޮޑަށް ްހަމަ ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ދަންނަވާލަން.

ްއިތު ްމެދު ްމިއާ ްބަޔާންކޮށް، ްތަފްސީލުކޮށް ްވަރަްށ ްމައްސަލަތައް ްހުރި ްޤާނޫނުގައި ްމި ްއަދި ްސުވާލެްއްޤާނޫނުތަކާ ރު

ްކަމަްށް ްފޮނުްއވުމެއް ްފޮނުއްވާފައިވާ ްފުރިހަމައަށް ްގޮަތކަށް ްފަދަ ްނުކުރެވޭ ްމެންބަރަކަށް ްއެއްެވސް މަޖިލީހުގެ

ްއެއްެވސްް ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެްއވި ްއެ ްމެންބަރުން ްއެހެން ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއެހެންަކމުން،ްއަޅުގަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.

ށްްމިްމައްސަލަްފޮުނވުމަށްްހުށަހެޅުންތަކެއްްހުށަހަޅާފައިވާްނަމަ،ްއެއަށްްާތއީދުކުރަްނ.ްބަހުސްކުރުމަކާްނުލައިްކޮމިޓީްއަ

އަދިްހުށަހަޅާފައިނުާވްނަމަ،ްިމްަވގުތުންްމިަވގުތަށްްއިތުރުްަބހުސްކުރުމަކާްނުލައިްކޮމިޓީްައށްްމިްމައްސަލަްފޮނުވުމަށްް

ްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުމެންބަރުްްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ް.وعلى اله وأصحابه أجمعينްددًا هحو  الم على سي  الة والس  العالويي والص   الحود هلل رب   الرحيم الرحمن هللا بسم
ްތުްއެދުނީްމިްބިލުްއަސްުލގަިއްަވގުއައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްައޅުަގނުޑްވެްސް

ްކޮމިޓީ ްފޮނުވުމަށް ްމިް.ތާއީުދކުރާތީއަކަށް ްމަސަްއކަތްކޮށްްސަބަބަކީ ްކޮމިޓީގައި ްރަް،ބިލަކީ ްވަރަށް ނގަޅަށްްކޮމިޓީން

ްއޮތްކޮށްފަބަލައި،ްފުރިހަމަ ްކޮމިޓީގައިްއި ްތަފާތުވުން ްޚިޔާލު ްއެހެންކަމާއެކު،ްައޅުަގނުޑްްނަމަވެސް ްބިލެއް. ްހުރި ވެސް

ްކޮމިޓީންްމިއަވަހަށްްކޮްބިލުްއުއްމީދުކުރަނީްމި ކުރާއިރުްރައީސްްފޮނުއްވާަފއިާވްބިލުްއިޞްލާޙުްމިޓީްއަށްްފޮނުވައިގެން

ްރިޢާޔަތްކޮށް ްކަންތައްތަކަްށ ްސިޓީަގއިވާ ްއެކަންްިއޞްލާްބިލު، ްނިންމާލަދިނުމަށް. ްމިަކން ްއަވަހަށް ޙުކޮށް

ްހުށަހަޅުއްވައި،މިހާް.ންވެގެންހުށަހަޅާލަ ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްމާްތާއީދުކޮށްަފއިވާތީްރު ްވެސް ނޑު ގިނަްްައުޅގަ

ްނުވާތީްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ބޭނުންވާހަކަދަްއކާކަށްް

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ް
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ް ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްބިލު`. ްކުށުެގ ްޖިންސީ ްއާދެ، ްރައީސުލްްރައީސް. ްއަރިހަށްމިއަދު ްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހަމަްއެް؛ްައޅުަގނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންް،ކުރަންްފޮނުއްވުމާްުގޅިގެންްއަލުންްއަނބުރާްމަޖިލީހަށްްފޮނުވިއިރުތަޞްދީޤު

ްްގެމަނިކުފާނު ްފާހަގަކުރަްއވާފަިއ ްެވްސ ްމުހިއްއޮފީހުން ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެންވީާމ،ްއެހުރީ ްނުކުތާތަކެކޭ. ުމ

ްމި ްެއއްްއަޅުަގނޑުމެން ްްބިލަކީ ްބަހުސްކޮށްްމިފަހަރު ްމަޖިލީހުން ްއެހެންކަމުން،ްް،ޢިއްޒަތްތެރި ްބިލެއް. ނިމިފައިވާ

ް ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްެވސް ްތާއީދުއަޅުަގނޑު ްއެ ްއިބްރާހީމު ްޤާސިމް ްތާއީދުކޮށްލީޑަރު ްގޮތަށް ްއަށްް،ްކުރެއްވި ްކޮމިޓީ ބިލު

ްއިޞްލާްފޮނުވައި ްވިސްނާަވޑަިއގެޙުތަމި ްނަޒަރުގައި ްކޮމިޓީގެ ްފުންކޮށް ްދޭތެރޭ ްގެންަނންކާ ްގެންނަވައި،ްން ްބަދަލެއް ޖެހޭ

ްއަދިްއަލުންްއަނބުރާްމަޖިލީހަށްްގެނެސްްފާސްކޮށްދެްއވުންްއެދެން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުއޭދަފުށީްދާ

ްދެޭކގޮތުގަް ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްއާދެ، ްިމް`. ްބަލައިލިއިރު ްސިޓީ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ އި

ްބަހުސް ްސިޓީގައި ްމި ްއެނިގެގންދިޔައީ ްއަޅުަގނޑަށް ްނެތްކަންސިޓީން ްމައްސަަލއެއް ްވަުރގެ ްް.ނުކުރެވޭ ރީްމިހިމީގައި

ްމައްސަލަ ްއެނގެންޖޭހެނެ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްއިސްލާމްދީނުގައި ްމާތްެވގެންވާ ްޢާއްމުްްތައް.ޙަޤީޤަތުގައި އަދި

ްމިއަށްރައްޔިތުންނަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޚާްއޞަކޮށް ްމައްސަލަތައް. ްއެނެގންޖެހޭނެ ްވެސް ްގްޭރޑްްްށް ބަލައިލާއިރުަގއި

ް ްމިހަތެއް، ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްފޮތްތަކުން ްިކޔަަވިއދޭ ްގޮތަށްްްއަށެްއގައި ްއެނގޭ ްހަމަ ްކަމެއް ހުރިހާ

ްއެހެންވީ ްމިހުރީ. ްީމގަިއ ްމަްއސަލަތަކެއް ްހުރި ްމިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަްމާ، ްަރއްޔިތުންނަްށްުހސްބިލަށް ކޮށްގެން

ްދެ ނޑު ްައޅުގަ ްއެނގުމަކީ ްސާފުކޮށް ްކަންތައްަތްއ ްމި ްމުހިއްޙަޤީޤަތުގައި ްިމީއ ްއެއީްޭކގޮތުަގއި ްކަމެއް. މު

ްހަދީޘްއަޅުަގނޑުމެން ްކީރިތިްރަސޫލާގެ ްހަމަ ްނަށް ްމާތްވެގެްނވާ ްމިްނުންޤުރުއާފުޅުތަކުންނާއި ްމިހިރީްްވެސް ކަންތައްތައް

ްތަރުޖަމާއެއްއިސްފައަ ްުހރިހާ ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއެބަްް. ްއެްއެޗއްް.އޮތްްވެސް ެވސްްްހުރިހާ

ްމިހާރުްއެބަ ްމިް.އޮތް ްއެނގެންޖެހޭނެްްއެހެންވީމާ، ްމީހުންނަށް ްހުރިހާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހުރިހާ

ްބަލައިލުމަކުންް،ވާތީްމަޢުލޫމާތުތަކަކަށް ްސިޓީ ްނެތްް،މި ްއެނގިފަެއއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްސިޓީއަކުން ްފަހަރެއްގައިްް؛މި

ްބަހުސް ްމީަގއި ްައޅުަގނޑުމެންނަްށްވެސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެްއޗެއް. ްވަރުގެ ްއޮްތ ްމަްއސަލަެއއް ްވަރުގެ ނުކުރެޭވ

ނޑުމެންްވާަހކަދައްކާ ނުޑމެންނަށްްދެއްކިދާނެްެދއްކުމުަގއިމިތަނުގައިްއަުޅގަ ް،އީސްްވިދާޅުވިްގޮތަށްޢިއްޒަތްތެރިްރަްއަުޅގަ

ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤަބޫލުކުރާ ްމިންަގނެޑއްގެް.މުޖުތަމަޢު ްވަކި ނޑުމެންގެ ްވާހަކަްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުްތެޭރަގިއ ދެްއކުމުގެ

ްޚިލާފުއޮތްްއެބަ ްއަސްލަކާ ްއިސްލާމްދީނުެގ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް. ްގޮަތށް ްވާހަކަދެްއކޭނެ.ްނުވާ ްޖަލްސާގައި ްމި

ްއަުޅގަ ްހަމަދެއްކޭއިުރަގއި ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާއްމު ްޙަޤީޤަތުގައި ްމަޢުލޫމާތުތަކަކީ ްމިހުރި ްމީގައި ްނޑުމެްނނަށް

ްމަޢުލޫމާތަކަށްްއެނގެން ްއަުޅގަްޖެހޭނެ ްބަހުސްވާތީ ްމިއަށް ްދެޭކގޮުތގައި ނޑުނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ދެކެނީ.ްްކުެރވޭެނ

ނޑުެގްމައްއެހެންނަމަވެސް،ްބަހުސް ނުޑްބޭނުންްމިނުކޮްށްކޮމިޓީްއަށްްފޮުނވާލުމަކީްައޅުގަ ކަާމްްސަަލއެއްްނޫން.ްއަުޅގަ
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ްބަހުސްކޮށްފައި ްމިއަށް ްގޮތުން ްކަް،ބެހޭ ްހުރި ްއެމީަގއި ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާއްމު ްމިކަުމގެްންކަން ްގޮތަށް ްނގޭނެ

ްދިނުން.ްޝުކުރިއްޔާ.މަޢުލޫމާތު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްހިނގަމުންޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމިހާރު ްބަހުސް. ްއެދަނީ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްމަރުޙަލާ. ވަގުުތްްެގ

.ްއެހެންްމެންބަރުންްފާޅުކުރައްވަމުންްއެްގެންދަވަނީްެއްބަހުސްގެްމަރުޙަލާްމީުކރައްވާނަމަްބޭނުންފުޅުކުރައްވަންްގަސްތު

ްަކޑަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްަގޑިިއރު ްެއއް ްބަހުސްގެ ްއެެހންވީމާ، ްޚިޔާލުފުޅު. ްމިމެންބަރުންގެ ގެންދަނީ.ްްއްތުކުރަމުން

ްބޭނުންފުޅުވާ ްމެންބަރު ްފުުރޞަތު،ްނަމަްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްައޅުަގނޑު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ އަރުވާނަން.ްއިހަވަންދޫ

ްهللا.އަޙްމަދުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްިޢއްަޒތް ްޤަބޫލުކުރާ`.ްޝުކުިރއްޔާ ްރައީސް.ްއާެދ،ްައޅުަގނޑު ްމިްތެރި ްމިްގޮތުަގއި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބިލުްބިލަކީ

ޮއޅުންތަކެއްްހުރިްބިލެްއ.ްއެހެްނވީމާ،ްްއިފާސްކުރިްދުވަހުްވެސްްއަުޅަގނޑުްފާހަަގކުރިްގޮުތގެްމަތިްންކަންބޮޑުވުންަތކަކާް

ްއިތުރުްމި ްފުރިހަމަކުރުން ްްކުރުމަށްބިލުގެ ްވެއްޖެއްޔާޓަކައި ްއިތުރުްްނޫނީ ްބިލަށް ްގެނައުމަށްްމި ޓަކަިއްްފުރިހަމަކަން

ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރާްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅަގނޑު ްގެންނަން. ްަބދަލުތަކެއް ްމިްްޖެހޭ ްދައްްބިލުްގޮުތގަިއ ްހުރިްގަިއ ކާފައި

ްވުރެ ްހަިޑްާވހަކަްވާހަކަތަކަށް ްް،މާ ްމާ ްގޭގޭްައޑުއަހަން ްއަދި ްިސޓިންއުނދަޫގްވާހަކަ ްވާސިްލވާންރޫގެ ނުޖެހޭނެްމުތަކަށް

ް ްމަޖިލީހުގައިމާ ްމި ްވާހަކަތައް ްސިޓިންރޫުމތަކާްގިނަ ްގޭޭގގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްްލައިްވކޮށް ްއަށް ފޯރުކޮށްފި.ްހަމަ

ނޑުމެންނަށްްއޮތް.ްއަޅުގަްްވެސްްރީތިްގޮތަށްްދެއްކެންްެއބަްައޅުަގނޑުމެންނަށްްކޮންމެްވާހަކައެއްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ްގޮތު ްބެހޭ ްބިލާ ްބަހުސްމި ްކުރާ ްްގައިން ްބިލާެވސް ްއެ ްބަހުރުވަ ނޑުމެްނގެ ނޑުގެްނޫް،ގުޅޭްއަުޅގަ ްމިންގަ ްއަޚްލާޤީ ނީ

ްްތެރޭގައި ްބަހަްއޓަިއގެން ްޤަވާހަަކތައް ްއަޅުަގނޑު ްަކމަށް ްގެންދެވިދާނެ ްރަީއސް.ކުރިޔަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްްބޫލުކުރަން.

ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްކުށާގޮތުަގއިްވަރަްބިލަކީ ްއަދި ްއަަދބާ ނޑައެޅިްްށްްސާފުކޮށް ްއެއްެޗއް.ްޖިންސީްް،ކަ ެއނގެންޖެހޭ

ްވާއިރުް ްބިަލކަށް ްރޭޕުކުށުގެ ްގޮތާިއ ްކުށްވެިރވާ ްައދި ްއެހެންކުރެްގަިއ ްއަިދ ްިވއްާޔ ްނޫނީ ްގޮތާިއ ްކުަށީކްވޭ ވެްސްޖިންސީ

ްހުރިިއރު ްހާމަކޮށްފައި ްްގަިއ،ކޮބައިކަން ްހިންގޭ ްކުރުމަށް ްކުށް ްއެ ްހާަލތާއި ްކުރެވޭ ްކުށް ްގޮްހަރަކާތްއެ ތްގޮތަްށްތަފާތު

ްހުރިއިރުގައިް ްޤަބޫލުކުރާް،ބުނެދީފައި ނޑު ްއަުޅގަ ނޑުްެއީއ ްއަުޅގަ ްކަންްގޮުތަގއި ްއަދި ްއުސޫލާ ްޢާއްމު ްތެޭރގަިއ މެންގެ

ްގޮތާ ްތަފާތުކޮށްްހިނގާ ްބޮޑަށް ްްވަރަށް ްކަންތައްތަްއ، ްހުރި ްކަހިނގާފައި ްހުރި ްަބޔާންުކރެވިފައި ންތައްަތއް.ްނޫނީ

ްރަީއސް. ްޤަބޫލުކުރާއަޅުަގނޑުމެްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިްންނަށް ްަމގުން ްމިދެންނެވި ްއަޚްލާޤީްްގޮުތގަިއ ވާަހކަތައް

ްަދއްކަް ްތެރެއިން ްއުސޫުލގެ ްހަމަާޔއި ްތެރެއިން ނުޑގެ ްހަމަމިންގަ ްއަދި ްބަހުސްކުރެވިދާނެ. ްބިލަކަްށްއެއި ްމިފަދަ އާެއއްކޮށް
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ނޑުްޤަބޫލުކުރާއަ ނޑުމެންްކުރާްބަހުސަކީްއަުޅގަ ސްްނޫން.ްކުރަްނޖެހޭނެްބަހުސެއްްވެހެންްސިއްރުގޮުތގައިްކޮންމެްއަުޅގަ

ްބަހުރު ްޤަބޫލުކުރާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަޅުަގނޑު ްްބެހެއްޓީމަ ްގޮުތަގއި ްަރނގަޅު ްގެންެދވޭނީްްވަ ްކަންތައްތައް ގޮތުަގިއްމި

ް ްރަނގަޅަށް. ްއެންމެ ްރައީސް. ްޓެކްސްިޢއްޒަތްެތރި ނޑުމެންަނށް ްވާހަްފޮތްތަުކގައިްޓުއަުޅގަ ްއެކި ްތަފާތު ކަަތއްްެވސް

ްފެނޭ ްކްލާސްް.ހުއްޓާ ްކިަޔވައިޭދ ްްތަކުަގއިރޫމްއަދި ްޮގތްވެސް ްތަފާތު ްވާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަފާތު ހަކަތަްއްގޮތަށް

ް ްގެންދެވޭ. ްއުނގަންނައިދެމުްނ ްައޅުަގނޑުމެްގެންދެވޭއިުރަގއިކުދީންނަށް ްވެސް ްއެްއޗެއް ްބުނެދެވޭ ްއެ ްބުނެދެވޭްންނަށް

ްވާްތަެނއްްްބޮޑުްކަމަކަށްްމައްސަލަެއއްްނޫނީްވެއްޖެްއޔާްމާްްގެންްދިނީމަްެއއީީކްބޮޑުކޮށްއުސޫލާިއްރީތިްބަހުރުވަްބޭނުންް

ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްބިލުްނުފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްވެސް ްމައްސަލަތަކަކީ ްމިހިރަ ްރީތިްްގައި ހަމަ

ް ްބަހުސްކޮށްގެން ްކަންތައްތައް.ްއެހެންނަމަެވސްކުެރވޭްގޮތުަގއި ްކޮމިޓީްްގިނަްނެ ްތާއީދުކުރައްވަނީ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްފޮ ްބިލާއަށް ްމި ްކޮމިީޓގަިއ ްއިުތރަށްްނުްއވަިއގެން ްގޮތުން ްދައްކައިްްގުޭޅ ްވާހަކަަތއް ްގެންނަންޖެހޭްްދައްކަންޖެހޭ އަދި

ްކަމަށް ްގެނައުން ްމާްއިޞްލާޙުތައް ްއެކަމަކަްށ ްެވސް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްނޫންްވާތީެވ ްއޮީތކީ ްމައްސަލަެއއް .ްބޮޑު

ްމަޖިލީހުގަިއް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްތަކުރާރުކޮށް ްައޅުަގނުޑ އެހެންނަމަވެސް،

ްސިޓިންމިއަށްވުރެ ްގޭޭގގެ ްދައްކައި ްވާހަކަ ްހަޑި ްމާ ްާވއިރުަގއިން ްވާސިލްވެފައި ްއަށް ްހަމަ ްކަމެއްްް،ރޫމްތަކާ ްހަޑި ްމިއީ

ް ްއެްްއެްދެކިގެންކަމަށް ްނުދެއްކެންީވ ްސަބަބެްވާހަަކ ްއްެވސް ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްހުީރކީ ްީމގައި ްނެތޭ. ނޑުމެންްއް އަުޅގަ

ްވެއްޖެއްޔާ ްނޫނީ ްްދައްކަންނުޖެހޭ ްޒާތުގެ ްނުދެއްކޭ ްރީތިކޮށް ްވާހަަކްވާހަކަތަެކއް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނޫނޭ. ވެސް

ްއަޅުަގނޑަނި ްމާްންމައިލާނީ ްފޮނުވުމަކުންްށް ްއަށް ްޮކމިޓީ ްނެތް ްމައްސަލަެއއް ްވެސް.ްވެްްބޮޑު ްބަހުސްކޮށްގެން ްސްއަދި

ްމިްގައިމުހަމަ ްބަހުސެއްގައިްވެސް ްކުރާ ްގޭގޭްބިލަށް ްހަމަ ްހުންނާނީ ްވާަހކަ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްސިޓިންވެސް ރޫމްގައިްގެ

ް ްބައްަޕޔާތިބެގެން ްދަރިފުާޅއި ްްމަންމަޔާއި ްެއއްކޮށް ްޢާއިލާ ްގޮއަދި ްއަުޑއަހައިލެޭވ ްކަމަވެސް ްައޅުަގނޑަށްްތަށް ށް

ްހަމަގަޤަބޫލުކުރަން.ްއަ ނަޑށް ްއަޅުގަ ްއެްއިމުދި ްކަމަށްްވެސް ްދެއްކޭނެ ްއެގޮތަށް ްޤަބޫލުކުރަން.ްްވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ވެސް

ް ްމައްސަލަ ްއެ ްއެހެންވީމާ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްނެތްއެކަާމްމެދު ްް،ެއއްެވްސްއިޢުތިރާޟެއް ްގޮތަކަށް ްކަމުގަިއްކޮންމެ ނިންމެވި

ނޑުް ް.ްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާ.ެވސްްދަންނަވާލަންްާތއީދުްއޮތްްވާހަކަވިޔަސްްނިންމަވާްގޮތަކަށްްއަުޅގަ

ް

ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ް ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޖިްބިލުްމިއާދެ،ް`ްޝުކުރިއްޔާ ްދާއިރާއެއްަގިއ ްފުޅާ ްބިލުްވަރަށް ްކުށުގެ ވަނީްްންސީ

އަދިްދިވެހިރާއްޭޖގެްއެންމެހައިްސަިއޓުންްވެސްްމަފުޅުހުންނާނެްއަދިްވެބްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްވަާކލާތުކޮށްފަ.ްހަނދުޢިއް

ިއްވަރަށްްފުޅާްާދއިރާެއްއގަްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްަވކާލާތުކޮށްފަ.ޢިއްްމިްމިކަންްވަީންލައިްވކޮށްްހަމަްމީޑިޔާތަކުންްވެސްް

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވްސ ްއޭުރގަިއ ްކަންބޮުޑވުންތަވަވަކާލާތުކުރި. ްޮބުޑ ްހުރި.ރަށް ްބިލުްމިްއް ްެއކިެއކި ކަންަތއްތައްްގެ

ތާމަޔަީކްއެހެންނަމަވެސް،ްހި.ްަކހަލަްކަންތައްތައްްހުރިްކަމަށްސްލާީމްޝަރީޢަތާްފުށުއަރާްބަެއއްްއިްނިމިގެންދިޔައިުރގައި
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ްހާމަ ްޝަރީޢަތް ްްކުރުމަށްއިސްލާމީ ްޢ18ްަޓަކައި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިުތންގެ ްޕާވަނަ ްއެތައްދާލަތު ްފަރާތުން ޝޭޚުންްްޓީގެ

ިމްދެންްރައްޔިތުންްނޭދޭްގޮތަކަށްްކިހިނެއްތޯްްޔިތުންްެއކަމެއްްަބލައެއްުނގަތް.ކުރިމަތިލެއްވީމާްވެސްްދިވެހިާރއްޖޭގެްަރއް

ް ްހިންާގނީޢިއްޒަތްތެރި ްބަހައި،ނުހިންް؟މަޖިލީސް ްރިޝްވަުތ ްރަްއޔިތުންްްގޭނެ. ްެއއީ ްދުވީމަ ްހިފަިއެގން ރިްޝވަތު

ނުޑްއެދެންްއަސްުލްޙަޤީޤަތުމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްރަނގަޅު.ްްދެންްބަލައިގެންްމީހުންނަކީ. ަގއިްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ް ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިޑުްއެބަމި ްމިހާރު ްއެޖެހޭ ްއޭރުން ްސަގާފަތާްކުރަން. ްކަންތައްތަްްތަނުގެ އްްއެއްގޮތަށް

ްއެހެންނޫނިއްޔާްވެގެން ްބިލެއްް،ދާނީ. ްނުވާނެ.ްމިކަހަލަ ްފާހެއް ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްްްވެސް ްއިނގިރޭިސވިލާތުަގއި މިހާރު

ްްނޯވޭ. ްއެކަން ްމަތިން ްއާދަކާަދއިެގ ްއެބައެތާނަގއި ްރާއްޖޭަގއި ްއެހެންވީމާ، ްްހިނގަނީ. ްބިޑ85ްުޖެހޭ ކޮށްލަން.ްދާއިރާ

ްހުށަހެޅީމަ ްއަގެއް ްމަތީ ްނުވެް،އެންމެ ްރިޝްވަތަކަށް ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްއޭރުން ްނޭނގޭ.ް؛ ްރައްޔިތުންނަކަށް މިހާރު

ޙައްޤުްގެއްިލގެންދާްކަެމއްްއެހެންްމީހެްއެގްް،ހަދިޔާްކަމެއްްރައްޔިތުންނަކަށްްނޭނގޭްރިްޝވަތަކީްކޯެޗއްްކަމެއްްނޭނގޭ.

ްޤާނޫނެނޭނގޭ ްމިކަހަަލ ްއެހެްނވީމާ، ްޢަދާ. ްއަިދ ްުނވާނެ. ްފާހެއް ްެވސް ްޢިލްއް ްޕާޓީގެ ްދީީންލަތު ްވަރަށް މުވެރިން،

ނޑުމެްންްއަކަށްްކުރިމަތިލެއްިވ.ްއެހެންވީމާ،ްބަލަެއއްނުގަތް.ދާއިރ16ްްާދަންނަބޭކަލުންްކުރިމަތިލެއްވި.ް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނުންްއެބަްސާބިތުވޭްއެްޤައުެމއްގެްރައްޔިތުންގެްތެެރއިންްގިަންދެންްޤުުރއާް؛ރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްއެދޭްގޮތަށްއެބަްޖެހޭް

ދާނީްއެްަޤއުމެްއެގްަޤއުމެްއގެްހާލަތުްބަދަލުވެގެންްއެހެންވީމާ،ްއެްނދަކުްޤައުމެއްްރަނގަެޅއްްނުވާނޭ.ބަޔަކުްނޭދޭހާްހި

ް ްރައްޔިތުން ްމަސައްކަތްގިނަ ްެއދި ްކަމަށް ްދައެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤުރުއާނުގެކޮށްގެން.ްެއއީ ްނޫން.ްކީރިތި ްވާހަކަެއއް ްއްކާ

ްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްސާބިތުވާ ްއާޔަތްތަކުން ްަފސާދަްމޫރިތި ްއެދެނީ ްރަްއޔިތުން ްގިނަ ރިްޝވަތާ،ްިމްްއާއިްްަޤއުުމގެ

ްގޯނާ ްިޖންސީ ްއުޅެން. ްކަޓަރުކުރަްނވީކަންތައްތަުކގައި ްމަގުަމތީގައި ްރިޝްވަތުްް.ައޅަންވީ. ްވާނީ. އެެހންނޫންތޯ

ްް.އީިދޔަގެންވެޢާއްމު ްްސްްބޙާނަހޫهللا ްމިްނުރުއްސަވާްވަތަޢާލާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮްށގެން ްކަެމއް ތިބެނީ.ްްއެތައް

85ްކުރާްގޮތަށްްލާޒިމްްކަމަކަށްްވެއްޖެްބިޑު،ްޖެހޭްގެްމަޖިލީހުންްމިއަދުްއެބައެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްއެދެީންރައްޔިތުން

ްހު ްދާއިރާ ްއޭރުްނ ްހުށަހެޅޭ؛ ްކުއްޔެއް ްމަތީ ްއެންމެ ްބަހަްށަހަޅަން. ްރައްޔިތުންނަށް ްއިހުރިހާ ްލާނީ ްއެއްކޮށް.ްއެ ފައިސާ

ްމީހަކަ ްވަިކ ްތަފާތެްއ؛އޭރުން ްްށް ްކޮމިޝަނަށް ްއިލެކްޝަންސް ްއެތިްދެން ްއެކޮވެސް ްއޭރުން ްދެއްވާނީ. މީހުންެގްްެޅއް

ްހިންގުަމށް ްކަންތައްަތއް ްވެސްް.އިދާރީ ްއަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުށަހެޅިް.އަދި ްއަެގއް ްމަތީ ްއެންމެ ިމގޮތަްށް؛

ް ްހެދީމާ ްސަޤާނޫނެއް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްނޭލާމަތްކުެރވޭނީ.ްއެހެންނޫނިއްޔާ،ްރައްޔިތުން ްމީހާއަކަށް ނގެ.ްދީނީްރައްިޔތު

ްވީމަ،ދަން ްްނަބޭކަލަކަށް ްޤަދަރުއޭނަ ްނޫންއަށް ްވީމައިރަގަޑ24ްްިް.ކުރަނީކީ ްށް ްވަރަށްް، ްއެނގޭނެ. ރަްއޔިތުންނަށް

ްއެ ްވާަހކަ.ސާފުކޮށް ްދައްކާ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްފޮތިތަކެއްތޯ؟12ްްްނގޭނެ ްދަމާ ްީކއްކުރަން ްއޮތީ. ްމި ްކެމްޕޭނު ަގޑިއިރު

ނުކުެރވޭނެްމިްރާއްޖޭަގއި.ްމިްރާއްޖޭގައިްކަންތައްްކުެރވޭނީްމިްްކީއްކުރަންްޖިންސީްުގޅުން؟ްމިކަހަލަްއެްއވެސްްކަެމއް

ރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނގެްއެދޭްޮގތަށްްމިްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީުހގަިއްމަސައްކަްތކޮށްގެން.ްރަްއޔިތުންްއެދެނީްރިްޝވަތުކަންް

ްއަރަިއގަންނަން.ްއެހެންވީ ްޙައްޤުތަކަށް ްމީހުންގެ ްހިފަން.ްއެހެން ްތިބެ،ްޭއގައި ްބިލުގެްނޭނގި ްމި ްއެދެނީ މާ،ްއަޅުަގނޑު
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ްއެދޭް ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނަމަވެސް ްލައިގެން ްބިލެއް ްއެހެން ްއަދި ްނަމަވެސް ް ތެރެއިން

ްރައްޔިތުްން ްކުރެޭވ. ްއެބަ ްކަންތައްަތއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބިޑުކުރީމާ ްބިުޑކުރުން. ްއެއީ ްކުރަން. ްކަންތައްތައް ގޮތަށް

ްްސަލާމަތް ްތިބި ްރައްޔިތުންނަށް،ްދާއިރާަގއި ްފަރާތަށް،ްހުރިހާ ްހުށަހެޅި ްއަގެއް ްކުރެވޭ.ްއެންެމްމަތީ އަހަރުނ18ްްްއެބަ

ްމީހުންް ްެއ ްވާނެ. ްެއއްަޗކަށް ްެދވޭ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްއޭރުްނ ްބަހައިލީމަ ްފައިސާ ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ މަތީގެ

ް ްއެްއޗަީކ ްވާ ްމި ްމިހާރު ްއެހެންނޫިނއްޔާ ްޓަަކއި،ްސަލާމަތްކުރެވުނީ. ްކުރުމަށް ްކަމެއް ްވަކި ްަކނަޑއެިޅގެން ރިޝްވަތު.

ްެއކަންްހާސިލުް ްފައިސާދީގެން ްއަދަދަކަށް ްޓަކައި،ްވަކި ްހާސިުލކުުރމަށް ްކަމެއް ްސާިބތުވޭ.ްަވކި އިސްލާމީްޝަރީޢަތުގައި

ރިޝްވަތުްހަމަ.ްއޭނަްލައްވާްކުރުވީމާްރިޝްަވތަށްްއެބަްވޭ.ްެއއީްރިޝްވަތު.ްއެްނުވާނެްއެއްްކަމެއްްެވްސްނޯންނާނެ.ް

ްތެޭރގައި.ް ްއަލާމާތްތަކުގެ ްޤިޔާމަތްވުމުގެ ްދުނިޔެ ްއޮތީ ްކިހިނެއްތޯ ްނިމުނީމާ ްއިންތިޚާބު ްމި ްްބަލައިލިން ނޑު ްއަޅުގަ ދެން

ްރިޝްވަުތް ްޤައުމެއްަގއި ްސާބިތުާވން ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއޮތް ްއެބަ ްމީ. ްނޫން ްވާހަކަެއއް ްދެއްިކ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތް. އެބަ

ވެގެްނދާނޭ.ްއަދިްތަނެއްދޮރެއްްނޭނގޭްމީހުން،ްމީހުންގެްކުރިމައްަޗށްްނިކުމެްމާްބޮޑުްވާހަކަތައްްޢާއްމުވެގެންދާނޭ.ްޢާއްމުް

ްއަލާމާްތް ްޤިޔާމަތްވުމުގެ ްދުނިޔެ ްއެހެންވީމާ، ްފައްޓާނޭ. ްދަްއކަން ްވެސް ްވާހަކަތައް ްބޮޑު ްމާ ްފައްޓާނޭ. ްދައްކަން ވެސް

މާްބިރުވެއްެޗއްްނުވޭ.ްބިރުވެތިވާްބަަޔކުްެވސްްނެތް.ްނަމާދެއްްކުރަނީކީްތެރޭގައިްހިމެނޭްކަންތައްތައްްމިްއަންނަނީ.ްމިކަ

ް ްއަދި ްއުޅެފައިްهللاްނޫން. ްގޮތަކަށް ްހިތުހުރިހާ ްމީހަކު ްއެ ްނޫން. ްބޯލަނބަނީކީ ްމަަގކަށް ްއެންގެވި ްވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ

ްޝަރީޢަތެއްތޯ ްއިސްލާމީ ްކޮން ްޝަރީޢަތޭ. ްއިސްލާމީ ްދައްކަނީ ްމި ްވަދެ ްތަނަށް ްމި ްތަނުގައި؟ްްއައިސް ްމި ހިންގޭނީ

ްިމް ްވަދެ ްތަނަށް ްމި ްހިންގާފައި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްބަޣާވާތްކޮްށ؛ްއަދި ްތިބި ްބަހައި،ްފަސާދަކޮްށ،ްޤައުމުަގއި ރިޝްވަތު

ް ްއުހޫނ! ްއެހެންވީމާ،ްسبحاى هللاބުނަނީ، ްޖޯޖަކަށް. ްވަނީ ްމި ްމިވަރުވީމަ ްދެން ްޝަރީޢަތޭ!. ްއިސްލާމީ ްއުހޫނ! .

ްޢިއްޒަ ްއެދެނީ ްރައްޔިތުްންއަޅުަގނޑު ްރާއްޭޖގެ ްބިޑުކޮށްގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްމިކަން ްރައީސް، ތްެތރި

ނޑުމެްންއެބަްޖެހޭ.ްރިޝްވަާތއިްކޮަރޕްޝަނާއިްފަސާދަްއިންްއަޅުަގނޑުމެންްނެއްޓެންްއަންނަީން ސަލާމަތްކުރަންްއަުޅގަ

ް ްމިކަން ްޖެހޭ ްއެަބ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްގޮތަށް ްއެނގިްމިދެންނެވި ްރައްޔިތުންނަށް ްއޭރުން ކުރަން.

ހާމަވެގެންދާނެްތިމަންނާމެންނަށްްއެންމެްމަތީްއަގުްހުށަހެޅިްފަރާތުންްއެބަްލިބޭކަންްމިްލާރި.ްލިބުނީމަ،ްއެހާހިސާބުންް

މެްއްއެްނިމުނީ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްމިްދެނީްމިވަރުންްކަމަކަށް.ްއެްނިމުނީ.ްދެންްއިތުރުްވާހަކައެއްްދަްއކާނެްކަ

ްއަދިް ްތަޅަިއ، ްލަޓިބުރިން ްބޮުލަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުނކުތީމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްމިކަން ނެތް.

ް ްައދި ްއަނިާޔކޮށް، ްއަދި ްދެނ32ްްްމަރައި، ްގޮއްަސ. ްއޮތީ ްމި ްަޤއުމު ްމި ްތެރެއަށް ްވެރިކަުމގެ ްޚުދުމުޚްތާރު އަހަރުެގ

ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްސަލާމަތްވުމަށް ްމިކަމުން ްޖެހެނީ ްއުސޫލުންްهللاްނޑުމެން ްބިޑުގެ ްމި ްއަނެއްާކވެސް ްދުޢާކޮށްގެން، އަށް

މިކަންްކޮށްގެން،ްރަްއޔިތުންްކޮރަޕްޝަނާއިްފަސާދަްއިންްސަލާމަތްކުރުމަކީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްޒިންމާްއެއްްމީ.ް

ްޢިލްމުވެ ްދީނީ ްބޭނުންވަނީ. ްރިްޝވަތޭ ްކަމަކުނުދެއޭ. ްބުނީ ްކުރިމަތިލީމަ ްނޫނޭ.ްޝައިޚުން ްބޭނުމެއް ްވެސް ރިން
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ްބިލުގައިް ްމި ްެއހެންނޫންނަމަ ްބުނެފި. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްބުނެފި. ްއެހެން ްނޫނޭ. ްބޭނުމެއް ްވެސް އިސްލާމްދީނެއް

ްވަކާލާތުކުރާ...

ް

ްގުރައިދޫްދާއިރާްމެންބަރުްއިްބރާހީމްްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއަ ްކޮމިޓީ ްބިލު ްމި ްއާދެ! ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑުްޝުކުރިއްޔާ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅި ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ށް

ްގޮތުންް ްއުސޫލެއްގެ ްޢާއްމު ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިީޓގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްތާއީދުކުރަން. ވެސް

ްފަންނީ ްުގޅޭ ްބިލަކާ ްއެ ްވާނަމަ، ްކަމުގައި ްހުށަހެޅިއްޖެ ްވެސް ްބިލެއް ްކޮންމެ ްކުރަނީ ްމި ްނުވަތަްްމަސައްކަތް ބޭފުޅުން

އެކަމާްުގޅޭްބަަޔކުްއަުޅަގނުޑމެންްކޮމިޓީްއަށްްހާޒިރުކޮްށ،ްއެްބޭފުޅުންގެްިޚޔާލުްހޯދައިެގންްކުރިއަށްްގެންދާްގޮތަކަށް.ް

ްދަޢުވަތުް ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއިސްލާމިުކ ްގެންދާއިުރގައި ްމަސަްއކަތްކުރަުމން ްބިލުގެ ްމި ްއެދެީނ ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްހުރިްްފޮނުއްވަިއގެން ްމީގައި ްހާޒިރުކުރަްއވަިއ، ްއަށް ްކޮމިޓީ ްޓީމެއް ްޢިލްމުވެރިންގެ ްދީނީ ްޓީމެއް، ްބޭފުޅުންެގ އެ

ްބިލުެގް ްމި ްހޯދައިގެން ްޚިޔާލު ްެވސް ްބޭފުޅުްނގެ ްބަލައި،ްއެ ްކޮަބއިތޯ ްފުށުއެރުންތަކަކީ ްހުރި ްގޮތުން ކަންތައްތަްއ،ްދީނީ

ނަޑށްްޤަބޫލުކުރެވެނީްއެފަދަްކަެމއްްކުަރްއވާފައިނުާވްކަމަށްްމިްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްގެްނގޮްސްނިންމާލުން.ްއެއީްއަުޅގަ

ްޝަރީޢަތުަގިއް ްއިސްލާމީ ްމީަގއި ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެންނޫންނަމަ ްހިނގަމުންދިޔައިރު. ްމަސައްކަތްަތއް ބިލުގެ

ްނުހޯއްދަވާ ްޚިޔާލުފުޅު ްކަހަލަ ްމިދަންނަވާ ްދިޔައީ ްމި ްޚިލާފުވެގެން ްކަންތައްަތކާ ނަޑއެޅިފަިއވާ ނޑަްށްކަ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ތީ

ނޑުްއެދެނީ،ްހަމަެއކަނިްމިްދަންނަވާްވާހަކަްފާހަގަކޮށްަލންްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތަކަްށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުގަ

ްބޭފުޅުންކޮެޅއްް ްޢިލްމުވެރިންގެ ްދީނީ ްހިނގަމުންދާއިރުގައި ްކޮމިޓީަގިއ ްއަލުން ްމަސައްކަތް ްބިުލގެ ްމި ްއެއީ އެދުނީ.

ްުޝކުރިްއޔާްހާޒިރުކުރަްއވަ ްގެންދެވުމަށް. ްކުިރއަްށ ްމަސަްއކަތް ްބިލުގެ ްިމ ްހޯަދއިގެން ްޚިޔާލު ްބޭުފޅުންގެ ްއެ ިއގެން،

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކުވން:ްހުޅުހެންވޭރުްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާ

ްބޮ ްމިހާ ްބިލުތައް ްމިކަހަލަ ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްޝުކުރިއްާޔ ްމިހާރު ްތަފްސީލުކުރަމުން ޑަށް

ްއެކަީށގެންާވް ްއެންމެ ްހުންނައިރުގައި ްއައިސްަފއި ްޙުކުމްތައް ްބައެއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފަށައިެގން ްކުރީއްސުރެ ގެންދަނީ

ްޙުކުމްތަކަށްް ްހުންނަ ްކުެރވިފައި ްކޯޓުތަކުން ްއަދި ްވާހަކަދައްކާ. ްފަރާތްތަކުން ްގިނަ ްކަމަށް ްނުލިބޭ ްތަފްސީލު ގޮތަށް

ްބެލީމަްވެސްްބަ ނޑުތަކަށް ްމިންގަ ްބައެއް ްހުންނަ ްޙުުކމްްގެނެއްސަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްތެރޭގައި ްޙުކުމްތަުކގެ ްއެ ލާއިރުަގއި

ްރައްޔިތުްނގެް ްބުނެފައިނުވާތީެވ، ްޤާނޫނުން ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްތަފްސީލު ްއޮންނަ ްޤާނޫނެއްަގއި ްނުވަތަ ްހުންނަ ބިލުގައި

ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބަލަނީ.ްދެންްްމަޖިލީހުން،ްޚާއްޞަކޮށް ްތަްފސީލުކުރެވޭތޯ ްބޮޑަށް ްވީހާވެސް ްބިލުތައް ްހަދާ ކޮމިޓީތަކުން

ްޙުކުމެއްް ްދީނުގެ ްނުވަތަ ްގޮަތކަްށ ްޚިލާފުވާ ްއަސްލަކާ ްއިސްލާމްދީނުެގ ްބިލުގައި ްމި ްޤަބޫލުކުރަްނ ްވެސް އަޅުަގނޑު
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ް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއެއީ ްރަނގަުޅކުރުމަީކ ްއެކަން ްނަމަ، ްއޮެވއްޖެ ްގޮތަކަށް ްކަމެއް.ްއޮޅުންއަރާ ްކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނުޑމެން

ްމިފަދަް ްކަމަްށ، ްމި ްއެަކއްަޗކީ، ްތަްއޔާުރވަމުންދޭ. ްއެބަ ްބިލެްއ ްދެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑު ްމަިއގަ އެހެންނަމަވެސް

ްދެްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއަށްފަހުގައި ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު. ްހަދާ ްއަދަބުދިނުމަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮތުން ްގުޅޭ ކުށްތަކާ

ްކޮމިޓީގަިއްއިޖުރާއަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްމަސައްކަތް ްއޭގެ ްބިލު. ްއިޖުރާއަތުގެ ްޖިނާޢީ ްއެއީ ނަޑއަަޅނީ. ްކަ ްމި ތްތައް

ްމަޖިލީހުންް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަވަސްކޮްށގެން ްބިލު ްގޯނާކުރުމުގެ ްޖިންސީ ްއެހެންނަމަވެސް ްހިނގަމުންދޭ. ްއެބަ ވެސް

މިންވަރުްއެންމެންނަށްްވެސްްއެބަްއެނގޭ.ްއަދިްއެކަމާްގުިޅގެްންްނިންމާފައިްމިްވަނީްމިކަންްރާއްޖޭަގއިްޢާއްމުވަމުންދާ

ކަންްހިނގާފައިވާްގޮތްްެވސްްއެބަްއެނޭގ.ްއެހެންވީމާ،ްއެަކންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްހުއްޓުޭވނީްޤާނޫނަކުންްކަމަށްްދެކޭް

ް ްއެކުލަވައިެލވިގެްނ ްޤާނޫނެއް ްދެކޭތީވެ، ްއެގޮތަށް ްބަޔަކު ްިގނަ ްނުވަތަ ްވިއްޔާ ްވަނީ ްމިްކަމަށް ްބައެއް ްދެން އަންނަނީ.

ްޤާނޫުން ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްހަދަންވީމަ ްޤާނޫނު ްމިންަގނޑުތަކަށް ްބޭރުގެ ްމިހާރު ްހެދޭއިރުަގއި ްޤާނޫނުތައް ކަހަލަ

ޑްރާފްޓުކޮށްފައިްފޮނުވަނީްހަމަްބޭރުްބަހުންްލިޔެފައިްއޮންނަްއެްއޗެއްްިދވެހިްބަހަށްްޓްރާންސްލޭޓުކޮށްލާފައިްފޮނުވަނީ.ް

ްމިދެންނެވި ްދެއްކީަމްްއެއީ ްވާަހކަ ްކުރާ ްަކންކަން ްގެނެސްގެން ްތަނަށް ްމި ްދަންނަބޭކަނލުން ްދެން ްގޮތް. ްއޮްނނަ ތަފާތު

ްޝަރީޢަތުގައިް ްއިސްލާމީ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްކަމަށް ްއެ ްހައިރާންޭވ ްުކޑަކޮށް އަޅުަގނޑު

ްައންގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތް ނޑައެޅިަފއިވާ ްކަ ްއެްއްކަންކަން ްކޮންމެވެސް ްަދުއލަތުގެ ްޓަކައި ދިނުމަށް

ްއިްސލާމުން.ްއެއްބަިއްމީހުންނަށްް ްޔަީޤންކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެނަކީްވެސް ްއެކަން މުއައްސަާސއަކުން

ްހަ ްވެދާނެ ްއެ ްމެރިޔަސް ްމީހަުކ ްކަމަށް. ްކަމެއް ްފައްކާ ްވަރަށް ްހަމަ ްވެދާނެ ްއޭތި ްެވސް ްކުރީމަ ްބަޣާވާތެއް މަްޙަރާމް

ްމެރީއޭ.ްއެީއް ްވީމަ،ްއޭނަ ްމީހެއް ްހުރި ްމަރަންޖެހިފައި ްހަމަ ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްދެން ްއަކީ ްކަމަކަށް.ްޭއނަ ްރަނަގޅު ވަރަށް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްހިނގައިިދޔަ ްސަރަހައްދުގައި ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްހުރި ްހިނގާފަިއ ްެއގޮތަށް ވެސް

ްވާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްޯގނާއާ ްޖިންސީ ްގޮްސްދަންނަވައިލާނަން ްފައިބައިގެން ްނަމާދުން ްމިސްކިތުން ްމީހަކު ހަކަދެެކވޭއިރު.

ްހަޅޭއްލަވަިއގަެނގެންް ްމީހުން ްބަޔަކު ްއިންދާ ްތަނެއްގައި ްމީހަުކ ްކުރީގައި ްތަންކޮޅެއް ްސަރަހައްދުެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކޮން ްމީހުންގެ ްއެ ްޙުކުމް؛ ްމީހާ. ްގެންދިޔަ ްއަތުލައިގަެނގެން ްފުލުހުން ްއެީކަގއި ްޢަމަލެއްްކުދިންތަކަކާ ްވިޔާނުދާ މެވެސް

ްޝަރީޢަތަށްް ްފަހުގައި ްތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ްފުލުހުން ްގެންގޮސް ްގެންދިަޔއީ. ްތުހުމަތުކުރެވިގެން ްފުލުހުންނަށް ްކަމަށް ކުރަނީ

ްއެހެންް ްހަމަ ްމީހާ ްއިން ްިއށީދެ ްގޮސް ްފައިބައިގެން ްަނމާދުން ްއަިއއިުރގައި ްޙުކުމް ްއޭގެ ްހުށަހެޅީމާ ްހުށަހެޅީ. މައްސަލަ

ްކޮންމެވެްސްްއިންދާ ްދޭތެރޭގައި ްމީހާއާ ްއެ ްއަިއސް ްކުދިންތަކެއް ްުޒވާްނ ްއުޅޭ ނުޑަގއި ްހިސާބުގަ ްއިންދާ ނިދިޖެހިފައި

ގޯސްްގޮތަކަށްްޢަމަލުކުރީްކަމަށްްނިންމައިްއެންމެްފަހުންްއެްކުދީންްއަރުވާލީ.ްއެކަމަށްްޓަކައިްފަހިވެްއިންްމީހާްއިންް

ް ްނިދިފަ. ްއިންދާ ްތަޞްބީހަިކޔަން ްވަނީ ްނެތް.ްކަމަށް ްމައްސަަލއެްއ ްެއއްވެްސ ްމީހާގެ ްެއ ްއާދޭ. ްއެބަ ްޙުުކމް ެއގޮތަށް

ްވަރަށްް ްހަމަ ްމީހަކު ްއައީ.ްއެއީ ްޙުކުމް ްކުދީންނަށް ނުޑގަިއްއުޅުނު ްހިސާބުގަ ްމިދެންނެވީ،ްއެ ްމީހުންނަށް ްތިބި ދުރުގައި

ްބެހުނީ ްމީހަކު ްމީހާއާ ްއެ ްއިްނދާ ްއިށީނދެލަިއގެން ްީރތިކޮށް ްޮގސް ްމަޑުމަޑުން ްއެހެންވީމާ،ްްރީތިކޮށް ްހަދާފަ. ކަމަށް
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ްއެހެްނވެގެްން ްލިޔަން. ްޤާނޫުނގައި ްއޮވޭ ްއެބަ ްއެނގޭވަރަށް ްރަނގަޅަށް ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްނުވަތަ ޤާޟީންނަށް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްޖެހެނީ. ްމި ްލިޔަން ްބޮޑަށް ްމިހާ ްތަފްީސލުކޮށް ްމިގޮތަށް ްބިލުތަކުގައި ްހަދާ ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ްބިލަ ްމި ްގޮތަށް ްަކނަޑއެޅުަމށްްމިދެންނެވި ްގޮތަކަށް ްވަކި ްކަންކަްނ ްހުރި ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްނުވަތަ ްޒިނޭ ކީ

ްރަްއޔިތުންް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކުށްތަކުްނ ްޖިންސީ ްޭބނުމަކީ ނޑު ްމަިއގަ ްމީގެ ްނޫން. ްބިެލއް ތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ

ްއަންހެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަިދ ްުޒވާނުންނާ ްާޚއްޞަކޮށް ްޓަކައި، ްކުޑަކުދިންނާްސަލާމަތްކުރުމަށް ްކަނބަލުންނާއި ން

ސަލާމަތްކުރުމަށްްޓަކައިްހެދޭްބިލެއް.ްމިއަދުްތިްބޭފުޅުންނަށްްއެގިަވޑަިއގަންނަނަވާނެްހުޅުމާލޭގައިްމަގުމަތިންްހިނގާފައިް

މަްރޭ،ްދިޔަްއަންހެންްުކއްޖަކުްގަދަްބާރުންްރޭޕުކޮށްފައިްެއކުއްޖާްއެއްަލއިލާފައިްދިަޔއީ.ްއެްުކްއޖާގެްަކއިވެީނގެްފުރަތަ

ްކޮށްފައިް ްއެކަން ްބުނަނީ ްކުރީ.ްީމހުން ްކަމެއް ްއެ ްދުވަހު ްައއި ްޖެހިގެން ްަބްއދަލުވެފައި،ްެއއާ ްެއކީަގއި ްފިރިމީހާއާ އަދި

ްކުއްޖާފަކީުރެގް ްއެ ްވަނީ. ްދަްއކާފައި ްވާހަކަ ްއެ ްގޮތަށް ްެއކި ްބަޔަކު ްއަެނއް ްބަެއކޭ. ްބަްނގާޅު ްދިރިއުޅޭ ްރާއްޖޭަގއި ވަނީ

ްެއކަ ްދިޔަީއ. ްހަޔާތް ްީމގަިއްމުޅި ްއިތުރަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްލިާޔއިރުަގއި ްއެހެންީވމާ،ްޤާނޫނެއް ްނެތް. ްގޮތެއް ްބެލޭނެ ން

ްކޮންމެް ްހީވާ ްކޮށްފާނެހެން ްކުްށ ްޖިންސީ ްވިއްޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްތަފްސީލުކުރާ ްގޮތަށް ްބޭނުންާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްބަން ްފަހަތުގަިއ ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްކެމެރާެއްއ. ްފަހަތުގައި ްމީހެއްގެ ްނުލިެޔވޭނެ.2ްްގާޅު ްގޮތަކަށެއް ްއެކަހަލަ މީހުން.

ްއަށްް ްކޮމިޓީ ްގެންދަވާަފއި، ްިވއްާޔ ްވަނީ ްކަމަށް ްަހމަނުޖެހޭ ްބިެލއް. ްއޮތް ްަކނޑަެއޅިފައި ްއުސޫލުތަެކއް އެހެންވީމާ،

ނޑުްއެކަންްޤަބޫެލއްްނުކުރަން.ްއަުޅގަ ނޑުމެންްމިްގެންގޮްސގެންްކޮމިޓީަގއިްރަނގަޅުކުރަްނވާްއެްއޗެްއްކުރަްނވީ.ްއަުޅގަ

މަޖިލީހުގައިްތިބެންވާނެްއިސްާލމްދީނުގެްއަސްލުތައްްއެނޭގަވރުގެްމީހުން.ްކޮންމެހެން،ްއެިކްދަންނަބޭކަލުންްއެކިްގޮތައްް

ްކަމަށްްބުނެިވފައި،ްއަެނއްބައިްމީހުންނަށްް ރަޢުޔުދޭްގޮތަށްްެއކަންްކުރާަކށްްކަމަކުނުދޭ.ްއެއްަބއިްމީހުންނަށްްއެއީްޒިނޭ

ްކުޑަތަންކޮް ްފިޤުހުްޒިނޭ ްއެހެްނވީމާ، ްއުޅޭ. ްެއބަ ްދަންނަބޭކަލުން ްބައެއް ްެނރޭ ްޙުކުމް ްއެހެން ްބުނެފައި، ްކަމަށް ޅެއް

ްމިކަްން ްކަންނޭނގެ ްގެނައިމަ ްގޮތަކަށް ްވާނެ ްހަތަރެއްޗެއް ްެއއްގޮަތކަށް،ްވާނެ ްކޮންމެވެސް ްވާހަކަަދއްަކއިގެން އެކަޑަީމއާ

ނޑުްާތީއދުކުރަނީްމިްދަންނަވާްގޮ ތަށް.ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްދަންނަބޭކަލުންލްމިފަހަރުްރައީސްްޔާމީންްރަނގަޅުވާނީ.ްއަުޅގަ

ްޕާީޓއަކުންް ްއެހެން ްައނެއްކާ ްފަހަރަކުން ްދެން ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްޕާޓީން ްޢަދާލަތު ްއޮތީ ްހޯއްދަވާފައި ލަފާ

ޅު،ްބިލުްރަނަގޅުްހޯއްދަވައިިފއްާޔްގޯްސވާނެްމީިތ.ްއެހެންވީމާ،ްެއްވާަހކަްދަްނނަވާލީ.ްައޅުަގނޑަށްްވެްސްހަމަްރަނގަ

ްގޮތަކަށްްބައްޓަްނކޮށްލަންްގެްނދިޔުން.ް

ް

ްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްޖިންީސް ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްފަހަކުން ްވަރަށް ްމަޖިލީހުން ްިމ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ްަރީއސުލްޖުމް ްބިލު ްކުުށގެ ްބިލާްގޯނާކުރުމުެގ ްމި ްއޮތީ ްމި ްފޮނުްއވައިަލއްވާަފއި ްއަނބުރާ ްތަސްދީޤުނުުކރައްަވއި ހޫރިއްޔާ

ްއޮތްްސިޓީް ްފޮުނވާފައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުޑްެވސް ްޓަަކއި.ްއަުޅގަ ްމަޖިީލހުންްވިސްނުމަށް ްމި ްއަލުން ްގޮތުން ބެހޭ
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ް ްހަމަ ްބިލަށް ްމި ްކަންތައްަތަކކީ ްފާހަގަކުރަްއވާ ްސިީޓގަިއ ްއެ ްގެންނަންޖެހޭނެްބެލިބެލުމުގައި ކޮންމެހެންވެސް

ްކުޑަކުދިންނަށްް ްބިލެއް، ްއަނިާޔގެ ްގެވެށި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއާދެ! ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް އިޞްލާޙުތަކެއް

ބިލުގެްތެރޭަގއިްވެސްްެއއ3ްްްޖިންސީްއަނިޔާކުރުުމގެްބިލެްއ،ްއަދިްހަމަެއއާެއކުަގއިްމިހާރުްމިްއޮތީްއެހެންްބިެލއް.ްމިް

ް ްބިލަކީްމާއްދާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްފާހަަގކުރެޭވ. ްހުރިކަން ްއެބަ ްކަންތަެކްއ ްގިނަ ްފުށުއަރާ ްމާއްާދާއ ްއަެނއް ާއއި

ްކަމަްށް ްބިލެއް ްގެންނަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެންވެސް ްިއޞްލާޙުތައް ްވިދާުޅވެފަިއވާ ްމި ްވިްސނާފައި ްއަލުން އަޅުަގނޑުމެން

ށްްވެސްްއެްމީހުންނަށްްލިބިފައިވާްަޙއްޤުތައްްފުރިހަމަްއަްށްއަޅުަގނޑުްވެސްްެދކެން.ްމިްބިލުގެްސަބަބުންްދެމަފިރިންނަ

ްދަންނަބޭކަލުންގެް ްވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްފާަހަގކުރެވޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކުރިަމތިވާކަން ްދަތިތައް އަދާކުރުމުަގއި

ްދަންނަ ްވާހަކަ ްފެންނަ ްޓަކައި ްނިންމުމަށް ްގޮތެއް ްދިރާސާކޮށް، ްއަލުން ްބިލު ްމި ްއެކު ނުޑްއިރުޝާދާ ްއަޅުގަ ވަމުން،

ްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މިްބިލަށްްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށްްފުރުޞަތަށްްއެދިވަޑައިގެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއަށްްހާޒިރުވެަވޑަިއގެންްތިއްބެވިްހުރިހާް

ްނިމުނީ. ްމި ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްމެންބަރުންނަށް ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްމ6ްްިއެހެންކަމުން ނިމުނީ.

ްގައި.1:32ްމައްސަލަިއގައިްވޯޓަށްްދެންނެުވންްއޮންނާނީް

ް

ްބިލާއިްޤަރާރުްްލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ.ްމަޖ7ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްއ7ްްަައއިޓަމު ްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭއަށް ްމަޖިލީހަށް ްދަނީ. ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއައިޓަުމެގްްޅުގަ ްމި ްޤަރާރު. ބިލާއި

ްދަށުންްކަމެއްްނެތް.

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްއަިއޓަމު ްތ8ްަޑާ ްކަމެއްްކުރިްނ ްއެފަދަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ްއިޞްލާުޙކުރުން. ްކުށެއް ްބިލެއް ޢާރުފުކުރެވިފައިވާ

ްއަދަކުްވެސްްނެތް.މި
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ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތިދާީޢްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުްންމަސައްކަތެއްްނެތް.އިބ9ްްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިޓަުމެގްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.މަސައްކަތް.ްމިްއަްނުނިމިްހުރ12ްިައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްއައިޓަމު ްްކޮމިީޓތަކުނ11ްްޑާ ްކަންކަން. ްހައިިސއްޔަތުންްް-11.1ހުށަހަޅާ ްވަކީލެްއގެ ްޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

1ްޢާއްމުްގަާވއިދުތަާކްބެހޭްޤާނޫނުގެްޖަދުވަލ2228/6ްްްނުްނަންބަރުްމަސައްކަތްކުރުުމގެްހުއްދަދިނުމުގެްަގވާއިދު؛ްޤާނޫ

ްއިޞްލާޙުް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްރިޯޕޓް. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްަވއި ްކޮމިޓީން ްގަާވއިދު ްގޮތުން ްބެހޭ ްހިމެނުމާ ގައި

ް ްއެއްެވްސްއ2214ްިފެބްރުއަރ27ްްީހުށަހެޅުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްފޮނުވުނު.ްމި ްމެންބަރުންނަށް ްލިބިފަެއއްނުވޭ.ްަގއި ޞްލާޙެއް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނައިފަރު ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިޓީެގ ްގަާވއިދު ްހުށަހަޅައިދެްއވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު މި

ްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްޢިް ްމަސަްއކަތްކުރުމުެގްޝުކުރިއްޔާ ްހައިިސއްޔަތުން ްވަކީލެްއގެ ްޤާނޫނީ ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ްއާދެ! ްަރއީސް. އްޒަތްތެރި

ަގއިްހިމެނުމާްބެހ1ްްޭޢާއްމުްގަާވއިދުތަކާްބެހޭްޤާނޫނުގެްަޖދުވަލ2228/6ްްްހުއްދަދިނުމުގެްަގވާއިުދ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްދިާރސާކުރަްއވަިއ،ްމައްސަލަ ްކޮމިޓީން ްަގވާއިދު ްއާދެ!ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްގޮތުން ްދަންނަާވލަނީ. ްމި ްރިޕޯޓު ްގޮތުގެ ނިްނމި

ްވަކީެލއްެގް ްޤާނޫނީ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްގަާވއިދަކީ ްހުްއދަދިނުމުގެ ްމަސައްކަތްކުރުމުގެ ްހައިސިްއަޔތުން ްވަކީލެްއގެ ޤާނޫނީ
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ނޑުތަް ްމިންގަ ްބަލާނެ ްހުއްދަދިނުމުގައި ްއެކަމުގެ ްމީހުންނަށް ްމަަސއްކަތްުކރާ ނަޑއެޅުުމގެްހައިސިއްޔަތުން ްކަ ކެއް

ް ްނަންބަރު ްޤާޫނނު ްިމގަާވއިދު 2228/6ްްގަާވއިދެއް. ްޖަދުވަލް ްާޤނޫނުގައި ްބެހޭ ްަގވާއިދުތަކާ ަގއ1ްްިޢާއްމު

ވަނަްައހަރު.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނ2211ްްީމެއ5ްްިހިމަނައިދިނުމަށްްއެދިްއެޓަރނީްޖެނެރަލްްއޮފީހުންްފޮނުވާފައިްވަނީް

ްމަް ްހައިިސއްޔަތުން ްވަކީެލއްގެ ްފެއްޓީ ްކޮމިޓީން ްގަާވއިދު ްމަަސއްކަތް ްަގވާއިުދގައި ްހުއްދަދިނުމުގެ 26ްސައްކަތްކުރުުމގެ

2211ްޑިސެމްބަރް ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްބޭްއުވނު 2211ްްަގއި ްގަާވއިދުގ19ްްެވަަންއަހަރުގެ ްއާދެ!ްމި ްބައްދަުލވުމުަގއި. ވަނަ

ްއޮފީހު ްޖެނެރަލް ްއެޓަރނީ ްގެންދިޔުމުަގއި ްކުރިޔަްށ ްކޮމިޓީން ްޖެނެރަލްެގްމަސައްކަތް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްބޭފުޅުންނާއި ގެ

ްމަސަްއކަތްް ްގަވާއިުދގެ ްއެުކ،ްމި ްއިޞްލާޙުތަކާ ްގެންނެވި ްކޮމިޓީން ްއަދި ްހޯދާފައިވޭ. ްލަފާ ްބޭފުޅުންގެ ްފަންނީ އޮފީހުގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 2228/6ްްފުރިހަމަކޮށް، ްޖަދުވަލް ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްގަާވއިުދތަކާ 1ްްޢާއްމު ްހިމެނުމަށްފަހު، އެްގައި

ް ްޖަދުވަލް 2ްޤާނޫނުގެ ްޖަދުވަލުނ6ްްްގެ ްއެ ްގަވާއިދު ްބެހޭ ްަވކީލުންނާ ްަވކާލާތުކުރާ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްނަންބަރުގައިވާ ަވނަ

ް 25ްްއުނިކުރުމަށް 2213ްްޑިސެމްބަރ ްދައުުރެގ ްމި ްކޮމިޓީެގ ްމި ްބޭްއުވނު ްުދވަހު ްަބއްދަލުވުމަށ15ްްްވަނަ ވަނަ

ް ްިއއްތިފާޤުން ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޓީެގްވަަޑއިގެންެނވި ްދިރާސާކުރުމަށް ްގަާވއިދު ްޭބއްވުނު.4ްްނިންމެވި.ްމި ބައްދަލުވުމެއް

ް ްގާތްަގނޑަކަށް ްބައްދަލުވުންތަކުަގއި 2ްްމި ްިމ15ްްގަިޑއިރާއި ްމިހާރުވެސް ްގަވާއިދަކީ ްހޭދަކޮށްފައިވޭ.ްއާދެ!ްމި މިނެޓު

ް ްަޝކުވާަތކެްއ ްގިނަ ްވަަރށް ްސަބަބުން ްލަސްވުުމގެ ްނިންމުން ްގޮތެއް ްލިބެމުންދާްމަޖިލީހުން ްފަރާތްފަރާތުން ެއިކ

ްވެސްް ްފަރާތްޕުޅުން ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ ްދައުލަތުގެ ްއަވަްސކޮށްދެްއވުމަށް ްގަާވއިދު ްމި ްއާދެ! ގަާވއިދެއް.

ްއެހެންވީާމ،ް ްނިންމުން. ްނިންމާފައިވާ ްމިހާރު ްކޮމިޓީން ްަގާވިއދު ްދަންނަވާލީ ްމި ްއެެހންވީމާ، އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވޭ.

ނޑުްއެދޭްއެދުެމއްްމަޖިލީހުގެްތަޅު މުންްމިްގަވާިއދާްބެހޭްގޮތުންްވީހާވެސްްައަވހަކަށްްގޮތެއްްނިންމަަވއިދެްއުވމަކީްއަުޅގަ

ނޑުގެްވާހަކަޮކުޅްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްކަމަށްްވާތީްމިްވާހަކަްދަންނަާވލަމުންްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަ ްއަދި ްމުޤައްރިާރ ްކޮމިީޓގެ ްގަާވއިދު ްބަހުސްކުރުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްޝުކުުރދަންނަވަން. ްމ1ްްިރުންނަށް ގަިޑއިރު

ްފުވައްމުލަކުް ްހުޅުވާލަން. ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްފުރުޞަތަށް ނޑު ްއަުޅގަ އޮތީ.

ްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން.ް

ް

ްސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙައުތުރުްދާއިރާފުވައްމުލަކުް

`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްދެންމެްމިްރިޕޯޓްްހުށަހަޅުއްވަމުންްގަާވއިދުްކޮމިޓީގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ްގަާވއި ްބޭނުންތެރި ްވަރަށް ްގަާވއިަދކީ ްމި ްފަަދއިން، ްފާހަަގުކރެއްވި ްއެ ްވެސް ްވެސްްމުޤައްރިރު ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ެދއް

ދެކެން.ްއާދެ!ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެްފަދައިންްރާއްޖޭގައިްެއންމެްގިނައިންްޕްރޮފެޝަނަލްްއެއްްދާއިާރއެްއަގއިްތަޢުލީމީް
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ްެއް ްއާދެ! ްބޭފުޅުންނަކީ. ްމަަސއްކަތްކުަރްއާވ ްގޮތުން ްވަކީލުންެގ ްޤާނޫނީ ްދާއިރާެއއް ްމަސައްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅުން

ްއިްންްބޭފުޅުންނާ ްމީޑިޔާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެސޯިސއޭޝަނުން ްބާ ްރާއްޖޭގެ ްނެތުމުން،ްމިހާރު ްހެދިފައި ްޤާނޫނެއް ބެހޭ

ްޤާނޫެނއްް ްއާދެ! ްފޮނުްއަވއިދެްއވާފަ. ްއޮފީހަށް ްއޭޖީ ްވަނީ ްެއ ްޑްރާފްުޓކުރަްއވަިއ ްބިލެއް ްބެޭހ ްކަމާ ްގޮތުން އެނގިފަިއވާ

އިދެއްްޮއވެމެ،ްއެްގަާވއިދަށްްޢަމަލުކުރައްވަުމންގެންދެވި.ްއެހެންނަމަވެސްްވުޖޫދަށްްއައުމުގެްކުރިްނވެސްްމިކަމާްބެހޭްގަވާ

ްބެހޭް ްގަާވއިދުތަކާ ްޢާއްމު ްަގވާިއދު ްމި ްނުވާީތވެ، ްަގާވއިދަކަށް ްއޮތް ްގޮތަކަށް ްފެތޭ ްޒަާމނަށް ްމި ްމުޅިން ްަގާވއިދަކީ އެ

ް ްހިމަނުއ2228/6ްްްޤާނޫނުގެ؛ްއާދެ،ްއެއީ ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ްަގވާއިދުތަކާ ްިމްޢާއްމު ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްއެދި ވައިެދއްވުަމށް

ްފަހުންް ްއެންމެ ްމަޝްވަރާކުެރވި، ްކޮމިޓީގައި ްބެހޭ ްކަމާ ްމަތިން ްފަހަރު ްއެކި ްތަފާތު ްގޮުތން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްއާދެ، އޮތީ.

ް ްަޖދުވަލު ްޤާނޫުނގެ ްބެހޭ ްގަާވއިދުތަކާ ްޢާއްމު ްއޮީތ ްމި ްހުށަހަުޅއ1ްނިންމަވާފައި ްއެދި ްހިމަނުއްަވއިދެްއވުމަށް ވާފަ.ްަގއި

ްގަވާއިެދއް.ްެއީއް ްމުހިއްމު ްަވރަށް ްގަާވއިދަކީ ްމި ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއެކުެލވިގެްނވާ؛13ްްއާދެ،ްައޅުަގނޑަށް މާއްދާ

ްޤާނޫނީް ްބޭފުޅުން ްމި ްއޮތް. ްއެބަ ްގަވާއިުދަގއި ްހުްއދަދިނުމުގެ ްމަސައްކަތްކުރުމުގެ ްހައިސިްއަޔތުން ްވަކީލުންގެ ޤާނޫނީ

ަރއްވަންޖެހޭނެްހުަވޔާއިްއަދިްެއކަމާްގުޭޅްގޮތުންްއެްބޭފުޅުންްއިޤުރާރުވާންޖެހޭްއިޤުރާުރެގްވަކީެލއްެގްހައިިސއްޔަތުންްކު

ްޤާނޫނީް ްބޭފުޅުން ްއެ ްުކރުކޮށް، ްއެހެންނަމަވެސް ްތަފުސީލުކޮށް، ްވަރަށް ްއޮތް ްއެބަ ްެވސް ްޭއގެއިތުރުން ްއަދި ކޮޕީއަކާ

ްަފރާތްކުގެ ްއެދޭ ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްަހއިިސއްޔަތުން ްމިންގަޑުަތއްްްވަކީެލއްގެ ްަޤބޫލުކުރައްވާެނ ްފާސް ތަޢުލީމީ

ްހައިިސއްޔަތުްނ،ް ްމެންބަރެއްގެ ްމަަސއްކަްތކުރި ްކޮމިޓީގައި ްމި ްއެދެނީ ްވެސް ނަޑއަުޅއްވާފަ.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑު ކަ

ްހު ްއެބަ ްވެސް ްގިނައިން ްކިތަންމެ ްއަދި ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމުހިއްމުކަމުން ްގަވާއިުދގެ ިރ.ްމި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްބިލު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްއެ ްގޮއްސަ ްއޮފީހަށް ްއޭ.ޖީ ްއަދި ްބިލު ްބެހޭ ްކަމާ ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްފެންނާތީވެ،ް ްކަމަށް ްަނގައިފާނެ ްމުއްދަތެއް ްދިގު ްއެކަށީގެްނވާ ްހަމަ ްވެގެންދިއުމަށް ްހުށަހެޅިގެން،ްޤާނޫނަކަށް މަޖިލީހަށް

ބެހޭްޤާނޫނުގައިްހިމަނުއްވަިއދެއްވުމަށްްއެދިްއެންމެހައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްމިްގަވާއިދުްޢާއްމުްގަާވއިދުތަާކް

ްތާއީދުކޮށްދެްއވުން.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުމާފަންނުްއުތު

ްއައްސަލްމްޢަލަިއކު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަނެްއާކވެްސްޝުކުރިއްާޔ ްލިބިގެން ްާބރު ްޤާނޫނީ ްަގވާއިދު ްމި ްއާދެ މް.

ްތަޢުލީމުް ްމަތީ ްއިން ްދާއިރާ ްޤާނޫނީ ްތަޢުލީމު، ްމަތީ ްތެެރއިން ްވަކީލުންގެ ްޤާނޫނީ ްމިހާރު ްއައުމަީކ ވުޖޫދަށް

ްއަނެއްކާް ްމަޑުެޖހުމަށް ްމަޑުޖެހިފަިއވާ ްލައިސަންސްދިނުމުގައި ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބވި ްވަގުީތްހާސިލުކުރައްވާަފއި ވެސް

ނޑުްދެކެނީ.ްމިފަދައިންްގަވާއިެދއްްހަމައެކަނިްއޮތުމަކީް ގޮތުންްނަމަވެސްްހައްލެއްްލިބިގެންދާނެްކަމެއްގެްގޮުތަގއިްައޅުގަ

ްޤާނޫނީް ްައވަހަކަށް ްވީހާވެްސ ްއެހެންވީާމ، ްނުދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ްގޮތުަގއި ްކަމެްއގެ ްލިޭބނެ ްހައްެލއް ްދާއިމީ މިކަމަށް

ްބިލެ ްބެހޭ ްގޮުތގަިއްވަކީލުންނާ ްކަމެއްެގ ްމުހިއްމު ްއެީއ ްހެދުން، ްޤާނޫނަކަށް ްފާސްޮކށް ްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އް
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ްއަޅުަގނޑުް ްގޮުތގައި ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެނެއް ްއުފެދިގެންދިއުަމކީ ްެއޯސސިއޭޝަނެއް ްބާ ްދެކެން. އަޅުަގނޑު

ްޖެނެރަ ްއެޓަރނީ ްނޫނިްއޔާ ްމަތީގަިއ، ްއެންެމ ްސަރުކާުރގައި ްެރގިއުލޭުޓކޮށް،ްދެކެނީ. ްވަކީލުން ްއަތްޕުޅުމަތީަގއި ލްގެ

ްދުނިޔޭެގް ްއެީއ ްއަދި ްނުެދކެން. ްައޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްޮގތް ްރަނަގޅު ްއެންމެ ްއެީއ ްއޮތުމަީކ ްބާރު ހުއްދަދިނުމުގެ

ްތަންތަނުންް ްފަދަ ްކައުންސިލް ްބާ ްނޫނިއްޔާ ްެއސޯސިއޭޝަން ްބާ ްނޫން. ްވެސް ްގޮތެއް ްކުރާ ްއެކަން ތަހުޒީބުތަކުަގއި

ްއުސޫލުންްވަކީ ްހަދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްެރގިއުލޭުޓކޮށް ްކަްނތައްތައް ްަވކީލުން ްހަމައެއާެއކު ްައދި ްލައިސަންސްދީ ލުންނަށް

ްއޮްތް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްުކރީގައި ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކުރެވެންޖެހޭނެ މިކަން

ްކުށެއް ްކޮންމެ ްވަކީލަުކ ްޤާނޫނީ ްވެސް ްޙައްޤުްގޮތުން ްއެ ްޓަކައި ްބަރީޢަވުމަށް ްކުށުން ްވެސް ްމީހާ ްތުހުމަތެއްަގއިވާ ގެ

ލިބިގެންވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްެއްޙައްޤުްނިުގޅަިއގަނެ،ްވަރަށްްގިނަްބޮޑެތިްދަުޢވާތައްްއެިކއެިކްމީހުންގެްމައްޗަށްްއުފުލި،ް

ުޅަގނޑުމެންްދެކެފައިޭވ.ްހަމަްއެާއއެުކގަިއްއެްއވެސްްދަޢުވާްއުފުލުނުްމީހަކަށްްއެްޙައްޤުްެދވިފައިުނވާްދުވަހެއްްވެސްްއަ

ްއޮންނާނީް ްއޭރު ްޑިފެންސުން، ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްެދކުނިން ްގާތުން ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްލިބިދިންއިުރގައި ްޙައްޤު އެ

ްދެކުނިން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްގޮްތ ްކުރަމުންދިޔަ ްއެކަން ްގޮތުަގއި. ްއެކައްެޗއްގެ ްފުލުހުން ްޑިފެންސާިއ ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްއޮފްްގަ ްމިނިސްޓްރީ ްގަާވއިދެއް.ްހެދުނުއިުރަގިއްހަމައެކަނި ްހެދުނު ްބާވަތައް ްހެދުނު،ްމި ްގޮތަަކށް ްުކއްލި ްއޭރު ާވއިދެއް

ޑިފެންސަށްްވަކީލަކުްދިަޔއިމާ،ްމީހެއްގެްލޯޔަރެްއގެްގޮތުަގއިްދިޔައިމާްއެްމީހާްއަށްްއެްލިޔުންްވެސްްދޭްގޮތަކަށްްނޫންް

ށްްަވއްދާފައިްދައްކާލަންެޖހެނީްއެްލިޔުން.ްމީއޭްގަވާއިދަކީ.ްއެްގަާވއިދުަގއިްއޮންނަނީްހަމަޖެހިފައިްއޮންނަނީ.ްކޮޓަރިއަކަ

ހަމައެކަނިްމުަވއްކިލާިއްަވކީލާްދެއްކެވޭެންވާހަަކްައކީްފީާއްެބހޭްވާހަކަ.ްއިތުރުްއެްއވެސްްާވހަކައެްއްނުދެއްކޭނެްކަމަށް.ް

ްވަރަް ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހާލަތުގައި ްއިހަކަށްދުވަުހެގްމި ްދާދި ްއެއީ ްއޮީތ. ްމި ްޤައުމު ްފަހަތުގައި ށް

ްސްޕީޑުަގއި،ްބަަރވެިލް ްހަލުވި ްސްޕީޑުަގއި،ްައޅުަގނޑުމެން ްބާރު ްދަންނަވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްވަރަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަ

ވަަނ2214ްްރުނުގެްވަނަްގ21ްަސްޕީޑުންްނެއްޓިްހަލުވިްސްީޕޑުަގއިްމަސައްކަްތކޮށްގެންްޫނނިއްޔާްައޅުަގނޑުމެންނަށްް

ްައވަހަކަށްް ްދެކެނީ.ްއެެހންވީމާ،ްވީހާެވސް ްައޅުަގނޑު ްކަމުގައި ްނެތް ްގޮެތއް ްާސބިތުކުރެވޭނެ ްފައިތިލަ ްހަމައިގައި އަހަރާ

ނަޑއެިޅ،ް އަޅުަގނޑުމެންްަވކީލުންނާްބެހޭ،ްނޫނިއްޔާްޤާނޫނީްވަކީލުންަނށްްހުއްދަދިނުމާްބެހޭ،ްބާްއެސޯސިއޭޝަނެއްްކަ

ްބާ ްޤާނޫނީ ްއަިދްއެކަމުެގ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކޮްނމެހެނެއް ްހަދަން ްތެޭރަގއި ްފުރުަޞތެއްގެ ްައވަސް ްގޮެތއް ްލިބިދެވޭނެ ރު

ްކަންބޮޑުޭވ،ްސުޕްރީމްްކޯޓުން؛ްމިފަދަްހުރިހާްގަވާއިދުތަކެްއްއޮންނައިރުްވެސްްސުޕްރީމްް އަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްބޮޑަށް

ްވަކީލުްނގެ ްހަަދއިގެން ްގަާވއިދެއް ްާޚއްޞަ ްވަކިން ްއަދި ްއެަބްްކޯޓުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބަންދުކުރުމުެގްމަސައްކަތް އަނގަ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްނޫން. ްފަާރތެއް ްހުއްދަދެވޭ ްއެ ްރެގިއުލޭޓުކޮށް، ްވަކީލުން ްޤާނޫނީ ްކޯޓަކީ ްސުޕްރީމް ކުރަމުންދޭ.

ނޑުމެއްގެްެތރޭގައިްއޮތްްސުޕްރީމް ނޑަެއޅިެގންްޚިލާފަށް،ްމިްރާއްޖޭގެްޖުޑިޝަލްްހަޔާތްްކެ ކޯޓުންްްޤާނޫނުއަސާސީއާްކަ

ްދުނިޔެް ްމުޅި ްއިތުރުން ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްކަންބޮުޑވުން ްމިަކމުގެ ްއަދި ްކަންބޮޑުވޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރަމުންދާތީވެ އެކަން

ްޮބުޑް ްފާޅުކަން ްވަރަށް ްރިޕޯުޓގައި ްރެޕަޓުއާގެ ްސްޕެޝަލް ްއދ.ގެ ްފެންވަުރގައި. ްއދ.ގެ ްފާހަަގކުރޭ، ްވެސް އިން
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ްމިކަ ްތަފުސީލުޮކށް ްވަރަްށ ްކަމެްއްގޮތެްއގަިއ ްބާރުލިިބގެންާވ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްބަޔާންކޮށްަފއިޭވ، ން

ްއެހެންވީމާ،ް ްކުރުމަކީ. ްމިކަން ްބާތިލުކޮށް، ްހުއްދަ ްހުްއދަދީ، ްރެިގއުލޭޓުކޮށް، ްކަންކަން ްވަކީލުންގެ ްޤާނޫނީ ނޫންކަން

ްކަ ްމި ްކޯޓުން ްސުްޕރީމް ްއުޅޭ ްނެއްޓިގެން ްބޭރުން ްޙުދޫދުގެ ްޤާނޫނީ ްވަގުތުންްއަބަދުވެސް ްމި ްކުރަމުންދާދިއުން ންތައްތައް

ްއަުޑއުފުލުމަށްް ްކަމުގައި ްމި ްވެސް ްވަކީލުން ްޤާނޫނީ ްއަދި ްވެްސްޮގވާލަން. ްކޯޓަށް ްސުްޕރީމް ްުހއްޓާލުމަށް ްވަގުތަށް މި

ްބިރުންކަން.ް ްމަޑުޖެހިފައި ްމިތިބެނީ ްވަކީލުން ްޤާނޫނީ ްގިަނ ްއެނގޭ ނޑުމެނަށް ްައޅުގަ ްޮގވާލަން. އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްންއެހެން ްއަުޅގަ ްޙައްޤުގައި ްވެްސ ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްަރނގަޅު ްބައެއް ްއަދި ްޙައްޤުގައި ްަވކީލުންެގ ްއެ ނަމަވެސް

ނޑުމެންނާް ްއަޅުގަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަރުވަން. ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްޔަޤީންކަން ްވާހަކަ، ްދެމިތިބޭނެ އަޑުފުލުމުަގއި

ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ްތިބީމަ ްހޯދިގެންދާނެކަމުގެްްއެުކގައި ްފަރާތުން ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްޙައްޤުތައް ވެސް

ނޑުްއަުރވަްނ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް. ްޔަޤީންކަންްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެދިވަޑަިއަގތް ްފުރުޞަތަށް ްވާހަކަފުޅުދެއްެކުވމަށް ްރިޕޯޓަށް ތުއަރުވަިއްމި

ކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަންްމިްހިސާބުންްނިމުނީ.ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްް-11ނިމުނީ.ްއެހެންކަމުން،ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ނޑުމެންްދާނީްގަާވއިދުަގއިްައޅުަގނޑުމެންްޢަމަލުކުރަމުންްގެންދާްއުސޫލުގެްމަތީނ12ްްް ްަގއި.1:32ްއަށްްއަުޅގަ

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއެޖެންޑާ 13ްއައިޓަމު ްއެ، ްއެހެންކަމުން،ްއިުތރު ްނެތް. ްމަސައްކަތެއް ްދަށުން ްއައިޓަމުގެ ްމި ްމަސައްކަތް. ހެން

ް ްއެޖެންާޑގެ 12ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނިމުނީ. ްމި ްމިހާރު ްއައިޓަެމއް ްހުރިހާ ްއެހެން ްފިަޔވައި ްައއިޓަމު ަވަނ12ްްވަނަ

ްއަ ްދާނީ ްއައިޓަމަށް ނޑު ްބަލައިާލއިރު،1:32ްޅުގަ ްމަސައްކަތްތަކަށް ްނިންމަވާފައިވާ ްޮކމިޓީތަކުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ަގއި.

ނަޑށްްލިބިފަ.ްއަދިްޢިްއޒަތްތެރިް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްބިލުގެްރިޯޕޓާއިްމަނީްލޯންޑްރިންްބިލުެގްރިޕޯޓުްމިހާރުްވަނީްއަުޅގަ

ް ްހުށަހެޅުމުގެ ްިއޞްލާޙު ްފޮނުވައި، ްބިލަކަށްްމެންބަރުންނަށް ްއެްއވެސް ްމިއިން ްއަުރވާފަ. ްވަނީ ްވެސް ފުރުޞަތު

ްތާރީެޚްއް ްާތވަލްކުރާނެ ްމަޖިލީހުގައި ްރިޕޯޓު ްބިލުގެ ްދެ ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްހުށަހެޅިފަެއއްނުވޭ. އިޞްލާޙެއް

ް ްހިސާބުން ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެޖ1:32ެއިޢުލާންކުރާނަން. ނޑާލަން، ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްަހމައަށް ންޑާަގިއާވްއާ

 . الم عليكنوالس  މަސައްކަތްތައްްނިމިފަިއވުމާްެއކު.ް
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ް]އަށ13:32ްްްއިްނ12:25ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންދާއިރު ްކުިރއަށް ްފަަށއިގެން ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުސޫލުގެްް`. ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ

ްއެޖެ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްމަތީން ްއެްް-12ްއައިޓަމުންޑާ ްވޯޓަށް ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްވޯޓަްށ6ްްހުމަށް ކަމަކަށް

ްދެންނެވުންްމިއަދުްއެބަްއޮތް.ްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްއިށީނދެަވޑަިއގެން،ްާކޑުކޮޅުަތއްްޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް

ްޖައްަސވައިެދްއވުމަށްް ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަކައި ްވޯޓުެނުގމަށް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްފުރުޞަތުއަުރވަން. އަޅުަގނުޑ

ްއިށީނދެވަަޑިއގެންް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްއެދެން! ްއަރިހުން އަމީންޢާއްމު

ްދަންނަވަ ްޗެކުކޮށްެލއްވުމަްށ ްދަންނަވަނީްކާޑުކޮޅުަތއް ްމި ްވޯޓަށް ްުފރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ން.

ް ްނަންބަރު 2228/6ްޤާނޫނު ،ް ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްގަާވއިދުތަކާ 1ްްޢާއްމު ްގަާވއިދުތަކަްށ2ްްައދި ގަިއވާ

ްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއވަިއްނި ްގަާވއިދު ްގޮތުން ންމެވިްގޮތަށްްފާސްކުެރްއވުމާްޢަމަލުކުރުމުގެްމުއްދަތުްއިތުުރކުރުމާްގުޅޭ

ްމެދު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަަކށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

49ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

46ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވާ:ވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެއްް
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 46ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .24ް ްޖުމްލަ ްޤާނޫނ46ްު. ްއެހެންކަމުން، .

ް 2228/6ްްނަންބަރު ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްަގވާއިދުތަކާ 1ްްޢާއްމު ްޢަމަލުކުރުމުެގ2ްްއަދި ްގަާވއިދުތަކަށް ގަިއވާ

އްދަތުްއިތުރުކުރުމާްގުޅޭްޮގތުންްގަވާއިދުްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއވައިްނިންމެވިްގޮތްްމަޖިލީހުންްފާސްވެއްޖެ.ްމިގޮތަށްްމު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއެކު، 2228/6ްްފާސްވުމާ ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްގަވާއިދުތަކާ 1ްްޢާއްމު ގަިއވ2ްްާއަދި

ވަނަްއަހަރުެގްއެޕްރީްލ2215ްްިއްަގވާއިދުަތކަށްްޢަމަލުކުރުމުގެްުމއްދަތުްގަާވއިދުތަުކގެްތެެރއިންްރިޕޯުޓްަގއިާވްއެންމެހަ

ްނަންބަރުް ްޤާނޫނު ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްފާސްވީ. ްމަޖިލީހުން ްއިތުރުކުރުމަށް ްނިޔަލަށް މަހުގެ

ނޑިޔާރުންގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެްބިލު،ްކޮމިޓީންްނ2212/13ްްި ންމެވިްގޮތަށްްފާސްކުެރްއވުމާްިދވެހިރާއްޖޭގެްފަ

ްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަްށްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

49ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވާ:ވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެއްް
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 34ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .18ް ްޖުމްލަ ްޤާނޫނ34ްު. ްއެހެންކަމުން، .

ް ްގޮތަްށ2212/13ްްނަންބަރު ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު، ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްފާ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްވަީނ ްމި ްދެން ްކުރިމަތީގައި ްއަޅުަގނޑުމެން 94/6ްސްވެއްޖެ. ްދީނީް، ްރައްޔިތުްނގެ ދިވެހި

އެއްަބއިވަންަތކަންްހިމާޔަތްކުުރމުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާުޙގެނަުއމުގެްބިލު.ްމިްބިލުްކޮމިޓީންްނިންމެވިްރިޕޯޓަށްްމަޖިލީހުގެް

ް ްހ83ްުގަާވއިދުެގ ްދަށުން ް)ނ(ެގ ްމާއްާދގެ ްމަޖިލީހަށްްވަނަ ްއިޞްލާޙު ްއެ ްއޮތް. ްއެބަ ްއިޞްލާޙެްއ ށަހެޅިފައިވާ

ްއިްއވަވާލަެދއްވުމަށްްއަމީންޢާްއމުގެްއަރިހުންްއެދެން.

ް
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ް

 ްވުން:އިްއވެްްއިދާރީްމޭޒުން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްިއސްދޫ ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ްމެން ްޤާނޫނުގެ ްއިޞްލާޙު. ްތާއިދުކުރައްވާފަިއވާ ްއިބްރާހީމް ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު 4ްްބަރު ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނ6ްްަވަަނ

ްއަްށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްދީންތަކުެގްފޮތްތައް ްފިޔަވަިއްއެހެން ްއިތުރުކުރުމަށް.ް"އިސްލާމްދީން ްފަހަތަށްްނަންބަރެއް ނަންބަރުގެ

ްއިޝްތިހާރުކު ްފޮތްތައް ްފަދަ ްއެ ްބޭްއވުމާއިްގެނައުމާއި ްމަޢުރަޒުތައް ްފޮތްތަކުގެ ްފަދަ ްއެ ްދެއްކުމާއި ްދިވެހިންނަށް ރުމާއި

ްވިްއކުމާއިްދިނުމާއިްދިވެހިާރްއޖޭގައިްޢާއްމުކޮށްްފެންނަްގޮަތށްްގެންގުޅުން".

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަން.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

49ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

27ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

28ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްބޭނ39ުވޯޓުަގއި ްފާސްވުމަްށ ްއަދަދު. ްޖުމްލ22ަްންވާ .ް39ް މިްް،އެހެންކަމުން.

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްދަްނނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު ްފާސްެވއްޖެ. ްދީީނ94/6ްްއިޞްލާޙު ދިވެހިަރއްޔިތުންގެ

ްހިމާ ްކޮމިޓީއެއްަބއިވަންަތކަށް ްބިލު ްއިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ްޤާނޫނަށް ްނިންމެވިްޔަތްކުުރމުގެ ްމަޖިލީްން ްގޮތަށް ދެންމެްހުން

ްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ްްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަންަނވާްގެންނެވިްއިޞްލާޙާްއެކުްފާްސކުރުމާ

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

49ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

33ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްގޮތަކަށްްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 33ްވޯޓުަގއި ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .ް ްޖ17ުއަދަދު .ް ްއެހެންކަމުނ33ްމްލަ ޤާނޫނުްް،.

ް ްހިމ94/6ްާނަންބަރު ްއެއްަބއިވަންތަަކށް ްދީނީ ްއިޞްލާޙުގެނަްިދވެހިރަްއިޔތުންގެ ްޤާނޫނަށް ްބިލުްޔަތްކުރުމުގެ އުމުގެ

ްނިންމެވިކޮމިޓީ ްއިޞްލާޙާްގޮތަށްްން ްގެންނެވި ްމިހާްމަޖިލީހުން ްއަޅުަގނޑު ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްފާސްވެއްޖެ. ރުްއެކު

ްވިލުފުށީް ްދަންނަވަނީ ްމި ްރިޔާޟުދާއިރާްވޯޓަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނަންބަރުްްގެ ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ރަޝީދު

ްމުސާރަރަީއސުލްޖުމްހޫރިއ2229/11ްް ްނައިުބގެ ްަރއީސުމްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއާއި ްބެހޭްްޔާ ްއިނާޔަތްތަކާ ްެއހެނިހެން އާއި

ްއިޞްލާޙު ްބަލައިގަތުމާްގެނައުމުގެްޤާނޫނަށް ްމަޖިލީހުން ްފެނިވަޑައިގަންނަވާްްބިލު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު

ްދެްއވުމަށް.ގޮތަކަށްްވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރަޝީދުްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްްއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެޅު

ް

49ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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21ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 47ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .24ް ްޖުމްލަ ްވިލުފުށީް،ްއެހެންކަމުން.47ް.

ްޢި ްރިޔާޟުދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްޤާނޫނުްނަންބަރުްްއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ2229/11ްްރަޝީދު

ްމުސާރަ ްނައިބުގެ ްަރއީސުމްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްްއާއި ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްއެހެނިހެން ްއިޞްލާޙުާއއި ްބިުލްޤާނޫނަށް ގެަނއުމުގެ

ްފާސްވެއްޖެ.ްިމގޮތަ ްބަލައިގަތުމަށް ްފާސްވުމާމަޖިލީހުން ްަގވާއިުދގަިއވާްށް ްމަޖިލީހުގެ ްބިލުްެއކު ްމި ްމަތިން ދާނީްްގޮތުގެ

ްކޮމިޓީް ްސަލާމަތުގެ ްިވލުފުށީއަށްްޤައުމީ ްއެހެންނަމަވެސް ްމެންބަރުް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްޕާޓީް، ޤައުމީ

ްމެކުތަމްސީލް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްފޮނުރައްވާ ްކޮމިޓީއަަކށް ްވަކި ްއެދިަވޑަިއެގންފައިވާތީންބަރު ްފުރުޞަތުްް،އްވުމަށް އެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުަގނޑުްއަުރވަން.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަރއީސް ްހުް.ޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެްސ7ްްށަހަޅަން ްބިުލްފޮނުވަން.ްެއއީ ްމި ްކޮމިީޓއަކަށް މެންބަރުންެގްަވގުތީ

ްކޮްށފަ ްކުރިންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްގިނަްިއޞްލާއިވާްމީހަކަށް؛ްމީގެ ިއްދާއިމީްކޮމިީޓގަްއިޅިފަޙުްހުށަހެެވސްްވަރަށް

ްައކަށްްމިްބިލުްފޮނުވަން.ްމެންބަރުންގެްކޮމިޓ7ްީއަުޅަގނޑުްހުށަހަޅަންްް،ވޭ.ްއެހެންކަމުންއެބަް

ް

ްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ނޑުްހުށަހަޅަނީް އަށްްދާން.ްކޮންމެހެންްވަގުީތްްއަސްލުްދާންވާްކޮމިޓީހަމަްމިްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްދާންޖެހޭްކޮމިޓީްް؛ނެތް.ްދާންޖެހޭްމެއްކަްކަންތައްްކުރާނެްކޮމިޓީއެއްްނަަގިއގެންްމި ޤައުމީްް،އަށްްއަސްލުްގަވާއިުދގައި

ް.ްޝުކުރިއްާޔ.ްންމެްރަނގަުޅވާނީއަށްްގެންދިއުމުންްއެްސަލާމަތުގެްކޮމިޓީ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮ

ޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްވިލުފުށީްދާއިރާގެް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް
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ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިޔެއްުނޭވ ްމަްއސަލައެއްހެނެއްްއަޅުަގނަޑކަށް ްއޮތް ްސުވާލެއް ްމީ މިހާރުވެސްް.

ަޓކައިްހުރީްޤައުމީްސަލާމަތުްްކުރުމަށްމައްސަލަަތއްްއެްބިލަށްްއިޞްލާޙުހުރިްބައެއްްރިއްޔާކަމާްގުިޅެގންްރައީސުލްޖުމްހޫ

ްއެހެންވީމާކޮމިޓީގަ ްިއ. ްކޮމިޓީް، ްސަލާމަތު ްކިތައްްްޤައުީމ ްހަދަިއގެން ްކޮމިޓީއެއް ްއަނެއްކާ ްމައްސަލައެއް ްދާންޖެހޭ އަށް

ނ ްަތްއޔާރުވަނީގަ ްއެ ްހަދަންތޯ ްއޮްުޑވަރު ްބާކީ ްދުަވސްކޮޅުމި ްބޭނުންޭވްތެޭރގަްތް ްއަހާލަން ްއެބަ ްެވސް ްއެކަން އި.

ްކުރެްވިލުފުށީ ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްުއނދަގޫ ްހަދަިއގެން ނޑުވަރު ްގަ ްމިން.ްގަލޮޅުގަިއްއެ ްމިހާރު ްބޮޑުެވގެން

 އެހެންވީމަ.ްް.އުޅެނީ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވޯޓަކަށްްދަންނަވަންްމިްނަމަ،ްލިބިއްޖެތާއީދު،ްވަކިްކޮމިޓީައކަށްްގެންދިުއމަށްްހުށަހެޅިގޮުތންްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުްބުނާ

ްއެހެްނވީް.ޖެހެނީ ނޑު ްްމައަޅުގަ ނޑު ްއަުޅގަ ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވާނަން. ްދަންނަވަނީްވޯޓަށް ްމި ްވޯޓަށް ިމހާރު

ްރިޔާޟުދާއިރާްވިލުފުށީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްްގެ ްނަންބަރު ްާޤނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 2229/11ްރަޝީދު

ްމުސާރަ ްަނއިބުެގ ްަރއީސުމްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްާއއި ްޤާނޫނަްށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްއެހެނިހެން އާއި

ްއިޞްލާޙު ްބިލު ްިމ ްބިުލ، ްފޮނުވުމަށ7ްްގެަނއުމުގެ ްކޮމިޓީައކަށް ްވަުގތީ ްމެންް.މެންބަރުންގެ ބަރުންނަށްްޢިއްޒަތްތެރި

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްގޮތަކަށްްޯވޓުްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުވިލުފުށީްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

47ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

23ްްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެ 42ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 21ް.ްފާްސވުމަށް ްއެހެންކަމުނ42ް.ްޖުމްލަ ްބިުލްް،. މި

ް ްމަޖިލީހ7ްުދިރާސާކުރުމަށް ްފާސްެވއްޖެ. ްޮފނުވުމަށް ްކޮމިޓީައކަށް ްަވގުތީ ްމެންބަުރންގެ ްަގާވއިދުގެ ވަނ116ްްަގެ

ނޑުްުފރުޞަތުްހުޅުވާލަން.ްްމަތިންްމިްކޮމިޓީްގޮތުގެްމާއްދާގައިްވާ ްއަށްްމެންބަރުންގެްނަންްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރައީް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަޝުކުރިއްާޔ ނޑު ްއަުޅގަ ްސް. ްދާއިާރގެްނަމަކީ؛7ްހަޅާ ްމޫާސްްިޢއްޒަތްތެރިްކިނބިދޫ މެންބަރު

ްޒަމީރު ްދާއިް، ްމަތިވެރި ްއާމިރު، ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްމެންބަރުްުކޑަހުވަދޫ ްޢިްއޒަތްތެރި ް ރާގެ

ްދާއިރާގެޙުސަ ްގެަމނަފުށީ ްމުޙައްމަދު، ްއިލްހާމުްއިން ްމެންބަރު ްފަރެސްްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެއަޙްމަދު، ްމާތޮޑާ

ްމުއްޠަލިބު ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ްސަމީރު.ްއަދިް،ޢިއްޒަތްތެރި ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްިދްއދޫ

ްގެްނަން.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުދެންްއެހެންްމީހަކުްނެތިއްޔާްވިލުފުށީްްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ް.އަޙްމަދުްޢިއްޒަތްތެރިްްމެންބަރުްއިްލހާމުްގެމަނަފުށީްދާއިާރގެް؛ތާއީދުކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށް

ް

ްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުގެމަނަ

ްވިލުފުށީ ްރިޔާޟުދާއިރާްއާދެ!ްމިްލިސްޓުަގއި ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހިމެްގެ ްާތއީދުކުާރްްނޭރަޝީދު ްައޅުަގނޑު ގޮތަށް

 ޝުކުިރއްާޔ.ްް.ވާހަކަްދަންނަވަން

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުްއަރިހުންްއަޅުަގނޑުްއެދެން.ްށްްއިއްަވވާލަދެއްވުމަށްްއަމީންޢާއްލިބުނުްލިސްޓުްމަޖިލީހަތާއީދު،ްދެންމެްހުށަހެޅި

ް
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ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްޢިްވިލުފުށީ ްެގމަނަފުށީއްޒަތްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވައި، ްމެންބަރު ްއަޙްްދާއިރާގެްތެިރ ްއިލްހާމު ްމެންބަރު މަދުްޢިއްޒަތްތެރި

އްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްކިނބިދޫްދާއިރާގެްޢިް-1ްމެނިވަޑަިއގަންނަވާްބޭފުޅުްނނަކީ؛ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާްލިސްުޓަގިއްހި

ްޢިްއޒަް-2ްޒަމީރު. ްދާއިާރގެ ްމެންބަރުކުޑަުހވަދޫ ްއާމިރު.ްތްތެރި ްާދއިް-3ްއަްޙމަދު ްމެންބަުރްމަތިވެރި ްިޢއްޒަތްތެރި ރާގެ

ްމުޙައްމަދުޙުސަ ްޢިއްް-4ް.އިން ްދާއިރާގެ ްއަޙްމަދު.ެގމަނަފުށީ ްއިލްހާމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެް-5ްޒަތްތެިރ ްފަރެސްމާތޮޑާ

ވިލުފުށީްް-7އަޙްމަދުްސަމީރު.ްްދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް-6ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވިލުފުށީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދުގެމަނަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

48ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

29ްްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 46ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .24ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ46ް. ަވގުީތްް،.

ްހުށަހެޅިްއަށްްކޮމިޓީ ްތާއީދު، ްފާސްވެްއޖެ. ްމެންބަރުން ްލިބިފައިވާ ްއައިޓަމު ްމިއ12.6ްައެޖެންޑާ ނޑު ްއަުޅގަ ް.ދަނީްށް

ް ްތެެރިއން ްމަސަްއކަތުގެ ްކަންކަންދުވަހުގެ ްގޮސްފަިއވާ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްމިް.ވޯޓުން ްދަންނަވަން އޮތީްްފުރަތަަމްވޯޓަށް
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ްފާސްކުރައްަވއި ްޤާނޫްމަޖިލީހުން ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ް)ހ(91ްނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގެ ްދަށުންްަވނަ ގެ

ްތަޞްދީޤުރައީސުލްޖު ްއަރިަހން ްކުުށގެްކުރެއްވުމަށްމްހޫރިއްޔާގެ ްޖިންސީ ްވިސްނުމަށްްްބިލާްޮފނުއްވުނު ްއަލުން މެދު

ްަމއްސަލަ ްފޮނުއްވާފައިވާ ްޢަބްދުލްް.މަޖިލީހަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްއަބޫބަކުުރްްޒީޒުޢަމާވަށު ޖަމާލު

ްޢިއްޒަްނގިލީމާމިްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްތާއީދުދާއިރާގެ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްކުށުގެްްކުރައްާވފައިތްތެރި ްޖިންސީ ވަނީ

ްއަ ްކޮމިޓީބިލު ްދިރާސާކުެރްއިވ ްބިލު ްއެ ްދިރާސާކުެރއްވުަމށް ްފޮނުްްލުން ްމެންބަރުންނަށްްް.ވުމަށްއަށް ޢިއްޒަތްތެރި

 .ކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަންފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ްް

48ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

45ްް:ވޯޓުްދެްއވީ

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުންް،ްއެހެންކަމުން.42ް.ްޖުމްލ23ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ45ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ް ްޤާނޫފާސްކުރަްއވަިއ، ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްްނުްދިވެހިާރއްޖޭގެ ް)ހ(91ްއަސާީސގެ ްމާއްދާގެ ްދަށުްންވަަނ ގެ

ްތަޞްދީޤުރައީސުލްޖު ްއަރިހުން ްމަޖިލީހަށްްމްހޫރިއްޔާގެ ްވިސްނުމަށް ްއަލުން ްމެދު ްބިލާ ްކުށުގެ ްޖިންސީ ްފޮނުވުނު ކުރަން

ްަމއްސަލަ ްފޮނުއްވާއިަފއިވާ ްދިރާސާ، ްބިލު ްކޮމިޓީކުރިންވެސް ްފޮނުްއވުމަށްްކުެރއްވި ްފާސްވެއްޖެ.ްއަށް ްމަޖިލީހުން

ްމިް ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްދިވެހިރާްއަޅުަގނޑު ްމަސަްއކަތްކުރުމުެގްދަންނަވަނީ ްހައިިސއްޔަތުން ްވަކީލެްއގެ ްޤާނޫނީ އްޖޭަގިއ

ްަގއިްހިމެނުމާްބެހ1ްޭމުްގަާވއިދުތަކާްބެހޭްޤާނޫނުގެްަޖދުވަލުްޢާއ2228/6ްްޤާނޫނުްނަންބަރުް،ްދިނުމުގެްަގވާއިދުްހުއްދަ
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ްދިރާސާ ްކޮމިޓީން ްގަާވއިދު ްމެންބަރުންނަށްްްނިންމެވިްވައިކުރައްްގޮތުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްފާސްކުރެއްވުމާ ޮގތަށް

ްދެއްވުން.ްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

49ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

42ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

24ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 42ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .21ް ްޖުމްލަ .42ް ް،އެހެންކަމުން.

ްހުއްދަދިވެހިރާ ްމަަސއްކަތްކުރުުމގެ ްހައިިސއްޔަތުން ްވަީކލެއްގެ ްޤާނޫނީ ްގަާވއިދުއްޖޭަގއި ްދިނުމުެގ ްނަންބަރުް، ޤާނޫނު

ްަގވާއިދުތަކ2228/6ްްާ ްްާޢއްމު ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ ްބެހ1ްޭބެހޭ ްހިމެނުމާ ްކޮމިޓީންްގޮްަގއި ް ްގަާވއިދު ތުން

ްނިމުނީ.12ްްހިސާބުންްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްްޮގތަށްްފާސްވެއްޖެ.ްމިްދިރާސާކުރަްއވައިްނިންމެވި

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު 13ްއެޖެންޑާ ްައއިޓަމު ްމި ްނިމި. ްވަނީ ްޖަލްސާް.ްމިއަދުފަެވސް ްައޅުަގނުޑްްމަޖިލީހުގެ ްކުރިން ނިްނމާލުމުގެ

ްމެންބަރުންގެްސަް ްދަންނަވަން.ްޤާނޫނުލްޢުޢިއްޒަތްތެރި ްލޯންޑްރިންްޤޫބާތުމާލުކަމަށް ްމަނީ ްރިޕޯޓާއި ޓްްރިޕޯްބިލުގެްބިލުގެ

ްއެޖެްނޑާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަށް ްމަޖިލީހުމާދަމާ ްދެން ްޖަލްސާކުރާނަން. ްްގެ ްއޮންނާނީ ްެއޕްރ1ްީއެއް ްއަްނގާރ2214ްްަލް ވާ

ްަގއި.9:22ްދުވަހުްހެދުނުް
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ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوييްرب  ްهلل والحود

____________ 


