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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 ޔައުމިއްޔާ 
2010 /58 

 

 2010 އަހަރު: 
 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 
 

  ޖަލްސާ ވަނަ  30 ޖަލްސާ: 
 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 
 

 ( ސްދުވަބުރާސްފަތި ، )2010 އޯަގސްޓް  19 : ތާރީޚު 
 1431ރަމަޟާން  9 

 

 ގައި 10:31ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް   13:01ން  12:00 ސްވަގުތުކޮޅު: ހު 

 

  ަގއި  14:54 ފަހުމެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  22ަގޑިއިރާއި  3 ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

  .. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 ، ންެމންބަރު 55  ކުރިން ހުސްވަުގތުކޮޅު : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  މެންބަރުން 71ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު 

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ޢާޒިމް ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީމެދުހެންވޭރު 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީަގ

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދައިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޔާޒް ފަހުމީތިމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމް 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒްންބާރަށު ދާއިރާެގ މެ 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއް 

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  



 III 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

  އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ށިކުޅުދުއްފު 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ބަރު ޢަލީ ސަލީމްންފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު ނައިފަރު ދާ 

 ދު މޫސާ މަކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙް 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ  

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 



 IV 

 ންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްމެމާމިިގލި ދާއިރާެގ  

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

  ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޙްމަދު ޙަމްޒާބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާ 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 



 V 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 ޙަންމަދު މަސީޙު މުهللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 - : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  : ން މެންބަރު   ވި ތިއްބެ   ސަލާމުގައި 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ޢަބްދުއްރަޙީމް، މާފަންނު ދެކުނު هللا ރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވޭ، ހެން* ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު

ންމަދު ޝިފާޒް، ހަނިމާދު  ޙަމު  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ބާރަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޙުސައިން، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ    ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްާތޒް، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު

ދުވާ ނާޝިޒް،  މެންބަރު މުޙަންމަދު  ދާއިރާގެ  އަލިފުިށ  ވަޙީދު،  ނާޒިމް  ފަމެންބަރު ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ުތޅާދޫ  ޒުބައިރު،  މުޙަންމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު  ރު 

ންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު، އަދި  ރަޝާދު، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެ

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.   ރު މުޙަންމަދު އަސްލަމްހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަ
 



 1 

ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާއަހަރުެގާދެވަނަާދައުރުެގާާާާާނަންބަރުާ:އުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާާބުރ ސްފަތިާާޮއަގސްޓާުާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާާާާ

 ދުޢ .ާާ .

ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާ.واالهާومنާوصحبهާآلهާوعلى ާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 

ާސްާފެށުނީާ.މަޖިލި

 

ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާއިއްވެވުންާ..ާާ



 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން.26ާާވަުގތުާމަޖިލީހަށްާހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާތިއްބެވީާާމި

ާ

ފ ސްކުރުންާ. . 3 ާދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ނުކުރުމ އިާޔައުމިއްޔާ 
ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.2010/2ާ/30ާާ/އޖެގާއެޖެންޑ ެގާނަންބަރަކީ،ާމިއަދުާ-3.1

ާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުން.ާމިއަދުާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަުމެގާދަށުންާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.3.2ާއެޖެންޑ ާއައިޓަމ3.2ާާް

ާާ

ާ.ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ.4
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ައއިޓަމްާާ އެންުގނ4ާާްއެޖެންޑ ާ އަންގ ާ ޮގތްާރިޔ ސަތުންާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ބައްދަލުވުންތައްާ ކޮމިޓީތަކުެގާ މިއަދުާ ާ.

ާާ 10:45ާާާާދަންނަވ ލ ނަން. ކޮޓަރި ކޮމިޓީާ ކޮިމޓީ،ާ ކުޑަާ މަޖިލީހުެގާ މުޅިާ 1ާާާާަގިއާ ދިވެހިރ އްޖޭެގ11:00ާާާަގއި. ަގއިާ

މިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރިާވަނަާއިޞްލ ޙުާެގނައުމުެގާބިލުާދިރ ސ ާކުރެއްވުމަށްާހޮއްެވވިާކ1ާާޮޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

11:00ާާާާަގއި.2ާާާާ 3ާަގއިާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާއިމްތިޔ ޒުެގާބިލުާދިރ ސ ާކުރެްއވުމަށްާހޮްއވެިވާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރި

ަގއިާޤައުމީާޞިއްޙީާފަރުވ ެގާއިންޝިއެރަންސ ާބެހޭާބިލުާދިރ ސ ާކުރެއްވުމަށްާހޮްއވެވިާކޮމިޓީ،ާކޮިމޓ12:15ާާާީަގއި.ާާ
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ާާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީާބިލުާދިރ ސ ާކުރެްއވުމަށްާހޮއްެވވިާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރ12:30ާާާިަގއި.1ާާާާކޮޓަރި

2ާާާާ 1:00ާާާާަގއި. ކޮޓަރި ކޮމިޓީާ ކޮމިޓީ،ާ ހޮްއެވވިާ ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާ ބިލުާ ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުެގާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ 1ާަގއިާ

ާާަގިއާސަލ މަތީާޚިދުމަތްތަކ ާބެހޭާކޮމިޓ14:00ާާީގައި.ާާ ަގިއާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީ،ާކޮމިޓ14:15ާާާީަގއި.2ާާާާ،ާކޮމިޓީާކޮޓަރި

ާަގއި.ާމިާޮގތަށްާިމައދުެގާކޮމިޓީތައްާހަމަޖެހިފައިާމިާވަނީާ.1ާާކޮޓަރިާ

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާއަށް.ާސުވ ލު.ާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަުމެގާދަށ5ާާުއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާދަނީާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ

 ނެތް.

ާ.ާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.6
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ައއިޓަމް ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ6ާާއެޖެންޑ ާ ޖުމްހޫރިއްޔ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަންކަން.ާ ހުށަހަޅ ާ މޭޒުންާ ރައީސްެގާ މަޖިލިސްެގާ ާ.
ޖެނަރ129ާާަ އެޓަރނީާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ާާވަނަާ މަގ މަށް 12ާާާާލްެގާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 2010ާާާޮއަގސްޓު ަގއިާ

ވަނަާމ އްދ ެގ129ާާާާޢައްޔަންކުރައްވ ފައިާވ ާނަންފުޅުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވއި،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ
އްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާ)ރ(ާަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުންާރުހުންާހޯދުމަށްޓަކައިާއެާމައްސަލަާރަާ

ުގޅޭާދ އިމީާކޮމިޓ171ާާާީ ޮގތެއްާނިންމެވުމަށްާމައްސަލައ ާ ަގއިާދަށުންާމައްސަލަާދިރ ސ ކުރައްވ ާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާ
އަށްާފޮނުއްވިާަމއްސަލަ.ާައޅުަގނޑުާއަމީންޢ އްުމެގާއަރިހުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފޮނުްއވ ފައިާވ ާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާ

ާއިްއވަވ ލަާދެއްވުމަށްާއެދެން.

ާ

ާ
ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

13ާާާާ 7ާާާާދުވަހުާމަނިކުފ ނުެގާއަރިހަށްާފޮނުވިާސިޓީއ ާހަވ ލ ދީާދަންނަވަން.2010ާާާާޖުލައި ވީާބުދަާދުަވހ2010ާާާުޖުލައި
ހޯ މަޖިލީހުެގާރުހުންާ މެންބަރުންާޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްފަހުާރައްޔިތުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ފޮނުއްވ ފައިވ ާާވަޒީރުންެގާ ދުމަށްޓަކައިާ

ާާ އަލްއުސްތ ޛު ވ ާ ޢައްޔަންކޮށްފަިއާ މަގ މަށްާ ޖެނަރަލްެގާ އެޓަރނީާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގިއާ ެއާާާޙުސްނުއްސުޢޫދުނަންފުޅުތަކުެގާ
މަގ މުންާއިސްތިއުފ ާދެްއވުމ ާުގޅިެގންާމިނިސްޓަރާއޮފްާޓޫރިޒަމް،ާއ ޓްސްާއެންޑުާކަލްޗަރެގާމަގ މަށްާޢައްޔަންކޮށްފައިާ

ހެ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާވ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވަކިކޮށްާ މަގ މުންާ އެާ ސަވ ދުާ ޢަލީާ ޑރ.އަޙްމަދުާ ސީސައިޑް،ާ ންވޭރު،ާ
12ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާއެޓަރނީާޖެނަރަލްެގާމަގ މަށްާއޭނ ،129ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ދުވަހ2010ާާާުޮއަގސްޓު
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ަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރުހުންާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(129ާާޢައްޔަންކޮށްފައިާވ ތީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ާހޯދުމަށްޓަކައިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުން.ާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ގަވ އިދުެގ ސަރުކ ރުެގ171ާާާާމަޖިލީހުެގާ އަކީާ ކޮމިޓީާ ދ އިމީާ ބެހޭާ މައްސަލައ ާ މިާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ންަވރުާބަލ ާކޮމިޓީާކަމަށްާވ ތީ،ާމިާމައްސަލަާއެާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވިއްޖެާކަމަށްާރިޔ ސަތުންާމަސްއޫލިއްޔަތުާއަދ ކުރ ާމި

ާާާކަނޑައަޅަން.

ާ

ާފުާކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ..ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރ7ާަ
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
ާާ ާާއަޅުަގނޑު އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ ދަނީާ މިާ ތަޢ ރަފުކުރ7ާާަމިހ ރުާ މަޖިލީހަށްާ އެޖެންޑ ާާއަށް.ާ މިާ ޤަރ ރު.ާ ބިލ އިާ ންޖެހޭާ

ާއައިޓަުމެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.ާބިލެއްގެާކުށެއްާކުރެވިފައިވ ާތަޢ ރަފުާާ.ާކުރިނ8ާް
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ައއިޓަމް ކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާާ.8އެޖެންޑ ާ ބިލެްއެގާ ވ ާ ތަޢ ރަފުކުރެވިފައިާ ެވސްާާާކުރިންާ މިއަދުާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާ

ާއެފަދަާކަމެއްާނެތްާ.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާަގޑިއިރު.ާމިާެއޖެންޑ ާއައިޓަުމެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.1ާއިބްތިދ އީާބަހުސްާާާ.9އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ާ.ާނުނިމިާހުރިާމަސައްކަތްާ.10

ާ
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ާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާާ ައއިޓަމް 10ާާއެޖެންޑ ާ މަސައްކަތް ހުރިާ ނުނިމިާ އަޅުަގނޑ1ާާާާު.ާ މަސައްކަތެއް،ާ ތ ވަލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަގޑިއިރަށްާ
ާާ އަިއޓަމް އެޖެންޑ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަގސްތުކުރަނީާ ކަންކަމަށ11ާްމިއަދުާ މިާ ކަންކަން.ާ ހުށަހަޅ ާ ކޮމިޓީތަކުންާ މިއޮތްާ ަގއިާ

ޮގތު ާާއިސްކަންދިނުމުެގާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ ނިންމުމަށްފަހުާ މަސައްކަތްކޮށްާ ކަންކަމުެގާ ހުށަހަޅ ާ ކޮިމޓީތަކުންާ އަށ10ާާާްންާ
އައުމަށް.ާެއއީ،ާމުހިއްމުާބިލުތަކެއްާކޮމިޓީތަކުންާނިންމަވ ފަިއާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގިއާމަޖިލީހުންާޮގތެއްާނިންމުމަށްާ

ާާޮގތުންާ.ހުށަހެޅިފައިާވ ތީ،ާއެާކަމަށްާވަުގތުާހޯދުމުެގ
ާ

ާ.ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ.11
ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދަނީ މިާ މިހ ރުާ ާާއަޅުަގނޑުާ އައިޓަމް އެޖެންޑ ާ ާ11ާާ އެްއޗެތ11.1ާާާި. ތޫނުާ ހަތިޔ ރ އިާ ނުރަްއކ ތެރިާ ބިރުދެްއކުމ އިާ

ރިޢ ޔަތްކުރެ މަޖިލީހަށްާ ނިމިާ މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީާ ބިލު،ާ ކުރުުމެގާ މަނ ާ ރިޕޯޓުާެގންުގޅުންާ މިާ ހުށަހެޅުއްވުން.ާ އްވުމަށްާ

ވަޙީދު.ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ ނައިބުާ މުޤައްރިރުެގާ ކޮމިޓީެގާ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ ނީާ މަޖިލީހަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ
ާތޮއްޑޫާދ އިރ ާމެންބަރުާޢަލީާަވޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ރިޕޯޓަކ2ާާާީާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާޤައުމީާސަލ މަތުެގާކޮމިޓީންާހުށަހަޅ 
ފޮނުއްވ ފައިވ ާާ ނިިމފައިވ 3ާާާާސަރުކ ރުންާ ތެރެއިންާ ހިތްަވނ2ާާާީބިލެްއެގާ ދަންނަވ ލ ާ ައޅުަގނޑުާ މިީއ،ާ ބިލު.ާ

ާާ 3ާާާާއެއްބަނޑުއެއްބަފ  ރ އްޖޭެގ އެީއ،ާ މިވ ާކުށްކުބިލެކޭ.ާ ކުޑަކުރުމަށްޓަކަިއާމިހ ރުާ މިންވަރުާ ޮގސްފަިއވ ާ މައްޗަށްާ ރުންާ
ާާ ޚ އްޞަ ކުރިނ3ާާާްފޮނުވ ފައިވ ާ ހުށަހަޅ ލުމުެގާ ރިޕޯޓުާ މިާ މަތިން.ާ އެދިލެއްވުުމެގާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ފުލުހުންެގާ ބިލެއް.ާ

މީހަކަށްާމިހ ރ15000ާާާުބ ދީެގާކޮންމެާާއަޅުަގނޑުާހަމަާތަފ ތުާހިސ ބުެގާޮގތުންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާދިވެހިރ އްޖޭެގާއ 
މުޖުތަމަޢުެގާތެރޭަގއިާމީހުންާމަރ ާމީހަކުާދޫވެފައިާއެބަހުރި.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާވެރިކަންކުރ ާރަށްާމ ލޭެގާތިރީހަށްާވުރެާިގނަާ

ރަށެއްަގއިާއ ބ ދީާމީހުންނ އިާނުރައްކ ތެރިާއެއްޗެހިންާހަމަލ ާދޭާޭގންުގތައްާުއފެދިފައިާއެބަާއޮތް.ާއަދިާރ އްޖޭެގާއ ދަިއެގާާ
ާާ ިގނަާމިފަދަާކުށްކުރ ާމީހުންާދިވެހިާމުޖުތަމަޢުަގއިާއެބަާއުޅޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގ600ާާާކަމަށްާވ  އަށްވުރެާ

ފަރ ތްތަކުންާ ބެހޭާ ކަމ ާ މިާ ައޅުަގނޑުުުމެންެގާ ދ އިރުާ ވެެގންާ ޤ ނޫނަށްާ ރިޕޯޓުތައްާ މިާ ުއއްމީދުކުރަނީާ ކޮމިޓީންާ
ާާ މަުގސަދުތައްާހ ސިލުވ ާފަދަާޮގތަކަށްާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހެޅިާމިާޤ ނޫނުތަކަށްާވެެގންދ ނެާކަމަށް.ާއެޗީވްކުރަންާބޭނުންވ 

ެގންުގޅުންާމަނާ  ޮގތުން،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާހުށަހަޅ ލަނީާބިރުދެއްކުމ އިާނުރަްއކ ތެރިާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާއެްއޗެތިާ އެާ
ސަލ މަތުެގ ޤައުމީާ ދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާ ބިލުާ ނުރައްކ ތެރިާާާކުރުމުެގާ ބިރުދެއްކުމ އިާ ރިޕޯޓް.ާ ޮގތުެގާ ނިންމެވިާ ކޮމިޓީންާ

ވ ާާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ސަރުކ ރުންާ ބިލަކީާ ކުރުމުެގާ މަނ ާ ެގންުގޅުންާ އެއްޗެތިާ ތޫނުާ ހަތިޔ ރ އިާ
10ާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާާަވނ17ާާަަގއިާއޮތ2010ާާާާްމ ރޗ22ާާާާްބިލެކެވެ.ާމިާބިލުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާއިްއވ ފައިާވަނީާާ
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ާާ 31ާާާާވަނަާޖަލްސ ަގާެއވެ.ާއަދިާމިާބިލުެގާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްކުރެވިފައިާވަނީ 2010ާާާާމ ރޗް ވަނަާރަްއޔިތުންެގ17ާާާއޮތް
ާާ މަޖިލީހުަގިއ15ާާާމަޖިލީހުެގ ނިންމެވީާ ބަހުސްކުރުމަށްފަހުާ ޖަލްސ ަގއިާ މަޖިލީހުެގާ މެދުާ ބިލ ާ މިާ ެއވެ.ާ ޖަލްސ ަގާ ވަނަާ
ކޮމިޓީއަށްާމެންބަރުން ސަލ މަތުެގާ ޤައުމީާ އިޞްލ ޙުކުރެްއވުމަށްޓަކަިއާ ބިލުާ އެާ އަލީަގއިާ ޚިޔ ލުތަކުެގާ ފ ޅުކުރެއްވިާ ާ

12ާާާާފޮނުއްވުމަށެވެ.ާޤައުމީާސަލ މަތުާކޮމިޓީންާމިާބިލުާދިރ ސ ާކުރެއްވުުމެގާމަސައްކަތްާފެްއޓެވީ،ާާ ަގއ2010ާާާިޖުލައި
ާާ ކޮމިޓީެގ ކ30ާާޮއެާ މިާ ެއވެ.ާ ބައްދަލުވުމުަގާ ާާވަނަާ މެންބަރުންނަކީ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ދ އިރ ެގ1ާމިޓީަގިއާ މުލަކުާ ާ.
ާާ ޢަބްދުާޢިއްޒަތްތެރި ާާهللاާމެންބަރުާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، 2ާާޔ މީންާ ޢަލީާވަޙީދު، މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރ3ާު.ާތޮއްޑޫާ ާ.
ާާ ާާދ އިރ ެގ ާާޢިްއޒަތްތެރި މަނިކު، މޫސ ާ 4ާާމެންބަރުާ ދ އިރ ެގ އުތުރުާ ކުޅުދުްއފުށިާ ާާޢިއްާ.ާ ޢަބްދުލްޣަފޫރާުާޒަތްތެރި މެންބަރުާ
ާާ 5ާާމޫސ ، ދ އިރ ެގ މަނަދޫާ ޠ ރިޤު.ާ މުޙައްަމދުާ މެންބަރުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ،6ާާ ދ އިރ ެގ ދުވ ފަރުާ މެންބަރުާ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ
ާާމުޙައް ާާހި.7މަދުާޒުބައިރު، ާާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްންނަވަރުާދ އިރ ެގ ާ.ުގރައިދޫާދ އިރ ެގ8މަދުާޞ ލިޙް،

.ާފެލިދ10ާޫމަދު،ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައް.ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގ9ާާ،ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ 
ާާ ނަޢީދ އިރ ެގ ޔޫސުފްާ މެންބަރުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ 11ާާމް، ދ އިރ ެގ ެގމަނަފުށިާ ާ.ާާ އަޙްމަދު.ާޢިްއޒަތްތެރި އިލްހ މްާ މެންބަރުާ

ތިޔ ރ އިާތޫނުާއެއްޗެތިާެގންުގޅުންާމަނ ކުރުމުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމުެގާމަސައްކަތްާޤައުީމާބިރުދެއްކުމ އިާނުރައްކ ތެރިާހަ
ާާ ބިލުެގ ެގންޮގސްާ ކުރިއަށްާ ކޮމިޓީންާ 1ާާާާސަލ މަތުެގާ އ އި މ އްދ ާ އެވެ.2ާާާވަނަާ ނިންމ ފައިވެާ ކޮމިޓީަގއިާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ދިާބައެއްާމ އްދ ތަކުަގއިާވ ާކަންތައްތަކަކީާބިލުެގާބ ވަތަށްާނަމަވެސް،ާމިާބިލުަގިއާވެސްާކަނޑައެޅިފަިއވ ާއަދަބުތަކ ިއާއަ
ައދިާ ޮގތ އިާ ޢަމަލުކުރ ާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ އެހެނިހެންާ ރިސ ރޗުހަދައިެގންާ ވެސްާ ކޮންމެހެންާ ބަލ އިރުާ

ޓުކުރަންޖެހޭާބިލެއްާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާއެހެންާއެްއެވސްާޤ ނޫނަކ ާނުވަތަާކޮންވެންޝަނަކ ާފުށުއަރ ތޯާބަލައިާައލުންާޑުރ ފް
މައްދ ތައްާ ވ ާ ތަފ ތުވެފައިާ ޚިޔ ލުާ އަދަބުތަކ އިާ މިދެންނެވިާ ދެކިވަޑައިަގންނަވ ތީ،ާ މެންބަރުންާ ކޮމިޓީެގާ ކަމުަގއިާ
ޮގތްާރިސ ރޗްާހެއްދެވުމަށ އިާއަލުންާބިލުާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށ އިާއެހެނިހެންާޑިމޮކްރެޓިކްާޤައުމުތަކުަގިއާމިކަންާއޮންނަާ

މިާކޮމިޓީާޑުރ ފްޓުކުރު ތެރެއިންާއިދ ރީާއިންާ މަޖިލީހުަގއިާރަޖިސްޓްރީކުރެިވފައިާވ ާޑުރ ފްޓުމަނުންެގާ މަށްާރައްޔިތުންެގާ
ާާ ހަވ ލުކުރެއްވުމަށް ބިލުާ މިާ ޑުރ ފްޓުމަނ ާ ވ ާ ކަނޑަައޅުްއވ ފައިާ 2ާާާާއަށްާ އަދި،2010ާާާޮއަގސްޓު ެއވެ.ާ ނިންމެވިާ ަގއިާ

ާާ 4ާާާާޑުރ ފްޓުމަން، އަށ2010ާާްޮއަގސްޓު ކޮމިޓީާ ކަންތައްތައްާަގއިާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ެގންނަންާ ބިލަށްާ ކޮމިޓީންާ ހ ޒިރުކޮށްާ ާ
ާާ 8ާާާާކިޔައިދީ، ހެއްދެވުމަށ2010ާާާާްއޮަގސްޓު ޮގތްާ ލިބޭނެާ ައށްާ ކޮމިޓީާ ޑުރ ފްޓުާ ބޭފުޅުންެގާ ެއާ ކުރިންާ ދުވަހުެގާ ވަނަާ

ާާ ދެވުނެވެ. 13ާާާާމުހުލަތެއްާ 2010ާާާާޮއަގސްޓު ކޮޕީ ބިލުެގާ ޑުރ ފްޓުކުރެއްވިާ ޑުރ ފްޓުމަންާ އާެާަގއިާ ލިބުމުންާ އަށްާ ކޮމިޓީާ
އެްއެގާާ ކޮމިޓީާ ކުޑަާ ދިރ ސ ކުރެއްވުަމށްޓަުަކައިާ ބިލުާ ބެއްލެވުމަށްފަހުާ ައޅ ާ ޑުރ ފްޓ ާ ެގނައިާ އަލުންާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ
ރަނަގޅުާ އެންމެާ ހަމަޖެއްސުމަށްާ ކޮމިޓީާ ކުޑަާ ދިރ ސ ކުރެްއވިާ ވެސްާ ބިލުާ ބެހޭާ މަނ ކުރުމ ާ ކުށްތައްާ ޭގންުގާ ޮގތުަގއިާ

ކޮމި ާާކަމުަގއިާ މެންބަރުންނަކީ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ކޮިމޓީަގއިާ ކުޑަާ މިދެންނެވިާ އެވެ.ާ ނިންމެވިާ .ހުޅުހެންވޭރ1ާުޓީންާ
ާާ މެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު، 2ާާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މުޙައްމަދު، މެންބަރުާޙުސައިންާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މަތިވެރިާ ާ.3ާ.

ބިލުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާކުޑަާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓުާކޮމިޓީއަށްާލިބުމުން،ާާާއިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ .ާމިުގރައިދޫާދާ 
14ާާާާ ބައްލަވ 2010ާާާއޮަގސްޓު ވަކިވަކިންާ އެއްާ މ އްދ ާ ކޮންމެާ ބިލުެގާ ބޭއްވުމަށްފަހުާ ބައްދަލުވުމެއްާ ކޮމިޓީެގާ މިާ ަގއިާ

14ާާާާއްކަތްާނިންމެވީ،ާާކޮމިޓީާއަށްާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންނެވިާމެންބަރުންެގާއިޢްތިފ ޤުންާމިާބިލުެގާމަސަ ީވ2010ާާާާޮއަގސްޓު
ހޮނިހިރުާދުވަހުާއެވެ.ާބިރުދެްއކުމ އިާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ރ ިއާތޫނުާއެއްޗެތިާެގންުގޅުންާމަނ ކުރުމުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރުމުެގާ
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ޚި ފ ޅުކުރެއްވިާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުަގއިާ ެގންދިުއމުަގއިާ ކުރިއަށްާ ކޮމިޓީންާ ކުޑަާ ކޮމިޓީންނ އިާ ޔ ލުފުޅުތަކަށްާމަސައްކަތްާ
މެންބަރުންެގާ ހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންނެވިާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާ ބިލުާ ކޮމިޓީންާ އަދިާ ެއވެ.ާ ރިޢ ޔަތްކުރެްއވިާ
ޢިއްތިފ ޤުންާނިންމަވ ފައިވ ާބިލ ާމެދުާމަޖިލީހުންާޮގތެއްާނިންމުމަށްޓަކައިާމިާރިޕޯޓ ާއެކުާއިޞްލ ޙުކުރެވިފަިއާވ ާބިލުާ

ހުށަހަ މެންބަރުންާމަޖިލީހަށްާ ކޮމިޓީެގާ ބައްދަލުވުންތަކުަގއިާ ބޭއްވިާ ދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާ ބިލުާ މިާ އަދިާ ޅަމެވެ.ާ
ާބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވިާހ ޒިރީާމިާރިޕޯޓ ާއެކުާފެންނަންާއޮންނ ނެާއެވެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢި ކޮމިޓީެގާ ައޅުަގނޑުާ ދަނީާޝުކުރިއްޔ .ާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ މެންބަރުންނަށްާ ްއޒަތްތެރިާ

ބިރުދެއްކުމ އިާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާއެްއޗެތިާެގންުގޅުންާމަނ ކުރުމުެގާބިލަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާިއޞްލ ޙުތަކަށްާާ

އަޅުަގނ ކުރިންާ ދިއުމުެގާ ހިސ ބަށްާ މިާ އަށް.ާ މަރުޙަލ ާ ދިނުމުެގާ ސަމ ލުކަމަށާްާފުރުޞަތުާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޑުާ

ާާ ަގއިާފެށުމަށ1:30ާާާްދަންނަވ ލަންާމިއަދުެގާމަސަްއކަތުެގާތެރެއިންާވޯޓ ާހަމައަށްާދ ާކަންތައްތަކަށްާވޯޓަށްާދެންނެވުން

އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ނިމޭނެާ ހިސ ބަށްާ އެާ މަސައްކަތްާ ބިލުތަކުެގާ މިާ ެއއީ،ާ ވ ހަކަ.ާ ަގސްތުކޮށްފަިއވ ާ ާއަޅުަގނޑުާ

ވަނަާމ އްދ ެގ83ާާާއުއްމީދުކުރ ތީ.ާައޅުަގނޑު،ާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް.ާަގވ އިދުެގާާ

ވަނަާމ ްއދ ެގާ)ހ(ާއަށްާމިލަންދޫާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލ3ާާާީ)ހ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތައް.ާާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާާރިޟ ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ލަމި

ާޝުކުރިއްޔ ާރައީސް.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމްބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީދ އިރ ެގާމެންމ މިިގލީާ

އެްއޗެތިާާ ތޫނުާ ހަތިޔ ރ އިާ ނުރަްއކ ތެރިާ ބިރުދެއްކުމ އިާ ހުށަހަޅުްއވައިދެްއިވ،ާ މިާ ދެންމެއަކުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ އަޅުަގނޑުެގާެގންުގޅުންާމަނ ކުރުމުެގާދިރ ސ ކުރެްއވިާރިޕޯޓުާހުށަހެޅުއްިވާހުށަހެޅުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާމޭޒުާމައްޗަށް

3ާާާާމޭޒުާމައްޗަށްާލިބިފައިާއޮތް،ާއެާބިލުެގާދެާޕޭޖެއްާމިާއޮންނަނީ.ާާ ވަނ5ާާާަވަނަާޕޭޖު،4ާާާާޕޭޖެއްާމިާއިންނަނީ.ާއެއީ
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ޕޭޖު.ާމިާއިންކޮންޕްލީޓުކޮށްާއޮތީމ ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާއޮޅުންއަރަިއެގންާމިދަންނަވ ލީާމިކަންާސ ފުކޮށްލަދެއްވ ތޯ.6ާާާޕޭޖު،ާާ

ާމީެގާމިާބިލުެގާބަެއއްާކަންނޭނެގާމިާޮއތީ.ާއެހެންވީމ ،ާޮއޅުންއަރ ފަިއާވ ތީާދަންނަވ ލީާ.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މާިާ ބަލަމުންާ މެދުވެރިކޮށްާ އަމީންޢ އްމުާ ައޅުަގނޑުާ ޮގތެއްާ އޮތްާ ކޮޕީަގއިާ މަތީގައިވ ާ މޭޒުކޮޅުާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާެގންދަނީ.ާ މީެގ ކުރިންާ މީެގާ ވަނީާ ޮގތްާ ނިންމެވިާ ރިޕޯޓުާ ޑްރ ފްޓުާ ބިލުެގާ ދުވަސ5ާާާްންބަރުންނަށްާމިާ

އެކަމަކު،ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާ ެވސްާ ިއޞްލ ޙުތައްާ ވަނީާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަދިާ ކުރެވިފައި.ާ ސަރކިޔުލޭޓުާ ކުރިންާ

ކަމަ ސަމ ލުާ ތިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ މިިގލީާ އަމީންޢ އްުމާދެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ ަގއިާ ެގނެސްދެްއވިާ ށްާ

ބައްލަަވއިދެްއވުމަށް.ާ ޮގތެއްާ ވެފަިއވ ާ އަށްާ ކޮޕީާ ވ ާ މަތަީގއިާ މޭޒުކޮޅުާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދެންާ އަރިހުންާ

ާާޢަލީާރިޟ ާ.އަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހެޅުމައިެގންާކުރިއަށްާދ ނަން.ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ މިލަ

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާބިރުދެއްކުމ އިާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާއެްއޗެހިާެގންުގޅުންާމ ނ ކުރުމުެގާާ

ާާ ާާވަނަާމ ްއދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުމަށްާއ3ާާަބިލު.ާމިާބިލުެގ ވަނަާމ އްދ ެގ3ާާާޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.

ތަނެްއަގއިާ ޢ އްމުާ އެްއޗެްއާ ތޫނުާ ނުވަތަާ ހަތިޔ ރެއްާ ނުރަްއކ ތެރިާ ބ ވަތެއްެގާ އެްއވެސްާ ނެތިާ މަޤުބޫލުާސަބަބެއްާ )ހ(.ާ

ާެގންުގޅުަމކީާއަދިާބެހެއްޓުމަކީާމަނ ާކަމެކެވެާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާތ އީދުކުރަްއވ ާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މަްއޗަންޮގޅިާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބަރަކަށްާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާާ

ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ހު ހުށަހެޅުއްވިާ ރިޟ ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ ރައީސް،ާ ތ އީދުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ށަހެޅުމަށްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާީމަގއިާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާއަތުަގއިާއޮތްާބިލުަގއިާއެާހުށަހެޅިާމ އްދ ާމީެގންާފެންނަންާނެތުމުންާއެާ

ަގނޑުތައްާ އެހެންވީމ ،ާ ވަނީ.ާ މިާ ވެސްާ ޮގތްާ އ ަގންނަާ ކުޑަކޮށްާ އެހެންެވ،ާ އެބަހުރި.ާ އޮޅުެމއްާ ކުޑަކުޑަާ ބުނ ހެންާ

ާމަކޮށްދެއްވުންާއެދެން.ާާހަ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަށްާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށ3ާާާްޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ މިލަ

އްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިރުދެއްކުމ އިާނުރަްއކ ތެރިާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާއެްއޗެހިާެގންުގޅުންާމަނ ކުރުމުެގާބިލު.ާޝުކުރި

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(.ާ.3ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރަންާހުށަހަޅަން.3ާާމިާބިލުެގާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާލަާއެއްާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް.ާާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާމްދ އިރ ެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމ މިިގލީާ

އަޅުަގނޑުމެން ޭގެގއަށްާ ވިދ ޅުވިހެންާ ތިާ މަނިކުފ ނުާ ބިލުާ ދާ  ހުށަހެޅެމުންާ ިއޞްލ ޙުާ މިާ ރައީސް،ާ ނަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ 5ާާާާރައްދުކޮށްދެްއވ ފައި އޮތީ މިާ ބިލުަގިއާ ޮއތްާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ނަމަވެސް،ާ ވީާ ކުރިންާ ޕޭޖ3ާާާުދުވަސްާ

އިނޭގތޯ.ާީމަގިއާއިންކޮންޕްލީޓުކޮށްާމިާއޮތީ.ާފުރިހަމަާނުކުރެވިާއޮތްާއެްއޗެްއެގާަމއްޗަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅެމުންާދ އިރުާ

ބަ ނޭނެގޭއ،ާ ދެންނެވީމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރަނަގޅުކޮށްދެްއވ ށޭާ މިކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ެއއް.ާ ނުވ ާ ވ ާ ިމާ ލައިަގންނ ކަށްާ

ތެދުވީާ މިާ އަނެްއކ ވެސްާ ެވެގންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ނަހައްދަވ ށޭާ އެހެންާ ެގންދަވަނީ.ާ ކުރިއަށްާ ތިާ އަނެއްކ ވެސްާ

ާއިނޭގތޯ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާ

 ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވު

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާމިހ ރުާިއދ ރ ެގާފަރ ތުންާރަނަގޅުާކޮޕީާއެއްާމިހ ރުާއެާބަހަމުންާެގންދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާބަހ ާާ

އްެއާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ިއންނ ނަން.ާ މެދުކަނޑ ލަިއެގންާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުާ ނިމެންދެންާ

ާރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެ
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ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދެާބިލެއްެގާވ ހަކަާވިދ ޅުވެފައި،ާފުރަތަމަާމަސައްކަތްާފެއްޓެވީާތޫނުާހަތިޔ ރުެގާބިލުތޯާ

ވޭ.ާޭގންުގާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ާދެާބިލުާއެބަާއޮތް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާހީވ ޮގތުންާއަޅުަގނޑުާބަލައިލަންާއެބަާބޭނުން

ވ ހަކަާ އެާ ފެންނ ތީވެާ ކަމަށްާ ެގންދެވިދ ނެާ ހުށަހަޅަމުންާ އިޞްލ ޙުތަްއާ ބިލުެގާ ބެހޭާ މަނ ކުރުމ ާ ކުށްތައްާ ޭގންުގާ މިާ

ާދަންނަވ ލަންވެެގން.ާާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންާމިހ ރުާހުށަހެޅެިގންާމިާއުޅޭާރިޕޯޓަކީާބިރުދެއްކުމ އިާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާއެްއޗެތިާެގންުގޅުންާާއަޅުަގނޑު

މަނ ކުރުމުެގާބިލު.ާމިހ ރުާއެާބިލުެގާކަރުދ ސްތައްާހަމައަށްާއޮތްާރިޕޯޓެއްާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ާއިންާބަހަމުންާއެާެގންދަނީ.ާ

ކުޑަާއިރުކޮޅެއްާމެދުކަނޑ ލަިއެގންާމިތ ާއިންނ ނަން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާނިޒ މ ާބެހޭާއެާބަހ ާނިމެންދެންާއަޅުަގނޑުާކުޑަ

ާމައްސަލަާއެއްާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާ

ޚަރަދުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިލްތިމ ސްކޮށްލަނީާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުޑަކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާމަޖިލިސްެގާއިދ ރ ާިއންާފޮނުވ ާރިޕޯޓުާެގންނަވ ާނަމަާމިާމައްސަލަާެއއްާނެތް.ާ

އިލް އަށްާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާއަދިާ ފޮނުވުމަށްފަހުާ ރިޕޯޓުާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތިމ ސްކުރަނީާ

ބައިވަރުާާ އެތައްާ ޚަރަދެއްތޯ.ާ ބޮޑުާ ކިހ ާ ޮގތަކީާ ވ ާ އެހެންނޫނީާ ނުލ ށޭ.ާ މޭޒުމައްޗަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޕްރިންޓުކޮށްފައިާ

ތިއްބ ފައިާއައިސްާޭމޒުާމަތިންާމާިާސަފުހ އެްއެގާކޮޕީާކޮންމެާދުަވހެއްަގާފޮނުވ ފަިއ،ާއަޅުަގނޑުެމންާއިހުމ ލަށްާޭގަގއިާބައި

ދެންާ ލުމަށްފަހުގައި،ާ އިންޓަނެޓަށްާ އެޖެންޑ ާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ފޮނުވ ފައި.ާ ވެސްާ އެޖެންޑ ާ ބަލަނީ.ާ މިާ އެްއޗެހިާ

ރިޕީޓުކޮ ދެންާ އެއްޗެއްހިާ ިމާ ގެއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބ ްއވައިދެއްވ ށޭ.ާ ބ ްއވަންޏ ާ އެއްާ ކޮޕީާ މޭޒުމަތީާ ށްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާނުފޮނުއްވ ށޭ.ާއޭރުންާވަރަށްާބައިވަރުާކަރުދ ސްތަކެއްާވޭސްޓުވެެގންާދ ތީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ
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ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުކޮށް،ާ ނަސޭޙަތްާ އެވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޝުކުރިްއޔ .ާ އ ދެ،ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާމަސައްކަ ބަލ ނީ.ާ މަސަްއކަތްކުރެވޭތޯާ ޮގތަށްާ އެާ ތ ނަގއިާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ ެގންދިުއމުަގއިާ ކުރިއަށްާ ތްާ

އެބަޖެހޭ.ާ ފަހިކޮށްދޭންާ އެކަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ނަމަާ އެދިަވޑައިެގންފިާ ކޮޕީއަކަށްާ ެމންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުަގއިާ

ޮގތަ އެާ ަމސައްކަތްާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ަމޑަވަލިާއެހެންވީމ ،ާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ކުރަނީ.ާ ށްާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެ

މައްސަލަާެއއްާމިާނެީގާމިާމަޖިލިސްާހުއްޓިފައިާމިާއޮތީ.ާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ާބެހޭ

އެހެންވީމ ، ނެތް.ާ އެއްާ ފްލޯރަގާ މަޖިލިސްެގާ ވަުގތުަގއިާ މިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ އިޢުތިރ ޟުކުރެއްިވާ އެާ ާދެންާ

ާރިާރައީސް.ާާއަޅުަގނޑުމެންާއެދެންާައވަހަށްާއިޞްލ ޙުތަކަިއެގންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ރައްދުކުރެވިއްޖެ.4ާާާމިހ ރު ކޮޕީާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެހެންާ ނޫނިއްޔ ާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ އެ އިންނަނީާ މިާ މަޑުކޮށްލަިއެގންާ 4ާާާާއަޅުަގނޑުާ އެ އަންނަންދެން.ާ މަސަްއކ4ާާަކޮޕީވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ލިބުނީމަާ ތްާކޮޕީާ

ާމިއަދުާކުރިއަށްާެގންދ ނީ.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެ
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ާާ ޑައިަގންނަވ ާނަމަާއަޅުަގނޑުާއަމިއްލަާއަށްާޮގސްާވެސްާާކޮޕީާތިޔަާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއެދިވ4ާާައ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެން

ާާ އޮތް އެބަާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބަހ ލަދީފ ނަން.ާ ޮގތުންާ ައވަސްކުރުުމެގާ އެހެންވީމ ،4ާާާމަސައްކަތްާ ވެސް.ާ މިހ ރުާ ކޮޕީާ

ާމަޖިލިސްާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްބ ރުލެްއވުމަށްާ އެހީތެރިކަމ އިާ ދެްއވ ާ ތިާ މަސައްކަތަށްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ

މަޖިލީހުެގާއިދ ރ ެގާުމވަްއޒަފުންާހަމަާވީވަރަކުންާމަސަްއކަތްކުރަމުންާއެާެގންދަނީ.ާމިހ ރުާއެާެގނައީާހަމަާކޮޕީތައް.ާއެާ

)ވަުގތުކޮާ އިނޭގތޯ.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާބަހ ލަނީާ ހުރިހ ާ ތިއްބެވިާ ހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާ ަމޖިލީހަށްާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ޅަކަށްފަހު(ާ

މަޖިލީހަށްާ ވަުގތުާ މިާ ެގންދ ނަން.ާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ރައްދުކުރެވިއްޖެ.ާ ކޮޕީާ މެންބަރުންނަށްާ

ވެ ބޭނުންފުޅުާ އެއްާ ކޮޕީާ މެންބަރަކަށްާ މެދުވެރިކޮށްާހ ޒިރުެވވަޑައިނުެގންވ ާ ސެކްރެޓޭރިއެޓުާ އިންތިޒ މުާ ލިބޭނެާ އްޖިްއޔ ާ

މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދ ނީ.ާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އޮންނ ނެ.ާ ހަމަޖެހިފައިާ

ާާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ އ3ާާިފުރުޞަތުއަރުވަނީާ ހުށަހަޅުއްވ ާ އަށްާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ޞްލ ޙަށްާވަނަާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާމެންބަރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޢަލީާރިޟ މިލަންދޫާދ އިރ ެގާ

ވަނަާމ އްދ ެގ3ާާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާިއޞްލ ޙުކުރުން.3ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބިލުެގާާ

ޢ އްމުާތަންތަނުެގާތެރެއިންާސްކޫލްތަކ އި،ާޞިއްޙީާާާ)ރ(.ާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބުނ ާފަދަާއެއްޗެއްާެގންުގޅެފައިާވަނީ

ޚިދުމަތްދޭާތަންތަނ އި،ާމިސްކިތްތަކ އި،ާދައުލަތުެގާއިމ ރ ތްތަކ އި،ާއެކިއެކިާހަފްލ ތަކ އި،ާތަފ ތުާމުނ ސަބ ތުތަކ ާުގޅިެގންާާ

ތަންތަނުަގްއޔ އިާ ބ އްވ ާ ބަްއދަލުވުންތައްާ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ތަންތަނ ިއ،ާ އެއްވެއުޅޭާ ތަންތަނ އި،ާމީހުންާ ޢ އްމުާ ާ،

ޢ އްމުކޮށްާމީހުންާިގނައިންާދަތުރުކުރ ާބަސް،ާފެރީ،ާދޯނިާފަދަާއުޅަނދުތައްާކަުމަގއިާވ ާނަމަާމިާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގިއާ

އަހަރުާދުވަހުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމުެގާޢުޤޫބ ތްާއިތުރުކުރެވޭނެާއެވެ.ާިމ3ާާއަހަރުާދުވަހ އި،1ާާާބުނ ާއަދަބުެގާތެރެއަށްާާ

ާާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާ.ޮގތަށް

ާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މަްއޗަންޮގޅިާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާާ
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ާ

ާކަދެްއކެވުންާ:މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ެގާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަބޫބ3ާާަޝުކުރިއްޔ . ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އަށްާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ކުރުާވަނަާ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ ވަށުާދ އިރ ެގާ

ާާ ބިލުެގ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑ3ާާާުޝުކުރިއްޔ ާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ބ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާހުށަހަޅަން.ާތޫނުާއެއްޗެހިާގެާ )ބ(.ާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަދިާ)ށ(ާެގާބޭނުމަށްޓަކައިާމަޤުބޫލ3ާާާުންުގޅުމ އިާބެހެއްޓުން،

ާާ އެވެ. ހ ލަތުަގާ ެގންުގޅޭާ އެްއޗެއްާ އެާ ބޭނުމަކަށްޓަކައިާ ކުރެާ ބޭނުމަކުންާ އަންނަނިވިާ ބެލެވޭނީާ ކަުމަގއިާ ާާ-1ސަބަބެއްާ

ާާ ނުވަތަ ބޭނުމަށް،ާ ބޭނުންތަކަާާ-2މަސައްކަތުެގާ ދިރިއުޅުމުެގާ ާާޢ އްމުާ ނުވަތަ ބޭރުާާާ-3ށް،ާ ޒިޔ ރަތްކުރ ާ ދެވހިރ އްޖެއަށްާ

ޤައުމުތަކުެގާޢިއްޒަތްތެރިންނ ިއާޢިއްޒަތްތެރިންެގާއަރިހުަގިއާއަންނަާފަރ ތްތަކުެގާހެދުންާނުވަތަާޔުނީފޯމްާފުރިހަމަކުރުމުެގާ

ާޮގތުންާބޭނުންކުރ ާބޭނުންކުރުމަށް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާއިސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތް

ާރަޝީދުާއިބްރ ހީމު.ާާ

ާ

ާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާާ

ާވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ ީއދުކުރަން.ާއ ދެ،ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހަޅުއްވ ާ ޤަސަމްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ އަށްާ )ޅ(ާ މ އްދ ެގާ ތިންވަނަާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ
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ާވުން:ތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(.ާމިާމ އްދ ެގާ)ބ(3ާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.3ާާާާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ކުރެޭވާ މީހެްއެގާ ދަޢުވ ާ ކުށެއްެގާ ވ ާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ަގއިާ )ށ(ާ ނުވަތަާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ ނަމަވެސްާ އޮތްާ އެހެންާ ަގިއާ

ާާ ނުވަތަ އެްއޗެްއާ ތޫނުާ އޭނ ާ ބަޔ ންކުރ ފަދަާހިނދުާ ަގއިާ )ބ(ާ މ ްއދ ެގާ މިާ ވަނީާ ެގންުގޅެފައިާ ހަތިޔ ރެްއާ ނުރައްކ ތެރިާ

ާމަޤުބޫލުާޢުޒުރެއްާކަމަށް،ާމަޤްބޫލުާސަބަބެއްާއޮެވެގންާކަމަށްާސ ބިތުކޮށްދިނުމަކީާއޭނ ެގާޒިންމ އެކެވެ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރަ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާތ އީދުކުރަްއވ ާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މަްއޗަންޮގޅިާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަށްާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާާ

ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ާހެޅުްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިޞްލ ޙަށ5ާާާް ހުށަހަޅުއްވ ާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އަށް،ާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާދެއްކެވުންާ:ޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ ވަށުާ

ވަނަާމ އްދ 4ާާާވަނަާމ އްދ ާއަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީ،4ާާާާވަނަާމ އްދ ައކަށްާނޫން،ާއިނޭގތޯ.5ާާާާއަސްލުަގއިާާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ކަމުަގއިާއެާމ އްދ ާހަމަޖައްސަިއާއެާމ އްދ ެގާއިބ ރ ތްާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.5ާާާއަކީާބިލުެގ

އުފެއްދު އެއްޗެހިާ ހޯމްއެފެއ ޒުެގާތޫނުާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ )ހ(ާ އެތެރެކުރުން.ާ އަށްާ ރ އްޖެާ މ ިއ،ާ

ހުންނަާ ތައްޔ ރުކޮށްފައިާ ޮގތަށްާ ލެއްޕޭާ ހުޅުވ ާ ބެލެވޭާ ޮގތުަގިއާ އެްއޗެހީެގާ ތޫނުާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ އިދ ާ ޢ އްމުކުރ ާ ފަރ ތުންާ

ނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއ އިާ)ރ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާތަކެތީެގާވ8ާާާަފްލިކްާނައިފ އި،ާބަޓަރފްލައިާނައިފ އި،ާމިާޤ ނޫނުެގާާ

މިނިސްޓްރީާއޮފްާާ-ތެރެއިންާެއއްެވސްާެއއްޗެއްާުއފެއްދުމ އި،ާވިްއކުމ ިއ،ާކުއްޔަށްާދިނުމ އި،ާހިލޭާބެހުމަކީާކުށެކެވެ.ާ)ށާ(

ތައްޔ ރުކޮށްާ ޮގތަށްާ ހުޅުވ ލެއްޕޭާ މެނުވީާ ލިބިެގންާ ލިޔުމަކުންާ ހުއްދަާ އެފެއަރޒުެގާ ނައިފ ިއާހޯމްާ ފްލިކްާ ހުންނަާ ފައިާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއ އިާ)ރ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާތަކެތީެގާތެރެއިންާޢ އްުމ8ާާާބަޓަރފްލައިފްާނައިފ ،ާމިާޤ ނޫނުެގާާ

ބައިނަލްއަޤުވ ީމާ ތަކެްއޗ ިއ،ާ އެހެނިހެންާ ފިޔަވ ާ ތަކެތިާ ބޭނުންކުރ ާ ބޭނުމަށްާ ަމސައްކަތުެގާ ބޭނުންތަކ އި،ާ ދިރިއުޅުމުެގާ
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ކުށެކެވެ.ާާޮގތު އެތެރެކުރުމަކީާ އަށްާ ރ އްޖެާ ތަކެތިާ ބަލ ާ ޮގތުަގއިާ ހަތިޔ ރެްއެގާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ިގނަާ ދުނިޔޭެގާ ނުވަތަާ ންާ

އަހަރުާދުވަހާ 3ާާައހަރުާދުވަހ އ1ާާާާިމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަދިާ)ށ(ާަގއިާބަޔ ންކުރ ާކުށެއްާކޮށްފިާމީހެއްެގާއަދަބަކީާާާާ-)ނ(

ާ.ާާދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް.ާއިސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ

 ާދެއްކެވުންާ:ވ ހަކައިސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާ

ާތަކަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުން

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށްާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢީސ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙެއ7ާާާް

ޢިއްޒަތް އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ނަމަާ ވ ާ ބޭނުންފުޅުާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ އިޞްލ ޙުާ އޮތް.ާ އަޅުަގނޑުާއެބަާ މެންބަރަކަށްާ ތެރިާ

ާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ 

7ާާާާ )ހ(. މ އްދ ެގާ )ހ(7ާާވަނަާ އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ނުވަތަާާާ-ވަނަާ ބިރުދެއްކުންާ

ވަސީލަތްތައްާއިންޒ ރުދިނު މުވ ސަލ ތީާ އިންޒ ރުދިނުމ އި،ާ އައިސްާ ގ ތަށްާ މީހެއްެގާ ސީދ ާ ވަނީާ އެާ ބުނެފައިާ ކަމަށްާ ންާ

މެންބަރަކަށްާ ޢ އިލ ެގާ ނުވަތަާ މުދަލަށްާ ނުވަތަާ ޖިސްމަށްާ މެދުވެރިކޮށް،ާ މީހެއްާ އެހެންާ ނުަވތަާ މީހެއްެގާ ބޭނުންކޮށްެގންާ

ެގއްލުމެއްާނުވަތަާއަނިޔ  އެއްާދޭނެާކަމަށްާބުނުންާނުވަތަާދައްކ ާއިޝ ރ ތަކުންާނުވަތަާކުރ ާާާއެްއވެސްާމިންވަރެްއެގާ

ާހަރަކ ތަކުންާއަނިޔ ާެއއްާދޭނެާކަމަށްާހ މަކުރުމަށެވެ.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާދު.ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް.ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީ

ާ

 ާދެްއކެވުންާ:ވ ހަކަމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދާުާ

ާއ ދެ،ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާއެާހުހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ )ހ(އަށ7ާާްޝުކުރިއްޔ . މ އްދ ެގާ ހުށަހަޅުއްވ ާާާވަނަާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

 ާކަދެްއކެވުން:ވ ހަރަޝީދުާލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާވި

ފައިާއެާވަނީާވަނަާމ އްދ ާ)ހ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާބިރުދެއްކުންާނުވަތަާއިންޒ ރުދިނުންާކަމަށްާބުނ7ާާެ

ނުވަތަާާ ޖިސްމަށްާ މީހެއްެގާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ވަސީލަތެއްާ މުވ ސަލ ތީާ އިންޒ ރުދިނުމ އި،ާ ައިއސްާ ގ ތަށްާ މީހެއްެގާ ސީދ ާ

ެގއްލުމެއްާނުވަތަާއަނިޔ ާއެއްާދޭނެާކަމަށްާބުނުމަށެވެ.ާ މުދަލަށްާނުވަތަާޢ އިލ ެގާމެންބަރަކަށްާއެްއވެސްާމިންވަރެްއެގާ

ާތަކުންާނުވަތަާކުރ ާހަރަކ ތަކުންާއަނިޔ ާއެއްާދޭނެާކަމަށްާހ މަކުރުމެވެ.ާާނުވަތަާދައްކ ާއިޝ ރ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާ

ާޢ މިރު.

ާ

 ާކަދެއްކެުވން:ވ ހަމިރުާޢ ރުާއަޙުމަދުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޞަތުއަރުވަން.ާާވަނަާމ އްދ ާއަށްާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާފުރ8ާު

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު

ވަނަާމ އްދ ކަމުަގއިާހަމަޖެއްސުމަށްފަހުާއެާމ ްއދަެގާ)ހ(ާއ އިާ)ށ(ާަގއިާވ 8ާާާވަނަާމ އްދ ،ާެއއީާބިލުެގ7ާާާާމިާބިލުެގާާ

ައޅުަގނޑު އިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ ުިޮގތަށްާ އަންނަނިވާ ާާއިބ ރ ތްާ މ ނަ، ހުށަހަޅަން.ާ ނުަވތަާާާ-)ހ(ާާ-8ާ ބިރުދެއްކުންާ

ވަސީލަތްތައްާ މުވ ސަލ ތީާ އިންޒ ރުދިނުމ އި،ާ އައިސްާ ގ ތަށްާ މީހެއްެގާ ސީދ ާ ވަނީާ އެާ ބުނެފައިާ ކަމަށްާ އިންޒ ރުދިނުންާ

ކަށްާނުވަތަާބޭނުންކޮށްެގންާއެސް.އެމް.އެސްާނުވަތަާއީމެއިލްާނުވަތަާފެކްސްާނުވަތަާފޯނުކޯލުާނުވަތަާއެާނޫންވެސްާޮގތަާ

ނުވަތަާ ޖިސްމަށްާ މީހެއްެގާ ހ މަކޮށްެގންާ ލިޔެާ ތަނެއްަގއިާ ފަދަާ ފ ރުާ ނުވަތަާ ހ މަކުރުމުންާ ލިޔެާ ލިޔުމެއްާ ނުވަތަާ ސިޓީާ
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ެގއްލުމެއްާނުވަތަާއަނިޔ ާއެއްާދޭނެާކަމަށްާބުނުމަށެވެ.ާ މުދަލަށްާނުވަތަާޢ އިލ ެގާމެންބަރަކަށްާއެްއވެސްާމިންވަރެްއެގާ

ބުނެފަިއާއެާވަނީާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަށްރަށުެގާއެންމެހަިއާމަުގމަގ އިާޯގޅިޯގޅިާއ ިއާފީާެއއްާނަަގިއެގންާާާޢ އްމުާތަނެއްާކަމަށް

ނުވަތަާފީާއެއްާނެުގމަކ ާނުލައިާއެާވަުގތެްއަގއިާޢ އްމުންނަށްާނުވަތަާޢ އްމުންެގާބަޔަކަށްާވަނުމުެގާހުއްދަާކަނޑައެޅިެގންާ

ބެލެ ކަމަށްާ ވ ާ ލިބިފައިާ ނުވަތަާ އެްއވުންތަކ އި،ާލިބިފައިވ ާ ބ އްވ ާ ޕ ޓީތަކުންާ ސިޔ ސީާ ތަންތަނ އިާ އެންމެހަިއާ ވޭާ

ާބައްދަލުވުންތަކ އި،ާއެްއަގމ ިއ،ާކަނޑުެގާއުޅަނދުފަހަރ އިާެއއްޗިއްސަށެެވ.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާދުާރަޝީދު.ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް.ާއިސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ަގވ އިދުެގ ދަނީާ މިާ ައޅުަގނޑުމިހ ރުާ މ އ83ާާްޝުކުރިއްޔ .ާ އިޞްލ ޙުތަކަށްާަވނަާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ ދ ެގާ

ާާ ރިޟ  ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިލަންދޫާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަށ3ާާާްފުރުޞަތުއެރުވުމަށް.ާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާޝުކު ބިލުެގ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަށ3ާާާްރިއްޔ ާ )ށ(ާ )ނ(ާ މިހ ރުެގާ އުނިކުރުމަށްފަހުާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާބަދަލުކުރުމަށްފަހު،ާމިހ ރުެގާ)ރ(،ާ)ނ(ާއަށްާބަދަލުކުރުމަށްފަހުާއަކުރުތައްާތަރުތީބުކުރަންާހުށަހަޅަންާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާތ އީދުކުރަްއވ ާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މަްއޗަންޮގޅިާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ންބަރަކަށްާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާާ

ާ

 ާކަދެްއކެވުންާ:ވ ހަމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދާުާ

ާހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާ.މިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢ މިރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށ3ާާާްާާޝުކުރިއްޔ .

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާން:ވ ހަކަދެއްކެވުާާއަޙުމަދުާޢ މިރުދ އިރ ެގާމެންބަރުާާކުޑަހުވަދޫ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާއުނިކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.3ާާާއ ދެ،ާބިލުެގާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް.ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުާ.

ާ

 ާދެއްކެވުންާ:ހަކަވ ާމުއްޠަލިބުާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމް

ިއއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް.ާާާަވނ83ާާަޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާދަނީާގަވ އިދުެގާާ

ާާ ފުރަތަމަ އަބޫބަކުރ2ާާާުުުއެންމެާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާހަކަދެްއކެވުންާ:ބަކުރުުުާވ މ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާޮގތުަގއިާއަކުރެއްާއިތުރުކޮށްާއެާއަކުރ އ2ާާާިޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބުނެވިދިޔަާބިލުެގާާ

ާާ ބިރުދެއްކުން، ެގނައުން.ާ މަތީންާ ޮގތުެގާ އަންނަނިވިާ އިޞްލ ޙުތައްާ އެހެންާ ެގންނަންޖެހޭާ އަށްާ މ އްދ ާ އެާ ާާ-2ވިދިެގންާ

ޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާއެްއވުންތަކ އިާޖަލްސ ތައްާއަދިާރައްޔިތުންެގާިގނަާބަޔަކުާބަިއެވރިވެާނުވަތަާެއއްެވެގންާބ ްއވ ާސިާާ-)ނ(

މުައއްސަސ ައކަށްާ ަވކިާ ނުވަތަާ ބަޔަކަށްާ ަވކިާ ނުވަތަާ މީހަކަށްާ ވަކިާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ޖަލްސ ތަކުަގިއާ އެްއވުންތަކ އިާ

ށް،ާނުވަތަާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޤ ނޫނުތަކ އިާައދިާހަމަލ ދިނުމަށް،ާނުވަތަާެގއްލުމެއްާދިނުމަ

މިާމ އްދ ެގާ)ހ(،ާ)ށ(ާއަދިާ)ނ(ާަގިއާބުނ ާފަދަާާާ-ަގވ އިދުތަކ ާޚިލ ފުާޢަމަލެއްާހިންުގމަށްާޮގވ ލުމަކީާކުށެކެެވ.ާ)ރ(
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މަކައިާނުލައިާވިޔަސްާއެފަދަާކަމެއްާޢަމަލީާޮގތުންާކަމެއްާހިންގ ނެާކަމުެގާއިންޒ ރުާދިނުމަށްފަހުާނުވަތަާއިންޒ ރެއްާދިނު

ކުށުެގާާާ-ކުރުމަކީާނުވަތަާކުރަންާއުޅުަމކީާކުށެކެވެ.ާ)ބ( ބަޔ ންކޮށްފައިާވ ާ ަގއިާ މ އްދ ެގާ)ހ(،ާ)ށ(ާއަދިާ)ނ(ާ މިާ

ާާ 6ާާާާއަދަބަކީ ދުވަހ އި )ޅ(18ާާމަސްާ ޖަލަށްލުމެވެ.ާ މުއްދަތަކަށްާ ދެމެދުެގާ ދުވަހ ާ ގައިާާ-މަސްާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ާާމިާ

ާާ 3ާާާާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ާކުށުެގާއަދަބަކީ މިާާާ-އަހަރުާދުވަހ ާދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ.ާ)ކ(7ާާއަހަރުާދުވަހ އިުި

މ އްދ ެގާ)ހ(،ާ)ށ(،ާ)ނ(ާއަދިާ)ރ(ާަގއިާބަޔ ންކުރ ާކުށެއްާކުރުމަށް،ާތޫނުާެއްއޗެއްާނުވަތަާނުރަްއކ ތެރިާހަތިޔ ރެްއާ

މ އްދ ެގާ) މިާ ާާބޭނުންކޮށްފިާނަމަާ 1ާާާާބ(ާބަޔ ންކޮފައިާވ ާއަދަބުެގާތެރެއަށް އަހަރުާދުވަހ ާދެމެދުގ3ާާާެއަހަރުާދުވަހ އި

ާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްާލުމުެގާޢުޤޫބ ތްާއިތުރުކުރެވޭނެާއެވެ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް.ާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.

ާ

ާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާައޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާންދޫކުރެ

ހުށަހެޅުއްިވާއިޞްލ ޙަށްާ ޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާާ ޝުކުރިއްޔ  މ އްދ 4ާާއ ދެ،ާ އަބޫބަކުރުާާާވަނަާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އަށްާ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ

ާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުމ ވަށުާ

4ާެގާމަތިންާމ އްދ ާއެއްާއިތުރުކޮށްާެއއީާއެއީާބިލުެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބުނެވިދިޔަާބިލަށްާބުނެވިާޮގތު

)ހ(ާާާ-4ވަނަާމ އްދ ކަމުަގއިާހަމަޖައްސައިާއެހެންާމ އްދ ތައްާތަރުތީބުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާއިޝްތިހ ރުކުރުން،ާާ

ފ އިާބަޓަފްލައިާނައިފ އިާިމާތޫނުާއެއްޗިހީެގާޮގތުަގއިާބެލެވޭާހުޅުވ ާލެއްޕޭާޮގތަށްާތަްއޔ ރުކޮށްފައިާހުންނަާފްލިކްާނައި

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާއ އިާ)ރ(ާގައިާބަޔ ންކޮށްފައިާތަކެތީެގާތެރެއިންާތިރީަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ާފަދަ،ާމ ނ8ާާާަޤ ނޫނުެގާ

ާއެއްާދޭހަވ ާފަދަާޮގތަކަށްާލިޔުންާނުވަތަާފޮޓޯާނުވަތަާކުރެހުންާނުވަތަާއެނޫންވެސްާޮގތަކަށްާޢ އްމުންނަށްާފެންނ ނެާފަދަާ

ާާ ކުށެކެެވ. އިޝްތިހ ރުކުރުމަކީާ ނުވަތަާާާ-1ޮގތަކަށްާ ބިރުދެއްކުމަށްާ ނުވަތަާ ނުރަްއކ ތެރިާ ެއއްޗަކީާ އިޝްތިހ ރުކޮށްފައިވ ާ

ާާ އިޝްތިހ ރުކުރުން. ޮގތަކަށްާ ފަދަާ ދޭހަވ ާ ެއއްޗެއްކަންާ ބޭނުންކުރެވޭާ ދިނުމަށްާ ެއއްާ ވ ާާާ-2އަނިޔ ާ އިޝްތިހ ރުކޮށްފައިާ
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މުޖުތަމަޢު ބޭނުންކޮށްެގންާ ޮގތަށްާއެތީެގާ ފަދަާ ދޭހަވ ާ ކަމަށްާ ހިންިގދ ނެާ ޢަމަލެއްާ ބިރުދެްއކުމުެގާ ތެރޭަގއިާ ެގާ

ާާ 6ާާާާއިޝްތިހ ރުކުރުން.ާ)ށ(ާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގިއާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާކުށުެގާއަދަބަކީ މަސްާދުަވހ 18ާާާމަސްާދުވަހ ިއ

ާދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާތ އީދުކު

ާމޫސ .

ާ

ާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާައޙްމަދުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާކުރެންދޫ

ހުށަހެ އެާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުާމ ވަށުާ އިޞްލ ޙަށްާ ޅުއްވިާ

ާތ އީދުކުރަންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާ.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ ހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޑަކު

މ  ދެންމެާ ާާއ ދެ،ާ ހުށަހެޅި އެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނަމަކަށ2ާާާްވަށުާ ބިލުެގާ މަތީަގއިާ ެވސްާ އިޞްލ ޙުަގއިާ

ާޖަހ ފައިާއިންނަނީާޭގންުގކުށްތަކ ާބެހޭާބިލުާކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންާސ ފުކޮށްލަދެއްވުަމށް.ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޓައިޕްކުރުމުަގއި ެއއީާ އެާސެކްރެޓޭރިއެޓުންާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ހުރިހާ  ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ އޮޅުެމއް.ާ ވ ާ އަރ ފައިާ

އިޞްލ ޙުން،ާއެާކުށްާރަނަގޅުކޮށްލެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ ިއރ ެގާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.



 20 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާ

ާން:މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުާއިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ހުޅުހެންވޭރުާދ 

އ ދެ،ާމީެގާކުރީަގިއާވެސްާއެާހުށަހެޅުނުާއިޞްލ ޙުަގިއާއޮތީާޭގންެގާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ާބެހޭާބިލު.ާދެންާޭގންުގާކުށްތަްއާ

ެއްއވުންތަ ޕ ޓީތަކުެގާ ސިޔ ސީާ އެއީާ ވެސް.ާ ބަލައިލީމަާ އެނޭގާ އިޞްލ ހެއްކަންާ ބިލުެގާ ބެހޭާ ބަޔަކަށްާާމަނ ކުރުމ ާ ކުަގއިާ

ހަމަލ ދިނުމަށްާޮގވ ލުންާމިއީ.ާމިހ ރުާމިާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅެމުންާދަނީާތޫނުާއެއްޗިހިާެގންުގޅުމ ާބެހޭާބިލަށް.ާއެހެންވީމ ،ާ

ޭގންުގާާ ނުެގންދެވޭނޭ.ާ ކުރިއަކަށްާ ބަދަލުކޮށްލައިެގންާ މީތިާ އަށްާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަށްާ އެާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ހޭާބިލަށްާމިާދ ންޖެހެނީ.ާއެއީާބިލުާހެދިާކޮމިޓީަގއިާއިންާމީހެއްެގާހައިސިްއޔަތުންާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާކުށްތަކ ާބެ

ކަނޑައެޅިެގންާމިހ ރުާމިއޮތްާޤ ނޫނަށްާމިާއިޞްލ ޙުާލައިފިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުާހެދިާބޭނުންާދ ނެ.ާއެީއާޭގންުގާ

ާބިލެްއެގާޮގތުަގއިާއޮންނ ނީާބައްޓަންކުރެވިފައި.2ާާާންާމިާއަންނަނީ.ާެއާކުށްތަކ އިާތޫނުާެއްއޗިއްސ ާދޭތިާއެކުެވެގ

ާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިޞްލ ޙުާވެސްާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ާއަށްާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވަނީާބިރުދެްއކުމ އ2ާާާާިމިާާ

ާާނުރައްކ ތެރިާހަތި އިޞްލ ޙުެގާޮގތުަގއިާިމ2ާާާާޔ ރ އިާތޫނުާއެްއޗިހިާެގންުގޅުންާމަނ ކުރުުމެގާބިލަށް،ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވ 

ޓައިޕްކުރުމުަގިއާ އިންާ އިދ ރ ާ މަޖިލީހުެގާ ކުށަކީާ ވ ާ ލިޔުމުަގއިާ ތިވ ާ މަތީަގއިާ ކުރިފުޅުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކަމު އެާ ައމީންޢ އްމުާ އޮޅުންތަކެއް.ާ ވ ާ އެހެންވީމ ،ާާއަރ ފައިާ އެދިަވޑަިއެގންފި.ާ މަޢ ފަށްާ ފަރ ތުންާ އަޅުަގނޑުެގާ ަގއިާ

ާާ ެގންދަނީ ެއއްާއިތުރުކުރުން.ާމެދުާހެންޭވރ4ާާާުއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާ ވަނަާމ އްދ ެގާފަހަތަށްާމ އްދ ާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް.

ާ

ާޒިމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޢ ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީ
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ާާ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ައދ4ާާާިޝުކުރިއްޔ ާ ކޮލެޖުާ ސްކޫލް،ާ އިތުރުކުރުމަށް.ާ އެއްާ މ އްދ ާ ފަހަތަށްާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ތަންތަނުގެާ އެާ ނަމަާ ތުހުމަތުކުރެވޭާ ކަމަށްާ އުޅޭާ ހިފައިެގންާ ހަތިޔ ރުާ ތޫނުާ ތަންތަނުަގއިާ ފަދަާ އިންސްޓިޓިއުޝަންާ

ާލުހުންނަށްާތުހުމަތުކުރެވޭާފަރ ތްތައްާބަލަިއާފ ސްކުރުމުެގާބ ރުާލިބިެގންާވެާެއވެ.ާާމުވަްއޒަފުންނ އިާފު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް.ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގ

ާ

ާހަކަދެއްކެވުން:މަނިކުާވ ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ 

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢ ޒ4ާާި ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހެންވޭރުާ މެދުާ އިތުރުކުރުމަށްާ ެއއްާ މ އްދ ާ ފަހަތަށްާ މ އްދ ެގާ މަށާްާވަނަާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާޒިމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޢ މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާ

ާާ އެްއާއިތުކުރުމަށް.ާމިާޤ ނޫނުގައ4ާާާިއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑު ވަނަާމ އްދ ެގާފަހަތަށްާމ އްދާ 

ާާ ކަންކަންާެއހެންާޤ ނޫނަކުންާކަނޑައަޅައިާނުވަތަާކަނޑައެޅިފައިވ ާކުށ ިއާކަނޑައެޅިާބަޔ ންވެެގންވ ާކުށ އިާއަދަބ އިާއަދި

އަދަބ އިާއަދިާކަންކަމ އިާފުށުއަރ ާނަމަާިއސްކަންދެވޭނީާމިާޤ ނޫނުަގިއާކަނޑައެޅިާބަޔ ންވެެގންވ ާކުށ ިއާއަދަބ ިއާއަދިާ

ާކަންކަމަށެވެ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުާތ އީދުކުރަްއވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ

ާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދު.ާާ

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާމެންބަރުާދ އިރ ެގާނިލަންދޫ

ާވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢ ޒިމ4ާާާް ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުހެންވޭރުާ އިތުރުކުރުމަށްާ އެއްާ މ އްދ ާ ފަހަތަށްާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޒިމްާޢ މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާ

ާާ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރިާ 4ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ އިތުރުކުރުމަށް. އެއްާ މ އްދ ާ ފަހަތަށްާ މ އްދ ެގާ ދަށުެގ18ާާާވަނަާ އަހަރުންާ

ާކުޑަކުދިންނަށްާަވޅިާފަދަާތޫނުާހަތިޔ ރުެގާޮގތުަގއިާހިމެނޭާތަކެތިާވިްއކުމަކީާމަނ ކަމެކެވެ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާާތ އީދުކުރަްއވ  .ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަންޢިއްޒަތްތެރި

ާޙަސަންާލަޠީފް.

ާ

ާޠީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަހިތަދޫާދެ

ާއ ދެ،ާދެންމެާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތު

އޮތީާ ލިބިާނިމުނީ.ާދެންާ ތ އީދުާ ހުށަހެޅިާ ހުރިހ ާއިޞްލ ޙުތައްާ ހުށަހެޅިާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވ ފައިވ ާ މިހ ރުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ަގޑިއިރަށްާ ެއއްާ މިއީާ ހުޅުވ ލަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަށްާ މަރުޙަލ ާ ބަހުސްެގާ އަޅުަގނޑުާ މަރުޙަލ .ާ ބަހުސްެގާ

އޮންނަާބަހުސެްއ.ާމިއަދުެގާމަސައްކަތުަގއިާައދިވެސްާއިތުރު،ާމިާކަމ ާބެހޭާއިތުރުާއެއްާބިލުާއޮތުމ ާއެކުާާާތ ވަލުކޮށްފައި

ޮގތަކަށްާ ނިމޭނެާ މަސައްކަތްާ މިައދުާ ދެްއވަިއެގންާ ސަމ ލުކަންާ ކަުމަގިއާ ެއާ ވ ހަކަފުޅުތަކަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ައޅުަގނޑުާސިޔ  ލީޑަރުންނަށްާއިލްތިމ ސްކުރަމުން،ާއަޅުަގނޑުާއެާފުރުޞަތުާއިންތިޒ މުތައްާކުރެއްވުމަށްާ ސީާޕ ޓީތަކުެގާ

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިސްދޫާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ހުޅުވ ލަނީ.ާ މިާ މިހ ރުާ

ާއަޙްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އ ދެާމިާބަރަކ ތްތެރިާރަމަޟ ންާމަހުާއަޅުަގނޑުާމަޖިލީހުަގއިާތެދުވ ާއެންމެާފުރަތަމަާފަހަރުާކަމަށްާވ ތީވެާމިާ`.ާާ

ފުރުޞަތުަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސަށ އިާއަދިާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާއަދިާރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށ އިާއަޅުަގނޑުެގާ
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ނ އިާއުޚުތުންނަށްާރަަމޟ ންާމަހުެގާތަހުނިޔ ާފޮނުވަން.ާއަދިާމިާމަހުެގާބަރަކ ތ ިއާދ އިރ ެގާއެންމެހައިާލޮބުވެތިާއަޚުން

އަޅުަގނޑުާާ ބިލު.ާ ބެހޭާ މަނ ކުރުމ ާ ކުށްތައްާ ޭގންުގާ މިާ އ ދެ،ާ ދުޢ ކުރަން.ާ އެދިާ ދެއްވުންާ މަޣްފިރަތްާ ރަޙުމަތ އިާ ހެޔޮާ

ާދެކޭޮގތުގައި.ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތެރިާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާެއއްޗެހި..ާ.ބިރުދެއްކުމ އިާނުރަްއކ 

ާ

ާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އ ދެ،ާތޫނުާހަތިޔ ރ އިާއަދިާމިާޭގންުގާކުށްތަކ ާބެހޭާވ ހަކަ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާމިއީާވަރަށްާބޮޑަށްާލ މެހިާ

ބިރުދެއް ފުޅިތޮށިކޮޅަކުންާ މިާ ެއއްޗެއް.ާ ވ ާ އެްއޗަކުންާުގޅިފައިާ ތޫނުާ ބިރުދެއްކިޔަސް،ާ ވަޅިޔަކުންާ ކޮށިާ އަދިާ ކިޔަސް،ާ

ެއއީާއިންސ ނިއްޔަތ ާޚިލ ފުާއަނިޔ ވެރިާޢަމަލެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާ ބިރުދެއްކިޔަސްާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާބިރުދެއްކުންާ

ބޭފުޅުންެގާމަސަްއކަތްޕު އެާ ފުރިހަމަކުރައްވ ާ ބިލުާ މިާ ކޮމިޓީންާ ބެހޭާ ޅުާނިންމަވ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންނާ ޤައުމީާސަލ މަތ ާ

ހަމައަށްާެގނެސްދެްއވިާކަމަށްޓަކައިާއެާކޮމިޓީެގާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާމިާ

ނަވ ލަންާބިލަށްާވ ހަކަދައްކަންފަށ އިރުާރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާއެންމެހައިާރައްޔިތުންނަށްާމިފަދަާމ ތްާމައްސަރަކ ާދިމ ކޮށްާދަން

ވަނީާއެކަކުާއަނެކަކަށްާއަނިޔ ވެރިވުންާާާوتعالى  نه  سبحاهللا  ބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބިލުާފ ސްކުރުމުެގާކުރިންާމ ތްާާ

ބަޔަކުާާ އެއްބަފ ާ ެއއްބަޑުާ މުސްލިމުންނަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޚ ްއޞަކޮށްާ އަރުވަން.ާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ޙަރ މްކުރައްވ ފައިކަންާ

އުޅުމަށް ޖަޒ އަކީާާާާކަމުަގއިާ މީހ ެގާ ޤަތުލުކޮށްލިާ ނުލައިާ ކުށަކ ާ މުއުމިނަކުާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ހިނދު،ާ ވ ާ އަންގަވ ފަިއާ

ާާ ަވނީ ވެސްާ ޚަބަރުާ ބިރުވެރިާ ކަމުެގާ ވެރިއެއްާ އ ޔަތުަގިއާާާوتعالى  نه  سبحاهللا  ނަރަކަވަންތަާ މިާ ެއއީާ ދެއްވ ފައި.ާ

ފަދަާ ވ ާ مؤمناާާއިންވަޙީކުރައްވ ފައިާ يقتل  فجزاؤه    ومن  ރަީއސް،جهنممتعمدا  ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުން،ާާާ.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާއެންމެހައިާރައްޔިތުން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާސައްތައިންާސައްތަާމުސްލިމުންާކަމުަގއިާވީާހިނދު،ާއަދިާ

ާާ އިޙްތިރ މުކޮށްާެއއްާބަޔަކުާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާލ މެހިާުގޅިފައިާވ ާވަރަށްާކުޑަކުޑަާޖަމ ޢަތެއްެގާބަެއއް.ާެއކަކުާއަނެކަކަށް

އަނެއްާބަޔަކަށްާއަޅ ލ ާީމެގތެރެއިންާމީހަކުާމަރުެވއްޖެާނަމަ،ާއެާމީހެްއެގާޖަނ ޒ ެގާފަހަތުންާހެޔޮާދުޢ ކުރަމުންާރޮމުންާއެާާ

ާާ ައނިޔ ވެރިކަންާދޫކޮށްލައިާތިމ ެގهللاާމީހ ެގާޖަނ ޒ ަގއިާބައިވެރިވަުމންާއަންނަާބަެއއް.ާއެހެންކަމުންާމ ތް ާއަށްާޓަކައިާ

އަނިޔ ވެރިވުމަކީާާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދިއުމަށްާ އެނބުރިާ މަަގށްާ އިޞްލ ޙުެގާ ފުރުޞަތުނަގ ނުލަިއާ هللاާއުމުރުެގާ

ސުބުޙ ނަހޫާވަތަޢ ލ ާެއާކަލ ނެގާޒ ތުފުޅަށްާެވސްާޙަރ މްކޮށްފައިާވ ާކަމެްއ.ާެއކަލ ނެގާެއކަންާޙަރ މްކުރުްއވ ފަިއާވ ކަންާ

الظلم    حرمت  عبادي إني  ياންނަށްާއެކަންާއެނޭގ.ާުގދުސީާޙަދީޘެްއަގއިާއަންަގަވނީ.ާކީރިތިާރަސޫލ ެގާއަރިހުންާައޅުަގނޑުމެ

تظالموا فال  نفسي  ތިމަންާާ"ާާ.على  ާާهللاއޭާ ޒ ތުފުޅަށްهللاާާތިމަންާާ!އަޅުންތަކުންނޭވެެގ އަނިޔ ާާެގާ ވެރިުވންާވެސްާ
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އެއްާާޙަރ މްކުރައްަވއިފީމެވެ. މީހުންާ ތިޔަބައިާ ާާާާއެހެންީވމ ،ާ އަބަޔަކު ބަޔަކަށްާ ިމއަށްވުރެ.ނިޔ ެވރިނުވ ށެވެއަނެއްާ ވަކިާާާާ"ާ

ބަރީޢަ މިކަމުންާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މިސ ލެއްާ މިާާރިވެތިާ ނުލިބޭނެ.ާ ކަށެއްާ ޖަލުތަކުަގއިާާާވ ާ ުގޅިެގންާ ފ ސްވުމ ާ ބިލުާ

އެއިޞްލ ޙު އުޚުތުންާ އަޚުންނ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތިބިާ ާާބޭފުާާވެފައިާ މަޢ ފު އަޅުަގނޑުާޅުންނަށްާ ވ ހަކަާ އެދޭާ ލިބުމަށްާ

ފ ސްވުމ ންނަދަ ބިލުާ މިާ އ ދެ،ާ އަނިޔ ވެރިވަމުންާާވ ލަން.ާ ައޚުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަނޑައެޅިެގންާ ދ ާާާުގޅިެގންާ

ޢިއްޒަ ޮގވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ދިނުމަށްާ އަދަބުާ ދޭންޖެހޭާ މަތީންާ ހަމަތަކުެގާ ޤ ނޫނީާ ރިާތްތެާމީހުންނަށްާ

ާރައީސް.ާާ

ާ

 މޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާބިރުދެއްކުމ އިާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާއެްއޗެހިާެގންުގޅުންާމ ނަކުރުުމެގާބިލަކީާ

ރ އްޖެ މުހިއްާާމިއަދުާ ވަރަށްާ މިާއަށްާ ބިލެއް.ާ ވެފަިއވ ާ ސަލ މަތ ާާމުާ ޤައުމީާ ހުށަހެޅުމަށްފަހުަގއިާ މަޖިލީހަށްާ ހޭާބެާާބިލުާ

ުގޅުންހުރިާފަރ ތްތައްާމިދެންނެވީާމިާެގންުގޅޭާާާކަމ ާާއަދިާމިާާ،މަތިންާބަހުސްކުރެވިާާބިލަށްާތަފ ތުާފަހަރުާާކޮމިޓީަގއިާމި

މަސައްކަތްކުރ  ސަލ މަތްކުރުމަށްާ ރަްއޔިތުންާ ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާ މިކަމުންާ ފިޔަވައިާ އެކިއެކިާާފަރ ތްތައްާ ދައުލަތުެގާ ާ

ފެމުއަ އެކިާ ަވރަށްއްސަސ ތަކުެގާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ވ ހަކަދައްކ ާ ެގނެސްާ ބޭފުޅުންާ މަޢުލޫމ ތުތަކެއްާާާންވަރުެގާ ިގނަާ

ބައެްއާ ސިޔ ސީާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ ވަނީ.ާ ބައްޓަންކުރެވިފައިާ މިބިލުާ އަލީަގއިާ ަމޢުލޫމ ތުތަކުެގާ އެާ އެްއކުރެްއވުމަށްފަހުަގއިާ

ބަެއއްކަާ ތަކުަގިއާ ކޮމިޓީާ މަޖިލީހުެގާ ތެރޭަގއިާ މަސައްކަތްކުރެވެމުންވ ދަވެރިކަމުެގާ މިާާހަލަާ ދެންާ ެއއީާ ތަނުަގިއާާާދ ކަންާ

ބިލުާބައްޓަންކުރުމުަގިއާާާއެކީަގއިާދަންނަވ ލަންާމިާާެއއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާވަރަށްާޔަޤީންކަމ ާާއޮންނަާއ ދަކ ދަ

ަމސައްކަތްއަޅު ކޮމިޓީންާ އ ވ ާާކޮށްފައިަގނޑުމެންެގާ އެާ ދިމ ާާނީ،ާ މިއަދުާ ޤައުމަށްާ ނުރަްއކ ތެރިާާާވެފައިޚިލ ފަށްާ މިާ ވ ާ

ސަލ މަތް މ ޙަޮގތަާާކޮށްދެވޭނެހ ލަތުންާ އަމ ންާ ރަނަގޅުާ ފަސޭހައިންާ އެންެމާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިރިއުޅެޭވނެާށްާ އުލެްއަގިއާ

ޤ  އަދިާ އެއްބ ރުލުމ އިާ ދޭންޖެހޭާ ފަރ ތްތަކަށްާ ތަންފީޛުކުރ ާ ޤ ނޫނުާ އަދިާ ބަލަިއެގންާ ދ އިރ ެގާޮގތެއްާ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ޮގތްތަކެއްާކަމަށްާމަސައްކަތްާާއެްއެގާތެރޭަގއިާމިާާދޫދުެގާތެރޭަގއިާލިބެންާއޮތްާއެންމެާފުޅ ާދ އިރ ތެރޭަގއިާހު ާާކުރެވޭނެާ

ބައްޓަން ބިލުާ މިާ މިކަނޑައެޅިެގންާ ހިނގައްޖެ.ާާާާކުރެވިފައިާ ހުށަހެޅިެގންާ އިޞްލ ޙުތަކެއްާ ބިލަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވަނީ.ާ

ާާ ވަރަށް އެދެންާާއެކީަގއިާާދަބުވެރިކަމ އައަޅުަގނޑުާ ކިބައިންާ މެންބަރުންެގާ އިޞްލ ޙުތަކުެގާާާާހުށަހެޅިފައިާާ،މަޖިލީހުެގާ ވ ާ

ާވެސްާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއިޞްލ ޙުތަކަށްާވޯޓަށްާއަހަމުންާާވެސްާހަމަާވަރަށްާރަނަގޅުާއިޞްލ ޙުތައްާާތެރޭގައި

ޮގތަށްާހަމަާބ ރުތައްާއިތުރުކުރަމުންާާާލިބޭޮގތުންާމުޅިާބިލަށްާެގއްލުމެއްާނުާާވ ާާކޮށްފައިދ އިރުަގއިާކުރިންާބިލުާބައްޓަން

އެބަ ރަނަގޅަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންާ އެދުމެއް.ާ އެދޭާ ހަމަާ ެވސްާ ައޅުަގނޑުާ ބ ޒ ރުަގިއާާާދިއުމަކީާ އިނޭގާ

އަކީާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާާާނުވަތަާކުރުނބ ާކަނޑަންާހުންނަާމީހ ާއަތުަގއިާއޮންނަާވަޅިާާާ،ކަނޑަންާހުންނަާމީހ މަސް

އަނިޔ ކުރަންާދަ މީހުންނަށްާ ހިންަގިއެގންާ މ ރ މ ރީާ ނުވަތަާ ކޮށްެގންާ ކުށްތައްާ ޭގންުގާ ެގންުގޅެެގންާ ހަތިޔ ރުާ ތޫނުާ އްކ ާ
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ވ ނެ ދެނެަގނެެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ ބައެއްެގާ ނޫންކަން.ާާާެގހަތިޔ ރުާާ،ނިކުންނަާ އެްއޗެހިާ ެގންުގޅޭާ ޮގތުަގއިާ

ަގވ އިދެއް ދަށުންާ މީެގާ ހިތްާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާާާާހެދޭއިރުަގއިާ ސަރުކ ރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީާ

ތަންތ ނގައި މިފަދަާ ަގވ އިދަކީާ ހެދޭާ އެާ ެގންުގޅުުމެގާާާާޮގވ ލަނީާ ތަންތަނުަގިއާ ޢ އްމުާ ހަތިޔ ރުާ މީހުންނަށްާ ތިބޭާ ވެސްާ

ންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެކޭ.ާހަމައެއ އެކީަގިއ،ާއެއްާދިނުމަކީާއެއީާމިާަގވ އިދުާހަދ ާފަރ ތަކުާާކޮންމެވެސްާމިންވަރެްއެގާހުްއދަ

ާޮގތ އި،ާޢ އްމުާތަންތަންާކަމުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންާބުނެފައިާމިާާާޮގތ ިއ،ާެގންުގޅޭާާތަކެތިާރައްކ ކުރ ާާއެފަދަާފަރ ތްތަކުންާއެ

ހ ލަތަށްާބަލާ ާާޮއވޭ.ާއެކަަމކު،ާމިއަދުާޤައުމުެގާާވިޔަފ ރިާހުއްދަާެވސްާދީފައިާއެބަާާ،އޮންނަނީާވިޔަފ ރިކުރ ާތަންތަނަށް

މީހުންނ އި،ާކޮންސްޓްރަ ކަނޑ ާ މަސްާ މީހުންނ އިާ ވިއްކ ާ ކުރުނބ ާ ހަމަާ އަދިާ ކުންފުނިތަކަށ އިާ މަސަްއކަތްކުރ ާ ކްޝަންާ

ާނޫންާާާއޮތީ.ާއެހެންާާވަޅިާހިފަިއެގންާއުޅެންޖެހޭާބަޔަކަށްާއެާެގންުގޅުމުެގާލަިއސަންސްާވެސްާދޭާހިސ ބުަގިއާޤައުމުާމި

ޭގންުގާާވ ާާކަމަށް ކަނޑ ާާާނަމަ،ާ މަސްާ އަދިާ ހުރެދ ނެ.ާ ވެެގންާ ވެސްާ މީހަކަށްާ ކަނޑ ާ ކުރުނބ ާ ހަމަާ މީހަކުާ ކުށްކުރ ާ

ާާާާމީހެއްާޮގތުަގއި އަދިާމަސްކަނޑ ާމީހަކަށްާވެސްާެވެގންާހުރެދ ނެ.ާާާ.ލަތެއްާވެސްާައތުވެދ ނެހ ވެސްާހުރެދ ނެ.ާއެކަހަލަ

ބިލަށްާއިޞްލ ޙުކުރުމުަގއިާކޮމިޓީންާބަލ ފަިއާާާނުވަތަާމިާާބިލުާފަރުމ ކުރުމުގައިާާއެހެންވީމ ،ާޢ އްމުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންާމި

ާާާާމި ހުރިހ  ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ ކުރެވޭހ އޮތީާ ކަންކަންާ ސަލ މަތްކޮށްެގންާ ޤ ނޫނެްއާާާާލަތްތަކަކުންާ ކިތަންމެާ ޮގތަކަށް.ާ

ެވެގންާނޫނިްއޔ ާޤ ނޫނުާވިޔަސްާއެާޤ ނޫނަށްާތަބ ވެާބޯލަބ ާމީހުންެގާއަދަދުާހަމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާިގނަާާހެދިކަމުގައި

ދ ާކަމެއްާމިއީާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނުާާާތަންފީޛުކުރުމުެގާބ ރެއްާނެތޭ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާއަމ ޒުކުރެިވެގން

ާާނަހަދ ާމަޖިލީހުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކުރ ާބައެއްާމަސައްކަތްތަކަށްާހަމަާޖުމްލަާޮގތެއްަގއިާބައެއްާފަރ ތްތަކުންާޚ އްޞަކޮށް

ފަރ ތްތަކަށްާ އެފަދަާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ދޭ.ާ ފ ޑުކިޔަމުންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މީޑިޔ ަގއިާ ފަރ ތްތަކ އި،ާ ސިޔ ސީާ

ބ ަވއޭ ޤ ނޫނުތަކ އިފެނިވަޑައިނުަގންނަވަނީާ ހަދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަދަދުތައް.ާ.ާ މީހުންެގާ ޢަމަލުކުރ ާ ަގވ އިދުތަކަށްާ ާ،

މި ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެންމެ ހަމަާނޫސްމަޖިލީހުންާ ފ ޑުކިޔ ާ މީހުންާތަކުބޮޑަށްާ ބަެއއްާ މީޑިޔ ެގާ ލިޔުންތެރިންނ އި،ާ ެގާ

ހަދ ފައި އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ކަނޑައެޅިެގާާމިއަދުާ ޤ ނޫނުތަކުަގިއާ ޕ ކުހުރިާ ުއޅަނދުފަހަރުާ ެއއްަގމުާ ހުންނަާންާ ކުރަންާ

މ ލޭަގއިާ މިާ ތަންތަނުަގއިާ ނޫންާ ޕ ކުާާތަންތަނުަގއިާ ފުލުހުންވެސްާ ހަމަާ ޮގންޖަހ ފައިކޮށްފައިާ ޤ ނޫނަށްާާާ،ނަށްާ ނުވަތަާ

އެހެންވީމ  އެބަފެނޭ.ާ ތަންާ ދ ާ މުހިއްޮގންޖަހ ފައިާ އެންމެާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނެއްާ ދައުލަތުެގާ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުމަކީާ މުާ

ާާާާފައިސ ާޚަރަދުކޮށްެގންާމި ންާލަކުންާވެސްާނަމަެވސްާއަޅުަގނޑުމެހ ތަނުަގއިާތިބެާޒުވ ބުކޮށްެގންާނަމަވެސްާއަދިާކޮންމެ

އިހުތިރ މު އެއަށްާ ނިންމީމ ާ ނުކޮށްފިޤ ނޫނެއްާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ ރައްޔިތުންާ އެއީާ ެއައށްާާާކުރުމަކީާ ނަމަާ

ޮގތުންާފިޔަވަޅުާއެޅުމަކީާެވސްާކުރަންޖެހޭނެާާާބެހޭާާކަމ ާާބެހޭާފަރ ތްތަކުންާއެާާކުރުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުެގާކަމ އިހުތިރ މު

ފިޔަވަޅުތަކުަގއި އަޅ ާ އެާ އަދިާ ދިނުަމށްޓަކައިާާކަމެއް.ާ އަދަބުާ ޙުކުމްާ ދަށުންާ ޤ ނޫނެއްެގާ ތިބޭާނުވަތަާ ކުރުމަށްާ

ނައްތ ލުމަށްާ ކުށްާ ޤައުމުންާ ވެސްާ ލޯޔަރުންާ ދ ާ ދިފ ޢުަގއިާ ފަރ ތްތަކުެގާ ފަދަާ ެއާ އަދިާ ފަނޑިޔ ރުންނ އިާ

ިމީއ.ާއެހެ ައޅުަގނޑުމެންެގާޙަޤީޤީާބޭނުމަކީާ ައޅުަގނޑުމެންާާމަސައްކަތްކުރުމަށްުްާއޮންނަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއ ދެ،ާ ންވީމ ،ާ
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ވަޅިާާ ބަލައިލ އިރުަގއިާ ެއނބުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ހަދ ފައިާ ޤ ނޫނެއްާ ބުނެާ މަނ ކުރުމޭާ ެގންުގޅުންާ ހަތިޔ ރުާ ތޫނުާ

އިސްތިސްނ ހި މީހ ާ ހުންނަާ އަދިާފައިެގންާ ވެސްާ ޕ ޓީތަކުންާ ސިޔ ސީާ އަދިާ ވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ޮގތްތަކެްއާ ކުރެވޭނެާ

ނުާހެދުމުެގާއެންމާެާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫާާ،ނަމަާާވ ާާކުރަމުންާެގންދ ާކަމަށްވެސްާެއކަންާާާާމީޑިޔ ަގއި

ކުރެިވެގންާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީސްާއިޞްލ ޙުޞަދެއްާހ ސިލެއްާނުވޭ.ާމިއަދުާމިރ އްޖޭަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީާާފުރިހަމަާމަޤު

އިވެާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަބަދުެވސްާ މިހޮވިެގންދ އިރުަގއިާ ޤ ނޫނެއްނީާ އެވެނިާ ނެތޭާ ޤ ނޫނެއްާ އެެވނިާާާވެނިާ ނެތޭ،ާ

ޔަޤީންކަމ  ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ނެތޭ.ާ މިާާޤ ނޫނެއްާ މިދަންނަވަނީާ ޤ ނޫނުތައްާާާއެކީަގިއާ ހުރިާ ބިލުަގއިާ

ާާބިލަށްާެގާާއަޅުަގނޑުމެންާމި ޤޫބ ތުަގއިާހުރިހ ާޢުލްބެހޭާވ ހަކަތައްާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުނެސްފައިާމިހިރަާތޫނުާހަތިޔ ރ 

ޤ ނޫނުާާާކަމަށް.ާއެކަމަކު،ާމިާާދިމ ލަކުންާއެބަހުރިާފެންނަން.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޢ އްމުާތަނެްއަގއިާެގންުގޅެވޭނެާެއއްޗެއްާނޫން

މި ދިޔައިމަާާާނެހެދޭތީވެާ ހިފަިއެގންާ އެާ ެގންުގޅެނީ.ާ އެތަކެތިާ ޢ އްމުކޮށްާ ހަމަާ އަޅުވ ާ ޒިންމ ާ އެާ ބޮލުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ

އެާކޯޓުތަ އަންަގނީާ އެާ މ އްދ ތައްާާާކުންާ މިދެންނެވިާ ހުރިާ ޤ ނޫނުތަކުަގިއާ އެާ ފުލުހުންނަށްާ ނުކުރެވޭނެއޭ.ާ ކަމެއްާ

ތިބިާޤ ޟީންނަށްާނުފެންނަނީބ އޭާހިތަށްާއަރ .ާއަދިާހަމަެއއ ެއކީަގއިާޙުކުމްާކުރަންާންނަނީބ އޭާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ .ާނުފެ

ދ ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއެބަާއޮޭވާދިމިޤުރ ތީާހަމަތަކ އިާުއސޫލުތަކ ާއެްއޮގތަށްާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާޢަމަލުކުރަމުންާމިެގން

މިނިވަންާމުޖްތަމަޢެއްަގއިާކަެމއްާކުރެވޭނީާއެާމުޖްތަމަޢުާބަލައިަގންނަާމިންވަރަކަށޭ.ާޤ ނޫނެއްާއޮތުެމއްާނެތުމެއްާއެައކުާ

.ާދީފައިާމަުގމައްޗަށްާމިާދޫކޮށްލަނީ.ާތޫނުާއެއްޗެްއާާނެތް.ާއެހެންނަމަވެސްާކަނޑަެއޅިެގންާެއކަކަށްާމިނިވަންކަންާމިާދެނީ

ހަަމާ ވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ނުވެއޭ.ާ ސ ބިތެއްާ ކުށްާ މަްއޗަށްާ އޭނަެގާ ދިޔައިމ ާ މަރ ލ ފައިާ މީހެއްާ ނުވަތަާ ހިފައިންާ

ކަށްާވެސްާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާނުފެންނަނީާބ އޭާޤ ޟީންނަށްާވެސްާއަދިާމިާކަމ ާބެހޭާޮގތުންާވަކ ލ ތުކުރ ާފަރ ތްތަ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ރައްކ ތެރިވުން.ާ ޙައްޤުތައްާ އަނެކުންެގާ ބުނޭާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ 67ާނުފެންނަނީބ އޭ.ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއޭާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންވަނީ.ާެއކަމަކުާިމއަދުާމިާއޮންނަނީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއަކުރުންާައކުރަށްާ

އެ ނުލިޔެޖިއްޔ ާ ާާާާއެްއޗެއްާ ހަމަ ދެންާ ނުހެދުނީ.ާ ޤ ނޫނުާ ޯގސްވެފަ.ާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ هللا  އޮތީާ سبيل  ެއާفي  ާ،

ެއީއ.ާ ނޫންާ ކަމެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަނީ.ާ މިާ ކުރަމުންާ ޤައުމުަގއިާ މިާ މިއަދުާ ކަމެއްާ ޖެހުނުާ މީހަކަށްާ

ދިމ ވ ާބޮޑުާކަމެްއަގއިާެވއްޖިއްޔ ާައޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާތިބީާޤ ނޫނުާހަދަން.ާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާޤައުމަށްާާ

ކޮންމެވެސްާހ ލަތެއްަގއިާެއއްބައިވަން.ާެއކަކުާއަނެކަކ ާކަރުަގއިާހިފައިެގންާތިބެެގންާެވސްާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަންކުރަމު.ާ

ކަންާކުރުމުެގާބޭނުމެްއާއެކަމަކުާސުވ ލަކީާކިހ ވަރަކަށްތޯއޭާމިާތަންފީޛުކުރެވޭނީ.ާމިާތަންފީޛުނުކުރެވޭާކަމަށްާަވންޏ ާމި

ނެތޭ.ާކޮންމެާމީހަކަށްާފުލުހެއް،ާކޮންމެާމީހަކަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރެއް،ާކޮންމެާމީހަކަށްާޤ ނޫނުާޗ ޕުކުރާ 

ދެންނެވިާ މިާ ހައްލުކުރެވޭނީާ މިކަންކަންާ އެހެންވީމ ާ އުޅެނީ.ާ ޤައުމުަގއިާ ކިހިނެއްތޯާ ބަހައްޓައިެގންާ ފަހަތުަގއިާ މެޝިނެއްާ

ިއރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާނީންނ ނެާބުނެފަާއެއްާދުނިކީސްތިލަާޮގތަ ށް.ާމިސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމީަގއިާވަޅިާމ ނަކުރިާ

ޮއތީާ މިާ އަތުަގއިާ މީހ ާ ެގންދިޔަާ ެގންދިޔައިމަާ ކޯޓަށްާ އެހެންވީމ ާ ނުހަދަން.ާ ވަޅިެއއްާ ޖަްއސަިއެގންާ ހަނެްއަގއިާ އަކުންާ
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ާދެާފަރ ތުންާމިޔައަޅ ފައިާއޮތީމަާޤ ޟީާކުއްލިއަކަށްާބަލައިލ ފައިާޤ ނޫނުަގއިާނެތޭާކަޓަރުާދޫކޮށްލ ފައިާދުނިކީސްތިލަާއެއް

ަވނީާ މިކަންާކުރ ކަމަށްާ މިާުއސޫލުންާ ދޫކޮށްލީ.ާ ެއއް.ާއެހެންވީމ ާއޭނަާ ހެދުމުެގާވ ހަކަާ ވަޅިާއަށްާ ދުނިކީސްތިލަާއެއްާ

އަޅުަގނޑު ދެންާ އެހެންެވއްޖިއްޔ ާ ނެތް.ާ ބޭނުމެްއާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ިމާވިްއޔ ާ މިންވަރެއްާ ކޮންެމވެސްާ ކޯޓުެގާ ޖެހޭނީާ މެންާ

ޖެހޭނީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ިވއްޔ ާ ވަނީާ ކަމަށްާ ނުފެންނަާ އެކަންާ ވެސްާ ފުލުހުންނަށްާ އަދިާ ހިފަހައްޓަން.ާ ތަނުަގއިާ

ާޮގތަކަށްާާމައިނޯރިޓީާލީޑަރުެގާއޮފީހ އިާމެޖޯރިޓީާލީޑަރުެގާއޮފީހުންާމިދެންނެވިާދެާފަރ ތްާހުޅުވަންާކަންނޭނެގ.ާެއކަހަލަ

ނިންމ ،ާާ މަޖިލީހުންކޮށްާ ރައްޔިތުންެގާ އެކުަގއިާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާ ބަދަލުަގއިާ ކުރުވުމުެގާ ލައްވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންާ

ކުރަހަރޭ.ާ ފަރ ތުންާ ާ އޮތްާ ތަންފީޛުކުރަންާ ޤ ނޫނުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޖެހޭނީާ ކަންތައްތަްއާ ބައެއްާ މިކަހަލަާ

އަނިޔ ކުރުމ އިާ މުޖުތަމަޢުާާާބިރުދެއްކުމ އިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ިމއީާ ވިޔަފ ރިކުރުމ ،ާ މަސްތުވ ތަކެތީެގާ މެރުމ އިާ މީހުންާ

ަވނީާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ ވެފައި،ާ އޮންނަނީާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ެއކަމަކުާ ކަންތައްތައް.ާ ޤަބޫލުނުކުރ ާ

ށްާވެސްާލިބެނީާފައިސ .ާސަރުކ ރުާހިންަގންާއަމ ޒަކަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެސްާލިބެނީާދައުލަތުންާފަިއސ .ާޤ ޟީންނަ

ކަެމއްާ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ ބޭނުންކުރަނީ.ާ މިާ ލ ރިާ ރައްޔިތުންެގާ ދައުލަތުންާ ހަމަާ ފައިސ .ާ ލިބެނީާ ވެސްާ މީހުންނަށްާ ތިބިާ

ނުހަ ޤ ނޫނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުވ ފައިާ މަޖިލިސް.ާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުވަނީާ ބޮލުަގއިާ މިާ ދިޔައިމ ާ ނދ .ާނުބައިެވެގންާ

ހުރެއްޖިއްޔ ާ އުނިކަމެއްާ ވެސްާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ ުއއްމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނެއް.ާ ހަދަނީާ މިާ މިފަހަރުާ އެހެންވީމ ާ

ޤ ޟީންާވެސްާއަދިާފުލުހުންާވެސްާމިާތަނަށްާވަޑަިއަގންނަވ ާއިތުރަށްާވިދ ޅުވަންވީ.ާއެާބޭބޭފުޅުންާމަޢުލޫމ ތުާހޯދައިެގންާ

މ ތުެގާއަލީަގއިާމިާޤ ނޫނުާމިއޮތީާހަދ ފަ.ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަންާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާިމއަށްާއެާބޭބޭފުޅުންާދެްއވިާމަޢުލޫ

ކުށްާ ރ އްޖެއިންާ މިާ އަދިާ ކަމަށްާ ހަރަކ ތްތެރިވ ނެާ ވެސްާ ފުލުހުންާ ޮގތަށްާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢަމަލުކުރުމުަގއިާ

ފަރ ތް މިާ އަދިާ ފަނޑިޔ ރުންނ އިާ ޤ ޟީންނ އިާ މިކަންާނައްތ ލުމުަގއިާ ވެސްާ ވަކީލުންނަށްާ ދ ާ ދިފ ޢުަގިއާ ތަކުެގާ

ހ ސްާރުފިޔ ާލިބިެގންާކުށަކުންާމީހަކުާބަރީޢަކުރުމަށްާޮގސްާޤ ޟީާއެްއާކުރިމަްއޗަށްާޮގސ25ާާާްއެނެގންޖެހޭނެާކަމަށް.ާާ

ކު މިފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ މީހެއް.ާ ވ ާ ޒިންމ ދ ރުާ މަީގއިާ ވެސްާ މީހަކީާ ދ ާ ސަލ މަތްކޮށްެގންާ ކުށްވެރިޔ ާ ށްތްައާހުއްޓިާ

ކަނޑައެޅިެގންާސ ބިތުވުމަށްާވުރެާއެާމީހުންެގާދިފ ޢުަގއިާވަކ ލ ތުކުރ ާަވކީލުންނ ާދޭތެރޭަގިއާވެސްާމިކަމުަގއިާފިޔަވަޅުާ

ާއެޅޭނެާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާައޅުަގނޑުާވ ހަކަާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ާާހަކަދެްއކެވުންާ:ވ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާޔ މީންާهللاާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

އެްއާ ނުކުތ ާ ދެތިންާ ހިފީާ ބޭނުންާ ފުރުޞަތުާ ިމާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ދަންނަވ ލަން.ާއެއްާނުކުުުތ ާއަކީާމިާބިލަށްާއިޞްލ ޙުތަކެްއާއަތުވެއްޖެ.ާވަރަށްާިގނަާިއޞްލ ޙުތަކެއް،ާވަރަށްާރަނަގޅުާ

މ އްދ އިޞް މ އްދ ތައް،ާ ބައެއްާ ހުރިާ ބިލުަގއިާ މިާ ތެރޭަގއިާ އިޞްލ ޙުތަކުެގާ އައިާ އެހެންނަމަވެސްާ ހުރިާލ ޙުތަކެްއ.ާ ަގއިާ

ދ އިރ ެގާާ މިުިލަންދޫާ ފ ހަަގކުރަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ޚ ްއޞަކޮށްާ އަތުވެއްޖެ.ާ ިއޞްލ ޙެއްާ ެއއްކޮށްލުމުެގާ އަކުރުތަްއާ
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ހުށަހެޅުއް ރިޟ ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އިޞްލ ޙަށް. ހުރ3ާާާިވިާ ދެންާ އެއްކޮށްލ ފައިާ )ހ(،)ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކްރޮސްާ ހަވ ލ ދޭާ މިހިރަާ މ އްދ ތެރޭަގިއާ ވަރެއްެގާ އެްއވެސްާ ތެރޭަގއިާ ިއޞްލ ޙުތަކުެގާ ައއިާ ތަރުތީބުކުރ އިރުާ އަކުރުތަްއާ

ފ ސްކުރަމު އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ާ ނ ދޭ.ާ އިޞްލ ޙެއްާ މ އްދ ތަކުެގާ ދޭާ އުނދަޫގާރިފަރެންސްާ މިާ ދ އިރުާ ންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާޖެހޭނެ.ާދެންާމަޖިލީހުެގާއިދ ރީާމޭޒުންާމިކަންާކުރެްއވޭާކަމަށްާވަންޏ ާއެއީާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގާާ

ާާ ެގާ)ހ(،ާ)ށ(3ާާއެއަށްާއެްއޗެއްާދަންނަވ ކަށް.ާއެހެންނޫންާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާދަުަންނަވ ލ ންާބޭނުންާވަނީާހަމަ

ހަކަާެއއްާައކުރަކަށްާހެއްދެވީ.ާެއއީާހަމަާރަނަގޅުާއިޞްލ ޙެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާދެންާހުރިާމ އްދ ތަކުެގާާަގއިާއޮތްާދެާވ 

ކޮރޮސްާރިފަރެންސްާއެތެރޭަގިއާހުރިާމ އްދ ތައްާކޮރޮސްާރިފަރެންސްާދެއްވ ފައިާހުރިާކަންކަމަށްާރިޢ ޔަތްނުކުރައްވ ާމީތިާ

ހަ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިޔައިމަާ ނިމިެގންާތަރުތީބުވެެގންާ އިޞްލ ޙުތަކެްއާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ ދ އިރުާ ފ ސްވެެގންާ ބިލުަގއިާ މަާ

ހީކުރިންާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާ ކަމަކަށްާ ފުރަތަމަާ ވ ހަކަާ ދިމ ވ ނެާ ަމއްސަލަތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދ އިރުާ

ކޮ އެހެންނަމަވެސްާ ކަމަށް.ާ ފ ހަަގވެެގންދ ނެާ މިކަންާ އިރުާ ދިޔަާ ނިމިެގންާ މިައށްާއިޞްލ ޙުތައްާ ޮގތަކަށްާ ންމެވެސްާ

ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަށްާ ެއއްާ ވ ހަކަާ ދެވަނަާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ އެޑްރެސްކުރެވެންޖެހޭނެާ

ާާ މީެގ ެއއީާ ވ ހަކަ.ާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ ޮގތެއްަގިއާ ޖުމްލަާ ދުަވސ2ާާާްބޭނުންވަނީާ އަހަރެއްހ ާ

ާާ އ އިާރ އްޖެތެރޭެގާރަށްރަށުަގއިާހިނގ ާނުރައްކ ތެރިާމ ރ މ ރީތަކ ާމިކަހަލަާކަންކަމ ާބެހޭާޮގތުންާމަޖިލީހުގެާކުރިންާމ ލެ

ޤައުމީާސަލަތ ާބެހޭާކޮމެޓީންާލައްކަާިގނަާމަސަްއކަތްތަކެްއާކުރެވިފައި.ާއަދިާމަޖިލީހަށްާރިޕޯޓެއްާައއުމުެގާަމުގމަތީަގއިާ

ކަންާނުވެާއޮތީ.ާޭއަގިއާވެސްާފުލުހުންެގާފަރ ތުންާަމޢުލޫމ ތުާދެއްވަމުންާވ ހަކަފުޅުާާއެކަންާވަނީ.ާކަުމެގާބޮޑުކަމ ާއެކީާއެ

ކަހަލަާ ބަެއއްާ ދެންާ ަމއްސަލަ.ާ ނެތުމުެގާ ޖަލެއްާ މިވަނީާ ތެރޭަގިއާ މައްސަލަތަކުެގާ ބޮޑެތިާ އެންމެާ ހަމަާ ދެއްކެިވއިރުާ

މައްސަލައިގެާ ނެތުމުެގާ ބިލުތައްާ އެާ ދެންާ ަމއްސަލަ.ާ ނެތުމުެގާ ބިލުާާާބިުިލުތައްާ އެްއާ ފ ހަަގކުރަްއވ ާ ތެރޭަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާކޮންމެވެސްާޮގތެއްާމިާމަޖިލީހުންާނިންމަވައިދެއްވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަމީާ

ކަ ބިލެއްާ ބޭނުންތެރިާ އެންމެނަށްާ ހުރިހ ާ ލޯބިކުރ ާ މަޞްލަޙަތަށްާ އަމ ންކަމ އިާ ރައްޔިތުންެގާ މުޅިާ މަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއެކަމަކުާެއއ ެއކީަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާއަކީާމިާބިލުާފުރަތަމަާ

ދައުލަތުންާފަރުމ ާކުރައްވ ފަިއާނޫނިއްޔ ާޑިޒައިންާކުރަްއވ ފައިާމިާތަނަށްާފޮނުއްވ ފައިާޮއތްއިރުާމިާބިލަކީާވަރަށްާދޭސީ،ާ

ާާވަރަށްާބިލުެގާއުނިކަ އިާކަމެއްާކުރ ާޕްރިޒަމްޓިވްާއެސަމްޝަންތަކެއްާހަދ ފަންތައްާިގނަާބިލެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާވަރަށްާިގނަ

އެާ ވެރިފަރ ތުންާ ޭގެގާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ހުރިާ ސ މ ނުާ ނުރަްއކ ތެރިާ ދޮށުަގއިާ ޭގާ ީމހެއްެގާ ނޫނިްއޔ ާ ވަންޏ ،ާ ކަމަށްާ

ކަމަށް ނޫންާ އެްއޗެހިާ ތިމަންނ ެގާ މިއީާ ޤ ނޫނީާސ ބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެާ ނުރަްއކ ތެރިާ އެކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ވެސް.ާ ާ

ބުނަނީާ މިާ ޢ އްމުކޮށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މަފްހޫމުތަކުެގާ ޤ ނޫނީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހުރީ.ާ ެގންނަވ ފައިާ މަފްހޫމުތަކެއްާ

އަ މަފްހޫމުަގއިާ މީހެއްެގާ ބަރީޢަވެެގންވ ާ ކުށުންާ މީހ އަކީާ އެާ ސ ބިތުވަންދެންާ ކުށެއްާ މައްޗަށްާ ޅުަގނޑުމެންާމީހެއްެގާ

މިކަންކަންާމިާެގންދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާވަރަށްާިގނަާމަސައްކަތްތަކެއްާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާބިލެުގާފޭރ ންާދަށްކަމުންނ އިާއެކީާ
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މިާކޮމެޓީެގާފަރ ތުންާކުރަންޖެހުނު.ާކުރުމުަގއިާޤ ނޫނީާޑްރ ފްޓުމަނުންެގާއެހީތެރިކަންާނުލިބޭތީއ ާއެކީާބިލުާޑްރ ފްޓުކުރުންާ

ހުޅުހެންވޭރުާލަސްވެެގން ދެންމެާ ވަނީާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ެވސްާ އެއ އެކީަގއިާ ހަމަާ ދެންާ ދިޔަ.ާ ވެސްާ ާ

ޚިޔ ލުާާ ކުރެވިާ މަސައްކަތްތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ އެާ މަނިކުާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ކަ ކުރެވިާ އެްއޮގތްާ ެވސްާ ތަފ ތުވުންތަކެއްާ ރަނަގޅުާތަފ ތުވ ާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދަނީ.ާ މިާ ކުރެިވެގންާ ންތައްތަކެއްާ

އިޞްލ ޙުތަކެއްާައއީ.ާެއކަމަކުާއެއ ާއެކީާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތީާހަމަާޤ ނޫނުާތަންފީޛުކުރ ާފަރ ތަށްާދަންނަވ ލަންާ

،ާނޫނީާިވއްޔ ާޝޯޓްކަޓުާާއޮތްާވ ހަކަާެއއް.ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާޤ ނޫނުާތަންފީޛުކުރުމުަގިއާމިހ ރުާއެބަފެނޭާފަސޭހަާޮގތް

މަޢުޞޫމްާ ުއޅޭނީާ ުމޖުތަމަޢުަގއިާ ބިލެއް.ާ އޮންނަާ ކަނޑައެޅިފައިާ އަދަބުތަކެއްާ ވަރުަގދަާ ިމކަހަލަާ ިމއީކީާ ތަން.ާ ނަންަގވ ާ

މީހުންނ އިާކުށްކުރ ާމީހުންނ .ާއެހެންނަމަވެސްާކުށްކުރ ާީމހުންނ ާދޭތެރޭާއެާތުހުމަތުކުރެވިެގންާކަންކަންާކުރެޭވއިރުާމިާ

ނުާތަންފީޛުކުރ ާފަރ ތްތަކުންާމިާކަމ ާދޭތެރޭަގއިާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ާމިާޤ ނޫނުންާކޮށްދޭންާމިާއުޅޭާކަމަކީާޙަޤީޤަތުަގއިާޤ ނޫ

މީހުންާސަލ މަތްކުރުންާ މުޖުތަމަޢުަގއިާމަޢުޞޫމްާ ހުރިާބޮޑެތިާމައްސަލަތަކުންާ ދިމ ވެފައިާ މުޖުތަމަޢަށްާ ވެސްާރ އްޖޭަގއިާ

ދެއްވ  ވިސްނ ވަޑަިއެގންާ ފުރުޞަތުާކަމަށްާ ކުރެއްވުމުެގާ ބޭނުންާ ނ ޖ އިޒުާ ބ ރުތަކުެގާ ލިބިދޭާ ޤ ނޫނުންާ ބ ރު،ާ ހުރިާ ފައިާ

ދޫކޮށްލައްވ ށޭ.ާއެއީާއެކަންާކުރައްަވއިެގންވ ނެާޮގތެއްާނޫނޭ.ާއެހެންކަމަށްާވަންޏ ާއަނެްއކ ވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާ

އެހެންވީމ  ދިމ ެވެގންދ ނެ.ާ މައްސަލަތަކެއްާ ދަތިާ ިގނަާ ދަންނަވ ލަންާވަރަށްާ ޮގތަށްާ އެއްާ ވ ހަކަާ ފަހުާ އަޅުަގނޑުާ ާ،

ބޭނުންވަނީާހަމަާޖުމްލަާޮގތެއްަގއިާމިާބިލުންާވަރަށްާވަރުަގދަާބ ރުތަކެއްާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާޭގންުގާކުށްތަކ ާބެހޭާބިލުަގއިާ

ާާ މަޢުޞޫމް ދ އިރުާ ލިބިެގންާ ފަރ ތްތަކަށްާ ތަންފީޛުކުރ ާ ޤ ނޫނުާ ބ ރުތަކެއްާ ވަރުަގދަާ ވަރަށްާ ދޭތެރޭަގއިާވެސްާ މީހުންނ ާ

ތިބިާނަަމވެސްާ ކޮންމެާބަޔަކުާވެރިކަުމަގއިާ ދެއޭ.ާ ތަނަެވސްެވެގންާ އެބަާ ޢަމަލުކުރުުމެގާފުރުޞަތުތައްާ ޮގތްޮގތަށްާ ތަފ ތުާ

އަޅުަގނޑުމެންާިވސްނަންޖެހެނީާމިއީާދިވެހިާރަްއޔިތުންެގާޙައްޤުަގއިާމަޢުޞޫމްާބަޔަކ އިާުމޖުތަމަޢުާސަލ މަތްކުރުމަށްާހަދާ 

އޮތްާނަމަވެސްާމިާބ ރުތަކަށްާނ ޖ އިޒުޮގތެއްަގއިާބޭނުންާާާާއެކްސެސިވްާޕަވަރސްާދެިވފައިކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމީަގއިާބިލުތަކަ

ކުރެްއވުމަކީާހަމަާވަރަށްާވިޔ ނުދ ކަމަށްާވެެގންދ ނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާކަމަށްާސަމ ލުވަޑައިެގންާތިއްބަަވިއެގންާޤ ނޫނުާ

ޢަ ފަރ ތްތަކުންާ ވެސްާތަންފީޛުކުރަްއވ ާ މެންބަރެއްެގާ ކޮންމެާ ހަމަާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މަލުކުރެއްވުމަކީާ

އެދިަވޑަިއަގތުމަކަށްާވ ނެާކަަމށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީ،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާެއާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުަގިއާ

ާދަންނަވ ލީ.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާާހަކަދެއްކެވުންާ:ވ ޣަފޫރުާމޫސ ާެމންބަރުާޢަބްދުލްތުރުާދ އިރ ެގާކުޅުދުއްފުށީާއު

ބިލުާ މަނ ކުރުުމެގާ ެގންުގޅުންާ ހަތިޔ ރ އިާތޫނުާއެްއޗެހިާ ބިރުދެއްކުމ އިާނުރައްކ ތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މަސްދުވަހ5ާާާުމެޓީަގިއާާކޮމެޓީާމަރުޙަލ ާނިމުމަށްފަހުާމިާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާމިާވަނީާހުށަހެޅިފަ.ާޤައުމީާސަލ މަތ ާބެހޭާކޮ

ޢ އްމުާ މަސައްކަތްވޭ.ާ ފަރ ތްތަކެްއެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ އައުމުަގއިާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ މިއަދުާ ހޭދަކުރުމަށްފަހުާ ބިލުާ މިާ



 30 

ޮގްއސަާމިހ ާިގނަާދުވަސްާކޮމެޓީާ ަމރުޙަލ ތަކަކަށްާބެހެިވެގންާ ިގނަާ ޮގތެްއަގިއާމިާބިލުަގއިާހުރިާމައްސަލަތައްާތަފ ތުާ

ިއާވ ންޖެހުނީ.ާމުޅިާބިލަކީާމުޅިންާއަލަށްާޑްރ ފްޓުކުރެވިފައިާވ ާބިލެއްާފަދައިންާމިއަދުާމުޅިންާައއުާކުރެވިފަިއވ ާާތަޅުމުަގ

އިާއިރުޝ ދުެގާމަތިން،ާކޮމެޓީެގާވަރަށްާބުރަާމަސައްކަތ ާއެކުާާބިލެއް.ާތަފ ތުާޤ ނޫނީާބޭފުޅުންނ އިާއެާބޭފުޅުންެގާލަފަޔ 

ފަ.ާއެހެންކަމުންާއޭެގާސަބަބަކަށްާވަނީާމިހ ާިގނަާދުވަހުާކޮމެޓީާމަރުޙަލ ަގިއާމިާބިލުާބިލުާވަނީާއަލުންާބައްޓަންކުރެވި

ާާ ޖުމްލަ މީަގއިާ ެއއީ.ާ މ 7ާާއޮންނަންޖެހުންާކަމެއްާ އެކިާ ބިލުެގާ ބިލަކީާ މިާ އެކުލެިވެގންވ ާ އްދ ތަްއާމ އްދ އެްއެގާމައްޗަށްާ

ބި މިާ އެހެންކަމުންާ ބިލެއް.ާ ވ ާ ލ މެހިފަިއާ ުގޅިާ ބޮޑަށްާ އެްއާވަރަށްާ ެގންނައިރުަގއިާ ިއޞްލ ޙެއްާ ކަހަލަާ އެއްވެސްާ ލަށްާ

ޖުމްލަާ އެހެންކަމުންާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ އަިއސްދ ނެާ މީަގއިާ ކަމެއްާ ތަފ ތުާ މ އްދ ެގާ އަނެއްާ އ އިާ މ އްދ ާ

ނޫން ިއޞްލ ޙެއްާ ތ އީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަކީާ އެްއވެސްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ބިލަށްާ މިާ ވެސްާޮގތެްއަގއިާ ކަމުަގއިާ

އެޅޭނެާ މަރުޙަލ ތަކުަގއިާ ތ ފ ތުާ އަދަބުތައްާ ފިޔަވަޅުތަކ އިާ އަޅަންޖެހޭާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކުރ ާ ކުށްތައްާ މިފަދަާ ފ ހަަގކުރަން.ާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާ ބިލަށްާ މިާ އެހެންކަުމންާ ވ ނެ.ާ ރިޢ ޔަތްކޮށްފައިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބިލުަގއިާ މިާ މައްޗަށްާ ޮގތްތަކުެގާ

އި އެާ އަޅުަގނޑުާއިޞްލ ޙުތަކަކީާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ދ ނެާ ފުށުއަރައިެގންާ އަދަބުތައްާ އެާ ނަމަާ ފ ސްވެއްޖެާ ޞްލ ޙުތަށްާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާހަމައެއ އެކުާހޮސްޕިޓަލ އިާމިސްކިތްާފަދަާތަންތަނަށްާވަރަށްާބޮޑެތިާހިމ ޔަތްތަކެއްާމިާބިލުަގިއާލިބިެގންދ ނެ.ާ

ސަބަބު ޤ ނޫނަކަށްވުމުެގާ ބިލުާ މިާ އޭެގއިތުރަށްާ ދިެވހިާއަދިާ އެންމެހައިާ ރައްކ ތެރިކަންާ ލިބެންޖެހޭާ ބިލުންާ މިާ ންާ

ާާ އަހަރެއްހ ާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާވަރަށ1ާާާްރައްޔިތުންނަށްާލިބިެގންދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާޖެހޭނެާމިާވޭތުވެދިޔަ

ދުނި ދިޔައިރުަގއިާ ދޫކޮށްފައިާ ދުނިޔެާ މިާ ބަޔަކުާ ިގނަާ ވަރަށްާ ލިބި،ާ އަނިޔ ާ ބަޔަކަށްާ ބައެއްެގާިގނަާ ދިޔަާ ދޫކޮށްފައިާ ޔެާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޕޮލިހުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތަށްޓަކައިާ މިާ އެހެންކަމުންާ ެގއްލިެގންދ ނެކަން.ާ ވެސްާ ޙައްޤުތަކެއްާ

ރިކުއެސްޓުކޮށްެގންާމިާކަންތައްތައްާކޮށްދިނުމަށްާއެދުުމެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކުރ ާމަސައްކަތުަގއިާއެންމެންެގާާ

މަިއަގނޑުާާބައި މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމެޓީާ ބިލުެގާ މިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ެއކުާ އުފަލ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ކަންާ ލިބިފައިާ ވެރިވުންާ

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ކަންތައްތަކަށްާ މިހިރަާ ބިލުަގއިާ މިާ ވ ހަކަދެކެިވެގންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އ އިާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ

މިއަދުުު އެހެންކަމުންާ ވ ނެ.ާ ފުރިހަމަާާާއެއްުްބަސްވެފައިާ ވަރަށްާ ެވެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލުާ މިާ އުއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ޮގތެްއަގިއާދ ނެާކަމަށް.ާެއކަމަށްޓަކައިާކޮމެޓީެގާއެންމެހައިާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުަގނޑުވެސްާވަރަށްާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާއެކުާ

ބިލުެގ މިާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ ބަެއއްާ ހަމައެއ ެއކުާ ނުނުެގމަށްާާާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ފައިދ ާ ނ ޖ އިޒުާ ސަބަބުންާ

ބިލެއް.ާ އެކުލެިވެގންވ ާ އަދަބުތަކެއްާ ހަރުކަށިާ ވަރަށްާ ވ ،ާ ލިބިފައިާ ބ ރުތަކެއްާ ބޮޑތިާ ބިލަކީާވަރަށްާ މިާ ދޭ.ާ ޮގވ ލަމުންާ

ންަގނޑުންާާމިއެހެންކަމުންާމިާބިލުެގާމައްޗަށްާރިޢ ޔަތްކޮށްާކަންތައްާކުރުމުަގއިާހަމަާއެްއވެސްާފަރ ތަކުންާޤ ނޫނުަގިއވ 

ފުރުޞަތެއްެގާ ައވަސްާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ކަމަށްާ ނުވ ނެާ ޮގސްެގންާ ބޭރަށްާ

ޝުކުރިްއޔ ާާ ހައްދަަވއިދެްއވުން.ާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ހުރިހ ާ ޮގތްާ ތަންފީޛުކުރެވޭނެާ ފ ސްކޮށްދެއްަވއި،ާ ބިލުާ މިާ ތެރޭަގއިާ

ާރިާރައީސްާ.ދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޢިްއޒަތްތެ
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ާ

ާާދެްއކެުވން:ވ ހަކަމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާ

ވަރަށްާާ ެވސްާ ވ ހަކަދެްއކިއިރުާ މަރުޙަލ ަގއިާ ފުރަތަމަާ ބިލަށްާ މިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ `.ާޝުކުރިްއޔ ާ

މެންބަރުންާވަ ެއންމެހައިާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މުޅިާ ނަޒަރަކުންާ ވ ހަކަދަްއކ ފަ.ާތަފްޞީލީާ ތ އީދުކޮށްާ ަވރަށްާ ނީާ

ހަމައެހެންމެާމިާބިލުެގާބޭނުމަކީާމިާބިލަށްާމިއަދުާވ ހަކަާދެއްކެވެމުންާދ އިރުާއެންމެާފުރަތަމަާމަރުޙަލ އެއްެގާޮގތުަގއިާ

ލ ޙުތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންާކަނޑައްތުކުރަުމންާމިާެގންދަނީާމިާބިލުާޤ ނޫނަކަށްވުމަށް.ާވުމަށްާައއިިއރުަގިއާިގނަުގނަާިއޞް

މިާ ޤަބޫލުކުރަންާރަނަގޅުާއިޞްލ ޙުތައްާވެސްާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސްާ ހުށަހެޅިފައިާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުެވސްާ ބިލަށްާ

މިކުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަމަ،ާ ވަނީާ ކަމަށްާ އަިއއްސިާ އިޞްލ ޙުާ ޮގތަށްާ ގެއްލޭާ މަފްހޫމްާ މަިއަގނޑުާ މުޅިާ ބިލުެގާ

އަޅުަގނޑުމެން ނަތީޖ ާ ރައީސް،ާމަސައްކަތުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރެޭވނެބ އޭ.ާ ހ ސިލުާ ޮގތެްއަގއިާ އެދެޭވާ އެުެންމެާ ނަށްާ

ހިނގައްޖެތޯ.ާ ދޫކޮށްލ ފައިާ ދުނިޔެާ މިާ ފުރ ނަާ ބައެއްެގާ އެތަްއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުކުތ އަކީާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ

މި ޮގތުަގއިާ މީހުންެގާ ބައެްއެގާނުކުޅެދުންތެރިާ ކިތައްާ ތެރޭަގއިާ ތިބިތޯ.ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ތެރޭަގއިާއެބަާ މުޖުތަމަޢުެގާ އަދުާ

މިއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާައމިއްލަާނަފުސަށ އިާއަދިާމުޅިާޤައުމުާކަންބޮޑުވ ާކަމެްއެގާޮގތުަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާކަމެއް.ާ

އެކިާއިހުސ ސްތަްއާއެހެންވުމުެގާސަބަބުންާމިާބިލުާފ ސްވެެގންދ އިރުާއަޅުަގނޑަށްާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއެކިާ

މަޖިލީހުެގާބޭރުަގިއވެސްާއެބަާކުރެވޭ.ާބައެުެްއާފަރ ތްތަކުންާވ ހަކަދެކެވެނީާމިާބިލުެގާސަބަބުންާޙައްޤުާނޫންާބަޔަކަށްާ

ާއަދަބުތަކެއްާދެވިެގންާހިނަގިއދ ނެާކަމަށް.

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއްވުމަށްާ.ވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެާ

ާ

ާާހަކަދެްއކެުވން:ވ މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާ

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާދެކެނީާމިާބިލުެގާވ ހަކަތައްާެއކިާޮގތްޮގތަށްާދެކެޭވއިރުަގއިާބަެއއްާ

ވ ާކަންބޮޑުވުންތަކެއްާާއެބަާއުޅޭ.ާެއއީާސަބަބަކަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާއެބަާވިދ ޅުޭވާއަދިާކަންބޮޑު

ވަނީާމިާދީފައިާހުރިާއަދަބުތަކުެގާސަބަބުންާޙައްޤުާނޫންާނުވަތަާއެހެންާބަޔަކަށްާމީެގންާއަދަބުތައްާލިބިދ ނެާކަމަށް.ާާ

އުމުރަ މުޅިާ މިޮއތީާ ބިލުުުާ މިާ ނުކުތ އަކީާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ މިީއާޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫނޭ.ާ ކަށްާ

އަދިާ ހައްލުކޮށްާ ކަންތައްތައްާ ހުރިާ ވަުގތުާ މިާ ޤައުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެދިެގން،ާ ފުލުހުންާ ހ ލަތެއްަގއިާ ޚ އްޞަާ
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ހަމައަކަށްާއެޅުވުމަށްޓަކައިާިމާވަުގތަށްާފ ސްކޮށްދޭންޖެހޭާބިލެއްެގާޮގތުަގއޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮތީ.ާ

ޤ  ބިލުަގއިާ ާާމިާ އޮވޭ ލިބިފައިާ އެބަާ ވެެގންދ އިރުާ އެހެނ6ާާާްނޫނަކަށްާ ެގންނަންޖެހޭާ ބިލަށްާ މިާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ މަސްާ

އިޞްލ ޙުތަކެއްާއޮތްާކަމަށްާަވނީާނަމަ،ާމިކަންާއިޞްލ ޙުވެެގންާހިނގައްޖެާނަމަާމިާޭގންުގާކުށްތަކުެގާބިލ އިާއަދިާތޫނުާ

ސައި،ާމިކަންާޤައުމުެގާމުޖުތަމަޢުެގާތެރެއިންާފިލައިެގންާޮގއްސަާހުރީާއެްއޗެހީެގާހަތިޔ ރުާމިާދެާބިލުާއެއްެވެގންާޮގއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބިލުންާ ދެާ ިމާ ފުރުޞަތުތަކެއްާ ކުރެވޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކަންާ ބެލުމަށްފަހުަގިއާ ކިހ ވަރަކަށްތޯާ

ާާ ފ ހަަގކޮށްލީ އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާ ބިލުާ ދެާ މިާ ެއއްބަފ ާހ މަވެެގންދ ނެ.ާ އެއްބަނޑުާ ކަމަކީާ ދެާ މިާ

ޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ހަަގކުރެވެމުންާމިާއަންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާކަމުެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުާކުރީާދުވަހުާމިާ

ާާ ިއާާއަހަރުާދުވަހެއްެގާތެރޭގ2ާާާަބިލަށްާވ ހަކަާދެއްކިއިރުާވެސްާމީެގާތަފ ތުާހިސ ބުތަކެއްާއަޅަަގނޑުކީން.ާއެއީާވޭތުވެދިޔަ

ާާ ރައުސުލްމ ލޭ. ޤައުމުެގާ އެީއވެސްާ ހިނގައްޖެ.ާ ެގްއލިެގންާ ފުރ ނަާ ބައެްއެގާ އެތައްާ ރައްޔިތުންެގާ ލޮބުވެތިާ 18ާރ އްޖޭެގާ

ދ އިރުަގިއާ ދުނިޔެދޫކޮށްާ ކުއްޖަކުާ މަޢުޞޫމްާ ދަރިފުޅު،ާ ޭއނ ެގާ ރަީއސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުއްޖަކު،ާ ހުންނަާ ވެފަިއާ އަހަރުާ

ންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާމިއަދުާމިާދެާބިލުާވެސްާޤ ނޫނަކަށްވެާއޭނ ެގާޙައްޤުތަކެއްާވެސްާއޮންނަ

ޮގތެއްާ ސަލ މަތްވެެގންދ ނެާ ިއންާ އަނިޔ ާ ހިތްދަތިާ މިާ ވ ާ ދިމ ވެފައިާ ވަުގތުާ މިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުވެތިާ ރ އްޖޭެގާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.އަޅުަގނޑުމެންނަށްާހެޔޮާޮގތުަގއިާފ ސްކޮށްދެވޭނެާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާ

ާާކަދެއްކެވުންާ:ވ ހަމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާ

އެންެމާ ފ ހަަގކޮށްލ ނަން.ާ ޕޮއިންޓެއްާ ދެތިންާ ޮގތުންާ ުގޅޭާ ބިލ ާ މިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ންބައިާކޮށްފައިާއެްއާބައިާމީހުންާޖަމ ވެފައިާމިާޮއތްާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާޤަބުލުކުރ ާޮގތުަގއިާމ ލެއަށްާހަމަާރ ްއޖޭެގާތި

ދަނޑިވަޅެއްަގއިާމ ލޭެގާއަމަންާގެއްލިފައިާމިވ ާވަުގތުަގއިާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބިލަކީާމިާވަުގތަށްާވަރަށްާމުހިއްމުާ

ާާ ކޮމެޓީންާކުރިާމަސައްކަތަށްާވަރަށްާމުނ ސަބުާވަުގތެްއަގިއާައއިާބިލެކޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަމަށްޓަކަިއާއަޅުަގނޑުާހަމަާމި

އިޞްލ ޙުތައްާ ތަފ ތުާ ހަމަާ ކެރިދ ނެ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ބިލެކޭާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ އަދ ކޮށްލަން.ާ ވެސްާ ޝުކުރުާ

ކަމީާ އޮތްާ ައއިއްސަާ އިޞްލ ޙުތައްާ ރަނަގޅުާ އިތުރުާ ޮގތުންާ ހަރުދަނ ކުރުމުެގާ ބިލުާ އިތުރުާ ވަރަށްާ ވެސްާ އައިނަމަާ

އެ ހަމަާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާ ކަމެއްާ އެއްާ އިންާއިޞްލ ޙެއްެގާ ލ ފައިާ ައޅުަގނޑުާ އަދިާ ކަމެއް.ާ ފ ހަަގކޮށްލ ާ ކަންާ

ވަނަާމ އްދ ެގާފަހަތަށ4ާާާްއަޅުަގނޑުާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާޤ ނޫނަށްާއިސްކަންދިނުމަށްާލ ފައިާއިންނ ނެާއަރިމަތީާސުރުޚީަގިއާާ

ނުލްޢުޤޫބ ތެުގާބައެއްާމ އްދ ތަކ ާފުށޫއަރ ތީވެާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާޤ ނޫނަށްާމ އްދ ާއެއްާއިތުރުކުރަން.ާމިީއާޙަޤީޤަތުަގއިާޤ ނޫ

ބޮޑަށްާއިސްކަންދިނުމުެގާމަޤުޞަދުަގއިާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ލ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙެއް.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާހަމަާހުޅުހެންވޭރުާ

ވަ ވ ހަކަތަކަށްާ ދެއްކިާ އަޚަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާދ އިރ ެގާ ތ އީދުކުރަން.ާ ބޮޑަށްާ ރަށްާ

ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުމަކީާ ެއއްާ ޮގތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ބޭނުމަކީާ ހެދުމުެގާ ޤ ނޫނެއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ
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ނޫނީާ ަމުގ،ާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްތައްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކަންމަތީަގއިާ ހަމަހަމަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހުރިހ ާ ާއެންމެނަށް،ާ

ަގވ އިދުތަކެކޭ.ާާ ނުވަތަާ ޤ ނޫނެކޭާ ދ ާ ލިޔެވިެގންާ މަޤުޞަދުަގއިާ ަމުގފަހިވުުމެގާ އެހެންނަމަވެސްާކަންތައްތަްއވުމުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާފެނެިގންދަނީާޙަޤީޤަތައްާދަންނަވ ާނަމަާމިާޤ ނޫނުާތަކުެގާބ ރުާކަނޑުވ ލުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ން،ާިގނަާމަސައްކަތްތަކެއްާނޫނީާހިންަގންާތިބިާފަރ ތްތަކުންާމިާޤ ނޫނުތަކުެގާބ ރުާސަރުކ ރުާހިންަގންާތިބިާފަރ ތްތަކު

ފަހަކުންާ ދ ދިާ ބަލައިލ އިރުާ ެއޮގތުންާ އެއް.ާ ވ ހަކަާ ދެތިންާ ފ ހަަގކޮށްލ ނަނަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މަންޒަރު.ާ ކަނޑަމުންދ ާ

މެންެގާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނ ާޚިލ ފަށްާއެމް.ވީ.ކޭާއަށްާކޮރަޕްޝަނުންާވެސްާޤ ނޫނ ާޚިލ ފަށްާއަޅުަގނޑު-އަޅުަގނޑުމެންާއެންޓި

ދޫަގސްާނުދިނުމުެގާވ ހަކަާހަަމާތަކުރ ރުކޮށްާވިދ ޅުވަމުންާދަނިކޮށް،ާޤ ނޫނ ާޚިލ ފަށްާެއާތަންާވެސްާއިތުރުާމުއްދަތަކަށްާ

ެވސް ފަރ ތްތައްާ ބޮންޮގއްވ ލިާ ސަލްޓަންޕ ކުަގއިާ ފަހަކުންާ ދ ދިާ ެއޮގތަށްާ ހަމަާ ވަނީ.ާ ނިމިފައިާ މިާާާާދީާ ައޅުަގނޑުމެންާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާ ކެރިދ ނެ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އިދިކޮޅަށޭާ ޤ ނޫނަކ ،ާ އޮތްާ ފ ސްކޮށްފައިާ މަޖިލީހުސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފަހަކުންާ ދ ދިާ ާ އޭގެއިތުރުންާ ހަމަާ ހިނގައްޖެ.ާ ވެސްާ ދޫކޮށްލ ާ ބައެްއާ ކުށުަގއިާ ޓެރަރިޒަމުެގާ

ާާ ބޯޑުެގާމިާކަންތައްާވެސްާހަމަާމިކޮޅުންާނެރުނުާޤ ނޫނަކ ާޚިލ ފަށްާމިހ ރުވެސްާކަންތައްތަްއާާާފެނިެގންދ ނެާއެމް.ބީ.ސީ

މ ފ އެކުާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައްތައް.ާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީާ ކަމީާ ދ ާ ކުރަމުންާ

އަޅު ވިޔަނުދިނުމަށްާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ނިސްބަތްވ ާާދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ ސަރުކ ރަށްާ މަޖިލީހުގައިާ މިާ ަގނޑުމެންާ

އެްއެވސްާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ މިހަދ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަމަާ އެހެންނޫންާ އަޅައިދޭންވެއްޖެޭއ.ާ ބ ރުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ފަރ ތްތަކުންާ

ކު އަޅުަގނޑުާ ފަރ ތްތަކަކަށްާ ވަކިާ ހަމައެކަނިާ ބ ރުާ ކަމެްއެގާ ކުރ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޯންނ ނެއޭ.ާ ރިންާބ ރެއްާ

ނިކަމެތިާ ރައްޔިތުންނަށް،ާ ލިބިފައި،ާ ފައިދ ާ މީެގާ ފަރ ތްތަކަށްާ ވަކިާ ނަމަވެސްާ ާ ނ ޖ އިޒުޮގތެްއަގއިާ މިދަންނަވ ހެންާ

ފަރ ތްތަކަށްާމީެގާފުރިހަމަާބޭނުންާނުލިބިާދ ާކަމީާއަޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަެމކޭ.ާވުމ ެއކުާައޅުަގނޑުާއަދިވެސްާ

އްުމާބިލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިާމިާޤ ނޫނަކަށްާބަދަލުެވެގންާދ ާކަމަކީާއަޅުަގނޑުާއުފ ކުރ ާާއެްއާފަހަރުާާމިކަހަލަާމުހި

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގ

ާާ ދެ މުހިއްމުާ ވަރަށްާ މިއަދުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރުާ`ާ ބަހުސްކުރެވެމުންާ ާ ބިލެއްެގާ

ހިތ މަކުރަންޖެހާ އެއީާ ޮއތްކަންާ އިތުބ ރުެގއްލިފައިާ ދޭތެރޭަގއިާ ފުލުހުންނ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޮގތުންާ އުސޫލެްއެގާ ޢ އްމުާ ބައްލަވ ާ ނުއެއްާ ފަށ އިރުާ ތަޙުޤީޤުކުރަންާ އެއްާ މައްސަލަާ މިއަދުާ ފުލުހުންާ ުޭކަމެއް.ާ

މިއަދުާއަޅުަގ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ހުންނަންޖެހޭނެާ އުސޫލުތަކެއްާ ބަލަންޖެހޭާ ނޑުމެންާ

މީހާ  އަންހެންާ އިންނަާ ޭގަގއިާ ފެންނަނީ.ާ މިާ ބިރުވެރިކަންާ މިާ އިޞްލ ޙުތަކުަގއިާ ހުރިާ ހުށަހެޅިފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކިހ ަވރެއްެގާކަމެއްކަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިދެންނެވީާއަޅުަގނޑުާާާެގންދ އިރަކުާއެާމީހުންނަކަށްާނުވިސްނޭާމިާކުރެވެނީ
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ހިނިގާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މިހ ރުާ ދަންނަވަނީ.ާ އެކުާ ސ ބިތުކަމ ާ ވަުަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އަންހެނުން،ާ

އަޅުަގނޑު ނޯންނ ނެ.ާ ެއއްާ ބައިވެރިވެފަާ އަޅުަގނޑުާ ކަެމއްަގއިާ އެއްވެސްާ އެހެންާ ނޫނީާ އެހެންނަމަވެސްާކޮރަޕްޝަންާ ާ

އަޅުަގނޑުާއަންހެނުންާފުލުސްާއޮފީހަށްާެގންގޮއްސިާކޮންމެވެސްާމީހަކުާކުރިާޝަކުވ ާައކ ާުގޅިެގން.ާއެހެންވީމ ،ާމިީއާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ނުކުރަން.ާ އިތުބ ރެއްާ ފުލުހުންނަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޮގތް.ާ އޮތްާ ހ ލަތުާ މިއަދުާ

ކޮންމެ ޤ ނޫނުާ އެހެންވީމ ،ާާާއ އިާ ކިޔަމަންވޭ.ާ ީމހުންާ އެާ އަމުރަށްާ އަންގ ާ ވެރިންާ ސަރުކ ރުެގާ އޮތަސް.ާ ޮގތަކަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމިއަދުާނެތްާޤ ނޫނެއްާފ ސްކޮށްފައި،ާރީއްޗަށްާދޫކޮށްލެޭވކަށެއްާފުލުހުންާއަޅުަގނޑުމެންނ ާދޭތެރޭަގއިާ

އަ ބަލައިެގން.ާ ކަމަށްާ ކުރ ނެާ ކަންތަްއާ ިމާއިންސ ފުވެރިކޮށްާ ދޫކޮށްލަންާ ފ ސްކޮށްލ ފައިާ ޤ ނޫނެއްާ މިއަދުާ ޅުަގނޑުމެންާ

މިއަދުާ އެއީާ ބަލައިެގން.ާ ކަމަށްާ ކުރ ނެާ ކަންތައްާ އަނިޔ ވެރިކޮށްާ ދޭތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ ފުލުުުހުންާ ޖެހެނީާ

ބ އްވ ފަާ ެގނެސްާ ޤައުމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ލަތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގތް.ާ އޮތްާ ހ ލަތުާ ފުލުހުންެގާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އި،ާ

އެާ ައޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ އަޅުަގނޑަކަށެއްާ ހިތުށްާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތެްއާ ދޫކޮށްލެވޭނެާ ބ ރުތަކެއްާ ބޮޑެތިާ މިހ ާ އަތްމައްޗަށްާ

ހަްއޔަރުކޮށްާާ މީހަކުާ ވަކިާ ދިޔަިއމަ.ާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތްާ ޢަމަލުކުރ ނެާ ފުލުހުންާ ކަންބޮޑުވަނީާ ކަންތައްތަކ ާ

މައްސަލަާއެއްާބަލަންާދ އިރުަގއިާތަންތަނަށްާގ ާއުކ ،ާތަންތަންާތަޅ ލ ާއެާކަންތައްތައްާކުރެވޭާމީހުންާނޫނީާވަކިާމީހަކުާާ

ހައްޔަރުކޮށްާހަމަާވަުގތުންާދޫކޮށްލެވޭާތަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާހ ލަތުަގއިާއޮއްވ ާމިއަދުާ

ފ ސްކޮށްފަ ޤ ނޫނުތަކެއްާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުެމންާއަޅުަގނޑުމެންާ މީާ ރަނަގޅުޮގތްތޯާ އެންމެާ އެއީާ ދޫކޮށްލުންާ އިާ

ވިސްނ ލަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާއަދިާމިާޤ ނޫނުތަކުެގާތެރޭަގިއާލިމިޓެއްާނެތިާފުލުހުންނަށްާބ ރުާދިނުމަކީާެއއީާައޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ކަމެއްތޯާ މ އ48ާާްކުރަންޖެހޭނެާ ލިބިދޭާވަނަާ އެާ އިންާ ދ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެީއާ ދޭއިރުަގއިާ ބ ރުތަކެއްާ ފުލުހުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ހައްޤުތައްާ

އަމުރަކަށްާ ކުރެވޭާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނ ާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުަގއިާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ

އިރުގަާ އޮތްާ ލިޔެފަިއާ ކޮންފަދަާކިޔަމަންެވެގންނުވ ނޭާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފުލުހުންނަށްާ ޢަމަލުކުރ ާ ޚިލ ފަށްާ އެއ ާ އިާ

މީާ އިތުބ ރުކުރ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށްތޯާ ކޮންާ އިތުބ ރުކުރ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯއޭާ ކުރ ނީ.ާ އިތުބ ރެއްތޯއޭާ

އަދުާބިރުަގންނަންޖެހޭާކަމަކީ.ާމިީއާއަޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަންތައްތަކަކީ.ާާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާމި

ދެކޭޮގތުަގއިާިމއަދުާމިާޤ ނޫނުތަކަށްާހުށަހެޅިފައިާހުރިާިއޞްލ ޙުތަކުެގާބިރުވެރިކަމަކީ.ާމިާއިޞްލ ޙުތައްާއަންނަންޖެހުނީާ

އިާއޮތްާަވުގތެްއަގިއާއެާސަބަބަށްޓަކައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަންާމިއަދުާމިފަދަާޤ ނޫނެއްާޤައުމަށްާބޭނުންވެފަ

ޤ ނޫނުާފ ސްކުރަންޖެހޭާވަުގތުާޤ ނޫނުންާމުހިއްމުާމ އްދ ތަކެއްާއުނިވެެގންާނޫނީާއުނިކުރުމަށްޓަކައިާހުށަހެޅިފައިާމިާަވނީާ

މިދެންނެވިާބިރުވެރިކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޮތީމަ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަންާމިދިޔަާދުވަސްކޮޅުަގއިާކަންތައްތައްާމިދިޔަާ

ންާއަދިާފުލުހުންާމިދިޔަާދުވަސްތަކުަގިއާކަންތަްއާކުރިާޮގތުންާައޅުަގނޑުާެވސްާބިރުަގނޭާމިފަދަާބޮޑުާބ ރެްއާދޭން.ާޮގތު

ާާ ބަންދުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާދީފިއްޔ 10ާާާއެ ދުވަސްާެއއްވެސްާޮގތަކަށްާއެްއވެސްާކަހަލަާތަޙުޤީޤެއްާނެތިާއެާމީހުންނަށްާ
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ކަމެއް ނޫންާ ެގންދ ނީާއަޅުަގނޑުާ ިމާމ ދަންާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާ ނެތްާޔަޤީންކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑަކަށެއްާ ާ

ާއިޞްލ ޙުތަކ ާެއކީަގއި...ާާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ .

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާއްފުށިާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ކުޅުދު

ދުވަހުެގ10ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބިލުެގާމަފުހޫމްާމުޅިންާއޮޅުވ ލަިއެގންާއެހެންާބިލަކަށްާވ ހަކަދައްކަމުންާދ ތީވެ.ާމިާާ

އެއްާ ހައްޔަރުކުރުމުެގާ ހިފ ާ ޮގތަކަށްާ އެއްވެސްާ އިނޭގތޯާ ނޯންނ ނެާ ބިލަށާްާވ ހަކަާ މިާ ނޯންނ ނެ.ާ މީަގއިާ ބ ބެއްާ ވެސްާ

ާވ ހަކަދެްއކީމަާކަންނޭނެގާމިާވ ނުވ ާބޭފުޅުންނަށްާއެނިގަވޑައިަގންނަވ ނީާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަޅުަގނޑު ނޫންާ އެއްާ މައްސަލަާ ބެހޭާ މެންބަނިޒ މ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުރިއަށްާފަރެސްމ ތޮޑ ާ ވ ހަކަފުޅުާ ރުާ

ާންދިއުމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާެގ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުވެސްާވ ހަކަާކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައިާމިާދެާބިލަކީާއެއްކޮށްާމިއަދުާފ ސްކުރެވޭތޯާ

ށްާވ ހަކަދެްއވުމުެގާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދެާބިލަށޭާދެންނެވީާވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާބަލ ،ާދެާބިލަށްާވ ތީާއަޅުަގނޑުާދެާބިލަ

ައޑުައއްސަވަން.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ވ ނެ،ާ ވެސްާ އުނދަޫގފުޅުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ބައެއްާ އެހެންާ ދެންާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ

އަޅުަގ ހުއްޓ ލ ނަން.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ހިސ ބުންާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދޭންާއެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑުާ އުއްމީދުކުރަނީާ ނޑުާ

ާބޭނުންވިާމެސެޖުާދެއްވިއްޖެާކަމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އުރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްށީާތިމަރަފު

ާާ މިާބިލުންާމަދުވަނީާއެންމެާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިާބިލުާޖުމްލަކޮށްާބަލަިއލީމ ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާެއކަނި

ފުރ ނަާ އިންސ ނެއްެގާ ނޯޭވ،ާ ޤ ނޫނެްއަގއިާ ެއއްެވސްާ ސަމ ވީާ ހަމަތަކ އިާ ދުނިޔެވީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެއް.ާ މ އްދ ާ
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ނުކުރޭ.ާ ެއއްާ ހުއްދަާ ދިރިހުރުމަކަށް.ާ މީހ ާ އަނެއްާ ފަސްދ ނުލ ފައި،ާ މީހ ާ އަނެްއާ މަރ ލ ފައި،ާ މީހަކުާ ދުއްވ ލ ފަިއ،ާ

އެއްޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެ މައްސަލަާ މިާ ނުވ ނެ.ާ ހައްލެއްާ މައްސަލަާ މިާ ވިޔަސްާ ހެދިކަމުަގއިާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ ކިތަންމެާ ންާ

މަރަށްާމަރުހިފުމުންާނޫނިއްޔ .ާ ވެސްާހައްލެއްާނުވ ނެ.ާަވއްކަންާކުރ ާމީހ ާއަތްކެނޑުމުންާނޫނިއްޔ ާމީހުންާމަރ ާމީހާ 

އޭނާ ނޫންާޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޤ ނޫނުތައްާެގނަ އުމުންާނޫނީާމިާމައްސަލަާއިސްލ މްާދީނުަގއިާމީހަކުާމަރ ާމީހާ 

މަުަރަށްާމަރުހިފ ށޭާބުނުމުެގާމ ނައަކީާމުޅިާމުޖުތަމަޢުާމަރ ށެކޭާނޫން.ާވައްކަންކުރިާމީހ ެގާއަތްކަނޑ ށޭާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ާާ

މަާތޫނުާއެްއޗަކުންާހަމަލ ާދީާނޫނިއްޔ ާެއާބަޔ ންކުރުމަކީާމުޅިާމުޖުތަމަޢުެގާއަތްކަނޑ ށެކޭާނޫން.ާއިޞްލ ޙަށްާމީހެއްެގާހަ

ނޫން.ާ ކަމެއްާ އެއްވެސްާ ހަމަާ މިއަދުާ ދުއްވ ލުމަކީާ ފުރ ނަާ މީހަކުާ އެާ ދީާ ހަމަލ ާ ހަތިޔ ރަކުންާ އޮންނަާ އަތުަގއިާ މީހ ާ

ބައިާރު ބ ކީާދޭންާއޮތްާ ހުރިާޤައުމުތަކުަގިއާސޭޓަކުާއޭނަާސައިބޮއިފައިާ ކައިރީަގއިާ ފެނިެގންާދިޔައީާ ފިޔ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ނުދީެގންާސޭޓުާމީހ ާމަރ ލިާމަންޒަރ ާހަމައަށްާމިާރ އްޖޭެގާމިާމީހުންާމެރުމުެގާމަންޒަރުތައްާމިާއޮތީާގ ތްވެާއައިސްފަ.ާ

މަޖިލީހުންާ މިާ ދީފައިާނުވ ާކަމީާ އެބ ރުާ ބިލުތަކުަގއިާ މިާ މިފަދަާބިލުތަކުން،ާ ައޅުަގނޑުމެންާިވސްނަންޖެހޭާ އެހެންވީމ ،ާ

ާާ ކޮމިޓީތަކުން މިާ އަދިާ ެވސްާވެސްާ އިންސ ފުާ ވެސްާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ދުނިޔެވީާ ވެސްާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ސަމ ވީާ ާ ވެސްާ

ެއއީ.ާާ ދަޅަތަކެއްާ ދ ާ ދައްކަމުންާ ކުރީމަތީަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަެއކަނިާ އެއީ.ާ ހީލަތެއްާ މަކަރެއް،ާ ހެދޭާ އަރަިއަގތުންާ

ންާޤ ނޫނަކީާއެްއާޢ އިލ ާއަށްާނިސްބަތްވ ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާޮގވ ލ ނީާމީަގއިާއެބަާއުޅޭާތިންާޤ ނޫނެއް.ާމިާތި

ތިންާޤ ނޫނު.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޤ ނޫނުތަކުންާމިާތިންާޤ ނޫނުާތެރޭަގއިާކޮންމެވެސްާއެއްާޤ ނޫނެއްަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާ

ފިާމީހ ގެާލ ންޖެހޭާމީހަކުާތޫނުާއެއްޗަކުންާހަމަލ ާދީާމީހަކުާމަރައިފިާމީހ ،ާނުވަތަާހަތިޔ ރެއްާކޮށްެގންާމީހަކުާމަރައި

ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުވ ނެާ ހައްލެއްާ މިކަންާ ކޮށްފިއްޔ ާ މިކަންާ ޮގތަކަށްާ ނޫންާ އެާ މަރުކަމަށް.ާ މަރަށްާ ކުށަކީާ

އޮތްާ އަންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ ރައްކ ތެރިކަމުެގާ ޮގތުަގއިާސަލ މަތ އިާ އޮތްާ މިާ ޤައުމުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

.ާވ ހަކަދެްއކިދ ނެާކިތަންމެާފޮނިާވ ހަކަާވެސްާދެއްކިދ ނެ.ާކިތަންމެާރީތިާވ ހަކަތަކެއްާެވސްާޖީލަށްާރައްދެއްާނުކޮށްދެވޭނެ

ދެއްކިދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާެއކަކުާއަނެކަކަންާމިހ ރުވެސްާމިާކުރ ާކަމަކީާފުލުހުންނަށްާމިާއަނެކަތި.ާކޮބައިތޯާފުލުހުންެގާ

ންާހިފެއްހެއްޓުމަށްޓަކައިާފުލުހުންނަށްާދީފަާއެއްާނެތޭާބ ރުތަކެއް.ާެއާކުށަކީ.ާފުލުހުންާމިކަންކަންާކުރ ކަންާއަމަންއަމ ންކަ

ފުލުހުންނަށްާދީފައިވ ާބ ރުތަކ އިާއިޚުތިޔ ރުތައްާއޮތީާނުުގޅައިެގންފަ.ާތަޙުޤީޤުކުރެވޭކަށެއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާީމަގއިާނެތްާ

ާާ ެވސް ޖ ަގެއއްާ ކިއުމުެގާ އެއްޗެހިާ ފުލުހުންނަށްާ ބެވުމުެގާ ހަމައެކަނިާފުލުހުންނަށްާ މީަގއިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނެތްާ

މިާ ދޭންވީ.ާޝަރީޢަތުންާ އިޚުތިޔ ރުާ ބ ރ އިާ ޤ ނޫނުތަކުންާ ބ ރު.ާ ދޭންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤ ނޫނުތަކަކުންާ ކަމަކީާ ކުރަންވީާ

ޮގތްާައޅުަގނޑުމެންާބަލަންވީ.ާއަދިާޝަރީޢަތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާބެ ވުމަކުންާބ ރުާދޭންވީ.ާޝަރީޢަތުންާމިާތަންފީޛުކުރ ާ

ފ ސްކުރާ  މިތަނުންާ އެބަޖެހޭާ އިންާ ދ އިރ ާ ޝަރުއީާ ޤަބޫލުކުރަންާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ނުވޭ.ާ ހައްލެއްާ މައްސަލަާ ވެސްާ

ޤ ނޫނުތަކ ާއެއްޗެހިާޭއެގާއެންމެާފުރިހަމަާޮގތުަގއިާތަންފީޛުކުރަން.ާބަލައިަގންނަން.ާއެކަަމކުާއަޅުަގނޑުާމީަގއިާހަމަެއކަނިާ

ާާ ައޅުަގނޑު އަންނަާވ ހަކަދަްއކަންާ ެވެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލުާ ތިންާ މިާ ޤ ނޫނުާ ތިންާ ިމާ ހަމައެކަނިާ އެދިލީާ ފުރުޞަތެއްާ
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ވ ހަކަާޭގންުގާކުށްތައްާމަނ ކުރ ާ އިރުަގއިާމިފަދަާކަންކަންާމުޖުތަމަޢުަގއިާހިނގ ާއިރުަގއިާތޫނުާހަތިޔ ރުންާހަމަލ ާދޭާ

ބިލެއްގަާ އެްއވެސްާ މީެގންާ އިރުަގއިާ އަންނަާ ވ ހަކަތައްާ މިާ ހަތިޔ ރަކުންާވ ހަކަާ ނޫނިއްޔ ާ ެއއްޗަކުންާ ތޫނުާ ނެތޭ،ާ އިާ

ކޮބައިކަންާ ޙުކުމަކީާ މީހ ެގާ މަރ ާ މީހަކުާ އެސިޑަކުންާ ފ ޑެްއެގާ ނުބައިާ އެސިޑެއްާ ނޫނިްއޔ ާ ކެމިކަލަކުންާ ނޫނިއްޔ ާ

ާާ ލުމަކުންނެއް ޖަލަށްާ ނެތޭ.ާ އެއްާ 2ާާާާބަޔ ންކޮށްދީފަާ ހައްލުީވކ3ާާީއަހަރު މައްސަލަާ ލުމަކުންނެއްާ ޖަލަށްާ ނޫންާާާއަހަރުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއެހެންީވމ ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާތަކުރ ރުކޮށްާޮގވ ލަނީާމައްސަލަާހައްލުކުރަންާބޭނުމިއްޔ ާމިާޤައުމު،ާ

ދަރިންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުމިއްޔ ،ާ ބ ްއވަންާ ފެންމަތީަގއިާ ޤައުމުާ މިާ ބޭނުމިއްޔ ާ ބ ްއވަންާ ޮގތުަގއިާ ޤައުމެްއެގާ

ުއމުާޤައުމެްއެގާޮގތުަގއިާރައްދުކޮށްދޭންާބޭނުމިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާހިނގ ށޭާދުނިޔޭެގާއެހެންާއަންނަންާއޮތްާޖީލަށްާމިާޤަާ

ޤައުމުތަކުަގއިާއޮތްހެން،ާމަރަށްާމަރުާކަނޑައަޅަމ ާހިނގ ށޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަންޏެއްާނޫންާއޮތީާއެާވ ހަކަ.ާސަމ ީވާ

ާޤ ނޫނެއްަގއިާއެބަާއޮތްާއެާވ ހަކަ.ާއިންސ ނީާޙައްޤެއްާވެސްާހުރިހ ާޤ ނޫނެއްަގއިާއެބަާއޮތްާއެާވ ހަކަ.ާދުނިޔަވީާހުރިހ 

ާމެާއެއީ.ާެއއީާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވިާވ ހަކަާައކީާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޝުކުރިއްޔ ާާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ާާ ގަވ އިދުެގ ހިސ ބުންާ މިާ 75ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ )ހ( މ އްދ ެގާ މ އ3ާާާްވަނަާ އެާ ދަށުންާ މަތިންާެގާ ޮގތުެގާ ވ ާ )ށ(ާ ދ ެގާ

ާބިރުދެއްކުމ އި،ާއަޅުަގނޑުާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ޖިލީސްެގާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވެސްާވަރަށްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާމިއަދަކީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަ

ޤ ނޫނުތަކެްއާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާ ކަމަކީާ މިދެންނެވިާ ެއހެންާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ދުވަހެއްާ ހިތްހަމަޖެހޭނެާ

ާދ އިރުަގއިާއެާދަްއކ ާނެތުމުންާކަންކަންާނުކުރެވޭާކަމަށްާމީޑިޔ ަގާއ އިާއަދިާތަފ ތުާއެތައްާމިތ ނަގއިާވ ހަކަދައްކަމުން

ވ ހަކަތަކަށްާކޮންެމވެސްާވަރެްއެގާހައްލެއްާމިާކަމުންާލިބިެގންދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާުއްއމީދުކުރަން.ާއެހެންާމިދެންނެވިާ

ާކަމަކީާައޅުަގނޑުމެންނަކީާރަްއޔިތުންނަށްާމިާކަންކަމ ާުގޅުންހުރިާކަންކަމުެގާހިމ ޔަތްާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާއެާކަންކަމަށްާ

ބޭނުންވ ާޤ ނޫނުތައްާހެދުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުމެންާހުވ ކޮށްެގންާތިބިާމީހުން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާ

އަކީާމިާމީޑިޔ ަގއިާފަހަކަށްާއައިސްާމިާމަޖިލީހުެގާމަސަްއކަތ ާބެހޭާޮގތުންާާނުވަތަާމިާޤ ނޫނުތައްާނެތުމުންާކަންކަންާ

ރިހ ާވ ހަކަތަކަކީާތެދުާވ ހަކަތަކެއްާނޫނޭ.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނެއްާޤަބޫލެއްާނުކުރަމޭާނުކުރުމ ާބެހޭާޮގތުންާދެކެވޭާހު

މ ރ މ ރީާހިންުގމ އި،ާމިާބ ަވތުެގާކަންތައްާނުކުރެވިާހުރީކީާހަމަާއެކަނިާޤ ނޫނެއްާނެތުމަކުންާނޫނޭ.ާއެހެންާމިދެންނެވިާ

އިހުތިރ  ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މަސަްއކަތަށްާ ފުލުހުންެގާ ޮގތެްއަގިއާކަމަކީާ ޒިންމ ދ ރުާ ވަރަށްާ ފުލުހުންނަކީާ މުކުރަން.ާ

ހަމަާ އެބަހުރިާ ކަންތައްތައްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ބައެްއ.ާ ކުރަންޖެހޭާ މަސައްކަތްާ
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މީހުންާވެސްާާާފުލުހުންެގާތެރެއިންާވެސްާހިނގ ާޮގްއސަ.ާޢ އްމުާރައްޔިތުންާވެސްާއަދިާއެާކަމަށްާޙުކުމްާއިއްވަންާތިބޭ

ރަމަޟ ންާ މިދިޔަާ ދުވަހެއް.ާ ތ ރިޚީާ ވަރަށްާ ހަމަާ މިއަދަކީާ ކަމަކީާ މިދެންނެވިާ އެހެންާ މަތިން.ާ ހަމަތަކުެގާ ޤަބޫލުނުކުރ ާ

މަހުަގއިާމަސްމ ރުކޭޓުާކުރިމަތީަގއިާދެާދޯންޏެްއެގާދެމެދުަގއިާހިނގ ދިޔަާަމއްސަލަާެއްއަގއިާފުލުހުންާައއިސްާކަންތަްއާ

އަޅުަގނޑުާ ޮގތްާ ދިޔަިއމާ ކުރިާ ވޯޑިޯއކުރަމުންާ އެާ އަރ ހުރެެގންާ ތެރެއަށްާ ދޯނިާ އެާ އަޅުަގނޑުާ ދުށިން.ާ ލޮލުންާ ހަމަާ ެގާ

ޮގތެްއާ މިވެނިާ މިވެނިާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ނުދީފިާ އިނޭގތޯ.ާ ފޯނުދޭށޭާ ބުނީާ މީހ ާ ފުލުހުންެގާ އައިސްާ ދިމ ލަށްާ އަޅުަގނޑ ާ

ނީމަާދަމުންާއަޅުަގނޑ ާދިމ ލަށްާބުނީާވީޑިއޯާނެިގޔަސް،ާހަދ ނަމޭާއަޅުަގނޑ ާދިމ ލަށްާބުނީ.ާބުނީމަާއަޅުަގނޑުާފޯނުާނުދި

ފޮޓޯާނެގިޔަސް،ާކިތަންމެާމަތީާތަކަނަކަށްާދިޔަޔަސްާކުރެވޭނެާއެްއވެސްާކަމެއްާނޯންނ ނޭ.ާތިމަންނަމެންނޭާމިކަންާކުރަނާްާ

ޕްރޭާޖަހ ލީ.ާބިޑިއަޅުވ ލ ފަިއާމިާތިބީ.ާއެާދުވަހުާކިހިނެއްތޯާކަންތައްާކުރެްއވީާފުލުހުން.ާއައިނުާހިއްލައިލ ފައި،ާޕެޕަރާސް

އެދިޔަާޮގތަށް.ާއެކަަމކުާއެއ ާުގޅޭާޮގތުންާހަމަާއެހެންާރަށެއްެގާނެރުާކުރިމައްޗަށްާދޯންޏެއްާހުރަސްވެެގންާއެާކަމ ާުގޅޭާ

ނުލ ނަމޭ.ާ ދުރަކަށްާ ބަޔަކުާ އެްއވެސްާ ތިމަންނަމެންނެއްާ ަގދަކަމަކުންނެްއާ ވިދ ޅުވަނީާ މިނިސްޓަރުާ ހޯމްާ ޮގތުންާ

މަވެސްާއަޅުަގނޑުާހޯމްާމިނިސްޓަރުެގާއެާަވުގތުަގިއާހަވ ލުވެާހުންނެވިާހޯމްާމިނިސްޓަރުާމ ރުކޭޓުެގާމައްސަލައ ާއެހެންނަ

ުގޅޭާޮގތުންާދިންާޖަވ ބަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާއިހުތިރ މުކުރަން.ާއެާކަމ ާުގޅޭާޮގތުންާވިދ ޅުީވާޢ މިރުއޭާތީާވަރަށްާރަނަގޅުާ

ހެންނޭ.ާމަދުންާނަމަވެސްާއެާބ ވަތުެގާކަންތައްތައްާކުރ ާމީހުންާފުލުހުންެގާތެރޭަގިއާވ ހަކަެއކޭ،ާއެކަންާހިނގ ފައިާއޮތީާއެ

ޮއވެއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާއެކަުމެގާޒިންމ ާވެސްާ ޮގތެއްާނުނިމިާ އެބަާތިއްބޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންާމިކުރ ާމީހުންނ ާމެދުާ

ޑުމެންނަކަށްާނުފެނޭާއިނޭގތޯ.ާއެކަަމކުާފެންނަމުންާނަަގންޖެހެނީާރައްޔިތުންތޯާނުވަތަާމިާމަޖިލީސްތޯ.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނ

މިާދަނީާބޭނުންާނޫންާކަމެއްާފުލުހުންާވެސްާތަނަކަށްާޮގސްާމަސައްކަތްކޮށްފިާކަުމަގިއާވަންޏ ާއެްއކަލަާފުލުހުންާވަކިާ

ާާ ކޮށްފައި ކަންތައްތަްއާ އެކަހަލަާ ނުނުކުމެާ އަށްާ ަވޒީފ ާ ފޮނުވ ލ ފައި،ާ ެގއަށްާ ޮގތަށްާ ނެތްާ އިނޭގތޯ.ާާމުއްދަތެއްާ އެބަހުރިާ

މައްސަލަތައްާ ބަެއއްާ ަމއްސަލަތަކުަގިއާ ބައެއްާ ހުރިާ ހުށަހެޅިފައިާ ކޮމިޝަނަށްާ ިއންޓެްގރިޓީާ ވެސްާ މިހ ރުާ ފުލުހުންެގާ

ތަހުޤީޤުކުރުމަށްާނުވަތަާެއކަންާޕެޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކަިއާމަސަްއކަތްކުރެވިފައިާހުރިާފުލުހުންާއެބަާތިބިާޭގަގއިާބައިތިއްބ ފަިއ.ާ

ކީ ެއހެންާނުހައްދަވ ށޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީާ ބަލަިއެގންާ ތަންތަންާ ބަލަންާނުވ ާ ބެލީމަ.ާ ތަންތަންާ ބޭނުންާނުވ ާ ްއެވެގންތޯ.ާ

ބޭނުންާ ހުރީ.ާޤ ނޫނުތަކުެގާ ހުރިހ ާކަންތައްތަާނުކުރެވިާ މިާއުޅޭާވ ހަކައަކީާޤ ނޫނުތައްާނެތިެގންނެއްާނޫނޭާ ދަންނަވަންާ

މެާހަމަާޮގތުަގއޭާޤ ނޫނުތައްާކޮންމެާކަމަކަށްާވެސްާއެކަށޭނެާޤ ނޫނުތައްާހެދުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާހިފަންޖެހެނީާއެން

މީޑިޔ ަގއިާ މުޅިާ ވ ހަކަތައްާ ބ ވަތުެގާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ޤަބޫލުކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެކޭާ އޮންނަންޖެހޭނެާ އޮތުމަކީާ

ކަ ވ ާ ދައްކ ފައިާ ފުލުހުންާ ޮގތަށްާ ބަދުނ މުވ ާ މަޖިލީސްާ މިާ ނުވަތަާއަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ މީާ

ކަމަށްާާ ނުވ ާ ކަންތައްތަކެއްާ މިވެނިާ މިވެނިާ ތިމަންނަމެންނަށްާ ސަބަބުންާ ނުހެދުމުެގާ ޤ ނޫނުތައްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ހުާދައްކ ފައިާވ ާހުރިހ ާވ ހަކަތަކަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާވ ހަކަތަކެއްާނޫނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާިމާޤ ނޫނުާތަންފީޛުކުރެވޭާދުވަ

ޮގތެްއަގއިާ ޒިންމ ދ ރުާ ފުލުހުންެގާ އަދިާ ެވސްާ ފެށިެގންާ ދުވަހުންާ ޢަމަލުކުރެޭވާ މިއަށްާ ފ ސްކޮށްާ ޤ ނޫނުާ މިާ ނުވަތަާ
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ފުލުހުންކުރ ާމަސައްކަތަށްާއެްއބ ރުލުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެވިއްޖެާކަމަށްާައޅުަގނޑުާުއްއމީދުކުރ ާހ ލުގައި،ާއަޅުަގނޑުާާ

ާޔ .ާާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއް

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވ ާާާެގާދަށުންާއެާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއ3ާާިވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ75ާާާާވ އިދުެގާާކުރިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާމިާހިސ ބުންާަގޝު

ވަނަާކިޔުންާާާޮގތުެގާމަތިންާބިރުދެއްކުމ އިާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާއެްއޗެތިާެގންުގޅުންާމަނ ކުރުމުެގާބިލުެގާތިން

ާއިްއވަން.ާާ

މ11.2ާާި ހިސ ބުންާ މިާ ާާާާއަޅުަގނޑުާ އެޖެންޑ  ާާދަނީާ ކޮމިޓީާާާ.11.2އައިޓަމް ބިލުެގާ ބެހޭާ މަނ ކުރުމ ާ ކުށްތައްާ ޭގންުގާ

ކޮމިޓީާާާއްަވއިދެްއވުމަށްާޤައުމީާސަލ މަތ ާބެހޭމިާރިޕޯޓްާހުށަހަޅުާާާ.ކުރުމަށްާހުށަހެޅުން،ާމަޖިލީހުންާރިޢ ޔަތްލ ާނިމިމަރުޙަ

ާއަރުވަން.ާާތުށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދައްޑޫާދ އިރ ެގާޢިމުޤައްރިރުެގާނައިބުާތޮާ

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ޢިްއޒަތްތެރި ރިޕޯޓުޝުކުރިއްޔ ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ތަާާފަށަމުންާާާރަީއސްާ ރިކޯޑަށްޓަކައިާ ހަމަާ ކުރ ރުކޮށްލަންާާވެސްާ

ާާާާރ އްޖޭެގހިބޭނުންވޭާދިވެ ާާާާއިވަުގތުާމަުގމަތީގަާާާށްާމިހ ސްާމީހަކ15ާާައ ބ ދީެގާކޮންމެ ހ ސްާމީހުންެގާތެރެއިނ15ާާާާްއެ

ާާ ާާމީހަކު މީހަކު އެބަމަރ ލ ނެާ ވެރިކަންާާދޫެވފައިާ ރ އްޖޭަގއިާ ާާއުޅޭ.ާ މ ލޭަގއި ރަށްާ ޭގންުގތައްާާާއަށްވުރ30ާާެކުރ ާ ިގނަާ

އ ބ ދީ ރ އްޖޭެގާ ެއޮގތަށްާ ހަމަާ އަދިާ އ ދައެބައުޅޭ.ާ ާާެގާ ނުވަތަ މިންވަރަށްާ އ ބ ދީއ ާ ރަށެއްެގާ 600ާާާާިއެގާ ިގނަާއަށްވުރެ

ާާާާލ ޤީފެންވަރުެގާއަޙުާާޭގންުގތައްާހަދައިެގންާއުޅޭާމިާ ރިއުޅޭ.ާމީހުންާމިހ ރުާމިާރ އްޖޭަގއިާދިާާމަލުކުރ ޢަޮގތުންާމިާޮގތަށް

ާާ އެ ދެންމެާ ޮގތުންާ އެާ ޚިޔ ާާދިޔައ ދެާ ފ ޅުކުރެއްވިާ އެާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ވެސްާބިލުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ލުތަކަށްާ

ބިލުތައްާ މިާ ފަރ ތުންާ ކޮމިޓީެގާ ޤައުމީާސަލ މަތުާ އެދެންާ ހަމަާ އަދިވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އިހުތިރ މުކުރަން.ާ

ޮގތަކަށްާ ފަދަާ ނުދ ާ ެގއްލިެގންާ މަފްހޫމުތައްާ އުޅޭާ މިާ ހ ސިލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބިލުތަކުަގއިާ މިާ ނިމިެގންދ އިރުާ

ާމެންބަރުންާވޯޓުާދެއްަވއި،ާމިާބިލުތައްާޤ ނޫނުތަކަށްާހަދައިދިނުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާހުށަހަޅަނީާޭގންުގާޢިއްޒަތްތެރި

ކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ާބެހޭާބިލުާދިރ ސ ކުރުމަށްާފަހުާޤައުމީާސަލ މަތުާކޮމިޓީންާނިންމެވިާޮގތުެގާރިޕޯޓު.ާޭގންުގާކުށްތަްއާ

ާާ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުއްވިާބިލެކެވެ.ާމިާބިލުެގާފުރަތަމަާކިޔުންާއިްއވ ފައިާމަނ ކުރުމ ާބެހޭާބިލަކީާސަރުކ ރުން

ާާ 22ާާާާވަނީ 2009ާާާާޖުލަިއ އޮތް 17ާާާާަގއިާ މަޖިލީހުެގ ރަްއޔިތުންެގާ ބިލުެގ24ާާާވަނަާ މިާ އަދިާ ެއވެ.ާ ޖަލްސ ަގާ ވަނަާ

17ާާާާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްކުރެވިފައިާަވނީާާ ވަނަާޖަލްސ ަގާެއވެ.ާމ34ާާާިމަޖިލީހުެގާާާާަގިއާއޮތްާރަްއޔިތުންެގ2009ާާއޯަގސްޓު

ޚިޔ ލުތަކުެގާ ފ ޅުކުރެއްވިާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުަގއިާ ނިންމެވީާ ބަހުސްކުރުމަށްފަހުާ ޖަލްސ ަގއިާ އެއްާ މަޖިލީހުެގާ މެދުާ ބިލ ާ

ާާ ާާމ 2ާާއަލީަގއިާއެާބިލުާިއޞްލ ޙުކުރެއްވުމަށްޓަކައިާއޭރުެގާދ ޚިލީާކަންކަމުެގާކޮމިޓީއަށްާފޮނުުވމަށެވެ.ާއަދި 2010ާރޗް
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ަގއިާއެކުލަވ ލެވުނުާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާދަށުންާމިާބިލުާވަނީާޤައުމީާސަލ މަތުެގާކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވިފަާ

ާާ 26ާާާާއެވެ.ާޤައުމީާސަލ މަތުެގާކޮިމޓީާއަށްާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރުމެުގާމަސައްކަތްާފެއްޓެވީ ަގއިާއޮތްާެއ2010ާާާއޭޕްރިލް

ވުމުަގާެއވެ.ާމިާކޮމިޓީަގއިާހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާމެންބަރުންނަކީ،ާމުލަކުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާވަނަާބައްދަލ2ާާާުކޮމިޓީެގާާ

ޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ދ އިރ  އުތުރުާ ކުޅުދުއްފުށީާ މަނިކު،ާ މޫސ ާ ދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މަނަދޫާ މޫސ ،ާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ

ހިންނަވަރުާާ ޒުބައިރު،ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދުވ ފަރުާ ޠ ރިޤު،ާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢި ދ އިރ ެގާ ުގރައިދޫާ ޞ ލިޙް،ާ މުޙައްމަދުާ އިބްރ ހީމްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިބްރ ހީމާްާދ އިރ ެގާ މެންބަރުާ އްޒަތްތެރިާ

ރިޟ ،ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙައްމަދު،ާފެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫސުފްާ

ބިލުާ ބެހޭާ މަނ ކުރުމ ާ ކުށްތައްާ ޭގންުގާ އަޙްމަދު.ާ އިލްހ މްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ އަދިާ ނަޢީމު،ާ

ބިލުެގާދި މިާ ބައްދަލުވުމުަގއިާ ފުރަތަމަާ ބޭްއވުނުާ ދިރ ސ ކުރެވުމަށްާ ބިލުާ މިާ ކޮމިޓީންާ ހޮއްވެިވާ ރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ

މ އްދ އަކުންާމ އްދ އަކުންާބަލަންާފެއްޓުމަށްފަހުާމިާބިލުެގާމ އްދ ތަކުަގއިާހިމެނޭާކަންތައްތަކ ާުގޅިެގންާޝަރީޢަތްކުރުމ އި،ާ

ދަތިތަކަ ދިމ ވ ާ ކޮމިޓީއަށްާތަޙުޤީޤުކުރުމަށްާ ބޭފުޅުންާ އޮފީހުެގާ ޖެނެރަލްެގާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ ސ ފުކުރެއްވުަމށްާ ކޮބައިތޯާ ކީާ

ވަނަާމ އްދ ެގާއަދަބުތަކ ާމެދުަގއިާކޮމިޓީެގ2ާާާާހ ޒިރުކޮށްާމަޝްވަރ ާހޯދ ފައިާވ ނެާއެެވ.ާމިާބިލުެގާފުރަތަމަާމ އްދ ާއ އިާާ

2010ާއޭޕްރިލ27ާާާާްފްޓުކުރިާފަރ ތްާކޮމިޓީާއަށްާހ ޒިރުކުރުމަށްާާމެންބަރުންެގާމެދުަގއިާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެފައިާވ ތީާބިލުާޑްރ 

ާާ ފަހު، ނިންމެވުމަށްާ ކޮމިޓީންާ އޮތްާ 28ާާާާަގއިާ އަދ2010ާާާިއޭޕްރިލް ބޭފުޅުންނ އިާ އޮފީހުެގާ ޖެނެރަލްާ އެޓަރނީާ ަގއިާ

ހޯދަ މަޝްވަރ ާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ހ ޒިރުކުރައްަވވަިއ،ާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ބޭފުޅުންާ ޖެނެރަލްެގާ ެއެވ.ާޕްރޮސެކިއުޓަރާ ވ ނެާ އިފައިާ

ލިޔުމުންާ ޑްރ ފްޓެއްާ އައުާ ހިމަނަިއެގންާ ކަންތައްތައްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ކޮމިޓީންާ ބޭފުޅުންާ އޮފީހުންާ ދެާ މިާ އެޮގތުންާ

ާާ ވަނީ ލިބިފައިާ އަށްާ ކޮމިޓީާ ޑްރ ފްޓު،ާ މިދެންނެވިާ ެއވެ.ާ ވިދ ޅުވެފަިއވެާ ކަމުަގއިާ 4ާާާާހުށަހަޅަންވ ނެާ ވަނ2010ާާާަމެއި

ާާދުވަހުަގާއެވެ.ާމިާޑްރ  5ާާާާފްޓ ާެމދުަގއިާކޮމިޓީަގއިާމަޝްވަރ ކުރެވުނީ ަގާއެވެ.ާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރުމުެގ2010ާާާޖުލައި

ާާ 29ާާާާކަންތައްތަްއ ެއްއ2010ާޖޫން ޮގތްާނުވުމުންާފުރަތަމަާފަހަރަށްާކުޑަާކޮމިޓީާ އ ާހަމައަށްާވެސްާކުރިއަށްާެގންދެވޭާ

ާާ ނިންމުމަށްޓަކައ2ާާިއެކުލަވ ލ  އެއްކޮށްާ ބިލުާ ތެރޭަގއިާ މުއްދަތުާާާދުވަސްާ ނަމަވެސް،ާ ހަވ ލުކުރެވުނެވެ.ާ ކޮމިޓީއަކ ާ ކުޑަާ

ފަހަނައަޅައިާދިޔައިރުާވެސްާެއާކޮމިޓީެގާބައްދަލުވުެމއްާބޭްއޭވާޮގތްާނުވުމުންާދެންާމިާކޮމިޓީންާބެލީާޑްރ ފްޓުކުރ ާފަންނީާ

މަ ވ ާ ތަފ ތުވެފައިާ ޚިޔ ލުާ މެދަުގއިާ މެންބަރުންެގާ ކޮމިޓީެގާ ެއކުާ އެހީތެރިކަމ ާ ހައްލުާބޭފުޅެއްެގާ މެދުަގއިާ އްސަލަތަކ ާ

ާާ ލިބޭތޯ ެއހީތެރިކަންާ ބޭފުޅުންެގާ ޑްރ ފްޓުކުރެްއވިާ ބިލުާ މިާ ބަންޑ ރަާނައިބުެގާއޮފީހުންާ މިޮގތުންާ ޖުލަިއ13ާާާހޯދުމަށެވެ.ާ

ަގިއާއެޓަރނީާޖެނެރަލްެގާއޮފީހަށްާސިޓީާފޮނުވުނެވެ.ާނަމަެވސް،ާއެާއޮފީހުންާޖަވ ބުދެއްވ ފައިާވަނީާމިާބިލުެގ2010ާާާާ

އެހީތެރިކަމ ާކަންތަ ޑްރ ފްޓްސްމަނެއްެގާ އޮފީހުެގާ ޖެނެރަލްާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ ރަނަގޅުވ ނީާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ އްތަްއާ

ތަފ ތުާ ލިބޭތޯާ އެހީތެރިކަންާ ޑްރ ފްޓްސްމަނުންެގާ ޖެނެރަލްެގާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ އަދިާ އެޓަރނީާ މިޮގތުންާ ކަމަށެވެ.ާ އެކުަގއިާ
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އެާބޭފުޅުންެގާޑްރ ފްޓްސްމަނެއްެގާއެހީތެރިކަންާކޮމިޓީއަށްާނުލިބުމުން،ާދެންާާާޮގތްޮގތުންާމަސަްއކަތްާކުރުަމށްފަހުާވެސް

ެއއްބަސްެވޭވާ ކޮމިޓީންާމަސައްކަތްކުރީާކޮިމޓީެގާމެންބަރުންެގާމެދުަގއިާހުރިާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުންތަކ ާއެކުާވެސްާބިލުަގއިާ

މެދުގައި މެންބަރުންެގާ ެއޮގތުންާ އެވެ.ާ ެގންދެވޭތޯާ ކުރިއަށްާ ހުރިާާާމ އްދ ތައްާ މ އްދ ތަކުަގއިާ ހުރިާ ތަފ ތުވެފައިާ ޚިޔ ލުާ

ދިއުމަށްާ ނިންމަމުންާ މ ްއދ ތައްާ އެއްބަސްވެވޭާ މެންބަރުންނަށްާ ޕ ކުކުރުމަށްފަހުާ މ އްދ ތައްާ ބަެއއްާ އަދަބުތަކ ިއ،ާ

ށުެގާއަދަބުތަކ ާއެއްބަސްވުމަކަށްާއ ދެވުނެވެ.ާއަދިާކޮމިޓީަގއިާޚިޔ ލުާތަފ ތުވެާއެއްބަސްވުމަކަށްާނ ދެވުނުާމ އްދ ތަކ ިއ،ާކު

އ ިއާާ ފުށުއަރ ތޯާ ކޮންވެންޝަނަކ ާ ޤ ނޫނަކ ިއާ ެއއްެވސްާ ބެއްލެވުމަށ ިއ،ާ ޮގތްާ އޮންނަާ ޤައުމުތަކުަގއިާ އެހެނިހެންާ ދޭތެރޭާ

ކުށުެގާއަދަބުާބޮޑުކޮށްެގންާބިލުެގާޤ ނޫނީާބަހުރުވައިންާއަލުންާޑްރ ފްޓުކުރެްއވުމަށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާރަޖިސްޓަރީާާ

ބިލުާކުރެވިފަ ޑްރ ފްޓްސްމަނ ާ ކަނޑަެއޅުއްވިާ އަށްާ ކޮމިޓީާ އިންާ އިދ ރ ާ ތެރެއިންާ ޑްރ ފްޓްސްަމނުންެގާ ވ ާ އިާ

ަގިއ2010ާާާޮއަގސްޓ4ާާާުަގިއާމިޮގތަށްާނިންމުނެވެ.ާއަދިާެއާޑްރ ފްޓްސްމަނ2010ާާާްއޮަގސްޓ2ާާާުހަވ ލުކުރެްއވުމަށްާފަހުާ

ކަންތައްތައްާކިޔައިދީ،ާާކޮމިޓީާއަށްާހ ޒިރުކޮށް،ާކޮމިޓީންާބިލަށްާެގންނަންާބޭނުން 8ާާާާވާ  ވަނަާދުވަހުެގ2010ާާާޮއަގސްޓު

ާާ ދެވުނެެވ. މުހުލަތެއްާ ހެއްދެވުމަށްާ ޮގތްާ ލިބޭނެާ ކޮމިޓީއަށްާ ޑްރ ފްޓުާ ބޭފުޅުންެގާ ެއާ 12ާާާާކުރިންާ ަގިއ2010ާާާއޮަގސްޓު

އަޅ ކިޔުމަށްފަ ޑްރ ފްޓާ  މިާ ލިބުމުން،ާ ކޮމިޓީައށްާ ކޮޕީާ ބިލުެގާ ޑްރ ފްޓުކުރެއްވިާ ބިލުާޑްރ ފްޓްސްމަންާ މިާ ހުާ

ހުޅުހެންވޭރުާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވަނީާ ކޮމިޓީަގއިާ ކުޑަާ އެާ ެއކުލަވ ލެވުނެވެ.ާ ކޮމިޓީެއއްާ ކުޑަާ ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްޓަކަިއާ

އަދިާ މުޙައްމަދުާ ޙުސައިންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަތިވެރިާ މަނިކު،ާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރިޟ .ާމިާބިލުާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާކުޑަާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓުާކޮމިޓީއަށްާާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިއް

ާާ 13ާާާާލިބުމުން ަގއިާމިާކޮމިޓީެގާބައްދަލުުވމެއްާބޭއްވުމަށްފަހު،ާބިލުެގާކޮންމެާމ އްދ ާއެއްާވަކިވަކިނ2010ާާާާްއޮަގސްޓު

އޮަގސްޓ13ާާާުރުންެގާައޣުލަބިއްޔަތުންާމިާބިލުެގާމަސައްކަތްާނިންމެވީާާބައްލަަވއިާކޮމިޓީއަށްާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންނެވިާމެންބަ

ވީާހުކުރުާދުވަހުެގރޭ،ާޭގންުގާކުށްތަްއާމަނ ކުރުމ ާބެހޭާބިލުާދިރ ސ ާކުރެްއވުމުެގާމަސައްކަތްާކޮމިޓީންނ އި،ާކުޑ2010ާާާަ

ޅުތަކަށްާރިޢ ޔަތްކުރެވިފައިާވ ނެާެއވެ.ާއަދިާކޮމިޓީންާކުރިއަށްާެގންދެވުމުަގއިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާފ ޅުކުރެްއވިާޚިޔ ލުފު

ކޮމިޓީންާބިލުާދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާކޮމިޓީާއަށްާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންނެވިާމެންބަރުންެގާއަޣުލަބިއްޔަތުންާނިންމަވ ފަިއވ ާބިލ ާ

ާހުށަހަޅަމެވެ.ާއަދިާމިާމެދުާމަޖިލީހުންާޮގތެއްާނިންމެވުމަށްޓަކައިާމިާރިޕޯޓ ާއެކުާއިޞްލ ޙުކުރެވިފައިާވ ާބިލުާމަޖިލީހަށް

ރިޕޯޓ ާއެކުާމެންބަރުންާކޮމިޓީތަކަށްާަވޑަިއެގންނެވުުމެގާހ ޒިރީާވ ނެާެއވެ.ާއަދިާއޭެގއިތުރުންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާ

ބައްދަލުވެ،ާ މަތިންާ ފަހަރުާ އެކިާ ތަފ ތުާ ފުލުހުންނަށް،ާ ދިޔައިރުާ ކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްތަްއާ މިާ ބޭނުންވޭާ

ައދިާޤައުމީ މ ރ މ ރީތަކ އިާ ހިނަގމުންދ ާ މިހ ރުާ ރ އްޖޭަގއިާ ވަނީާ ބައްދަލުވުންތަކެއްަގިއާ ސިއްރުާ ކޮމިޓީެގާ ސަލ މަތުެގާ ާ

އަރުވ ފައި.ާ މެންބަރުންނަށްާ ކޮމިޓީެގާ ެއއްޗެހިާ ޕްރެޒެންޓޭޝަނ ާ ވީޑިޔޯާ ޮގތުންާ ުގޅޭާ ކަންކަމ ާ ނުރައްކ ތެރިާ އެހެނިހެންާ

ާާ 15ާާއެޮގތުން ާކުދިންާރޭޕުކުރ ާކަންތައްތަކ އިާއަދިާޭއެގިއތުރުންާޒުވ ނުންެގާަގޔަށްާވަޅިާމީހުންާވެެގންާއަންހެނ20ާާް،

އ އިާެއއްޗެހިާހަރ ފައިާހުރިާފުޓެޖުތައްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާަވނީާފެނިފަ.ާއެހެންކަމުން،ާެއާކޮމިޓީަގިއާހިމެނުނުާމަޖިލީހުގެާ
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ވަނީާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންެގާމުޖުތަމަޢުަގއިާދިޔައީާރެޕްރެޒެންޓޭޓިެވއްެގާހަިއސިްއޔަތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން

 ތޮޅެންށ އިާފޮށެންށޭ.ާމިހ ރުާދަނީާމީހުންާމަރަންށޭ.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ގަވ އިދުެގާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާކޮމިޓީެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާދަނީ

83ާާާާ ވަނަާމ އްދ ަގިއާއަރިމަތ4ާާާީވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުމަށް.

ާސުރުޚީ.ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެން

ާާ ޝުކުރިްއޔ . ނިޝ ނ4ާާާްއ ދެ،ާ "ޭގންެގްއެގާ އިޞްލ ޙަކީ،ާ ހުށަހަޅ ާ އަޅުަގނޑުާ ސުރުޚީއަށްާ އަރިމަތީާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާހ މަކުރުމ އިާއެފަދަާނަމެއްާފ ސްކުރުން."ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެ ޢިއްޒަތްތެރިާތ އީދުކުރަްއވ ާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މަްއޗަންޮގޅިާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ރިާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު

ޤަސަ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ އަޅުަގނޑުާޝުކުރިއްޔ .ާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ މްެގާ

ާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އޮތީ އަބޫބަކުރ4ާާާުދެންާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ އިޞްލ ޙު އެާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ ެއާ އިޞްލ ޙެއް.ާ އަޅުަގނޑުާހުށަހަޅުއްވ ާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްާ

ާާ ދަނީ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ދ އިރ ެގ5ާާާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ މުލަކުާ ވަނަ...)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާޔ މީނަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.هللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާهللاާޢަބްދުާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރު
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ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރަން.ާ"އެްއވެސްާޭގންަގކ ާބެހ4ާާާޭޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ނުވަތަ ަވސީލަތެއްާ އެއްވެސްާ މުވ ސަލ ތީާ ނުަވތަާ ތަްއޔ ރުކޮށްާ ވެބްސައިޓެއްާ ޮގތަށްާ ހިމެނޭާ އިންޓަނެޓްާާާމަޢުލޫމ ތުާ

ބޭނުންކޮށްެގންާމަޢުލޫމ ތުާފެތުރުމ އިާނުވަތަާޭގންަގކަށްާނިސްބަތްވ ާނިޝ ނެްއާނުވަތަާސިއްކަާެއއްާނުވަތަާލޯޯގާެއއްާ

ނުވަތަާ ބެހެްއޓުމަކީާ ނުވަތަާ ހަރުކުރުމަކީާ ނުވަތަާ ކުރެހުމަކީާ ތަނެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ެއއްޗެއްާ މިފަދަާ މިނޫންވެސްާ ނުވަތަާ

ާފަދަާއެްއޗެއްާދިވެހިރ އްޖެާއަށްާއެތެރެކުރުމަކީާކުށެކެެވ.ާ"ހ މަކުރުމަކީާނުވަތަާމި

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ

ާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޙަމީދުާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބް

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޖަމ ލްާވަނަާމ އްދ އަށްާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒ5ާާުަވނަާމ އްދ .5ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާދެންާއޮތީާާ

މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖަމ ލު.ާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ިއޞްލ ޙަށްާ ހުށަހަޅުްއަވއިާ އަބޫބަކުރުާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު

މަނ ކުރުމުގެާ ކުށްތައްާ ާާާާޭގންުގާ އ ިއ5ާާާބިލުެގ އެހީާ ފައިސ ެގާ ިއޞްލ ޙަކީ،ާ ހުށަހަޅައިާ އަޅުަގނޑުާ ައށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

"އެކިއެކިާޖިނ ޢިާކުށްކުރުމަށްޓަކައިާއުފަްއދައިާޭގންުގތަކ އި،ާޭގންުގތަކުެގާާާ-)ހ(5ާާއ މްދަނީާހޯދައިދިނުމަށްާއެހީވެދިނުން.ާާ

ފޯރުކޮށްދިނުމަ އެހީތެރިކަންާ މ އްދީާ އަދިާ މ ލީާ )ށ(މެންބަރުންނަށްާ ކުށެކެެވ."ާ ޮގތުަގއިާާާ-ކީާ ޭގންެގއްާ ޤ ނޫނުަގއިާ ިމާ

ހަރަކ ތްތެރިވ ާބައެއްާނުވަތަާުގރޫޕެއްާނުވަތަާޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ާނަމެއްާނުވަތަާޖަމ ޢަތެއްާނުވަތަާ

ާާ ހަރަކ ތްތެރިވ ާޭގންެގއްާނުވަތަާޖަމުޢިއްޔ ާއެއްާނުވަތަާކުޅިަވރުކުޅޭާކުލަބެއްާނިވ ފަތްަގނޑެއްެގާޮގތުަގއިާބޭނުންކޮށްެގން

ނުވަތަާ މަސައްކަތެއްާ ބ ވަތެްއެގާ ެއއްވެސްާ މަޤުޞަދުަގއިާ ހޯދައިދިނުމުެގާ އ މްދަނީާ ބަޔަކަށްާ ނުވަތަާ މީހަކަށްާ ުގރޫޕެްއެގާ

ނުވަތަާ ހޯދައިދިނުމަކީާ ނުވަތަާ ހަވ ލުކުރުމަކީާ ކަމެއްާ ލިބޭނެާ ެއއްާ އ މްދަނީާ ވެސްާ ނޫންާ ެއާ ނުވަތަާ އެްއާ ވަޒީފ ާ

)ނ(ހޯދައިދި ކުށެކެެވ."ާ އެހީތެރިވެދިނުމަކީާ މީހެއްެގާާާ-ނުމަށްާ ކޮށްފިާ ކުށެއްާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ އަދިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މިާ
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ާާ 50ާާާާއަދަބަކީ 2ާާާާހ ސްާރުފިޔ ާއ އި އެކު، 3ާާާާލައްކަާރުފިޔ އ ާދެމެދުެގާއަދަދަކުންާޖޫރިމަނ ާކުރުމާ  7ާއަހަރުާދުވަހ އި

މިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަދިާ)ށ(ާެގާދަށުންާކުށެއްާކޮށްފައިާވަނީާާާ-ވެ.ާ)ރ(އަހަރުާދުވަހ ާދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްާލުމެ

ާާ 2ާާާާރަޖިސްޓަރީާކޮށްފައިވ ާިވޔަފ ރިާއެއްާނުވަތަާކުންފުންޏެއްާކަމުަގއިާވ ާނަމަާއަދަބަކީ ލަްއކ7ާާާަލައްކަާރުފިޔ ާއ އި

ވިޔަފ ރިާ ދޫކޮށްފައިވ ާ އެތަނަށްާ އެކުާ ޖޫރިމަނ ކުރުމ ާ އަދަދަކުންާ ދެމެދުެގާ ބ ޠިލުކުރުމަށްފަހު،ާާާރުފިޔ އ ާ ހުއްދައެއްާ

ާކުންފުންޏެއްާނަމަާއެާކުންފުންޏެއްާއުވ ލުުމެގާއިޚުތިޔ ރުާޝަރްޢީާކޯޓުތަކަށްާލިބިެގންވުެމވެ."ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

هللاާބަރުާޢަބްދުތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާމުލަކުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާޔ މީން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللاާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ކ5ާާާުޝުކުރިއްޔ . އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ހުށަހަޅުއްވ ާވަނަާ ޢ މިރުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޑަހުވަދޫާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަށ8ާާާްއިޞްލ ޙު.ާބޭނުންފުޅެއްާނުޭވާމިހ ރުާހުށަހަޅުއްވ ކަށް.ާައޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީ

ާޙަށްާ.ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ 

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު

ާާ 8ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް. ާ-ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(8ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.

އެްއވެސް ޮގތުންާ ގ އިުމކުރުމުެގާ ސަރަހައްދެއްާ ަވކިާ ކަުމަގއިާ ސަރަހައްދެއްާ ަވކިާާާ"ޭގންުގާ މީހަކުާ ެއއްެވސްާ ތަނެއްަގއިާ

މުއްދަތަކަށްާނުވަތަާވަކިާަވުގތަކަށްާނުވަތަާވަކިާަގޑިއަކަށްާނުވަތަާެއއްެވސްާމުއްދަތެއްާނުވަތަާަވުގތެއްާނުވަތަާަގޑިއެްއާާ

އެ ފަރ ތަކުންާ ބެހޭާ ކަމ ާ ސަރުކ ރުެގާ މަޑުކުރުމުންާ ނުވަތަާ ހުރުމުންާ ތަނެއްަގއިާ އެާ ނަމަވެސްާ ނެތިާ ާކަނޑައެޅުެމއްާ

ާތަނެއްަގއިާނުތިބުމަށްާނުވަތަާމަޑުނުކުރުމަށްާއެންުގމުންާއެާތަނެއްަގއިާތިބުމަކީާނުވަތަާމަޑުކުރުމަކީާކުށެކެވެ.ާ"

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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هللاާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާމުލަކުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާޔ މީން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللاާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މ9ާާެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އަށްާ މ އްދ ާ ހުށަހަޅުްއވ ާއިޞްލ ޙަށްާވަނަާ ޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ ންބަރުާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ބޫބަކުރުާއަާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުމ ވަށުާ

ޤ ނޫނުެގާދަށުންާާާ-9ާާވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާރަޖިސްޓަރީާބ ޠިލުކުރުން.9ާާވަނަާމ އްދ ެގ،9ާާާާ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ ާނަމެއްާނުވަތަާޖަމ ޢަތެއްާނުވަތަާޖަމުޢިއްޔ ާެއއްާނުވަތަާކުޅިވަރުާކުޅޭާކުލަބެއްާނިޔ ފަތްަގނޑެުެްއެގާާ

ަގބޫލުކުރެވޭާ ކަމަށްާ ހިންގ ާ ހަރަކ ތެއްާ ނުވަތަާ ޢަމަލެއް،ާ މަނ ކޮށްފައިާވ ާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މިާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ޮގތުަގއިާ

ދަނ ާސަބަބުތަކ ާއެކުާފުލުހުންާނުވަތަާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެރަލްާއެާމައްސަލަާެއއްާޝަރްޢީާކޯޓަށްާހުށަހަޅައި،ާއެާހަރު

ާނަމެއްާނުވަތަާޖަމ ޢަތެއްާނުަވތަާޖަމުޢިއްޔ އެްއެގާރަޖިސްޓަރީާބ ޠިލުކުރުމުެގާބ ރުާޝަރްޢީާކޯޓަށްާލިބިެގންވެާެއވެ.ާ"

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރެއް.ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.ތ އީދުކު

ާ

 ާހަކަދެއްކެުވން:ވ ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 ާތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަ

އިޞްލ ޙަށ9ާާާް ހުށަހަޅުއްވ ާ ޙަމީދުާ ޢަބްދުލްމުޙްސިންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ
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 ާދެއްކެވުންާ:ވ ހަކަނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙުސިންާޙަމީދުާ

ާާ ޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާ"ޤ ނޫނުެގާދަށުންާރަޖިސްޓަރ9ާާާީޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް. ވަނަާމ އްދ ާއަންނަނިވިާ

ކޮށްފައިވ ާނަމެއްާނުވަތަާޖަމ ޢަތެއްާނުވަތަާޖަމުޢިއްޔ ާއެްއާނުވަތަާކުޅިވަރުާކުޅޭާކުލަބެއްާނިވ ފަތްަގނޑެްއެގާޮގތުަގިއާ

ރަކ ތެްއާހިންގ ާކަމަށްާޝަރީޢަތަށްާސ ބިތުވެއްޖެާބޭނުންކޮށްެގންާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާމަނ ކޮށްފައިވ ާޢަމަލެްއާނުވަތަާހަ

ރަޖިސްޓަރީާ ކުލަބެއްެގާ ކުޅޭާ ކުޅިވަރުާ ނުވަތަާ ެއއްާ ޖަމުޢިއްޔ ާ އެާ ނުވަތަާ ޖަމ ޢަތެއްާ އެާ ނުވަތަާ ނަމެއްާ އެާ ނަމަ،ާ

ާބ ޠިލުކުރުމުެގާބ ރުާކަމ ާބެހޭާއިދ ރ އަށްާލިބިެގންވެާެއވެ.ާ"

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމަށް.ާާތ އީދުކުރައްާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާމެދުހެންވޭ

ާމުޙުސިންާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިޞްލ ޙަށ11ާާާް ހުށަހަޅުއްވ ާ ޤަސަމްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ ައށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

 ާކަދެއްކެވުން:ވ ހަތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާ

ާާ )ށ(11ާާޝުކުރިއްޔ . އިޞްލ ޙުކުރުން.ާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ށ(ާ މ ްއދ ެގާ އެއަށްވުރެާާާ-ވަނަާ ނުވަތަާ މީހުންާ "ދެާ

ާިގނަމީހުންާއެކުެވެގންާތިބެާައނެކ ާއަށްާހަމަލ ދީފ ނެކަމުެގާއިންޒ ރުދިނުމަކީާކުށެކެވެ."ާާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މައްޗަންޮގޅިާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަރުާތ އީދުކުރަްއވ ާ

ާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާ

ާ

 ާދެްއކެވުންާ:ވ ހަކަމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދާުާ
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އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ ޤަސަމްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އިޞްލ ޙަށ11ާާާް ހުށަހަޅުއްވ ާ ޢީސ ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ ައށްާ )ރ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ .ާާ

ާ

 ާހަކަދެއްކެވުންާ:ވ ރުާޢަލީާރިޟ ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަ

ާާާާ-ެގާ)ރ(ވަނަާމ އްދ 11ާާ މަސްާދުވަހ ިއ،6ާާާ"ިމާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާބަޔ ންކުރ ާފަދަާކުށެއްާކޮށްފިާމީހެއެްގާއަދަބަކީ

ާމަސްާދުވަހ ާދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްާލުމެވެ."24ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މަްއޗަން ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާތ އީދުކުރަްއވ ާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ޮގޅިާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.

ާ

 ާދެްއކެވުންާ:ވ ހަކަމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދާުާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ،ާއެާހުށަހެޅުްއވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަންާ.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ހިސ ބުންާ މިާ ައލުނ60ާާާްޝުކުރިއްޔ .ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންކުރ ނީ.ާ ހުސްަވުގތުކޮޅެއްާ މިނެޓުެގާ

ާ ފަށ ނީާ 1:00ާމަސައްކަތްާ ސަމ ލުކަންދެްއަވއިެގންާާ ަގޑިއަށްާ ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ަގއި.ާ

އަޅުަގ ބޭނުންކުރ ނަން.ާވަޑައިެގންދެއްވުމަށްާ ަވުގތުކޮޅުާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިސ ބުންާ ިމާ އިލްތިމ ސްކުރަމުން.ާ ނޑުާ

 ވައްސަލ މްަޢލަިއކުްމ.ާާާާާާާާާ

ާ

ާްއިންޓަވަލ:ާާާްނ3:ާާްށާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ހުށަ ބިލަށްާ ނިންމެވިާ ކޮމިޓީންާ ބިލުެގާ މަނ ކުރުުމެގާ ކުށްތައްާ ޭގންުގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހެޅިފައިވ ާާ`.ާ

އިޞްލ ޙުތަކަިއެގންާކުރިއަށްާމިާދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާމަސަްއކަތައިެގންާކުރިއަށްާދިޔުުމެގާކުރިންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާ

އަޅުަގނޑުެގާާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މުހިއްމުކަންާ ނިންމުމުެގާ ބިލުާ ދެާ މިާ މިއަދުާ ދަންނަވ ލަންާ ސަމ ލުކަމަށްާ

ެގނެސްދެއްވަާ އަޅުަގނޑުާސަމ ލުކަމަށްާ ވ ތީާ މަުަޝްވަރ ދެްއވ ފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތަށްާ ެއާ ވެސްާ ޕ ޓީތަކުންާ އަދިާ އި،ާ

ަގސްތުކުރަނީާެއޮގތުެގާމަތިންާމިއަދުެގާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދެވޭތޯާބެލުމަށް.ާއަދިާހުރިހ ާސިޔ ސީާޕ ޓީއަކުންާވެސްާާ

ބޭ ވ ހަކަފުޅުދައްކަަވންާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ ޕ ޓީއަކުންާ ވަނީާާކޮންމެާ ވެސްާ ކަމަށްާ މެންބަރަކުާ އެއްާ ވަނީާ ނުންފުޅުާ

ޕ ޓީތަކުންާ އަދިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމުމަށްާ މަސަްއކަތްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ އިޝ ރ ތްކުރަްއވ ފައި.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާެގންދ ނީ.ާމިއަދުާދެއްވަމުންާެގންދަވ ާއެއްބ ރުލެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވަމުން،ާމިއަދުާމިާމަސަްއކަތްާކުރިއަށް

ަގޑިއ ާހަމައަށ1:30ާާާް ޯވޓަށްާދަންނަވަންާފަށ ނެާކަަމށްާދަންނަވ ފައިާވީާނަމަެވސްާބަރ ބަރުާއެާ ަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާ

ވ ހަކަދަްއކަވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާނުނިމިއްޖެާނަމަާކުޑަާަވުގތުކޮޅެއްާދީެގންާވެސްާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދަންާ

ަގސް ވަުގތުާއަޅުަގނޑުާ ދެންނެވުމަށްފަހުާ ވޯޓަކަށްާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ަގވ އިދުަގިއާ އެއަށްފަހުާ އަދިާ ތުކުރަން.ާ

އިތުރުކުރަންޖެހިާފެނިވަޑަިއެގންފިާނަމަާއެޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާކުރިއަށްާެގންދ ނީ.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިާއަރުވަނީާ

ާތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށް.ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަށްާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތ11ާާް

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާ)ރ(ާމިާމ އްދ ެގާ)ށ(11ާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ބަޔ ންކު ާާަގއިާ އަދަބަކީ މީހެއްެގާ ކޮށްފިާ ކުށެްއާ ފަދަާ 1ާާާާރ ާ ދުވަހ އި މުއްދަތަކަށ3ާާާްއަހަރުާ ދެމެދުެގާ ދުވަހ ާ އަހަރުާ

ާޖަލަށްލުން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދުާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަ

ާޢ މިރު.

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ
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އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅުއްިވާ އެާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އޮތީ މ އްދާ 20ާާދެންާ ހުށަހަޅުްއވ ާވަނަާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ވިލުފުށީާ އަށްާ )ހ(ާ ެގާ

ވަނަާމ އްދ ާއަށްާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފ19ާާާުއިޞްލ ޙެއް.ާޭއެގާކުރިންާައޅުަގނޑުާާ

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީކުހިތަދޫާދެ

19ާާާާ އިޞްލ ޙުކުރުން. ޮގތަށްާ އަންނަނިިވާ މ އްދ ާ ފ ސްވ19ާެވަނަާ ޤ ނޫނުާ މިާ ފަށ ނީާ ޢަމަލުކުރަންާ ޤ ނޫނަށްާ މިާ ާ.

ާތަޞްދީޤުކޮށްާދިވެހިާސ ރުކ ރުެގާެގޒެޓުގައިާޝ ޢިޢުކުރ ާދުަވހުންާފެށިެގންނެވެ.

ާ

 ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ފުވައްމުލަކުާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަން.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާ

ާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާާޝުކުރިއްޔ .ާހިތަދޫ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ހުށަހަޅުްއވ 20ާާާާޝުކުރިއްޔ . ރަޝީދުާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ އަށްާ )ހ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

ާއިޞްލ ޙުާ.

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމެންބަރުާރިޔ ޟުލުފުށީާދ އިރ ެގާވި

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާޭގންުގާކަމުަގއިާބުނެފައ20ާާާިޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ްއެގާޮގތުަގއިާާމީހުންާނުވަތަާއެައށްވުރެާިގނަާމީހުންާއެކުެވެގންާއުފައްދ ާޖަމ ޢަތެއްާނުވަތަާުގރޫޕެއްެގާހަރަކ ތ3ާާެއެާވަނީާާ

ާޖިނ ޢީާކުށްާކުރުންާހިމެނޭާޖަމ ޢަތަކ އިާުގރޫޕަކަށެވެާ.
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ާާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މުޙައްމަދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ

ާމުޞްޠަފ .ާ

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މުޞްމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމުޙައްމަދުާތި

ާއަޅުަގނޑުެގާއަޚުެގާއެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ހުށަހަޅުއްވ 20ާާާާޝުކުރިއްޔ . ޤަސަމްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ ތިނަދޫާ އަށްާ )ހ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

ާއަރުވަން.ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތު

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެވުން:ތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާ

ަވނަާމ އްދ ާއަށްާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙުާއަނބުރ ާެގންނަން.ާއަދ20ާާާިއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްުެތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ 11ާާާާމިާފުރުޞަތުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން ހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙުާެވސްާއަޅުަގނޑުާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއަށްާއަޅުަގނޑު

ާއަނބުރ ާެގންނަާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ހުށަހަޅުްއވ 20ާާާާޝުކުރިއްޔ . ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަާވަށުމ 

ވަނަާމ އްދ ަގއިާއިންޒ ރުދިނުންާކަމަށްާބުނެފައިާވަނީާސީދ ާމީހެއްެގ6ާާާާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙަކީ،ާމިާޤ ނޫނުެގާާ

އެސް ބޭނުންކޮށްެގންާ ވަސީލަތްތަްއާ މުވ ސަލ ތީާ އިންޒ ރުދިނުމ އިާ އައިސްާ ނުވަތަާގ ތަށްާ އީމެއިލްާ ނުވަތަާ .އެމް.ެއސްާ

ފެކްސްާނުވަތަާފޯނުާކޯލުާނުވަތަާއެނޫންވެސްާޮގތަކަށްާނުވަތަާސިޓީާއެއްާނުވަތަާލިޔުމެއްާލިޔެ،ާހ މަކުރުމުންާނުވަތަާ

އެްއވެސްާ މެންބަރަކަށްާ ޢ އިލ ެގާ ނުވަތަާ މުދަލަށްާ ނުވަތަާ ޖިސްމަށްާ މީހެްއެގާ ހ މަކޮށްެގން،ާ ލިޔެާ ތަނެއްަގއިާ ފަދަާ ފ ރުާ

ާމިންވަރެއްެގާެގއްލުމެއްާނުވަތަާއަނިޔ ާެއއްާދޭނެާކަމަށްާބުނުމަށެވެ.
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.ާ

ާ

ާއްކެުވން:ެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހެޅުްއވިާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އްދ ެގާވަނަާމ 83ާާަވނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާހުރިާއިޞްލ ޙުތައްާނިމުނީ.ާދެންާމިާއޮތ83ާާާާީޝުކުރިއްޔ .ާަގވ އިދުެގާާ

ާާ ހުށަހަޅުއްވ 16ާާާ)ށ(. އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ

ާ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ ވަށުާ

ާާ ބިލުެގ 16ާާާާއ ދެ،ާ )ހ( މ ްއދ ެގާ އަޅުަގނޑުާވަނަާ ތަރުތީބުކުރުމަށްާ އަކުރުތައްާ އެހެންާ މ އްދ ެގާ އެާ އުނިކުރުމަށްފަހުާ

ާހުށަހަޅަން.ާާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ هللاާޢަބްދުތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާމުލަކުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ާޔ މީން.

ާ

ާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާާމެންބަރުާޢަބްދުމުލަކުާދ އިރ ެގ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހ16ާާު ލަޠީފުާ ޙަސަންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ އަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާވަނަާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ
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ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާއަޅުަގނޑުެގާހުށަހެޅުމ ާހަމަާއެއްޮގތްާއިޞްލ ޙެްއާ

ާެގާހުށަހެޅުންާދޫކޮށްލިާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާވ ތީ،ާއަޅުަގނޑު

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއިންާއެާހުށަހެޅުނުާއިޞްލ ޙުތައްާއެާހިސ ބުންާނިމުނީ.ާދެންާމިާއޮތ83ާާާީޝުކުރިއްޔ .ާަގވ އިދުެގާާ

ޅިފައިވ ާިއޞްލ ޙުތައް،ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށުންާހުށަހ83ާާެވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(.83ާާާާ

ާވަނަާމ އްދ ާއަށްާހުށަހަޅުްއވ ާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަން.4ާާާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމްާ

ާ

ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުހައްމަދުާޤަސަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ާާ ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއިތ4ާާުއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ . ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(.ާޤ ނޫނުެގ4ާާާރުކޮށް،ާައކުރުތައްާތަރުތީބުކުރުމަށް.

ދަށުންާރަޖިސްޓްރީކުރ ާޖަމ ޢަތަކަށް،ާޖަމުޢިއްޔ ައކަށް،ާފިހ ރައަކަށް،ާރެސްޓޯރަންޓުާހޮޓ ާފަދަާތަންތަނަށްާކުންފުންޏަކަށްާ

ރަޖިސްޓްރީކުރުމ  ނަމެއްާ ނިސްބަތްވ ާ ޭގންަގކަށްާ ތަނަކަށްާ އެނޫންވެސްާ ެއްއާނުވަތަާ ލޯޯގާ ނިސްބަތްވ ާ ޭގންަގކަށްާ އިާ

ާރަޖިސްޓްރީކޮށްެގންާނުވ ނެާެއވެާ.

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މަްއޗަންޮގޅިާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާާ

ާ

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ނުާދ އިރ ެގާމައްޗަންޮގޅިާދެކު

އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅުމަށްާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ ޤަސަމްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާވަނަާމ އްދ ާއަށްާވިލުފުށީާދ އިރ ެގ6ާާޝުކުރިއްޔ .

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ
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ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުވި

ާާ ދ ެގާ)ހ(ާަގިއާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާފަހަތަށްާައކުރެްއާއިތުރުކުރުން.ާމިާމ އ6ާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.

ިމާ ނަމަ،ާ ވ ާ ކަމުަގއިާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ހަތިޔ ރެއްާ ނުރައްކ ތެރިާ ނުވަތަާ އެއްޗަކުންާ ތޫނުާ އިންޒ ރުދިނީާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ

ާާ ތެރެއަށް އަދަބުެގާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ )ށ(ަގއިާ 1ާާާާމ އްދ ެގާ ޖަލަށްލުމުގ3ާާާެާައހަރ އި މުއްދަތަށްާ ދެމެދުެގާ ދުވަހ ާ އަހަރުާ

ާރެވޭނެާެއވެ.ާާއުޤޫބ ތްާއިތުރުކު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ

ާއަުަޙްމަދުާޢ މިރު.

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢ ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަުަޙްމަދުާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާވިލުފުށީާދ އިރ ެގ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އިޞްލ ޙަށ12ާާާާްޝުކުރިއްޔ . ހުށަހަޅުއްވ ާ ޢ ޒިމުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުހެންވޭރުާ މ އްދ އަށްާ ވަނަާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.

ާ

ާޒިމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޢ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާމެދުހެންވޭރުާދ 

ވަނަާމ އްދ ެގާފަހަތަށްާއަކުރެއްާއިތުރުކުރަން.ާޭގންުގާނުވަތަާއެކިއެކިާުގރޫޕުތަްއ12ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ޖެާނަމަާއެާތަންތަނުެގާރަމްޒުކޮށްދޭާކުރެހުންތައްާޭގޭގެގާފ ރުތަކުަގާއ އިާޢ އްމުާތަންތަނުަގއިާކުރަހ ފައިާވަނިކޮށްާފެނިއް

އިޚްތިޔ ރުާ ކުލަލުމުެގާ މަތީަގއިާ ކުރެހުންތަކުެގާ ނުވަތަާ ފޮހެލުންާ ކުރެހުންތައްާ އެފަދަާ ނުލައި،ާ ހުއްދަައކ ާ ވެރިފަރ ތުެގާ

ާމޯލްޑިވްސްާޕޮލިސްާސަރވިސަސްާއ އިާކައުންސިލުތަކަށްާލިބިެގންވެާއެވެ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ޢިްއޒަތް މެންބަރުާތ އީދުކުރަްއވ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ހިތަދޫާ ފުރުޞަތުއަރުވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަކަށްާ ތެރިާ

ާޙަސަންާލަތީފު.ާާ

ާ

ާފުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީހިތަދޫާދެކު

ާދެންމެާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާާ

ާ

ާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

އިޞްލ ޙަށ12ާާާް ހުށަހަޅުއްވ ާ ޢ ޒިމުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ެމދުހެންވޭރުާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ާޒިމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޢ މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާ

މުދަލ އިާފައިސ ާއ އިާތަކެތިާވަނަާމ އްދ ެގާފަހަތަށްާމ އްދ ާއެއްާއިތުރުކުރުމަށް.ާ)ހ(ާޭގންުގާހ12ާާި ންަގިއެގންާހޯދާ 

ކަމަށްާޝަރީޢަތަށްާސ ބިތުވެއްޖެާނަމަާއެފަދަާމުދަލ އިާފައިސ ާއ އިާތަކެތިާދައުލަތަށްާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާނެޭގނެާއެެވ.ާ

ާާ ދަޢުވ ާއުފުލިއްޖެާ)ށ(ާމިާޤ ނޫނުަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާވ ާކުށަކ ާމެދުާމީހެއްެގާމައްޗަށްާތުހުމަތުާކުރެވިއްޖެާނަމަާނުވަތަ

ނަމަާކުށެއްާކޮށްެގންާހޯދ ފައިާވ ާކަމަށްާތުހުމަތުކުރެވޭާމުދަލ އިާފައިސ ާއ އިާތަކެތިާެއާމައްސަލަާއެއްާޝަރީޢަތުންާ

ނުވަތަާއެާ ޮގތަކަށްާނިމެންދެންާހިފެހެއްޓުމަށްާނުވަތަާއެާމީހެއްެގާބެލުމުެގާދަށުންާއެާއެއްޗެްއާދިޔަާނުދިނުމަށްާ ވަކިާ

ާާާާ،ފެއްާނުކުރުމަށްރުއްޞަާވެސްާތައެްއޗަކުންާެއއް ާާނުވަތަާވަކިާފަރ ތެއްެގާހަވ ލުަގއި މަށްާޤ ޟީާއަށްާޓުއްެއއްޗެއްާބެހެއެ

ާާާާ)ނ(ާމިާޤ ނޫނުަގއިާބަޔ ންކުރެވިފައާާއަމުރުކުރެވިދ ނެާެއވެ. ކުރެިވއްޖެާނަމަާމެދުާމީހެއްެގާމައްޗަށްާތުހުމަތުުިވ ާކުށަކ 

ާާ އެއްާކޯޓަށްާާާވ ާފަދަާއަމުރެއްާހޯދުމަށްާއެާމައްސަލަާާމ އްދ ަގއިާބުނެފައިމިާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާއެ

ާށެއްާކޮށްެގންާހޯދ ފައިވ ާކަމަށްާތުހުމަތުކުރެވޭާފައިސ ާއ އިާމުދަލ ނިންމަންދެންާއެާކުާާންހުށަހަޅައިާވަކިާޮގތަކަށްާޤ ޟީ

ާ.ާާންވެާެއވެތިޔ ރުާމޯލްޑިވްސްާޕޮލިސްާސަރިވސްާއަށްާލިބިެގތަކެތިާހިފެހެއްޓުމުެގާއިޚު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޙަމީދުާ.ާސިންޢަބްދުލްމުޙްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާނިލަންދޫ

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާސިންޢަބްދުލްމުޙްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާނިލަންދޫ

ާޢ ޒިމުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރަން.ާޢަލީާންބަރުމެާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާހެންވޭރުާމެދު



 55 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢ ޒިމުާހުށަހަޅުއްވ ...ާޢަލީާެމންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާހެންވޭރުާވަނަާމ އްދ އަށްާމެދ13ާާު

ާ

ާޢ ޒިމުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާޢަލީާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމެދުހެންވޭރު

ާއަޅުަގނޑުާމިާއިޞްލ ޙުާއަނބުރ ާެގންޮގއްސިން.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއަދިާެވސްާރެކޯޑު ާާަގއި ހުށަހަޅުއްވ ާާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާހެންވޭރުާާވަނަާމ އްދ ެގާފަހަތަށްާމެދ13ާާުއެބަާޮއތް

ާއިޞްލ ޙުާ.

ާ

ާވުންާ:ޢ ޒިމުާވ ހަކަދެއްކެާާޢަލީާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމެދުހެންވޭރު

ާއެާއިޞްލ ޙުާވެސްާައޅުަގނޑުާއަނބުރ ާެގންޮގއްސިންާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މި ދެންާ ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާ މެދ15ާާުއޮތީ ފަހަތަށްާ މ އްދ ެގާ ހުށަހަޅުއްވ ާާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާހެންވޭރުާާވަނަާ

ާއިޞްލ ޙުާ.

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ޢ ޒިމުާޢަލީާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމެދުހެންވޭރު

ާާ ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ މ އްދާ 15ާާޝުކުރިއްޔ ާ އިތުރުވަނަާ އެއްާ މ އްދ ާ ފަހަތަށްާ ކަނޑައެޅިާާާ.ކުރަންެގާ ޤ ނޫނުަގއިާ މިާ

ާާއަދަބުާއަދިާކަންކަމ ާފުށުއަރ ާާނޫނަކުންާކަނޑައަޅ ފަިއވ ާކުށ ިއ،،ާއަދަބ ާއަދިާކަންކަންާއެހެންާޤ އިބަޔ ންެވެގންވ ާކުށަކާ 

ާާކަނޑައެޅިާބަޔ ންެވެގންވ ާކުށ ިއ،ާއަދަބ އިާކަންކަމަށެވެާ.ންދެވޭނީާމިާޤ ނޫނުގައިނަމަާއިސްކަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއަޙްމަދުާ.ާއިލްހ މްާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާއަރުވަން.ާެގމަނަފުށިޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުކުރަްއވ ާޢިއްާތ އީދު

ާ

ާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާއިލްހ މްާރުމެންބަާދ އިރ ެގާެގމަނަފުށި
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ާކުރަން.ޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާތ އީދުާޒިމުާހުށަހެޢ މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާ

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން

ޞްލ ޙު.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާއިާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ގެާާފަރެސްމ ތޮޑ ާާއަށްާާވަުަނަާމ އްދ 16ާާ

ވަޑަިއެގންނެތުމ  މިވަުގތުާ މެންބަރުާ މިާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދަން.ާ ކުރިައށްާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިސ ބުނާްާާާއެކު،ާ

ވ ާާާ)ނ(ާދަށުންާހުށަހެޅިފައިާާ)ށ(ާ،ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙުތައްާ)ހ(،83ާާަގވ އިދުެގާާާ

މިއިޞްލ ޙުތަ ދެން،ާ ނިމުނީ.ާ ހުށަހެޅިާ ބަހުާާއްާ މަރުއޮތީާ ހުޙަސްެގާ ައޅުަގނޑަށްާ ވެސްާލ .ާ ޕ ޓީތަކަކުންާ ރިހ ާ

ޢިްއޒަތްތެއިޝ ރ ތް ެއއްާ ދައްކަވ ނީާ ވ ހަކަފުޅުާ ވެސްާ ޕ ޓީއަކުންާ ކޮންމެާ ވަނީާ މެންބަރެއްކުރައްވ ފައިާ އެާާރިާ ާާކަމަށް.ާ

އަރުވަނީާހުޅު ފުރުޞަތުާމިާ ހ ރުާއަޅުަގނޑުާމިާާންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ހެޮގތުން،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާ

ފުރަތަމަާާއަރުވަމުންާެގންދ ނަން.ާއަޅުަގނޑު،ާއެންމެތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުޢިއްޒަާފުރުޞަތަށްާއެދިަވޑަިއަގންނަވާ 

ވިލުފުށީ އަރުވ ނީާ ރިޔ ޟުާާފުރުޞަތުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޕ ޓީާާދ އިރ ެގާ ޤައުމީާ ބެހޭާާރަޝީދުާ ނިޒ މ ާ ފަރ ތުން.ާ ެގާ

ާޠަފ .މުޞްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާދ އިރ ެގާތިމަރަފުށިާެއއް.ާއެްއ.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މުޞްާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާތިމަރަފުށި

ްއޖެާކޮންމެާޕ ޓީއަކުންާބޭފުޅެކޭާފަހަރުާވިދ ޅުވެާާައޅުަގނޑަކަށްާނޭނޭގ.ާއެއްާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާތިާނިންމެވިާޮގތެއް

ބޭނުންވ ވ ހަކަ ފުރުޞަތުާ ވިދ ޅުވީާ ތިާ އަނެއްކ ާ މިހ ރުާ ދެން،ާ ޭއެގާދަްއކަނީ.ާ އެދެމުންެގންދ ށޭ.ާ ފުރުޞަތައްާ ާ،

ާމިހ ރު.ާާކޮންޮގތަކަށްތޯާމިާނިންމެވީ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ފަރ ތު ދަްއކަވަންޕ ޓީެގާ ވ ހަކަާ ފުރުޞަތަށްާާންާ ބޭފުޅަކުާ ދަންނަވ ލީ.ާބޭނުންފުޅުވ ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެދިވަޑަިއަގތުމަށްާ ާ

ާއަރުވަންާ.ޟުާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ާންާެއއްާބޭފުޅަކު.ާއަޅުަގނޑުާވިލުފުށީޕ ޓީއަކު

ާ

ާދެްއކެވުން:ރަޝީދުާވ ހަކަާޟުވިލިފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ 
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ާާ ާާާާާމިއަދުލައިކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެުެރިާރައީސް.ާއެންމެާފުރަތަމަާވެސްޢައައްސަލ މް ައޅުަގނޑުމެންެގާއަޅުަގނޑު

ުއޅޭާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަޚުންނަށްާއްއަވަާ ކުރިމަތިވެެގންާ ކ ރިސ ައކ ާ ބޮޑުާ ޕ ކިސްތ ނުެގާވަރަށްާ ކަމުަގއިވ ާ ޤައުމެއްާ ޓެރިާ

ތިބީާވެސްާއެާާާކުރަން.ާހަމަާއެއ ެއކުަގއިާމިއަދުާައޅުަގނޑުމެންާމިާއިށީނދެެގންާމިފ ޅުމެންާމިައދުާާހަމްދަރުދީާއަޅުަގނޑު

،ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާމިާއޮތްާތަނެްއަގއި.ާެއހެންވީމ ދެއްވ ފައިާާއަޅުއްވަުައިާޤައުމެްއެގާސަރުކ ރުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހިލޭާާ

ާއްޒަތްތެރިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަށްާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާއެާއަދިާމިާޢިާާއިރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރައިސަށ 

ކަމ ާދޭތެރޭަގއިާައޅުަގނޑުމެންާާާކަމ ާމެދުާއަޅުަގނޑުމެންާޮގތެއްާނިންމ ާއެާާކަމ ާއަޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުުވންާފ ޅުކޮށްާއެ

މަޖިލީހުެގާރަީއސްާހަމަޖެއްސަވަިއެގންާެއކަމުެގާާާާނުރަސްމީާކޮންމެާވެސްާސިފައެްއަގއިާބައްދަލުވުންާބޭްއވޭނެާއިންތިޒ މެއް

ށްތަކ ާބެހޭާަގއިާބައިވެރިވުމަށްޓަކައިާކޮންމެވެސްާކަމެއްާކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިާޭގންުގާކުހިތ މައި

ާންާހަމަޔަޤީނުންާޑުާމިއަދުާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއީ،ާމިކަންާމިާބިލުެގާސަބަބުނޅުަގބިލ ާބެހޭާޮގތުންާއަ

މުއައްސަސ  ހަވ ލުކުރ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަންފީޛުާާވެސްާ މިކަންކަންާ އ ދެ،ާ ބ ރުތަކެއްާއަށް.ާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކުރަންޖެހޭާ

މި ފުލުހުންނަށ ާާލިބިެގންާ ބޭނުންވަނީާ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާާާއިދަނީ.ާ ދ އިރ ތަކަށްާ އިތުރުާ މިާ އަދިާވެސްާ

ރައްޔިތުންެގ މިާާމިއަދުާ ޤ ނޫނަކަށްވުމުންާ ބިލުާ ފ ސްކޮށްދޭާ މިާ ޮގތަކަށްާ ދީލަތިާ ވަރަށްާ ތަންފީޛުކުރުމުަގިއާާާމަޖިލީހުންާ

ބޭފުޅުންނ  މިދެންނެވިާާސިޔ ސީާ ވެސްާ ނިސްބަތްާާއަދިާ ބޭބޭފުޅުންނަށްާ ކޮށްފިކަހަލަާ މިކަންތައްތައްާ މީާާކޮށްެގންާ ެގާނަމަާ

ޖެހެނީާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާމިފަދަާާާވަންާމި.ާއަޅުަގނޑުާމިހެންާދަންނަާނަތީޖ ާވަރަށްާޯގސްެވެގންާދ ނޭ

ބޭނުންނުވ ާސަބަބުތަކުެގާ ދޭންާ ބ ރުތައްާ މިންވަރަށްާ ބޭނުންވ ާ ފުލުހުންާ ހ ލަތްތަކުަގއިާ ބަެއއްާ ހަދ ާއިރުަގއިާ ޤ ނޫނުތައްާ

އެ ާާާާބައެއްާާާންބޭފުޅުާާތެރޭަގއިާ އެޢަފަހަރު ޮގތުންާ ބ ާާމަލުކުރައްވ ާ މިފަދަާ ދޫކޮށްލަންާފަރ ތްތަކަށްާ މަޖިލީހުންާ ރުތަކެއްާ

ސަބަބުންާާާޖެހިލުންވ  ބިލުެގާ ފ ސްކުރ ާ ިމާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އ ދޭ.ާ ތަންާ

ާާ ޭގންުގތަކ  ދެންނެވިާ މިާ ާާފުލުހުންނަށްާ ާާތަފ ތު މީހުން ހައްޔަރުކުށްކުރ ާ ައޅުަގނޑުމެންާހިފ ާ ބ ރުތަކެއްާ ބޮޑެތިާ ކުރުމަށްާ

ެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަނީާދެންާމިކަމުާާ،ާއަޅުަގނޑުާމިެގންދަނީ.ާއެހެންވީމ ާާންާމިއަދުާދޫކޮށްލަމުންާމިމަޖިލީހު

ާާއެްއޮގތަ ާކަހަލަާކަމެއްާނުކުރަންާެވސްާއަޅުަގނޑުާފުލުހުންނަށްާދަންނަވަން.ާއެީއ،ާއެހެންާމިާއެކަށްާވެސްާހައްޔަރުކޮށް

މީހަކުާއެހީާދަންނަވަނީާމިާބިލުެގާސަބަބުންާމަުގމަތި އެއްާދޭށޭާއަޅުަގނޑުާކައިރީަގއިާބުނެެގންާއަޅުަގނޑުާއޭނަާާާންާދާ 

ާާ ޮގތުަގިއާބަލައ5ާާިއަށް ޚަރަދުާކުރ ާމީހެއްެގާ ިމާރުފިޔ ާދޭާތަނުންާެވސްާއަޅުަގނޑަކީާޭގންަގކަށްާ ަގތުުމެގާފުރުޞަތުާ

ތެރެއި އަޅުަގނޑުބިލުެގާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ލިބޭ.ާ އެބަާ ބިލުންާ މިާ ޖ ަގާ އެާ އެބަާ ދަންނަވަންާންާ ފުލުހުންނަށްާ ިމއަދުާ ާ

ނަމަާާާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުެގާފަހަތުަގއިާނެތޭާެއްއވެސްާޭގންގެއް.ާއަޅުަގނޑުާޭގންުގތަކ ާުގޅުންާހުރިާމީހެއްާނޫން.ާނަމަ

ްއާކުރަން.ާއަޅުަގނޑެފަރ ތަށްާއިލްތިމ ސްާާެވސްާައޅުަގނޑުާމިއަދުާއެށްާއެކަހަލަާތުހުމަތެއްާނުކުރަންއަޅުަގނޑުެގާމަްއޗަ

އެކަހަލަާބަޔަކ ާުގޅިެގންާމިަވރުެގާކަމެއްާނުކުރ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާއެހެންާމިދަންނަވަނީާމިއަދުާވެސްާހުށަހެޅިފައިާހުރިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ އަދިާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރޭަގއިާ އިޞްލ ޙުތަކުެގާ ބައެއްާ
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ދޫކުރެވިފައިާއެބަހުރި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާއަޅުަގނޑުމެންާިމާާާއްޓުންތަކެއްާވެސްާހިފެހެއަޅުަގނޑުމެންާހިފަހައްޓ ފައިާހުރި

ހައްޔަރުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަންާމިާކުރަނީމިާމީހުާާރަނީާސީދ ާމިކަންކުރ ާމީހުންނަށްކު .ާފަހަރެއްަގއިާވެސްާންާ

ބޭފުޅުންާާާއެއް.ާއެކަންާއެާާޅުަގނޑުމެންާމިާބ ރުާމިދެނީކީސިޔ ސީާޮގތުންާވަކިާބަޔަކުާހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައިާެއއްާނޫންާއަ

ންާސިޔ ސީާޕ ޓީެގާާކުރަންެވެގކޮށްލ ފައިާކަންތައްތައްާައވަސްާޑުމެންާބިލެއްާފ ސްނހަނދުމަފުޅުާބަހައްޓަވަންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގ

މިާކަންތައްތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާމުޖުތައެކަކުާވ ހަކަ މަޢުާމިއަދުާބިރުވެރިކަމ އިާދަްއކަންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާނިންމަނީާ

އެ ައވަސްކުރުމަށްފަހުާ މިކަންކަންާ ބޮޑުކަމުންާ އޮތްލެއްާ މިކަންާ ދޭންެވެގން.ާާބޭފުޅުންާާނ މ ންކަންާ މީތިާ އަވަހަށްާ ނަށްާ

މީޑިޔ ތަކުަގިއާ ދަނީާ ިވދ ޅުވަމުންާ ފުލުހުންާ ހިނުގމަށްފަހުަގއިާ ކަމެއްާ ކޮންމެާ ހިނގ ާ މަުގމަތީަގއިާ އައިސްާ މިހ ރަކަށްާ

މެންނަށްާމިކަންާނުހުއްޓެވިެގންާއުޅެނީާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާބިލުާފ ސްކޮށްާނުދީެގންނޭ.ާއެހެންކަމުންާމިާބިލުާތިމަންނަ

ދިރ ސ ކުރެްއވިާކޮމިޓީންާވަރަށްާދިުގާމުއްދަތެްއަގއިާމިކަންާކުރުމަށްފަހުަގއިާނަމަވެސްާވަރަށްާއިޚުލ ސްތެރިާމަސައްކަތެއްާ

މުާ އެހެންކަމުންާ ޢަބްދުމިކޮށްދެއްވީ.ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާލަކުާ ނައިބުާާهللا ކޮމިޓީެގާ އެާ އަދިާ ޔ މީނަށ އިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ާ ތިއްބެވިާ ބ ކީާ އަދިވެސްާ ވަޙީދަށ އިާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ މުޤައްރިރުާ

ާާ މި އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުާ އެއީާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަުގިއާާމެންބަރުންނަށްާ ފުރިހަމަާ ބިލަކީާ މިާ ދަންނަވަނީާ

އަމީންޢ އްމުާއަޅުަގނޑުާމިާނިންމ ލަނީ.ާއެހ ާިގނައިރެއްާނުކުރ ނަން.ާރަމަޟ ންާމަސްާވީމަާއަޅުަގނޑުާެވސްާއަވަހަށްާާ

ބެހޭާނިންމ ލެވޭތޯާމިާބަލަނީ.ާއަޅުަގނޑުާމިާހުރިހ ާފަރ ތްތަކަށްާމަސައްކަތްކޮށްދެްއވިާހުރިހ ާފަރ ތްތަކަށްާއަދިާމިާކަ މާ 

ޝުކުރުދަންނަވަމުންާ އެއްބ ރުލެއްވުމަށްާ އެހީތެރިކަމ އިާ ދެއްވިާ ފަރ ތްތަކުންާ އެހެނިހެންާ ފަރ ތުންނ އިާ ފުލުހުންެގާ ޮގތުންާ

ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަކޮޅުާމިއަދުާނިންމ ލ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާައޙްމަދުާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރު

`.ާއ ދެ،ާޭގންުގާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ާބެހޭާބިލ ާބެހޭާޮގތުންާައޅުަގނޑުާެވސްާކޮންމެވެސްާެއްއޗެއްާދަންނަވ ލަންާ

ބޭނުން.ާއެއީާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުންަވނީާމިާކޮމިޓީންާދިރ ސ ކުރެްއވިާއިރުަގއިާޭގންުގތައްާއުފެދެންާ

ވަނީާޭއެގާާهللاާމ ވިާސަބަބުާެއއްެވސްާވަރަކަށްާދިރ ސ ކުރެްއވިތޯ.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާކޮންމެާކަެމއްަގއިާވެސްާމ ތްދި

އަސްބ ބުާލައްަވވ ފަިއ،ާސަބަބުާކޮންމެާކަމެއްަގއިާވެސް.ާެއހެންވީމ ،ާމިާޭގންުގތައްާމިާއުފެދެންާދިމ ވީާކީއްެވެގންތޯ.ާާ

ސަބަބުާނައްތ ލީމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާޭގންުގތައްާެވސްާހުންނ ނީާއުވިެގންާޮގްއސަ.ާާާއެހެންވެއްޖިއްޔ ާއުފެދެންާދިމ ވި

ބިލުާ އެާ ކޮމިޓީންާ ބަލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ހުރިާ ޝަްއކެތްާ އެއްވެސްާ މީާ

ންާައޅުަގނޑުމެންާއަބަދުވެސްާކަމެއްާދިރ ސ ކުރިއިރުަގއިާާވަރަށްާބޮޑަށްާެއކަމ ާވިސްނ ވަޑަިއެގންާއޮންނ ނެާކަމަށް.ާދެ

ދިމ ވެެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާއެއްޗިހިާކިޔެނީާފުލުހުންނަށްާނުވަތަާޤ ޟީންނަށްާނުވަތަާކަމ ާބެހޭާމުއައްސަސ ތަކަށް.ާ

ނެ.ާއެީއއެއްާނޫންާކަށްނޭނެގާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންވީާކަމަކީ.ާފުލުހުންެގާތެރޭަގއިާވެސްާނުބައިާބަޔަކުާވެސްާތިބެދ 
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ައޅުަގނޑުމެންެގާާ ވިސްނ ލަމ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ އެންމެންނެއްާ ެއއީާ އެކަމަކުާ ހުރެދ ނެ.ާ ެވސްާ މީހަކުާ ނުބައިާ

އުއްމަތުެގާ މިާ އިނޭގތޯާ މިާބިމުންނޭާ ބިން.ާ މ ތްާ އެންމެާ އޮތްާ އުފެދިފައިާ ދުނިޔޭަގއިާ މިއީާ މައްކ .ާ ބިން،ާ މ ތްވެެގންވ ާ

ާާ އުފެދުނީ. ވެސްާ އަބޫޖަހުލުާ ކިތަންމެާފިރުއަޢުނު،ާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އެބަދޭހަވޭާ މިއިންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ވެސްާާ ތެރޭަގއިާ ފުލުހުންެގާ އެހެންވީމ ،ާ އުފެދިދ ނެކަން.ާ މީހަކުާ ނުބައިާ ނުވަތަާ ބަޔަކުާ ނުބައިާ ވެސްާ ތަނަކުންާ ރަނަގޅުާ

ައޅު ދިމ ވ ނެ.ާ އެކަންާ ނޫން.ާ އެްއާ ަމއްސަލަާ ެއއަކީާ އުފެދިދ ނެ.ާ މީހަކުާ ޕޮލިސްާާނުބައިާ އޮތީާ އެާ މިހ ރުާ ަގނޑުެމންާ

މިހ ރުވެސްާ ނޫން.ާ ފުލުހުންނެއްާ މުޅިާ މ ނައަކީާ އޭެގާ ބަލ ނެ.ާ އެކަންކަންާ ހަދ ފައި.ާ ވެސްާ ކޮމިޝަންާ އިންޓެްގރިޓީާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ކަށްވަރަށްާވެސްާސަލ މަތުންާމިާތިބެވެނީާވެސްާފުލުހުންާެއާކުރ ާބުރަާމަސައްކަތުން.ާއެހެންނޫންާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންާނަމަ ޤ ނޫނުތައްާ ބޭނުންވ ާ ފުލުހުންނަށްާ ެއހެންވީމ ،ާ ނުތިބެވޭނެ.ާ ެވސްާ ވަރުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ެއާާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ނުވ ާ ޚިލ ފުާ އިސްލ މްދީނ ާ ބައްޓަންކޮށްެގންާ ޮގތަކަށްާ ބެލޭނެާ އެާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ހަމަާ ޖެހޭނެާ

އްަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާކަމ ާބެހޭާމުއައްސަސ ތަކަށްާސީދ ާއެްއޗިހިާބޭފުޅުންނަށްާހަދައިދޭން.ާއެހެންވީމ ،ާމީާފަހަރެ

ވެސް.ާ ކޮމިޓީތައްާ އޮންނ ނެާ މިތ ާ އިޞްލ ޙުކުރެވޭތޯ.ާ އެކަންކަންާ ބަލަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ދުވަހެއްާ ކިޔަންވީާ

ދޭާ މީހުންނާ  ެގނެސްެގންާއެާކަންތައްާޯގސްކޮށްާކަންތައްާކުރ ާ ބޭފުޅުންާ ފިޔަަވޅުެއޅުމަށ އިާމިާކޮމިޓީތަކަށްާއެާ ތެރޭަގއިާ

އެާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ ފުލުހުންެގާ ބަލައިލަންޖެހޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ިއޞްލ ޙުކުރެވޭނެ.ާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ ކަންތައްތައްާ

.ާތިބީާއިންސ ނުން.ާއިންސ ނަކަށްާވީތީާހަމަާރުޅިާއަންނަާފަހަރުާވެސްާއެބަދޭ.ާބައެއްާމީހުންާކުރ ާޢަމަލުތަކުެގާސަބަބުން

ދިމ އަށްާ ފުލުހުންނ ާ އެބަާ ބަސްތައްާ ބައެއްާ ކަހަލަާ ޖަހާ  ވަުގތުންާ ހަމަާ މީހަކުާ ރުޅިއަިއސްެގންާ ހަމަާ ފަހަރުާ ބައެއްާ

ދިމ އަށްާވެސްާއެބަާނިސްބަތްކުރޭ.ާމިޮގތުންާއެފަދަާބަހެްއާ ނިސްބަތްކުރޭ.ާއަދިާޚުދުާފުލުހުންާނޫނަސްާއެހެންާމީހުންނާ 

ާާ ވެސްާބަެއއްާފަހަރުާހަމަާޯގސްާހެދިދ ނެ.ާއެއީާއިންސ ނުންާކަމަށްާވީތީ.ާމިޮގތުންާނިސްބަތްކުރ އިރުަގއިާފުލުހުންނަށް

ާާ…އަޅުަގނޑުާމިސ ލެއްާނަގ ނަންާ وسلم .ާކީރިތިާރަސޫލ  عليه  هللا  އެކަލޭެގފ ނުެގާމޫނަށްާކުޅުޖެހީާމީހަކު.ާހަމަާާާ،صلى 

ޢ ާެއއްާކުރެްއވިާމީހެއްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާާކުޅުޖެހީ.ާކިހިނެއްތޯ.ާކީރިތިާރަސޫލ ާއަކީާދުވަހަކުާވެސްާމީހަކަށްާބަދުާދު

އެާަވުގތުާކީރިތިާރަސޫލ ާދުޢ ކުރެްއވީާއޭނ ެގާމަްއޗަށްާދ ްއބަާއެއްާފ ކުރެްއވުމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާބަެއއްާހ ލަތްތަކުަގއިާެއބަާ

ތ ރީޚުން އިސްލ މީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންީވމ ،ާ ދިމ ވ ކަން.ާ އެބަާ ޮގތްޮގތަށްާ މިާ ކަންކަންާ ދުނިޔޭެގާއިނޭގާ ނޫނީާ ާ

ވޭތުވެދިޔަާތަނުެގާތ ރީޚުންާތަޖުރިބ ާހޯދައިެގންާކަންކަންާކުރ ާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާމިކަންކަންާހުއްޓ ލުމަކީާ

ާއެްއވެސްާކަެމއްާނޫން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާއަދިވެސްާެއްއޗެއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާވަުގތުާހަމަީވތޯ.ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާ

ކަމްެއާ ދެތިންާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ މިާ އ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުވެސްާ

ޖިލީހުންާހުރީމަާހަމަާއެއްޗެއްާދަންނަވ ލަންާމިާބޭނުންވީ.ާއ ދެ،ާޭގންުގާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ާބެހޭާބިލެއްާއަޅުަގނޑުމެންާމަ
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ފަރ ތްތަކުންާ ބެހޭާ ކަމާ  މިާ އެބަހުރިާ ނުކުތ ތަކެއްާ މުހިއްމުާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަދަމުންދ އިރުާ ޤ ނޫނަކަށްާ

ވެސް.ާއެންމެާފުރަތަމަާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާމިާރ އްޖޭަގއިާއަދިެވސްާހަމަޖެހޭާޤ އިމުކުރެވިފަިއާާ

ނެތްކަން ޖަލެއްާ ނެތްކަންާހުރިާ ދެނެަގނެވިފަިއާ ރަނަގޅަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިންވަރުާ ހުރިާ ހ ލަތުާ ޖަލުެގާ ާ.

ފިޔަވަޅުތަކެއްާ ހަރުކަށިާ ޤ ނޫނުތަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަންދުކުރަންާ ކުށްވެރިންތައްާ ެއބަޖެހޭ.ާ ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހައްޔަރުކޮށްެގންާބަިއތި އްބ ާއަދިާއެބައިާމީހުންނަށްާވެސްާޤ ނޫނުންާލިބިދޭންޖެހޭާއެޅިާކަމުަގއިާވިޔަސް،ާއެބަިއާމީހުންާ

ޙައްޤުތައްާލިބިދޭނެާމ ޙައުލެއްާނެތިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެީއާވަރަށްާދެރަވަރުާކަެމކޭ.ާއެޮގތަކުންނެއްާަމއްސަލަިއެގާާ

ުގތަށްާވެސްާޮގވ ލަންާބޭނުންވޭާާހައްލެއްާއެުެއްވެސްާވަރަކަށްާނ ންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާވަުގތުންާމިާވަ

ރަނަގޅުާ ޤ އިުމކުރެޭވާ ރ އްޖޭަގއިާ ިމާ ވެސްާ ސަރުކ ރަށްާ އަދިާ ވެސްާ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރ އްޖޭެގާ

ޖަލެއްާޤ އިމުކުރުމުެގާމަސައްކަތްާރަށްރަށުެގާބަނދަރުާހެދުމަށްވުރެާވެސްާއިސްކަންދީެގންާމިކަންކުރ ށޭ.ާމިކަންާނުކޮށެްއާާ

ދެވަނަާމު ނުކުރެވޭނެ.ާ ޤ އިމެއްާ ސުލްހަމަސަލަސްކަމެްއާ އަމަންއަމ ންކަންާ އުޅޭާ ޤ އިމުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖުމަތަޢުަގއިާ

ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާައޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާފުލުހުންނަށްާފުލުހުންާއެމްޕަވަރކުރުމުެގާޮގތުންާ

ންެގާޒުވ ނުންެގާހ ލަތުާއޮތްާމިންވަރަށްވެސްާބަލައިލަންާެއބަޖެހޭ.ާކުށްކުރުންާމަުގމައްޗަށްާބ ރުތަކެއްާދޭއިރުާއަޅުަގނޑުމެާ

މައިންބަފައިންާާ ޭގތެރޭަގއިާ ބަލައިލަންޖެހޭ.ާ ކިހިނެއްެވެގންތޯާ ނިކުންނަނީާ މިާ މީހުންާ ނުކުންނަާ ތެރެއަށްާ މުޖުތަމަޢުެގާ

ދެދަޅައަށްާކ ންާނުލިބިފައިާނުަވތަާޭގތެރެާއ އިާރަހުމަތްތެރިންެގާާއެއްދ ންކުރ ާތަންާބަލަންތިބެފައިާނުވަތަާޭގތެރޭަގއިާދެއިރު

ހަމަހޭަގިއާ ހުންނަާސަުއވީސްަގޑިއިރުާ ކިބަިއަގއިާ ިއންސ ނެއްެގާ މީހ ާ އެާ ނުކުމެާ ަމުގމައްޗަށްާ ނުލިބިާ އަޅ ލުންާ ތެރޭަގިއާ

މުޖުތަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދ އިރުާ ކުށްކުރުމަށްާ މީހުންާ އެާ ނެއްޓިެގންާ ބައިންާ ނުވަތަާހުރުމުެގާ ޒިންމ ތަކަކީާ ޢުެގާ

އެބަޖެހޭާ ހަދ ންކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޒުވ ނުންނަށްާ މިފަދަާ ފަރ ތްތަކުންާ ބެހޭާ ކަމ ާ ސަރުކ ރ ިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

މިާވިލެޖުތަކ ާއެްއޗިހި.ާއެހެންވީމަާ ކޮބައިތޯއޭާ ބުނިާވަޢުދުތަކުެގާވ ހަކަ.ާ ހަދައިދޭންާ މ ލޭަގއިާވެސްާ ވިލެޖުތަކެއްާވެސްާ

ޖުތަމަޢުެގާތެރޭަގިއާޭގންުގތަކަށްާދ ާކަންކަންާހައްލުކުރުމަށްޓަކައިާމިާޤ ނޫނުާމީާއެއްބަިއ.ާޭއގެއިތުރުންާއެާާޒުވ ނުންާމު

އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކުރުމަށްާ މަސައްކަތްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ ނުދިއުމަށްޓަކައިާ މަުގތަކުންާ މީހުންާ އެާ ލިބިދޭންޖެހޭާ މީހުންނަށްާ

ރުންާފުލުހުންެގާޒިންމ ތަކަށްާބަލައިލ އިރުާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަންާފުލުހުންާމިާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާއޭެގއިތު

އޮތްާ ކުރިޔަށްާ ހިތްާކަޅުކޮށްފިއްޔ ާ ބިލަކަށްާނަހަދ ނެާކަމަށް.ާއެޮގތަށްާ ދ ާ އަތްލ ންާ ަގިއަގއިާ މީހުންެގާ ބިލަކީާސިޔ ސީާ

ާއެާކަމަށްާެއއްބ ރުލުންާދެވޭކަށެއްާނޯންނ ނެ.ާެއީއާތ ނަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާފުލުހުންެގާވ ހަކަތަކަށްާވެސްާއިޖ ބަދީ

ެވސްާ މުއައްސަސ ތަކުަގއިާ އެކިެއކިާ ޤައުމުެގާ އަދިާ ވެސްާ މަސްރަހުަގއިާ ސިޔ ސީާ މިާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މަެގއްާ އެއްވެސްާ ހައްލުހޯދޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ެވއްޖިއްޔ ާ ޝަްއކުކުރަންާ ގެއްލިާ އިތުބ ރުާ ާާއިތުބ ރުބޮޑުކުރަން.ާ

ވަޅިންާ މީހުންނަށްާ ަމސައްކަތްކުރ ާ މީޑިޔ ަގއިާ އެންމެފަހުންާ ބޭނުންޭވާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެކުާ ނޯންނ ނެ.ާ

އަޅުަގނޑުާ ހުރަސްއަޅ ފައި.ާ ޮގތަކަށްާ ވަކިާ ވަނީާ ވެސްާ ކުރުންާ ރިޕޯޓުާ މިކަންކަންާ އަށްާ މީޑިޔ ާ ުގޅިެގންާ ހަމަލ ދިނުމާ 
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ފ ހަަގކޮށްލަ ވެސްާ ބަެއްއާމިފުރުޞަތުަގއިާ ހުރިާ ނުދީާ އަށްާ މީޑިޔ ާ ފަރ ތުންާ ފުލުހުންެގާ މިހ ތަނަށްާ ބޭނުންވޭ،ާ ންާ

ކަންތައްތައްާއެބަހުރިާބައެއްާމީޑިޔ ތަކުަގއިާސައްހަކަމ ާއެކުާފ ހަަގކޮށްފައި.ާއެޮގތުންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާ

7ާާާާ 2010ާާއޭޕްރީލް ާާާާލައްކަާރުފިޔ 3ާާަގއިާބޭންކުާއޮފްާމޯލްޑިވްސްާއިން ލައްކ3ާާާަނަަގިއެގންާދިޔަާމީހަކަށްާހަމަލ ދީާއެ

ާާ 10ާާރުފިޔ ާފޭރިެގންާމައްސަލަާފުލުހަކުންނެއްާމީޑިޔ ާައކަށްާދީފަާއެއްާނުވޭ.ާމީޑިޔ ާއިންާމީތިާވަނީާހަވީރުާނޫހުަގއި

ފަހަރު އެކިއެކިާ ލިސްޓެއް.ާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެބަހުރިާ ޭއގެއިތުރުންވެސްާ ރިޕޯޓުކޮށްފަިއ.ާ މ ލޭަގިއާއޭޕްރީލްަގއިާ ފަހަރުާ

ތަންތަނަށްާ ދިރިއުޅޭާ ބިދޭސީންާ މަސަްއކަތްކުރ ާ އަތޮޅުަގއިާ ައއްޑުާ އަދިާ ޓީޗަރުންނ އިާ ބިދޭސީާ ދ ާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ

ވެސްާދީފައިާހުރިާހަމަލ ތައް.ާދަންނަވ ލަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާައކީާމުޅިާމިމައްސަލަާުގޅެނީާހަމައެކަނިާދިވެހިާމުޖުތަމަޢުަގއިާ

އެއްބަޔަ ޤައުމުެގާއުޅޭާ މިާ ފަތުރުވެރިންނ އިާ އަންނަާ މިޤައުމަށްާ މީހުންނަށްާ މަސަްއކަތްކުރ ާ މިޤައުމުަގއިާ ނޫނޭ.ާ ކ ާ

ހަމައެކަނިާ މިކަންާ ވެފައޭ.ާ ފ ާ ޮގތުަގއިާ ވަބ އެްއެގާ އޮތީާ މިމައްސަލަާ ޖީލުތަކަށްާ މުސްތަޤުބަލުެގާ މިޤައުމުެގާ ޒުވ ނުންނ ާ

އްލުހޯދުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތައްާނުކޮށްފިްއޔ ،ާމިޤ ނޫނަކުންނެއްާހައްލެއްާނުވ ނޭ.ާމިާޤ ނޫނުންާހަ

ރަނަގޅުާ އުޅޭކަށްާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ މިާ ދަރިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފަހުންާ އަހަރުާ ފަނަރަާ ދިހަާ މީެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ރިޢ ޔަތްކުރަާ ިމކަންކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނޯންނ ނެ.ާ ދިވެހިރ އްޖެއަކުާ މިާ މަފްހޫމުތްައާމ ޙައުލެއްާ ޙަޤީޤީާ ބިލުެގާ މިާ އްވ ާ

ޝުކުރިްއޔ ާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޢަމަލުކުރުމަށްާ ވެސްާ ސަރުކ ރުންާ އަދިާ ވެސްާ ފުލުހުންާ ޮގތަކަށްާ ހ ސިލުކުރެވޭނެާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

އ ދެ،ާމިާބިލުާއަވަސްކޮށްާކުރިޔަށްާެގންދިއުމުަގއިާައޅުަގނޑުމެންެގާކޮމިޓީންާކޮށްފައިާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ނިންމ ލުމުަގއިާ އަވަހަށްާ ބިލުާ މިާ ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ތެރޭަގއިާ މަސަްއކަތުެގާ ވ ާ

ދ  ތޮއްޑޫާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެއްމެާ މުޤައްރިރުާ ނައިބުާ ދެއްވިާކޮމިޓީެގާ ވަޙީދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިރ ެގާ

ެމންބަރެއްާކަމުަގިއވ ާޙުސައިންާ މިާމަސައްކަތްކުރެްއވިާޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ެއކީާ ައޅުަގނޑުމެންނ ާ ހަމައެއ އެކީަގިއާ ހިތްވަރަށް.ާ

ނަވ ލަން.ާކޮންމެހެންާމުޙައްމަދ އިާއަދިާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޟ ެގާވ ހަކަާވެސްާއަޅުަގނޑުާދަން

އަޅުަގނޑުާއަނެއްކ ާމުޤައްރިރެއްެގާހައިސިްއޔަތުންާވ ހަކަާެއއްާދަްއކަނީކީާނޫން.ާެއކަމަުަކުާކަމުެގާހުރިާމުހިއްމުކަުމެގާ

ވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާވެެގން.ާއެާވ ހަކަާމިދަންނަވ ލަނީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާހައިރ ންވ ާކަހަލަާއިޞްލ ޙެއްާމިތަނަށްާ

ާާއައުމުން އެއީާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ެއވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ވ ތ16ާާާީާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ އުނިކުރުމަށްާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މިކަހަލަާ ފޮނުވިއިރުަގިއާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ބިލުާ މިާ ދަންނަވ ލ ނަންާސަރުކ ރުންާ ޮގތުންާ ބެހޭާ އެއ ާ އަޅުަގނޑުާ

ބި އަދިާ ވެސް.ާ އެްއާ އަންގ ފަާ ނެތްާ ލ ކަށްާ ޖިންސީާހ ލަތެއްާ ކުޑަކުދިންނަށްާ ެއކަމަކުާ ެއއްޗެއް.ާ ނެތްާ ނުވެސްާ ލުަގިއާ

ވަރަކަށްާ ވަކިާ ބިލެއްަގއިާ ނިމިެގންދިޔަާ ތަނުަގއިާ މިާ ޮގތުންާ ބެހޭާ އަނިޔ ކުރުމ ާ ކުޑަކުދިންނަށްާ އަދިާ ޯގނ ކުރުމ އިާ
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ނިވަންކަންާއެކަހެރިކުރަންާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބުނެފައިާހުރިާހ ލަތްތައްާއަޅުަގނޑުމެންާއެކަހެރިާކުރީމު.ާދީފައާުިހުރިާމި

16ާާާާމަޖުބޫރުވި.ާއެއީާެއޮގތުންާމިާމ އްދ ާއަށްާއ ދެ،ާމިޤ ނޫނުެގާާ ވަނަާމ އްދ ެގ48ާާާވަނަާމ އްދ ަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

ބޭންދުމުެގާާ ހައްޔަރުކޮށްފައިާ މީހ ާ ތެރޭަގއިާ ސައުީވސްަގޑިއިރުާ މުއްދަތެްއާ ަވކިާ ޮގތުންާ ވ ާ ބަޔ ންކޮށްފަިއާ ަގިއާ )ރ(ާ

ާާ ދުވަހަށްާކޯޓުއަުމރަކ ާނުލައިާބޭއްވިދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާކޮމިޓީންާމިކަންާބައްޓަންކުރީާމިާހ ލަތަށ10ާާާްމުއްދަތު

ވިސްނ ފައި.ާއ ދެ،ާެއޮގތަށްާެއކަންާކުރަންޖެހޭާއެންމެާބޮޑުާއެއްާސަބަބެއްާކަމަށްާމިާވަނީާތޫނުާއެއްޗަކުންާހަމަލ ދީެގންާ

ާފަރ ތުންާޝަރީޢަތަށްާހެކިބަސްދޭންާތިބިާއެންެމންާތިބެނީާހޮސްޕިޓަލަށްާޖަމ ވެ.ާއަނިޔ ާލިބިެގންާދ ާމީހ ާއަދިާއެާމީހ ގެާ

އެކަމުެގާކަންބޮޑުވުންާފ ޅުކޮށްެގންާތިބެނީ.ާއެާވަުގތުާފުލުހުންނަކަށްާއެކަށީެގންވ ވަރުެގާެއކަމަށްާދޭނެާހެކިބަސްާހޯދިފާަާ

ވަުގތުކޮ އެާ ހަމަާ ނޯވޭ.ާ އެއްާ ދަްއކ ދެވިފަާ ހެކިާ ނުވަތަާ ނޯވޭ.ާ އެބަާއެއްާ ޭގންުގތަކުންާ ފަދަާ މިދެންނެވިާ ތެރޭަގއިާ ޅުެގާ

އިންޒ ރުދޭާކިތަންމެާފަހަރަކުާއިންޒ ރުދީފައިާއެބަހުރިާމިާވ ހަކަތައްާޢ އްމުކޮށްާފަނޑިޔ ރުންާނުބުނިާކަމުަގއިާވިޔަސް،ާާ

ޙުކުމެއް ބޭންދުމަށްޓަކައިާ އިތުރަށްާ ވުރެާ ަގޑިިއރަށްާ ސައުވީސްާ މީހުންާ މިފަދަާ ވެސްާ ެއާފަނޑިޔ ރުންނަށްާ ދީފިއްޔ ާ ާ

މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީާ ދިޔައީާ އެނިގެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަތައްާ މިާ ކަމަށް.ާ ދުއްވ ލ ނެާ ވެސްާ ދުވަސްާ މީހުންެގާ

މިކަންކަންާ އަލީަގއިާ މަޢުލޫމ ތުެގާ ދިންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފުލުހުންާ ެގންދިޔައިރުަގއިާ ބަހުސްކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވަ ޮގސްފަިއވ ާ ޤަުއމީާކުރިއަރ ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކަނޑައެޅިެގންާ މުއްދަތެއްާ ަވކިާ އެހެންވީމ ،ާ ބަލ އިރު.ާ ރަށްާ

ދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުާާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮމިޓީަގއިާ ބެހޭާ މިކަންކޮށ6ާާާާްސަލ މަތ ާ ދުވަހަށްާ މަސ6ާާާްމަސްާ

ބޭނުމުގަާ ެގނައުުމެގާ ނިމުމަކަށްާ ހ ލަތުާ ޚ އްޞަާ މިދެންނެވިާ ާާދުވަސްތެރޭަގއިާ މިފަދ10ާާާައި އަޅުަގނޑުމެންާ ދުވަހަށްާ

ފަރ ތްތައްާލީ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބޮޑަށްާހީވެެގންާމިާއުޅެނީާސިޔ ސީާީމހުންާފަހަތުންާދުއްވަިއެގންފ ނޭ.ާ

ފައި.ާާއެހެންވެސްާހީވެދ ނެ.ާެއއީާސިޔ ސީާޮގތުންާމިދެންނެވިާޮގތަށްާކުރީެގާސަރުކ ރުންާމިކަންާވަރަށްާބޮޑަށްާއޮތީކޮށް

މިާ މިވ ހަކަާ ތެދުވެާ ފުންމައިެގންާ މީހަކަށްާ ކޮންމެާ ބޮޑުކަމުންާ ތިބޭލެއްާ ހިތަށްއަރ ފައިާ އަސްލުަގއިާ މިކަންާ އެހެންވީމ ،ާ

ވަކިންާ މިއޮތީާ ބިލުާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ދިމ ކޮށްފ ނެ.ާ ފުލުހުންާ މިޮގތަށްާ މީހުންނަށްާ ސިޔ ސީާ އ ޚިރުަގއިާ ދެއްކެނީ.ާ

ތައްާކުރ ާމީހުންނަށްާއަމ ޒުކޮށްެގންާއެާޭގންުގތަކަށްާއަމ ޒުކޮށްެގންާކުރެވިފައިާއޮތްާކަމެއް.ާބައްޓަންކޮށްފައިާޭގންުގާކުށް

ލިބިދޭާ އަނެކުންނަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ެގނެވޭއިރުަގއިާ ހ ލަތުާ މިދެންނެވިާ ލީމުާ ހަމަާ ބިލުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ

ާާ ފުޅ  ވަރަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ ރަްއޔިތަުަކަށްމެާޙައްޤުތަކުެގާ ކޮންމެާ އޮޭވާ އެބަާ ބުނެފައިާ ދ އިރ ެއއްަގއިާ

ޙައްޤުތަކެްއާއޮންނަންުެޖެހޭނެާވ ހަކަ.ާއެހެންވ އިރުާކުށްކުރ ާމީހ ާއަށްާޖަލުާޭގަގއިާބެހެއްޓުމަށްޓަކައިާވަކިާޮގތަކަށްާކޯޓުާާ

ިއަގނެެގންާދެވޭތީވެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަމުރެއްާނުލިބިެގންާއޭނަާދޫކޮށްލީމަާއެތައްާބަޔެްއެގާމިނިަވންކަމުެގާމައްޗަށްާއަރަާ

މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ އެއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ވަނީ.ާ ލެވިފައިާ މިކަންާ ފ ހަަގކުރެިވެގންާ އެކަންާ

ާާ ޮގތަށް މިދެންނެވިާ ޮގތަށްާ ބެލޭާ މިކަންާ ކޮމިޓީންާ ބެހޭާ ސަލ މަތ ާ ޤައުމީާ ުމއްދަތަކަށްާ ަވކިާ އެދެންާ ވަނ16ާާާަކިބައިންާ

މ އްދ ެގާ)ހ(ާއުނިނުކުރަްއވ ާއޭތިާެއޮގތަށްާހަމަާކުރިޔަށްާެގންޮގސްދިނުމަށް.ާއެހެންނޫނިްއޔ ާހަމަާނިމުމަކަށްާެގނައުމަށްާ
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ދަތިވ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނ ތީ،ާއަޅުަގނޑުމެންާކުޑަާކޮމިޓީންާވެސްާމިާކަމ ާވ ހަކަދެކެވިފަިއާވަނީ.ާދެންާ

އިޞް އިތުރުާ ެއއީާދެންމެަގއިާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަާ ފެކްސްެގާ އިންޓަރނެޓ އިާ ހަމައެކަނިާ ހިަގއްޖެ.ާ ހުށަހެޅިެގންާ ވެސްާ ލ ޙެްއާ

ަވނ6ާާާަވަނަާމ އްދ .ާއ ދެ،20ާާާާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙެއް.ާމިާޤ ނޫނުެގާާ

ހަ އޭެގާ ވ ،ާ ބުނެފައިާ ކަމަށްާ ދިނުންާ އިންޒ ރުާ އަށްާ ކަމަކުނުދޭާމ އްދ ާ ލީމަާ ފެކްސްާ އިންޓަރނެޓ އިާ މައެކަނިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް.ާައޅުަގނޑުމެންާބަލ ފައިާއެއޮތީާމުވ ސަލ ތީާހުރިހ ާޚިދުމަތެއްާހިމެނޭާޮގތަށް.ާއެހެންވީމ ،ާފެކްސްާ

ންާހަނިވެެގންާދ ކަށްާއ އިާއިންޓަރނެޓުެގާޒަރީޢ ާނޫންާޮގތަކަށްާދެންާއެހެންާކަމެއްާކޮށްފިއްޔ ާނުހިފެހެއްޓޭާޮގތަށްާމިކަ

މިހ ރުާ ބިލުާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ ބޭނުންވަނީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ވ ހަކަާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ނުވޭ.ާ ބޭނުމެއްާ

ސަރުކ ރުންާހުށަހެޅިާޮގތަށްާވުރެާވެސްާބޮޑަށްާާމިއޮތީާބ ރުތަކެއްާދީފައި.ާހަމައެކަނިާއެެގންވީާބޭނުމަކީާފުލުހުންނ ިއާ

ޢަ މިކަމަށްާ ކަންކަންކުރަންޖެހޭނީާއަދިާ ވެސްާ ފަރ ތްތަކުންާ ހުރިހ ާ މިާ ޤ ޟީންނ އިާ ފަރ ތްތަކ ިއާ ތިބިާ މަލުކުރަންާ

ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެާ ހެދިޔަސްާ ޤ ނޫނެއްާ ވަރަކަށްާ ކިތަންމެާ ޮގތަކަށްކަން.ާ ޤ އިމުކުރެވޭާ ޢަދުލުއިންސ ފުާ

މެ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިވއްޔ ާ ވަނީާ ކަމަށްާ ނުފެންނަާ އޮންނ ނީާޢަމަލުކުރަންާ މިކަންާ ޮގތަށްާ ވ ހަކަދައްކ ާ ތަނުަގއިާ މިާ ންބަރުާ

މީތިާ ޮގތަކަށްާ ރެކިތިބޭނެާ މީހުންާ ސަލ މަތްވެާސިޔ ސީާ މީެގއިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ައބަދުވެސްާ ތެރޭަގއި.ާ ބިރުވެރިކަމެްއެގާ

ހިއްމުކަމަށްާބަލ ާހަމަާމިހ ރާުާބައްޓަންކޮށްފިްއޔ ާރައްޔިތުންނަށްާމީެގާހ ސްކަންާކުރިމަތިވަމުންދ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާބިލުެގާމުާ

ވޯޓުދޭންާާ މިހިރީާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ އިޞްލ ޙަކަށްާ ރަނަގޅުާ ހުރިހ ާ ހުރިާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ އިޞްލ ޙުތަކުެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ

ތައްޔ ރަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާހަމަާނިންމ ލަމުންާވެސްާދަންނަވ ލަންާއޮތީާމިކަންާނިމޭނެާެއންމެާރަނަގޅުާޮގތެއްާކަމުަގއިާ

ކަށީެގންވ ާޮގތެްއަގއިާމީހުންާހިފެހެއްޓިާތަޙުޤީޤުކުރެވޭނެާޮގތެއްާވެެގންނޭ.ާއެާމ ޙައުލެއްާމިއަދަކުާނެތޭ.ާއަދިާހަމަާވަނީާއެ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއުނިވިާކަުމަގިއާވިޔަސްާއ ދޭހ ާއެކީަގއޭާމ16ާާާިއަޅުަގނޑުާހަމަާނިންމ ލަމުންާދަންނަވ ލަންާއޮތީ

ކުރިަމއްޗަށްާމީ ެގންދ ާމީހ ާހެްއކެއްާދަންނަވަނީާޤ ޟީންެގާ ަގޔަށްާވަޅިޖަހ ލައިެގންާ ހަކުާމަރ ލަިއެގންާނުވަތަާމީހެްއެގާ

ބެހޭާ ހައްޔަރުކުރުމ ާ ޤ ޟީންާ ޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ އެހެންވެއްޖިްއޔ ާ ދޫނުކޮށްލ ށޭ.ާ މުޖުތަމަޢަށްާ ކިޔ ފައިާ ނެތޭާ

ާޤ ނޫނެއްާހަދ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާެގާމެންބަރުާޤ ސިމްާޢިބްރ ހިމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:މ މިިގލީާދ އިރ 

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިހ ރުާހުށަހެޅިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާވ ހަކަދަްއކަމުންާދ ާޭގންުގާކޮންޓްރޯލްާ

ޕީ ވެސްާ ތެރޭަގިއާ ޤ ނޫނުތަކުެގާ ހުރިާ މިހ ރުާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ ބެހޭާ ބިލ ާ ކޯޑުެގާކުރުމުެގާ ނަލްާ

ބޮޑެތިާ ވަނީ.ާ މިާ ކަނޑައެޅިފަިއާ އަދަބުތަކެްއާ ބޮޑެތިާ ަވރަށްާ އެބަހުއްޓޭ.ާ ދެވެންާ އަދަބުތައްާ މިހުރިާ މީަގއިާ ތެރެއިންާ

ހަމަެއއްާ މިކަންާ އަޅަިއެގންނެއްާ ޖަލަށްާ ެގންޮގސްާ ޒުވ ނުންާ ހުރިހ ާ ތިބިާ ޤައުމުެގާ މުޅިާ ކަނޑަައޅަިއެގންާ އަދަބުތަކެއްާ

ަގނޑުާވަރަށްާދެކޮޅުާހަދަންާިމާކަމ .ާމިހ ާބޮޑެތިާއަދަބުތަކެއްާކަނޑައެޅިފައިާވ ތީ.ާއ ދެ،ާނުޖެއްސޭނެާއިނޭގތޯ.ާައޅު
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ތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާވިދ ޅުވިާފަދައިންާއަޅުަގނޑުމެންާޝަރީޢަތުންާ

ާފުރުޞަތުާނެތިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާމިާތިބީާއެތައްާހ ސްާބަޔަކުާކަނޑައަޅ ާނިޔ ކަނޑަައޅ ފައިާތިބިާމީހުންާޖަލަށްލެވޭނެ

މިހ ރުާމ ލޭެގާމަުގމަްއޗަށ އިާއަދިާރ އްޖެތެރޭެގާއެތަންާމިތަނަށްާދޫކޮށްފައި.ާނިޔ ކަނޑައަޅަންާވެފަިއާތިބިާމީހުން.ާމިހެންާ

ންާއިހުސ ސްާކޮށްލިޔަސްާއެބަާއިނޭގާާވ ހަކަާދަްއކ އިރުާމިާއެންމެންެގާފަރ ތުންާލިބެމުންާދ ާނިކަމެތިކަންާއަޅުަގނޑުމެ

މިާކޮންބަޔެއްކަންާމިާޭގންުގތެރޭަގއިާމިާުއޅެނީ.ާހަމަާމިާބަޔަކުާމިާއުޅެވެނީާިގނައިން.ާމިާމީސްމީހުންާިގނަާފަހަރަށްާ

ކަމަކީާ ފުރަތަމަާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ދަނީ.ާ މިާ އަރައިަގންނަމުންާ ޖަރީމ ތަކަށްާ މަްއސަލަތަކ އިާ ބޮޑެތިާ މިާ ތަކުރ ރުކޮށްާ

ކަމަށްާރ  ކަންތައްތަކެއްާ ހަމަޖައްސ ފައިާއޮތްާ ެއކުރަންާކުރީާސަރުކ ރުންާ ައދިާކަންތައްތަކެއްާ އްޖެތެރޭެގާބަނދަރުތަކ އިާ

ާާ ރަށެުެއްެގާފަޅުކޮންނަމުންާދ ާވ ހަކަާދައްކ އިރުާއަޅުަގނޑުާމިނިސްޓްރީާއޮފ4ާާާާްއަޅުަގނޑަށްާއެބަާއިނޭގ.ާމިހ ރުާވެސް

ނދަރުތަކެްއެގާވ ހަކަާއެާދައްކަނީ.ާދެންާއެހެންނަމަވެސްާއޭެގއިތުރަށްާވެސްާއެހެންާފިނޭންސްަގއިާހުރެެގންާހަމަޖެއްސިާބަ

ތަފ ތުާ ެއކިެއކިާ ޖަލުަގިއާ އެކަހެރިކުރެވޭނެ،ާ ވެސްާ ސަލ މަތަށްޓަކައިާ ޤައުމީާ އެބަޖެހޭ،ާ ަމޑުޖައްސ ފަިއާ ކަންތައްތައްާ

ންކަންާއަދިާމިޮގތަށްާޤ ނޫނުތަކެއްާހެދުމަކުންނެއްާިމާކުށްވެރިންާބަންދުާކުރެވޭނެާޖަލުތަކެއްާހެދެން.ާހެދިެގންާމެނުވީާމިކަ

ނިމިެގންނެްއާ މިކަންާ އަދިާ ެވސްާ ނިޔ ކަނޑަެއޅުމަކުންާ ފަނޑިޔ ރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދ ނެ.ާ ލިބިެގންާ ހައްލެއްާ ކަމަކަށްާ

ާާ ކޮންެމވެސްާޮގތަކަށް.ާނުދޭ.ާއަނެއްކ ވެސްާއެާމީހުންާމިާތިބެނީާޭގަގިއާނޫނީާިވްއޔ ާރަށުތެރެއަށްާދޫކޮށްލެވިފަިއ.ާނުވަތަ

އެހެންކަމަށްވަންޏ ާމިާދުވަހަކުާވެސްާނުވ ނެ.ާއެހެންނަމަެވސްާހަމައެއ ެއކީަގއިާމިހުރިާބޮޑެތިާކުށްތަކުެގާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާ

އަދަބުާ ލުއިކޮށްާ އެއަށްވުރެާ ކަނޑަނ ޅައި،ާ އަދަބުތަކެއްާ ބޮޑެތިާ ހިސ ބަށްާ މިހ ާ ކުށްތައްާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީ.ާ

ާާކަނޑައަޅަިއެގން ެގންދެިވެގން ޤ އިމުކުރެިވެގންާ އުސޫލުތަކެްއާ ރިހިބިލިޓޭޓުކުރ ނެާ މީހުންާ އަާ ޅުަގނޑުމެންެގާާނޫނިއްޔ ާ

މީެގ ާާމުޖުތަމަޢުާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ނުކުރެވޭނެ.ާ ސަލ މަތެއްާ ާާންާ ާާމުޅި ެގންޮގސްާޤައުމު މީހުންާ އެއްބައިާ ތިންބައިކުޅަާ މިާ

.ާއެއަށްވުރެާމ ާޤައުމަކީާާވެސްާނޫންާމިާާތަނަަވސްކަންާހުރިާބައެއްާާޖަލަށްާވައްދަިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއުޅެވޭާވަރުެގ

ާާެގާޮގތެއްެއއީކީާމިާޒަމ ނުމެތިާބައެއް.ާއަދިާއެހެންނޫނަސް،ާާޮގތުންާދަށްާނިކަާާާތިޞ ދީއިޤު އެންމެންާނުމެާނޫންމެ.ާާވެސް

ާާ ެގންުގޅުމެްއާ.ޖަލަށްލައިެގން ުގންުގޅެންޖެހޭާ އަޅުާާހައްޔަރުކޮށްެގންާ ާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ޕީނަލްާަގނޑު އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ

ާާ ާާވެސްާމިހ ރުެވސްާިމހިރަކޯޑުަގއި މަވެސް،ާފުލުހުންނަށްާބޭނުންވ ާާޮގތްާއެބަހުއްޓޭ.ާއެހެންނަާކަންތައްތަކަށްާއަދަބުދެޭވނެ

ހަމަޖައްސަވަިއގެާ ޮގތަށްާ ކޮށްދެއްވ ާ އޮތީާ މިާ މިކަންާ މަޖިލީހުންާ އެދިވަޑައިަގތީމަާ ބޭފުޅުންާ އެާ ހަދަންާ ޤ ނޫނެއްާ ންާވަކިާ

ާާދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަނީ.ާާމިއަދުާއެކަންާނިމިެގން ނަވ ލަންާައޅުަގނޑުާދަންއެހެންވީމ ،ާހަމައެއ އެކީަގއި

ލިބިފައިވ ާމިާޙައްޤުތަްއާާާބ ބުގައިލެއްަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީންާއަސ ސީާޙައްޤުތަކ ިއާމިނިވަންކަުމެގާާބޭނުންވަނީާެއއްވެސްާހ 

ނުވަތަ ހަނިކުއުނިކުރަންާ ާާާ ވިސްނ ިވސްނުމުން އެާ އަޅުަގނޑުާރަންާ ދަންނަވ ލަމުންާ އެާ އެކަހެރިވަމ ތޯއޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާهللاާވައްސަލ މްާޢަލައިކުމްާވަރަޙުމަތުާއިށީނދެލ ނަން.ާ

ާ
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ާާ:ޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާވ ހަކަދެްއކެވުންهللاާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާާާ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް ާާހ ދިވެހިރ އްޖޭެގ ާާލަތުާމިއަދުާއޮތްާހިސ ބުން ކޮންމެހެންާމިއީ

ބިލެއް ފ ސްކުރަންޖެހޭާ ޝަކުާާާ.ވެސްާ އެާ ފުލުހުންާ މަސައަދިާ ބޭފުޅުންެގާ އެާ ޮގތުަގއިާ ާާއްވ ކުރަްއވ ާ ކުރިއަށްާކަތްތައް

ކުރެވި މިކަންކަންާ ވެސްާ ވެެގންދެވޭނީާ ކޮންމެހެންާ ހަމަާ ވ ތީާ ކަމަށްާ ާާެގންާ މިއީ ބިލެއްާ ލ ޒިމުާ ދެންާސްާ ފ ސްކުރަން.ާ

ސްާެއއީކީާއްާކޮށްނުދެވިެގންާކަމަށްާބައެއްާޝަކުވ ާައއިާކަމުަގއިާވީނަމަވެރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާކޮށްދޭންޖެހޭާކަންތައްތަ

ވ ހަކަ ޤަބޫލުކުރ ާ ހޯއްދެާާއަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ޖަލުތައްާ ހައްޔަރުކުރަންވީމަާ މީހުންާ އެބޭފުޅުންާ ނޫން.ާ ބޭފުޅުންާވޭއެއްާ އެާ ާ.

ލަތެއްަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއުޅޭއިރުާސްާކަންކަންާކުރެވޭ.ާއެކަހަލަާހ ޚިލ ފަށްާވެާާއަދިާޤ ނޫނ ކުރައްވަންވީމަާާމީހުންާހައްޔަރު

ިު ބިލުަގއާ މިާ ހަދައިދެނީާ މިާ ބިލުާ ވ ހަކަމިާ އޮތްާ ދަންނަވަންާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވަރުަގދަާާާވެސްާ ވަރަށްާ އަކީާ

ކަ މިހިރީާ ާާއަދަބުތަކެކޭާ ެއއީ ާާނޑަައޅައިދީފައި.ާ ާާާާރައްޔިތުންެގައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމޭ މެންބަރުންާ މިާމަޖިލީހުެގާ

ހެދުމަށްޓަކައި މުޖުތަމަޢުާ ދިވެހިާ މުޖުތަމަޢަކަށްާ އޮންނަާ އެހެމަސްލަހަތުާ ބޮޑެތިާ.ާ ވަރަށްާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައިާ އެާ ންވީމ ،ާ

ާާ ޙުކުމް ޖަލުާ މިހިރީާ މިހިރީ.ާއެހެންނައަދަބުތަކެއްާ ާާއެކަނިާ ޙުކުމް ޖަލުާ މިމަވެސް،ާ ހިންގ ާހިާާއައިސްފައިާ ޭގންުގތައްާ ރީާ

ޕްރޮމޯޓު ޭގންުގތައްާ މީހުންނ އިމީހުންނ އި،ާ ނިކުމެާޭގާާ،ކުރ ާ ފަރ ތުންާ ޭގންުގެގާ މީހުންނ އި،ާ ދޭާ ފަންޑުާ ންުގތަކަށްާ

ޭގ މީހުންނަށް.ާ ހިންގ ާ ޖަރީމ ާ ބޮޑެތިާ އ އިާ މ ރ މ ރީާ ވަރުާންމަުގމަތީަގިއާ ވަރަށްާ ކޯޗެްއކަންާ ިމއޮތީާަގކީާ ަގދައަށްާ

ޞަދަކީާޣައިރުާޤ ނޫނީާނޫނިއްޔ ާބޮޑެތިާޖަރީމ ތައްާކުރުމަށްޓަކައިާއުފައްދ ާތަންތަންާނޑުާމަޤުމަިއަގާާ.ކޮށްދެވިފައިޑިފައިން

ޭގންުގ ކަމަށްމިާ މިާާތަކެއްާ މިާާބުނެވިފައިާ އިރުާާއޮތީ.ާ އޮތްާ އައިސްފައިާ މިާާބިލުާ އޮާާެވސްާ ދޭސީކޮށްާބިލުާ ވަރަށްާ ތީާ

ާާބިލުަގއިާނެތްާފުރަތަމަާާާާއަދިާމި.ާާފަރުމ ކުރެވިފައި ބިލުަގއިާނެތްާއެތައްާމ އްދ އެއްާމިހިރީާާާހުށަހެޅުއްވިއިރުާމިދައުލަތުން

ބިލަށްާައޅުަގނޑުމެންާެގނެސްފައި.ާޕެރޯލްާާާިމއޮތީާހުރަސްތަކެއްާމިާާތުރުކޮށްދެވިފައި.ާޕެރޯލްާކުރުމުަގއިާވެސްބިލަށްާއިާާމި

ކުށްނުކުރެވޭނެ ޭގންުގާ އަނެްއކ ާ ާާކުށުގައިކަމ އިާ ފަރުވ  ޞިއްޙީާ މީހުންާ ތިބޭާ ލިބިެގންާ އަދަބުާ ާާާ ވެސްާއަށް ެގނެވޭއިރުާ

ާާާާޚ އްޞަ މިހިރީާމ އްދ ތައްާއިތުރުކޮށްދެވިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާރައްކ ތެރިކަމ އިާބެލެހެއްޓުމުެގާދަށުންާެގނެވޭނެާޮގތަށްާވެސް

މި ވަާާދަންނަވ ލަންާ އަދަބުތަކަކ އިާ އިތުރުާ ވަރަށްިގނަާ ވ ހަކައަކީާ ދެވިފަިއާއުޅޭާ އަދަބުތަކެއްާ ހަރުކަށިާ ވަރުަގދަާ ރަށްާ

ވެސް ިމއަާާފުލުހުންނ ާާއޮންއިރުާ މީހުންނ ދޭތެރޭަގއިާ އެާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ ހަމަާާާދުެގާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނ ޮގތ އިާ ދޭތެރޭަގއިާ

ާާނަ ދަންނަަވން ހިންގ ލ ފައިާ މީގައިޒަރުާ ބ ރުތައްާާބޭނުންވަނީާ އެކްސަސިވްާ މިހިރީާ ބ ރުތަާާވެސްާ މިާ ކުެގާާދެވިފައޭ.ާ

ތެދުާާކުރަންބޭނުން ހުއްޓުވުމުަގއިާ ކުށްތައްާ ޭގންުގާ މަޤުވ ނީާ އިޚްލ ޞްތެރިާ ާާވެރިާ ާާޞަދުަގއޭ. އެކީާއިޚްލ ޞްތެރިއެީއ ކަމ ާ

ާާ އޮތް ާާބިލަތައްޔ ރުކުރެވިފައިާ ހަމަ އެކީ.ާ ވ ތީއ ާ ބިލުާ މިާ މިައދުާކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ މިއ އެކީާ

ވ ހަކަެއއް ކޮންާ މިމިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުއަދަާާހޭ.ާ ެއބަހުއްއްކަނީާ ހެދިފައިާ މުއަާއްސަސ ތައްާ އަދިާ ތައްާއްސަސ ޓޭާ

އަދި މުއަާާޖަވ ބުދ ރީކުރެވޭނޭާ ކުށްވެރިނުކުރ ށޭ،ާ މުއައްސަސ ާ މުޅިާ ތިބޭނޭާ ތިބޭނޭާމުައއްސަސ ތަކުަގއިާ ްއސަސ ތަކުަގިއާ

އުޅެނީާފުލުހުންެގާޗީފްާާާމަޖިލީހުަގއިާކޮމިޓީތަކަށްާމިާާައކީާމިާާއުޅޭާވ ހަކަާާވަކިވަކިާފަރުދުން.ާއެކަަމކު،ާދަންނަވަންާމި
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މި މިާާާނުެގނެިވެގންނޭ.ާ މިއަދުާ ކޮމިޓީތަކަށްާ ާާާާމަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާޑިފެންސްއުޅެނީ މިއީާ ނުެގނެވިެގންނޭ.ާ ޗީފްާ

ާާއްސަމަޖިލީހަކީާމިާދެާމުއަާާޮގތް.ާމިާާާލަތުާާމިއަދުާއޮތްހ  ާާކަންތައްސ ާދެާސަރވިސްާޗީފުންާކުރައްވ  ާބަލަންާއޮތްތައް

މި މިއީ.ާ މިއަދުެގާާމަޖިލީސްާ ޖަވ ހ ާާއެާާއުޅެނީާ ާާލަތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ޮގތެއްާބުނުދެވިެގންާ ކުރެވޭނެާ ވެސްާާާއެކަންާ

ވަ އޮންނަާ އެހެންާ ާާނެތް.ާ ބ ރުތަކެއް މިކަހަލަާ މިުގތެްއަގއިާ މިކަންކަންާ ާާާާދީފައިާ ާާކުރަނީ. މިއުޅޭާާެއހެންވީމ ، ދަންނަވަންާ

ރުތައްާދޫކޮށްލ އިރުާހަަމާދަންނަވަނީާިމކަހަލަާބ ާާައޅުަގނޑުާމިާާތެްއަގއިާޤައުމުާއޮތީމަޔ ާއެކީއޭާހަލަާޙ ލައަކީާމިކަާާވ ހަކަ

ާާާާބ ރ  ދެން ިވސްނ ލަންޖެހޭނެ.ާ ާާދޭތެރޭަގިއާ އަނެްއ މިއޮތްާ މިކުރަންާ ބޮޑުާާާކަމަކަށްާ އެންމެާ ނިކުންނަާ ހަމަާ އޮތީާ

ޭގންުގތަކުާ މިާ ތެދެކޭާ ާާމައްސަލައަކީާ ހިމެނޭ ތެރޭަގއިާ ާާާާޒުވ ނުންނ ެގާ ހަމައެކަނިާ ދިނުމަކުންާދޭތެރޭަގއިާ އަދަބުާ ހަރުކަށިާ

ާާފުދޭ،ާމިނު ކުރުމަށްާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަންޖެހޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާ،ާރ އްޖޭެގާުެބިލިޓޭޓުހރީާމީހުންާތަރުބިއްޔަތުކުރުމ އި

ކަންތައްތަކުަގއިާއުޅޭާމީހުންނ އިާއަދިާކުށުެގާތެރޭަގއިާމިާހިމެނޭާާއޮތްާއޮތްާނ ޒުކުާކަމަށްާބަލ އިރުާޭގންުގާާލަތުާމިހ ރުާާހ 

ާާާާރުބިއްޔަތުެގާމަުގންާނޫނިއްޔ ާރީހެބިލިޓޭޓުކުރަންާމަސަްއކަތްކުރިާނަމަވެސްތަ އެބަާލިބެންޖެހޭ.ާއަދަބުތަކެއްާއަދަބުތަކެްއ

އެކީ ާާމިާމީހުންާރީހެބިލިޓޭޓުކުރެވޭނެާޮގތްތަކެއްާާާާއެބަާލިބެންޖެހޭ.ާއަދަބުާދިނުމާ  ހެންވީމ ،ާއެއީާއެޖެހެނީ.ާާމިާާހަދަންވެސް

އޮ އެކަންާ އަބަދުވެސްާާތްވެސްާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ ާާތަރުބިއްޔަތުާާޮގތްާ އޮންނަންވ ނެ.ކުރެވޭނެ ހަމަާާާފުރުޞަތުތައްާ ދެންާ އެާ

ންާއެއ އެކީާމިާބިލުންާލިއްޔަތެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާޤަބޫލުކުރަން.ާދެއަދިާމުޅިާުމޖުތަމަޢުެގާމަސްއޫސަރުކ ރުންނ އިާާ

ޙުކުުުމެްއާނޫނިއްޔ ާޖުރިމަނ ެގާޙުކުމެއްާޭގބަންދުެގާާާާމުެގާޙުކުެމއްާނޫނީއަކީާއަރުވ ލުާާބޮޑުާމައްސަލަާާއެންމެާާނިކުންނ ނެ

އެއްާާާއެއްާޖަލެއްާހެދިފަާާެވސްާވަރަށްާބޮޑުާމަްއސަލަާާއެކީާޖަލުެގާމައްސަލަާނިކުންނ ނީ.ާމިއީާހަމަާޙަޤީޤަތުގައިާާނެތީމަޔ 

ބަ ހ ލަތަށްާ ހުރިާ ޖަލުަގއިާ މިހ ރުާވެސްާ ޖަލެއްާނުވެސްާާާލ ާކަމަށްނެތް.ާ ކުށްވެރިންތަކެއްާލ ނެާ ިގނަާ މިވަރުެގާ ވަންޏ ާ

ބިލުތައްާމިާފ ސްކޮށްދެނީާއެއީާފުލުހުންނަށްާއަދިާާާވެސްާައޅުަގނޑުމެންާމިާާެއކީަގއިާާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޑިފިކަލްޓީއ 

މިކަންކަމު ފަރ ތްތަކަށްާވެސްާ ފަރ ތުންާމިާމަސައްކަތްކުރަްއވ ާއެހެންާ ހަމަާއެފުލުހުންެގާ ދަތިވެެގންާާާަގއިާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ާާާާކުރަްއވ ތީއ މިާޝަކުވ ާާހަމަ ފ ސްކުރަންާބޭނުންވަނީ.ާދެންާއޮތީ 16ާާާާ.ވަނަާމ އްދ 16ާާއެކީާމިބިލުާހަމަާމިޮގތަށްާމިާ

މިއޮތީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި މ އްދ ަގއިާ މިާާވަނަާ ިއޚްތިޔ ރެއްާ ާާާާވެސްާނުދޭާ ާާއޮތީ. ތަޙ24ާާުިގނަވެެގން ޤީޤުަގިއާަގޑިއިރަށްާ

ާާާާބެހެއްޓޭނެ.ާތަޙުޤީޤަކަށްާފުލުހުންނަށްާތަޙުޤީޤުާ ާާނުކުރެވޭތީއޭ ނޫނިއްޔ ާާާމީހެއްެގާމަްއޗަށްާކުށެއްާސ ބިތުނުވ އިރުކިޔ ފައި

ާާ ާާމިާކުށަކ ާބެހޭާެއއްޗެއްާނެތިެގންނެއް ާާވަންދެންާމީހަކުާނުާާދުަވސ10ާާްއެްއޮގތަކަށްާވެސް ބެހެްއޓޭނެ.ާފުލުހުންނަށްާއެއް

ފުލުހުންނަ ބަޖެޓުތަޙުޤީޤުކުރަންާ ފުލުހުންނަށްާ ދޭނީ.ާ ރިސޯސްާ ާާާާ.ދޭނީށްާ ދިފުލުހުންނަށް އޮފްާ ާާާާސްޓޭޓްާ ނޮލޮޖީާޓެކްއ ޓް

ާާކިޔ ފައިާމީހުންާާހޯދަންާއަޅުަގނޑުމެންާރިސޯސްާދޭނީ.ާއެކަމަކުާތަޙުޤީޤަކަށޭ 10ާާާާނަށް ބަންދަކުާާާދުވަހ15ާާުދުަވސްާނޫނީ

އްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާާއޮތްާމ އްދާ ާާއްިވއިރުާެވސްދައުލަތުންާހުށަހެޅުާާމިާމައްސަލަނުެގންުގޅެވޭނެ.ާމިއީާފުލުހުންާާ

ާާ އެކޮމިޓީެގ ކޮމިޓީންާ ދެކެާާޮގތަށްާާވިދ ޅުވިާާތެރޭާސަބްާ ާާވ ހަކަާ އަިއސްފައި ތެރޭަގއިާިވެގންާ ކޮމިޓީެގާ މައިާ މުޅިާ ކޮމިޓީާ

ާާ ްއާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާއޮތްާކަމެާާއި،އެްއ.ާއެހެންވީމ ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާހަނިކޮށްފަާާާަމްއސަލަޚިޔ ލުާތަފ ތުވެފަިއާއޮތް
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ާާ ޮގތަކަށް 24ާާާާނެތްާ ާާާާއޮތްަގޑިއިރު ޖަލަށ10ާާާާްެއއްޗެއް އޭނަާ ވެސްާ އޮންނައިރުާ މިނިވަންކަންާ ހަނުހުރުމުެގާ ދުވަހަށްާ

ާާ ާާޤީޤަށްާދެާވ ހަކަާެއއްާނޯންނ ނެ.ާހަމަާތަޙުދުވަހަކުާެގންުގޅުމަކުންާއޭނަާބުނ ނެާއެއްެވސ10ާާްލައިެގން ދުަވސ10ާާާްވޭ

ާާމިާމ އްދ ާއުނިކުރަންާހުއެއީ.ާއެހެންެވެގން،ާާ ތަނަށްާފުލުހުންެގާކޮންޑަކްޓުާތ އީދުކުރީ.ާިމހ ށަހެޅިާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑު

ާާ ޮގތަށް ހުރިހުރިާ ކުރެވިފަިއާ ކަންކަންާ އެާާާބަލ އިރުާ މިއީާ ދޭާޮގތުންާ މީހުންނަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ވެސްާ އްޮގތަކަށްާ

ާާއަސ ސީާޙައްޤުާހަނިކުރަންާފެންނަާދުވަސްވަރަކަށްާއަޅުަގ ތެރިާމިާހުށަހެޅީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްނޑަށްާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ

ާރައީސް.ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަުަދެއްކެވުންާ:

ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާމި މިނެޓްެގާރަނަގބީލ5ާާާުހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާއަމީންޢ އްމުާއަރިހުންާއެދެންާވޯޓުެގާކުރިންާޖަހަންޖެހޭ

ާާާާރުވ ނީާއެންމެއަމަށް.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުޖައްސަަވއިާދެްއވު ހަކަދައްކަވަންާައޅުަގނޑުާމިާބަހުސްަގއިާވ ފަހުން

ާއަށް.ތްތެރިާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ ާފުރުޞަތުާއަރުވ ާުގރައިދޫާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ ުގރައިދޫާ

ރ ސ ކުރިާޤައުމީާސަލ މަތުާކޮމިޓީަގިއާދިމަނ ކުރުމުެގާބިލުާާއްާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއ ދެ،ާމިާޭގންުގާކުށްތަާ

އ ދެ.ާކޮމިޓީަގިއާމިާމަސަްއކަތްކުރަމުންާައއިސްާވަކިާހިސ ބަކުން،ާސަބްާކޮމިޓީާެއއްާާާމެންބަރެއްާއަޅުަގނޑަކީ.ާާހިމެނޭ

ސްާއަޅުަގނޑުާމިާވަނީާވެާާސަބްާކޮމިޓީަގއިާާތެރެއިންާމަސައްކަތްކުރެވެމުންާދިޔައީ.ާއ ދެ،ާމިާާސަބްާކޮމިޓީެގނެިގެގން،ާާ

ހުށަހެޅުއްވިާމަސައްކަތް ބިލުާސަރުކ ރުންާ ފަދައިންާއަސްލުާ މެންބަރުާޔ މީނުާވިދ ޅުވިާ ިއރުާކޮށްފައި.ާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ މި )ހ16ާާވެސްާ މ އްދ ެގާ ހިމަނ ފަވަނަާ ނެތްާ މިއަކުާ އެްއާ ކޮމިޓީެގާާާ(ާ ސަބްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ އެއް.ާ

ާާމަސަ ާާދިޔައްކަތްކުރަމުން ާާއިރުަގއި ާާމިާމ އްދ ާއަށް އްދާ މޫސ ާމަނިކުާމިާމ ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ައށްާާާވަުގތުންާފެށިެގންާައޅުަގނޑުާމިާމ އްދާ ާާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެ)ހ(ާއިތުރުކުރެއްީވާމިާއޮތްާޮގތަށް.ާާ

ާާހަމަާޤަބޫލުާާކުރިާސަުަބަބަކީާއަޅުަގނޑަށްކުރިން.ާއެާއިންކ ރުއިންކ ރު ހަނުހުރުމުެގާޙައްޤުާނުކުރެވެނީާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

މެދުާަގިއާވަރަށްާސ ފުކޮށްާމިާތަޙުޤީޤަށްާބަންދުކުރެވޭާމީހުންނ ާާވަނަާމ އްދ 49ާާލިބިފައިާއޮތުމ ިއާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އެްއވެސް އޮތުމުންާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ޮގތެއްާ ާާާާޢަމަލުކުރެވޭނެާ އެކަށީެގންވ  މިޮގާާސަބަބެއްާާރަނަގޅުކަހަލަާ ހަމަާނެތިާ ތަށްާ

ާާ ާާފުލުހުންާބޭނުންއިރަކު 10ާާާާެގންޮގސް ށްފައިާބެހެއްޓުމަކީާއެއީާއަޅުަގނޑަށްާވަންދެންާބަންދުކޮާާދުވަސ15ާާްދުވަސްާނޫނީ

ާާ ކަމަކަށް ކޮމިޓީަގއިޤަބޫލުކުރެވޭާ ސަބްާ އަސްލުާާނުވ ތީާ ހަމައެއ އެކު،ާ އަދިާ އިންކ ރުކުރިން.ާ އެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާާވެސްާ

ާާާާކޮމިޓީ ވެސްާނުދެން.ާސަބަބަކީ،ާއަށްާައއިސްާކޮމިޓީަގިއާމުޅިާބިލަށްާވޯޓުާއެހިއިރުާައޅުަގނޑުާެއއަށްާމުޅިާބިލަށްާވޯޓު

އެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއީާވަރަށްާބިރުވެރިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއޮތުމުެގާސަބަބުން.ާާާާވަނ16ާާަމިާމ އްދ ާމިާާހަމަާާ
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މި ބިރުވެރިޭއާ އެއީާ ާާންނަދަާާމ އްދ އެކޭ.ާ ތެރޭަގއި ފުލުހުންެގާ މިހ ރުާ ާާވަނީާ ބޭފުޅުން ާ.ޮގތުންާާމަލުކުރައްވ ޢަބަެއއްާ

ނުާ ހަމަާ ާާހުާދެނެއަޅުަގނޑުމެންާ އެާއްޓ  ނެތްާ ޔަޤީންކަމެއްާ އެއްެވސްކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ހައްޔަރުކޮށްފ ނެ.ާ ާެގންޮގސްާ

ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްބޭފުޅުންނ  ދޭތެރޭަގއިާ މިާާާ އެހެންވީމ ،ާ ޤ ނޫނުާާމިހ ރަކު.ާ ާާއޮތީާ މ އްދ ަގިއ49ާާާައސ ސީެގ ވަނަާ

ދ ާޮގތުންާވެސްާާާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިހ ރުާޢަމަލުކުރެވެމުން.ާާވ ފައިއޮތީާވަރަށްާބޮޑުާބ ރުތަކެއްާދެއްާާާއެޤ ޟީންނަށްާާ

ާާާާިގނަާާމަނަާާވ ާާބޮޑެތިާޖަރީމ ތައްާހިންގ ފައިާތިބިާމީހުންާފުލުުުހުންާއެދިއްޖެާކަމުގައި 15ާާާާފަހަރަށް 10ާާދުވަސްާނުވަތަ

ާާދުވަ ާާސް ާާންާމުއްދަތުާއެބަާއިތުރުކުރަވެސްާިގނަާދުވަސްެވެގާާއަށްުވރެއަދިާއެާނުވަތަ ާާމުންާެގންދޭ. މައްސަލަާޤ ޟީާހަމަ

ާާ ދޫކޮށްލަވަނީކީ ހަމަާ ބޮޑުމިންބައްލަވ ލައްވ ފައިާ ކުޑަާ މައްސަލައިަގއިާ އެާ ާާއްލަވާ ބަާާނޫން.ާ މުއްދަތު އިތުރުކުރަްއވ .ާފައިާ

ާާށްާބަންދުކުރ ާކަޤީޤައެހެންވީމ ،ާތަޙު ާާާާއެމުަގއިާވ ާނަމަާތަޙުޤީޤުާފުރިހަމަކުރުމަށް ޤ ޟީންާބޭފުޅުންާބޭނުންވ ާމުއްދަތު

ތުހުމަތު މިާ ބޮލުަގއިާ ޤ ޟީންެގާ ދެްއވ .ާ އެހެންވީމ ،ާއެބަާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ ވެސްާ ެއއްޮގތަކަށްާ ައޅުަގނޑުާ އަޅުވ ކަށްާ

ނީާވަރަށްާރަނަގޅަށްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާމެދުާޢަމަލުކޮށްފައިާވަރުޢީާކޯޓުތަކުަގއިާމިާމުއްދަތ ާާމިހ ތަނަށްާޝަ

ާމީހުންާއަޅުަގނޑަށްާފެނިފައިާއެބަހުރިާބައެްއާމައްސަލަތަކުަގއިާހަމަާެގންޮގސްާތަޙުޤީޤުާނިމިާޝަރީޢަތްާނިމެންދެންާއެ

ާާ ބަންދުކޮށްފައި. ާާއެބަތިބިާ ބައެއް ޢަމަލުކުރަާާމ ރ މ ރީތަކުަގއިމިފަދަާ ޮގތްޮގތަށްާ އެފަދަާ ހަމަެއއ ެއކު،ާއެބަހުރިާ އްވ ފައި.ާ

ާާ ބޭނުންވޭ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ާާއަޅުަގނޑުާ މިާާމިމިހ ރު ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ވުރ24ާާާެއޮންނަނީ ިގނައިރުާާާަގޑިއިރަށްާ

ބަންދުނުކޮށްާނުބެހެއްޓޭނެާކަމަށް.ާއެހެންާއޮތީމަާއަޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބޭޮގތުަގއިާފުލުހުންެގާތެރެއިންާބަެއއްާބޭފުޅުންާ

ހަމަާ.ާބައިންދ ފައިާާބަާބައިންދ ަގޑިއިރުާވަންދެންާއ23ާާާެެގންޮގސްާާާާމީހަކުވ ާާާާބޭފުޅުންާބޭނުންފުޅުާާޮގތަކީާއެާާމިާހައްދަވ 

24ާާާާ ފުޅުންެގާތެރޭަގިއާޢަމަލުކުރަްއވ ާޮގތްާކަަމށްާބޭާާމ ،ާމިއީާއެހަަމވުމުެގާކުރިންާއެބަާދޫކޮށްލައްވ .ާއެހެންވީާަގޑިއިރު

ާާއަޅުަގނޑަށްާބަެއއްާމަޢުލޫމ ތުާއެބަާލި 24ާާާާބޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއޮގތަށްާއެކަން ަގޑިއިރުާޖަލުަގއ23ާާާިަގޑިއިރުާހަމަނުކޮށް

ންާމިާވަނީާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާކުށެއްާނެތި،ާހަމަާއެާބޭފުޅުންާހަމަާހިތަށްއެރީމަާާދޫކޮށްލ .ާމިހެބައިންދ ފައި

10ާާާާޮގސްާބަންދުކޮށްލަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާ ާާދުވަސްާނޫނ15ާާީދުވަސްާނުވަތަ ދުވަސްާވެސްާދީފިކަމުަގއިާވ 7ާާާާއެއަށްވުރެ

ނަމަާޤ ޟީެގާކުރިމަުައްޗަށްާެގންދިއުމަކ ާނުލައިާމިާމުއްދަތުާދީފިކަމުަގއިާވ ާނަމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާފުލުހުންާއޭގެާ

އެހެންވީމ ، ޮގތެއްަގއޭ.ާ ނ ޖ ިއޒުާ ބޭނުންކުރައްވ ނީާ އެާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ނަންގަވ ނޭ.ާ ފައިދ ާ އަޅުަގނޑުާާާނ ޖ އިޒުާ

އެްއޮގތަކަށްާވެސްާަގބޫލުނުކުރެވޭތީާމިާމ އްދ ާހަމަާއުނިކުރަންާއަޅުަގނޑަށްާފެންނ ތީާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެގާ)ށ(ާަގއިާވ ާޮގތުެގާމަތިންާެގާދަށުންާއެާމ އްދާ 3ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގ75ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާމިާހިސ ބުންާަގވ އިދުެގާާ

ާވަނަާކިޔުންާއަޅުަގނޑުާިއްއވަން.3ާާޭގންުގާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ާބެހޭާބިލުެގާ
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ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުންާ.12

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ދަނީާ މިާ މިހ ރުާ ާާއަޅުަގނޑުާ އައިޓަމު އެޖެންޑ ާ ވޯޓ12ާާަާ ހުރިއަށް.ާ އެހުމަށްާ އެޖެންޑ ާށްާ އެހުން.ާ ވޯޓަށްާ ކަންކަމަށްާ ާ

ާާ އެހުން.12.1ާާާއައިޓަމު ޯވޓަށްާ ކަންކަމަށްާ ޮގސްފައިވ ާ ހިސ ބަށްާ ނިންމ ާ ވޯޓުންާ ތެރެއިންާ ަމސައްކަތްތަކުެގާ ދުވަހުެގާ

ާާ އޮތީ މިާ ތެރެއިންާ ދ އިރ ެގާ މަސައްކަތުެގާ ވޯޓަށ2ާާާްމިއަދުާ ބިލަށްާ އެާ ދެންނެވުމ އިާ ވޯޓަށްާ ިއޞްލ ޙުތަކަށްާ ބިލެއްެގާ

ތޫނުާދެ ހަތިޔ ރ އިާ ނުރައްކ ތެރިާ ބިރުދެއްކުމ އިާ ަގސްތުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ދެންނެވުމުެގާ ވޯޓަށްާ މިާ ންނެވުން.ާ

ާާ މި ބިލުާ ބެހޭާ މަނ ކުރުމ ާ ކުއްތަްއާ ޭގންުގާ ބިލ އިާ މަނ ކުރުމުެގާ ެގންުގޅުންާ ނިމެދެނ2ާާާްއެްއޗެތިާ މަސައްކަތްާ ބިލުެގާ

ާާ ގަވ އިދުެގ 36ާާާާމަޖިލީހުެގާ މ އްދ ެގ ޢިއްޒަތްތެރިާަވނަާ މެދުާ އިތުރުކުރުމ ާ ވަުގތުާ ޖަލްސ ާ މަޖިލީހުެގާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ

ވެސްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އެހެންވީމ ،ާ ދެންނެވުމަށް.ާ ވޯޓަކަށްާ ޮގތަކަށްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މެންބަރުންނަށްާ

ފުރުޞަތުއަރުވަ ައޅުަގނޑުާ ތަްއޔ ރުެވވަޑައިަގތުމަށްާ ވޯޓަށްާ ައޅުަގނޑުާއިށީދެވަޑަިއެގންާ އ ދެ،ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ން.ާ

ެގންުގޅުންާ ެއއްޗެތިާ ތޫނުާ ހަތިޔ ރ އިާ ނުރަްއކ ތެރިާ ބިރުދެއްކުމ އިާ ދަންނަވ ލަނީާ މިާ ވޯޓަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ މިހ ރުާ

ާާ ވ އިދުެގާބިލުެގާމަސައްކަތްާނިމެންދެންާމަޖިލީހުެގާަގ2ާާމަނ ކުރުމުެގާބިލ ިއާޭގންްގާކުށްތައްާމަނ ކުރުމ ާބެހޭާބިލު،ާމި

މެދ36ާާު އިތުރުކުރުމ ާ ަވުގތުާ ޖަލްސ ާ މިާ މަޖިލީހުެގާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ މެންބަރުންނަށްާާާވަނަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުދެއްވުމަށްާ.

ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

66ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

58ާާާާ:ވޯޓުާދެްއވީ

06ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ
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ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބައިވެރިވިާ 64ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.33ާާ ޖުމްލަ މަޖިލީހުެގ64ާ.ާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ާާ މަޖިލީހ36ާާުަގވ އިދުެގ ދަށުންާ ެގާ މ އްދ ެގާ)ށ(ާ ފ ސްވެއްޖެ.ާވަނަާ މަޖިލީހުންާ ޖަލްސ ެގާވަުގތުާއިތުރުކުރުމަށްާ ެގާމިާ

އަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާދަނީާބިރުދެއްކުމ އިާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާއެއްޗެތިާެގންުގޅުންާމަނ ކުރުމުެގާބިލުާގަވ އިދުެގާާ

ހުށަހެޅ83ާާި ފުރަތަމަާ އިޞްލ ޙުތައް.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ އިޞްލ ޙުާާާވަނަާ ވ ާ ލިބިފައިާ ތ އީދުާ

ާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަދިނުމަށްާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާާ:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުން

މިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާހުށަހަޅުއްަވއި،ާމަްއޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.3ާާާލ ޙު.ާބިލުެގާާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުރައްވ ފައިާވ ާއިޞް

3ާާާާ )ހ( މ އްދ ެގާ ހަތިވަނަާ ނުރައްކ ތެރިާ ބ ވަތެްއެގާ ެއްއވެސްާ ނެތި،ާ އެްއޗެްއާާމަޤްބޫލުާސަބަބެއްާ ތޫނުާ ނުވަތަާ ޔ ރެއްާ

ާާާމުާތަނެއްަގއިާެގންުގޅުމަކީާއަދިާބެހެއްޓުމަކީާކުށެކެވެ.ޢ އް

ާ

ާ

ާްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.މައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

68ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:
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26ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

37ާާާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 63ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ63ާު.ާޖުމްލަ

ާފަހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަދެްއުވންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާއިްއެވވުންާ:

މިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާހުށަހަޅުއްަވއި،ާމަްއޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

3ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.3ާާާާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުރުއްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުެގާާ

މުާތަންތަނުެގާތެރެއިންާސްކޫލްތަކ ިއާާއްދަާއެއްޗެްއާެގންުގޅެފަިއވަނީާޢ ފަާާމިމ އްދ ެގާ)ހ(ާަގއިާބުނ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(.ާާ

ޚިދުމަތް ތަންތަނ އިާާސިއްޙީާ މުނ ސަބުތަކާ ާާދޭާ ތަފ ތުާ ހަފްލ ތަކ އިާ އެކިއެކިާ ޢިމ ރ ތްތަކ އިާ ދައުލަތުެގާ ާމިސްކިތްތަކ އިާ

ާާ،މުާތަންތަނ އިއްޢ ާާ،އ އިާާާުގޅިެގންާމީހުންާއެއްވެާުއޅޭާތަންތަނ އިާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާބައްދަލުވުންތައްާބ އްވ ާތަންތަނުަގ

މ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާާާނަމަާމިާާވ ާާދަާއުޅަނދުތައްާކަމުަގއިފަާާާމުކޮށްާމީހުންާިގނައިންާދަތުރުކުރ ާބަސް،ާފެރީާދޯނިއްޢ 

ދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމުެގާއުޤޫބ ތްާާާ)ތިނެއް(ާއަހަރުާދުވަހ 3ާާ)އެކެއް(ާއަހަރުާދުވަހ އ1ާާާާިބުނ ާއަދަބުާތެރެއަށްާާ

ާެއވެާ.ާއިތުރުކުރެވޭނެ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނި

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:
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ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ .ާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

68ާާރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަ

26ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

38ާާާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 64ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.64ާ.ާޖުމްލަ

ާާއެދެން.ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަދެއްވުންދެންާއޮތްާއިޞްލ 

ާ

ާ

 ާުެވުންާ:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްވެ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރިމ ވަށު ހުށަހަޅުއްަވއިާާދ އިރ ެގާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ ާާމެންބަރުާ ދ އިރ ެގ އިސްދޫާ ޢިއްޒަތްތެރިާ،ާ

ތ އީދުކުރަްއވ ފައި އިބްރ ހީމްާ ރަޝީދުާ އަޙްމަދުާ ާާާާމެންބަރުާ އިޞްލ ޙު. ޮގތަށ3ާާާްވ ާ އަންނަނިވިާ )ބ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ބެހެއްޓުން. ެގންުގޅުމ އިާ ެއއްޗިހިާ ތޫނުާ )ބ(3ާާއިޞްލ ޙުކުރުން،ާ މ އްދ ެގާ ާާާާ-ވަނަާ ާހ)ާމ އްދ ެގމި ާށ)ާއަދި( ާގެާ(

ާޅޭެގންގުާާއެްއޗެއްާއެާބޭނުމަކަށްޓަކައިާކުރެާާބޭނުމަކުންާއަންނަނިވިާބެލެވޭނީާކަމުަގއި"ާސަބަބެއްާމަޤްބޫލު"ާބޭނުމަށްޓަކައި

ާާާާ،ސައްކަތުެގާބޭނުމަށްމަާާ-1.ާާއެވެާާލަތުަގހ  ާާނުވަާ،މުާދިރިއުޅުމުެގާބޭނުންތަކަށްއްޢ ާާ-2ނުވަތަ އަށްާާާވެހިރ އްޖެދިާާ-3ތަ

ާާ ޤައުމުތަކުެގ ބޭރުާ ާާޢިޒިޔ ރަތްކުރ ާ ނުވަތަާޢިްއޒަތްތެރިންނ އި ހެދުންާ ފަރ ތްތަކުެގާ އަންނަާ އަރިހުަގއިާ ްއޒަތްތެރިންެގާ

ާބޭނުންކުރުމަށްާ.ާތުންާބޭނުންކުރ ޔުނިފޯމްާފުރިހަމަކުރުމުެގާޮގ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާާ.ޖަމ ލްާއަބޫބަކުރުާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުދ އިރ ެގާމ ވަށުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާ.އިސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

68ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

05ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

57ާާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

62ާާރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާވޯޓުަގއިާބަިއވެ 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.62ާ.ާޖުމްލަ

ާާ އޮތީ 3ާާާާދެންާ އިޞްލ ޙެއް. އޮތްާ އަށްާ )ޅ(ާ މ އްދ ެގާ ވޯޓަށ3ާާާްވަނަާ އިޞްލ ޙަށްާ އޮތްާ އަށްާ )ޅ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ 83ާާާާދުެގާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާއުނިކުރުމަށްާަގވ އ3ާާިދެންނެވުމުެގާކުރިންާާ

ާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ

 ާުެވުންާ:އިދ ރީމޭޒުންާިއއްވެ

ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢ މިރުާހުށަހަޅުއްވަިއ،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާަވނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާއުނިކުރުމަށް.3ާާމްާމުއްޠަލިބްާތ އީދުކުރައްވ ފައިާވ ާއިޞްލ ޙު.ާއިބްރ ހީ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު.ކުޑަހުވަާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

68ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

48ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

14ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާާާވަކިާޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ ާ:

ާ

ާ

 ތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަ

ާާ 62ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ62ާު.ާޖުމްލަ

83ާާާާފ ސްވެއްޖެ.ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވުމ ާުގޅިެގންާަގވ އިދުެގާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ޅ(ާައށ3ާާާްވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގާދަށުން

ދ އިރ  ވޯޓަކަށްާތިނަދޫާ އަޅުަގނޑުާ ިއޞްލ ޙަށްާ ވ ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ޤަސަމްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގާދަށުން.83ާާާާނުދަންނަވ ނަން.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަދެއްވުންާއެދެންާ

ާ

ާ

 ުެވުންާ:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއވެ

ާާ ދ އިރ ެގ ާާޢިއްޒަތްތެމ ވަށުާ ހުށަހަޅުއްަވއިރި އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ އިސްދޫާ ާ،

5ާއެއީާބިލުެގާާާާވަނަާމ އްދ 4ާާނެވިދިޔަާބިލުެގާާވ ާއިޞްލ ޙު.ާބުާާމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާތ އީދުކުރައްވ ފައިއަޙުމެންބަރުާާ

ާާާާވަނަާމ އްދ ކަުމަގއިާހަމަޖަްއސައިާއެ ާާއިމ އްދ ެގ އެްއޗެހިާއުފެއްދުމ ިއާާާނުން.ާތޫކުރުންނަނިވިާޮގތަށްާިއސްލ ޙުއަބ ރ ތް

އެތެރެކުރުާާރ އްޖެ ާާއަށްާ )ހ(5ާާން. މ އްދ ެގާ ާާާާ-ވަނަާ ދަށުމި ހޯމްއެފެއަރޒުޤ ނޫނުެގާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ފަރ ތުންާންާ ެގާ

ާާޢ އް ހުޅުވ ގަާމުކުރ  ބެލެވޭާ ޮގތުަގއިާ ެއއްޗެހީެގާ ތޫނުާ ޚިލ ފަށް،ާ ތައްޔ ާާލެއްޕޭވ އިދ ާ ފްލިކްާރުޮގތަށްާ ހުންނަާ ކޮށްފައިާ

ވ ާތަކެތީެގާތެރެއިންާާާާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައި(ާރ)އ އިާާ(ާނ)ވަނަާމ އްދ ެގ8ާާާޤ ނޫނުެގާާާާއިާމިނައިފ އި،ާބަޓަފްލައިާނައިފ 

ދިނުމ އި ކުއްޔަށްާ ިވއްކުމ އި،ާ އުފެއްދުމ އި،ާ ެއއްޗެއްާ ކުށެކެާާ،އެްއވެސްާ ބެހުމަކީާ )ށ(ހިލޭާ އޮފްާމިާާ-ވެ.ާ ނިސްޓްރީާ
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ހުޅުވަހޯމްއެފެއ ޒުާ މެނުވީ،ާ ލިބިެގންާ ލިޔުމަކުންާ ހުއްދަާ ތައްޔ ާާއިާެގާ ޮގތަށްާ ނައިފ ލެއްޕޭާ ފްލިކްާ ހުންނަާ އި،ާރުކޮށްފައިާ

ާާ(ާނ)ވަނަާމ އްދ ެގ8ާާާޤ ނޫނުެގާާާާއިާމިފްލައިާނައިފ ރބަޓަ މުާއްވ ާތަކެތީެގާތެރެއިންާޢ ާާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާ(ާރ)އ އި

ބޭނުމަ ަމސައްކަތުެގާ ބޭނުންތަކ އިާ ބައިނަލްއަޤުާދިރިއުޅުމުެގާ ތަކެްއޗ އިާ އެހެނިހެންާ ފިޔަވައިާ ތަކެތިާ ބޭނުންކުރ ާ ވ މީާށްާ

ރ އްޖެ ތަކެތިާ ބަލ ާ ޮގތުަގއިާ ހަތިޔ ރެްއެގާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ިގނަާ ދުނިޔޭެގާ ނުވަތަާ ކުށެކެާާާޮގތުންާ އެތެރެކުރުމަކީާ ވެ.ާާއަށްާ

ާާާާ-)ނ( ާހ)މ އްދ ެގ )ާާ ާށ)އަދި އަދަބަ( މީހެއްެގާ ކޮށްފިާ ކުށެއްާ ބަޔ ންކުރ ާ ާާަގއިާ ާއެކެއް)1ާކީ، )ާާ ދުވަހ އި 3ާއަހަރުާ

ާވެާ.އަހަރުާދުވަހ ާދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެ(ާތިނެއް)

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ.ާާ:ހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު

ާާ.މަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްއަޙުއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

68ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

07ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

54ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

04ާާާާާާާްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 62ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ62ާު.ާޖުމްލަ

ާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަދެްއުވންާއެދެން.

ާ
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ާ

 ުެވުންާ:އިދ ރީާމޭޒުންާއިްއވެ

މިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާހުށަހަޅުއްަވއި،ާމަްއޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ވަނ7ާާާަވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.7ާާާާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

)ހ( ނު"ާާ-މ އްދ ެގާ ައިއސްާބިރުދެއްކުންާ ގ ތަށްާ މީހެއްެގާ ސީދ ާ ވަނީ،ާ އެާ ބުނެފައިާ ކަމަށްާ އިންޒ ރުދިނުން"ާ ވަތަާ

އިންޒ ރުދިނުމ އި،ާމުވ ސަލ ތީާވަސީލަތްތައްާބޭނުންކޮށްެގންާީމހެއްެގާނުވަތަާއެހެންާމީހެއްާމެދުވެރިކޮށް،ާޖިސްމަށްާނުވަތަާ

ލުެމއްާނުވަތަާއަނިޔ ާއެްއާދޭނެކަމަށްާބުނުންާނުވަތަާމުދަލަށްާނުވަތަާޢ އިލ ެގާމެންބަރަކަށްާެއއްެވސްާމިންވަރެްއެގާގެއް

ާާކުރުމަށެވެ.ދައްކ ާއިޝ ރ ތަކުންާނުވަތަާކުރ ާހަރަކ ތަކުުުންާއަނިޔ ާެއއްާދޭނެާކަމަށްާހ މަ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ްއވުންވޯޓުދެ[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ .ާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

28ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

37ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ 65ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.65ާ.ާޖުމްލަ

ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާިއއްެވވުންާ:އިދ ރީމޭޒުންާ

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ހުށަހަޅުއްވަިއ،ާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ

ާާ އިޞްލ ޙު، ތ އީދުކުރަްއވ ފައިވ ާ އ މިރުާ 7ާާާާއަޙުމަދުާ އިޞްލ ޙުކުރުން. ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ަވނ7ާާާަވަނަާ

ބިރުދެއްކު )ހ(،ާ އަިއސްާމ އްދ ެގާ ގ ތަށްާ މީހެއްެގާ ސީދ ާ ވަނީާ އެާ ބުނެފައިާ ކަމަށްާ އިންޒ ރުދިނުންާ ނުވަތަާ ންާ

ޢ އިލ ެގާާ ނުވަތަާ މުދަލަށް،ާ ނުަވތަާ ޖިސްމަށްާ މީހެއްެގާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ވަސީލަތްތަްއާ ުމވ ސަލ ތީާ އިންޒ ރުދިނުމ އިާ

މަށްާބުނުމަށެވެ.ާނުވަތަާދަްއކ ާއިޝ ރ ތަކުންާމެންބަރަކަށްާއެްއވެސްާމިންަވރެއްެގާެގއްލުމެއްާނުވަތަާއަނިޔ ާެއއްާދޭނެާކަ

ާނުވަތަާކުރ ާހަރަކ ތަކުންާއަނިޔ ާއެއްާދޭނެކަންާހ މަކުރުމެެވ.ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާވިލުފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާާވިާމެންބަރު:ހުށަހެޅުއް

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢ މިރު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

66ާާާވޯޓުާދެްއވީާ:

02ާާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ
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ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ68ާު.ާޖުމްލ35ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ68ާާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

ކަމަކަށްާ ދެންނެވޭނެާ ވޯޓަށްާ އިޞްލ ޙަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދެންާ ުގޅިެގންާ ފ ސްވުމ ާ މިޮގތަށްާ އިޞްލ ޙުާ މިާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާާއަ ގަވ އިދުެގ ދަނީާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނުބަލަން.ާ ވ 83ާާާޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅިފައިާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާއިޞްލ ޙުތައްާއެާއިޞްލ ޙުާަމޖިލީހަށްާއިއްަވވ ލަދެްއވުންާެއދެން.ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

،ާމަްއޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ާހުށަހަޅުއްަވއި

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާއުނިކުރުމަށްފަހުާމިހ ރުެގާ)ނ(،ާ)ށ(3ާާާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުރައްވ ފައިާވ ާއިޞްލ ޙު.ާބިލުެގާާ

ާއަށްާބަދަލުކުރުމަށްފަހުާމިހ ރުެގާ)ރ(،ާ)ނ(ާއަށްާބަދަލުކޮށްާއަކުރުތައްާތަރުތީބުކުރުން.ާ

ާ

ާ

 ާސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ 

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ .ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.މައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

19ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

37ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

11ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:



 79 

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ56ާު.ާޖުމްލ29ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ56ާާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

ާާ ަގވ އިދުެގ ނުވި.ާ ދަންނަވައ83ާާާާިފ ހެއްާ ވޯޓަށްާ ވަނީާ ހުށަހެޅިފައިވ ާއިޞްލ ޙަށްާ ދެންާ ދަށުންާ )ށ(ެގާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިވ 83ާާާާއެކަންާނިމިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާދަނީާަގވ އިދުެގ

ާއިޞްލ ޙުތަކަށް.ާފުރަތަމަާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުށަހަޅުްއވަިއ،ާކުރެންދޫާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މ ވަށުާ

ވަނަާމ ްއދ ެގާ)ނ(ެގާޮގތުަގއިާއަކުރެްއ2ާާާވ ފައިާވ ާއިޞްލ ޙު.ާބުނެވިދިޔަާބިލުެގާާމެންބަރުާއަޙުމަދުާމޫސ ާތ އީދުކުރައްާ

އިތުރުކޮށްާއެާއަކުރ ާވިދިެގންާއެާމ އްދ ާއަށްާެގންނަންޖެހޭާއެހެންާިއޞްލ ޙުތައްާއަންނަނިވިާޮގތުެގާމަތިންާެގނައުމަށް.ާ

ާބިރުދެއްކުން 2ާާާ؛ )ނ(. މ އްދ ެގާ އެްއވުންތަ ސިޔ ސީވަނަާ ރައްޔިތުންކ ޕ ޓީތަކުެގާ އަދިާ ޖަލްސ ތައްާ ބަޔަކުާާާއިާ ިގނަާ

ބަޔަކަށްާ މީހަކަށްާނުވަތަާވަކިާ ަވކިާ ޖަލްސ ތަކުަގއިާކަނޑައެޅިެގންާ އެްއވުންތަކ އިާ ބ އްވ ާ ެއއްެވެގންާ ބައިވެރިވެާނުވަތަާ

ާާ މުައއްސަސ އަކަށް ވަކިާ ދިވެހިހަނުވަތަާ ނުވަތަާ ދިނުމަށްާ ެގއްލުމެއްާ ނުވަތަާ ާާމަލ ދިނުމަށްާ ހޫރިއްޔ ެގާާޖުމްރ އްޖޭެގ

ާާ މ އްދ ެގާާާމިާާ)ރ(ާ.ާާލުމަކީާކުށެކެވެ.އިމަލެއްާހިންުގމަށްާޮގވަާޢަާާާވ އިދުތަކ ާޚިލ ފުގަާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޤ ނޫނުތަކ އިާއަދި

ާނުލައިާާާފަހުާނުަވތަާއިންޒ ރެއްާދިނުމަކ ާާފަދަާކަމެއްާހިންގ ނެކަުމެގާއިންޒ ރުާދިނުމަށްާާއަދިާ)ނ(ާަގއިާބުނ (ާށ(،ާ)ހ)

ާއަދިާ)ނާ((ާށ(،ާ)ހ)މިާމ އްދ ެގާާ)ބ(.ާާާާ.އްާޢަމަލީޮގތުންާކުރުމަކީާނުވަތަާކުރަންާއުޅުމަކީާކުށެކެވެވިޔަސްާއެފަދަާކަމެާ

ބަޔ ންކޮށްފައި ާާާާަގއިާ އަދަބަކީ ކުށުެގާ ާހައެއް)6ާވ ާ )ާާ ދުވަހ އި ާއަށ ރަ)18ާމަސްާ މުއްދަތަކަށްާ( ދެމެދުެގާ މަސްދުވަހ ާ

ާާާާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައި(ާރ)މިާމ އްދ ެގާާ)ޅ(.ާާާާ.ޖަލަށްލުމެވެ ާާ(ާތިނެއްާ)3ާވ ާކުށުެގާއަދަބަކީ (ާހަތެއް)7ާއަހަރުާދުވަހ އި

އަދިާ)ރ(ާަގއިާބަޔ ންކުރ ާކުށެްއާ(ާނ(،ާ)ށ(،ާ)ހ)މ އްދ ެގާާ މި)ކ(.ާާާާ.އަހަރުދުވަހ ާދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ

ބޭނުންކޮށްފި ހަތިޔ ރެއްާ އެްއޗެއްާނުަވތަާނުރައްކ ތެރިާ މިާާކުރުމުަގއިާތޫނުާ ާބ)ާާމ އްދ ެގ ނަމަ،ާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާާ( ަގއިާ

ާާ ތެރެއަށް، ާއެކެއްާ)1ާއަދަބުެގާ )ާާ ާތިނެއް)3ާއަހަރުދުވަހ އި ޢުޤޫބ ތްާ( ޖަލަށްލުމުެގާ މުއްދަތަކަށްާ ދެމެދުެގާ ދުވަހ ާ އަހަރުާ

ާާ.ެއވެާއިތުރުކުރެވޭނެ

ާ

ާ

ާ
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 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ތަކަށްާޯވޓުާދެ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ ާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

06ާާދެްއވީާ:ވޯޓުާ

57ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 63ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.63ާ.ާޖުމްލަ

ާއެދެން.ާާާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވ ލަދެްއވުން

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުށަހަޅުްއވަިއ،ާކުރެންދޫާ އަބޫބަކުރުާ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މ ވަށުާ

ާާ އިޞްލ ޙު. ވ ާ ތ އީދުކުރައްވ ފައިާ މޫސާ  އަޙުމަދުާ އަންނަނިވިމެންބަރުާ ބިލަށްާ މ އްާާބުނެވިދިޔަާ މަތިންާ އެއްާޮގތުެގާ ދ ާ

ާާ 4ާަވނަާމ އްދ ާކަމުަގއިާހަމަޖައްސައި،ާއެހެންާމ އްދ ތައްާތަރުތީބުކުރުން.ާއިޝްތިހ ރުކުރުން.4ާާާާެއއީާބިލުެގާާއިތުރުކޮށް

އިފ ިއ،ާލެއްޕޭާޮގތަށްާތައްޔ ރުކޮށްފައިާހުންނަާފްލިކްާނަާާއިާހުޅުވަާާ،ތޫނުާެއއްޗެހީެގާޮގތުަގއިާބެލެވޭވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(.ާާ

ާާ(ާނ)ވަނަާމ އްދ ެގ8ާާާޤ ނޫނުެގާާާާމިާާއިާބަޓަފްލައިާނައިފ  ތިރީަގިއާާާާާ،ަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާތަކެތީެގާތެރެއިން(ާރ)އ އި

މ ނަާާވ ާާބަޔ ންކޮށްފައި ދޭހަވ ާާފަދަާ ާާާާއެއްާ ޮގތަކަށް، އެފަދަާ ނުވަތަާ ކުރެހުންާ ނުވަތަާ ފޮޓޯާ ނުވަތަާ ނޫންވެސްާާާލިޔުންާ
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ާާ އިޝްތިހާ ޢ އްޮގތަކަށް ޮގތަކަށްާ ފަދަާ ފެންނ ނެާ ކުށެކެވެމުންނަށްާ ކުރުމަކީާ ެއއްޗަކީާާާއިޝްތިހ ރުކޮށްފައިާާ-1ާާ.ރުާ ވ ާ

ދޭހަ އެްއޗެއްކަންާ ކުރެވޭނެާ ބޭނުންާ ދިނުމަށްާ އަނިޔ ެއއްާ ނުވަތަާ ބިރުދެއްކުމަށްާ ނުވަތަާ ޮގތަކަށްާާާވ ާާނުރައްކ ތެރިާ ފަދަާ

މުޖުާާއިއޝްތިހ ރުކޮށްފަާާ-2ާާ.އިޝްތިހ ރުކުރުން ބޭނުންކޮށްެގން،ާ އެތީެގާ ތެރޭގައިޢުތަމަުިވ ާ ާާާާެގާ މަލެއްާޢަބިރުދެއްކުމުެގ

ވ ާކުށުެގާއަދަބަކީާާާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައި(ާހ)މިާމ އްދ ެގާާ)ށ(.ާާާާ.ކަމަށްާދޭހަވ ފަދަާޮގތަކަށްާއިޝްތިހ ރުކުރުންާާހިންިގދ ނެ

ާާ.މަސްދުވަހ ާދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ(ާއަށ ރަ)18ާމަސްާދުވަހ އިާ(ާހައެއް)6ާ

ާ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާ.ކުރެންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމޫސ ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

04ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

55ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

05ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 59ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 30ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު ާފ ހެއްާނުވި.ާ.ާމިާއިޞްލ ޙ59ު.ާޖުމްލަ

83ާާާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާަގވ އިދުެގާާ ވަނަާއިޞްލ ޙަށްާއަޅުަގނޑުާމިހ ރ3ާާާުވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިާވ 

ާއަމީންޢ ންމަށްާދަންނަވަންާއިއްވ ލަދެްއވުމަށް.ާ

ާ
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ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ާހުށަހަޅުއްަވއި،ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް

ވަނަާމ އްދ ެގާފަހަތަށްާތިރީަގއިާިމވ ޮގތަށްާމ އްދ ާެއއްާއިތުރުކޮށްާދެނ4ާާާާްމޫސ ާމަނިކުާތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާާ ފ ސްކުރުން. ބަލައިާ މީހުންާ ތަރުތީބުކުރުން.ާ ތައްާ މ އްދ ާ ކޮލެޖު،ހުރިާ ފަދަާައދިާާސްކޫލް،ާ އިންސްޓިޓިުއޝަންާ ާ

ްއޒަފުންނ އި،ާފުލުހުންނަށް،ާނަމަާއެތަންތަނުެގާމުވަާާމަތުާކުރެވޭޔ ރުާހިފައިެގންާއުޅޭާކަމަށްާތުހުތަންތަނުަގއިާތޫނުާހަތި

ާާާއެވެ.ާާާފ ސްކުރުމުެގާބ ރުާލިބިެގންވެތުހުމަތުކުރެވޭާފަރ ތްތައްާބަލ ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާ

61ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

03ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 64ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.64ާ.ާޖުމްލަ

ާާމަޖިލީހަށްާއިްއވ ލަދެްއވުމަށް.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙު

ާ

ާ
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ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ނިލަންދޫާ ހުށަހަޅުއްަވއި،ާ ޢ ޒިމްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މެދުހެންވޭރުާ

ރީަގއިާމިާވ ާޮގތަށްާމ އްދ ާެއއްާވަނަާމ އްދ ެގާފަހަތަށްާތ4ާާިޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާތ އީދުކުރަްއވ ފައިާވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ޤ ނޫނުަގއިާކަނޑައެޅިާާާމިވަނަާމ އްދ .4ާާާާއިތުރުކޮށްާދެންާހުރިާމ އްދ ތައްާތަރުތީބުކުރުން.ާމިާޤ ނޫނަށްާއިސްކަންދިނުން.ާާ

ާާާާބ ޔަންެވެގންވ ާކުށ އިާއަދަބ ިއާއަދިާކަންކަންާއެހެންާޤ ނޫނަކުންާކަނޑަައޅ ާނުވަތަާކަނޑައެޅިފައި ބ ިއާކުށ ިއ،ާއަދަވ 

ކަންކަމ  މިާާފުށުއަރ ާާއަދިާ އިސްކަންދެވޭނީާ އަދިާާާނަމަާ އަދަބ އިާ ކުށ ިއ،ާ ބަޔ ންެވެގންވ ާ ކަނޑައެޅިާ ޤ ނޫނުަގއިާ

ާކަންކަމަށެވެާ.

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާތީޖ ާ:ވޯޓުެގާނަ

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާނިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

63ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

04ާާާާާާވޯޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަށްާާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 64ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.64ާ.ާޖުމްލަ

ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވ ލަދެްއވުމަށް.ާ
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ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާހުށަހަޅުއްަވއި،ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމެދުހެންވޭރުާދ އި

ވަނަާމ ްއދ ެގާފަހަތަށްާތިރީަގއިާމިާވ ާޮގތަށްާމ އްދ ާއެއްާއިތުރުކޮށ4ާާާާްޙަސަންާލަޠީފުާތ އީދުކުރައްވ ފައިާވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

އަހަރުންާދަށުެގާކުޑަކުދިންނަށްާަވޅިާފަދ18ާާާަާާ.4ާާޅިާފަދަާތަކެތިާިވއްކުން.ވަދެންާހުރިާމ އްދ ާތައްާތަރުތީބުކުރުން.ާާ

ާތޫނުާހަތިޔ ރުެގާޮގތުަގއިާހިެމނޭާތަކެތިާވިްއކުމަކީާމަނ ކަމެކެވެާ.
ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ]ންވޯޓުދެްއވު[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

65ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

02ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:ވަކިާ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 67ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 34ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ67ާު.ާޖުމްލަ

ރ އިާތޫނުާއެްއޗެހިާެގންުގޅުންާާފ ސްވެއްޖެ.ާއަޅުަގނޑުާދެންާވޯޓަށްާމިާދަންނަވ ލަނީާބިރުދެއްކުމ ިއާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ 
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މެންބަރުންނަށާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ސްކުރެްއވުމަށްާ އެކުާ އިޞްލ ޙުތަކ ާ ެގންނެވިާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ މަނ ކުރުމުެގާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުމަށް.ާާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާރު:ތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަ

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

67ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަދަދުާާ މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިިވާ އަދަދ67ާާުވޯޓުަގއިާ ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުަމށްާ ޖުމްލ34ާާަ.ާ އެހެންކަމ67ު.ާ ން،ާާ.ާ

ާބިރުދެއްކުމ އިާނުރަްއކ ތެރިާހަތިޔ ރ އިާތޫނުާެއއްޗެތިާެގންުގޅުންާމަނ ާކުރުމުެގާބިލުާމަޖިލީހުންާެގންނެވިާއިޞްލ ޙުތަކާ 

އަށްާާެވއްޖެ.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާކުރިބަރުންެގާއިއްތިފ ޤުންާފ ސްއެކު،ާވޯޓުަގއިާބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެން

ޭގންކުށްތަ މަނ ެގންދ ނީާ ޭގންއްާ ދަންނަވ ނީާ ވޯޓަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތް.ާ ބިލުެގާ ބެހޭާ ުގޔާކުރުމ ާ

ާާ ަގވ އިދުެގ ބިލުެގާ މަނ ކުރުމުެގާ އިޞްލ ޙ83ާާުކުށްތައްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ފުރަތަމަާވަނަާ ތައް.ާ

ާާދެއްވުންާއެދެންާ.ވ ާިއޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަާލިބިފައިހުށަހެޅިާތ އީދު

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:
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ދ  މެންބަރުތިނަދޫާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުއްަވއިއިރ ެގާ ޤަސަމްާ މުޙަންމަދުާ ާާާ ދ އި، ދެކުނުާ ޢިްއޒަތްތެރިާަމއްޗަންޮގޅިާ ރ ެގާ

މުޙަ ރަޝީދުާއްމެންބަރުާ ާާތ އީދުާާމަދުާ ިއޞްލ ޙު. ވ ާ ބަދަލ4ާާުކުރަްއވ ފައިާ ސުރުޚީާ އަރިމަތީާ މ އްދ ެގާ ކުރުން.ާވަނަާ

ާކުރުން.ާޭގންެގއްެގާނިުިޝ ންާހ މަކުރުމ އިާއެފަދަާނަމެއްާފ ސް

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމަދުާޤަސަމް.ާމުޙައްއިރ ެގާމެންބަރުތިނަދޫާދ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާ.ރަޝީދުާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާދެކުނުާމައްޗަންޮގޅިާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

27ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

38ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

ާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވު

65ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.65ާ.ާޖުމްލަ

ާދެން،ާއޮތްާއިޞްލ ޙުާިއްއވަވ ލަާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:
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ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާމުލަކުާ ާާهللا ާާހުށަހަޅުއްަވއިޔ މީން ޢިާ، ދ އިރ ެގާ މެންބަރުާނިލަންދޫާ އްޒަތްތެރިާ

ޙަމީދުޢަބްދުލްމުޙް ާާތ އީދުާާސިންާ އިޞްލ ޙު. މ އްދ ެގ4ާާކުރައްވ ފައިވ ާ އިޞްލ ޙުާާވަނަާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ ކުރުން.ާ)ހ(ާ

ާާވަނަާމ ްއދ ެގާ)ހ(ާއެްއވެސްާޭގންަގކ ާބެހޭާމަޢުލ4ާާޫކުރުން.ާާާހ މަޭގންެގއްެގާމަޢުލޫމ ތ އިާނިޝ ން ޮގތަށްާމ ތުާހިމެނޭ

މުވ ސަ ނުވަތަާ ސައިޓުތައްޔ ރުކޮށްާ މަޢުލޫމ ތުާވެބްާ ބޭނުންކޮށްެގންާ އިންޓަނެޓްާ ނުވަތަާ ވަސީލަތެއްާ ެއްއވެސްާ ލ ތީާ

ވެސްާމިފަދަާެއއްާނުވަތަާމިާނޫންާާނުވަތަާޭގންަގކަށްާނިސްބަތްވ ާނިޝ ނެއްާނުވަތަާސިއްކަެއއްާނުވަތަާލޯޯގާާއި،ފެތުރުމ 

ާާއެްއޗެްއާެއއްެވސްާތަނެްއަގިއާކުރެ ކުރުމަކީާނުވަތަާމިފަދަާނުވަތަާބެހެއްޓުަމކީާނުަވތަާހ މަހުމަކީާނުވަތަާހަރުާކުރުމަކީ

ާުެއިންާއެތެރެކުރުމަކީާކުށެކެވެ.ާާާއެްއޗެއްާދިވެހިރ އްޖ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ންވޯޓުދެްއވު[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާާ.ޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللاާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާ.ޙަމީދުާސިންޢަބްދުލްމުޙްާމެންބަރުާދ އިރ ެގާނިލަންދޫާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

63ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

ާ-ާާާާާާދެްއވ ާ:ވޯޓުާނު

04ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 63ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.63ާ.ާޖުމްލަ

ާދެން،ާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަާދެއްވުންާއެދެން.
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ާ

ާ

ާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްުްކެވުން:އިދ ރީ

ހުށަހަޅުއްަވއިާާޖަމ ލްާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާޢިްއޒަތްތެރިާާދ އިރ ެގާމ ވަށު ާާއަބޫބަކުރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ، ދ އިރ ެގާ މުލަކުާ

ޢަބްދު ާާهللاާމެންބަރުާ ާާތ އީދުޔ މީން އިޞްލ ޙު. މ 5ާާކުރަްއވ ފަިއވ ާ ވަނަާ އިޞްލ ޙުާވަނަާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ ކުރުން.ާއްދ ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(.ާއެކިއެކިާޖިނ ޢީާކުށްކުރުމަށްޓަކަިއ5ާާާާެގާއެހީާއ އިާއ މްދަނީާހޯދ ާދިނުމަށްާއެހީތެރިވެދިނުން.ާާފައިސ 

އުފައްދ ާޭގންުގތަކ އިާއެާޭގންުގތަކުެގާމެންބަރުންނަށްާމ ލީާއަދިާމ އްދީާއެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދިނުމަކީާކުށެކެވެ.ާ)ށ(ާމިާ

ުިވ ާާާިއާހަރަކ ތްތެރިވ ާބަެއއްާނުވަތަާުގރޫޕެއްާނުވަތަާޤ ނޫނުެގާދަށުންާރަޖިސްޓްރީކޮށްފައޤ ނޫނުަގއިާޭގންެގއްެގާޮގތުަގ

ޮގތުގައިާ ނިވ ފަތްަގނޑެްއެގާ ކްލަބެއްާ ކުޅޭާ ކުޅިވަރުާ ނުވަތަާ އެއްާ ޖަމުޢިއްޔ ާ ނުވަތަާ ޖަުަމ ޢަތެއްާ ނުވަތަާ ނަމެއްާ

ދިނުމުެގާމަޤުސަދުަގިއާާނުވަތަާބަޔަކަށްާއ މްދަނީާހޯދައިރަކ ތްތެރިވ ާޭގންެގއްާނުވަތަާުގރޫޕެއްެގާމީހަކަށްހަބޭނުންކޮށްެގންާާ

ެއއްާލިބޭނެާކަމެްއާހަވ ލުކުރުަމކީާާާެއއްާނުަވތަާއެނޫންާެވސްާއ މްދަނީާާއެްއވެސްާބ ވަތެްއެގާމަސައްކަތެއްާނުވަތަާަވޒީފ 

ާ)ހ(ާއަދިާ)ށ(ާެގާދަށުންާދިނުމަށްާއެހީތެރިވެދިނުމަކީާކުށެކެވެ.ާ)ނ(ާމިާމ އްދ ގެާނުމަކީާނުވަތަާހޯދައިދިނުވަތަާހޯދައި

އެކު،ާާާާކުށެއްާކޮށްފިާމީހެއްެގާއަދަބަކީާފަންސ ސްާހ ސްާރުފިޔ ާއ އިާދެާލައްކަާރުފިޔ އ ާދެމެދުާއަދަދުންާޖޫރިމަނ ާކުރުމ ާ

3ާާާާާާ .ާ)ރ(ާމިާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަދިާ)ށ(ާެގާާވެެއއްާއަހަރުާދުވަހ ާދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމ7ާާެއަހަރުާދުވަހ އި

ކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިދަށުންާ ވަނީާ ވިޔަފ ރިާާާށެއްކޮށްފަިއާ ވާ ާާވ ާ ކަމުަގިއާ ކުންފުންޏެއްާ ނުވަތަާ ދެާާާއެްއާ އަބަދަކީާ ނަމަާ

ާއެކުާއެތަނަށްާދޫކޮށްފައިވ ާވިޔަފ ރިާހުްއދަާާާލައްކަާރުފިޔ ާއ އިާހަތްާލަްއކަާރުފިޔ ާދެމެދުެގާއަދަދަކުންާޖޫރިމަނ ާކުރުމ 

ާކުންފުންޏެއްާއުވ ލުުމެގާއިޚުތިޔ ރުާޝަރުޢީާކޯޓަށްާލިބިެގންވެާެއވެާ.ާއްާނަމަާއެކުރުމަށްފަހު،ާކުންފުންޏެބ ތިލުއެއްާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާއަބޫބަކުރުާ.ާޖަމ ލުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާމެންބަރުާދ އިރ ެގާމ ވަށުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާ.ޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللاާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:
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ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

08ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

57ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

65ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ހެއްާނުވި.65ާ.ާޖުމްލަ

ާދެން،ާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

هللاާމެންބަރުާޢަބްދުާޢިއްޒަތްތެރިާމުލަކުާދ އިރ ެގާ،ާމިރުާހުށަހަޅުއްވައިާޢ މަދުާޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްރ ެގާޢިއްާކުޑަހުވަދޫާދ އި

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(8ާާާކުރުން.ާާ)ހ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުާާާވަނަާމ އްދ ެގ8ާާތ އީދުކުރައްވ ފަިއވ ާިއޞްލ ޙު.ާާޔ މީންާާ

ވަކިާސަރަޙައްދެއް ކަމުަގއިާ ަވކިާޭގންެގއްެގާސަރަޙައްދުާ މީހަކުާ އެްއވެސްާ ތަނެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ޮގތުންާ ގ އިމުކުރުމުެގާ ާ

މުއްދަތަކަށްާނުވަތަާވަކިާަވުގތަކަށްާނުވަތަާވަކިާަގޑިއަކަށްާނުވަތަާެއއްެވސްާމުއްދަތެއްާނުވަތަާަވުގތެއްާނުވަތަާަގޑިއެްއާާ

އެ ނަމަވެސްާ ނެތިާ ސަާާކަނޑައެޅުެމއްާ މަޑުކުރުމުންާ ނުވަތަާ ހުރުމުންާ އެާތަނެއްަގއިާ ފަރ ތަކުންާ ބެހޭާ ކަމ ާ ާާރުކ ރުންާ

ާތަނެއްަގއިާތިބުމަކީާނުވަތަާމަޑުކުރުމަކީާކުށެކެވެ.ާާާާތަނެއްަގއިާނުތިބުމަށްާނުވަތަާމަޑުނުކުރުމަށްާއެންުގމުންާއެ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

 

ާ]ޓުދެްއވުންވޯ[

ާ
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ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ.ޢ މިރުކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާ.ޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللاާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

65ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

02ާާާާާާާދެްއވ ާ:ވޯޓުާނު

ާ-ާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ67ާު.ާޖުމްލ34ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ67ާާުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާާ

ާއެދެން.ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަާދެއްުވންާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވަިއ،ޒީޒުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަާާމ ވަށުާދ އިރ ެގ

އަޙު އިލްޙ މްާ ތ އީދުމެންބަރުާ ާާާާކުރަްއވ ފައިމަދުާ އިޞްލ ޙު. އިޞްލ ޙުކ9ާާުވ ާ ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ މ އްދ ާ ރުން.ާވަނަާ

ާާ ވަނަާމ އްދ .ާޤ ނޫނުެގާދަށުންާރަޖިސްޓްރީާކޮށްފަިއވ ާނަެމއްާނުވަުަތަާޖަމ ޢަތެއްާނުވަތ9ާާާަރަޖިސްޓްރީާބ ޠިލުކުރުން.

ާާ ވ ާާާަގނޑެްއަގއިާބޭނުންކޮށްެގންާމިާޤ ނޫނުެގާދަށުންާމަނ ކޮށްފައިކުޅިަވރުާކުޅޭާކުލަބެއްާނިވ ފަތްޖަމުޢިއްޔ ާއެއްާނުވަތަ

ާާ ނުވަތަ ސަބަބުތަކ ރަކ ހަޢަމަލެއްާ ހަރުދަނ ާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ކަމަށްާ ހިންގ ާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާާާތެއްާ ނުވަތަާ ފުލުހުންާ އެކުާ

ެއާނަމެއްާނުވަތަާޖަމ ޢަތެއްާނުވަތަާޖަމުޢިއްޔ އެްއެގާރަޖިސްޓްރީާާާސަލަާެއއްާޝަރުޢީާކޯޓަށްާހުށަހަޅައި،ޖެނެރަލްާއެާމައް

ާބ ޠިލުކުރުމުެގާބ ރުާޝަރުޢީާކޯޓަށްާލިބިެގންވެާެއވެ.ާާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ
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ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާާާ.ޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.މްާއަޙްމަދުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މަނަފުެގާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

04ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

62ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

01ާާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބ66ާޭވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 34ާާނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ66ާު.ާޖުމްލަ

ާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަާދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ޢިއްޒަތްުެތެރިާާހެންވޭރުާދ އިރ ެގާާާާ،ާމެދުއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްސިންާޙަމީދުާހުށަހަޅުއްވައިނިލަންދޫާދ އިރ ެގާޢި

ާާ ޢަލީ ާާޢ މެންބަރުާ ިއޞްލ ޙު. ތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާ 9ާާާާޒިމުާ އިޞްލ ޙުކުރުން. ޮގތަށްާ އަންނަނިވިާ މ އްދ ާ ވަނ9ާާާާަަވނަާ

ާާއްާނުވަތަާޖަމ ޢަތެއްާނުވަތަާޖަމުާމ އްދ ާޤ ނޫނުެގާދަށުންާރަޖިސްޓްރީާކޮށްފައިވ ާނަމެ ކުޅިވަރުާކުޅޭާޢިއްޔ ާެއއްާނުވަތަ

ާާާާކޮށްފައިެގާދަށުންާމަނ އްެގާޮގތުަގއިާބޭނުންާކޮށްެގންާމިާޤ ނޫނުަގނޑެާކުލަބެއްާނިވ ފަތްާ ރަކ ތެއްާާހަވ ާޢަމަލެއްާނުވަތަ

ސ ބިތުވެއްޖެ ޝަރީޢަތަށްާ ކަމަށްާ ނުވަާާހިންގ ާ ނަމެއްާ އެާ ޖަމުނަމަާ އެާ ނުވަތަާ ޖަމ ޢަތެއްާ އެާ ނުވަތަާތަާ އެއްާ ޢިއްޔ ާ

ާއެވެާ.ާއަށްާލިބިެގންވެާާކަމ ާބެހޭާއިދ ރ ކުރުމުެގާބ ރުާޅޭާކުލަބެއްެގާރަޖިސްޓްރީާބ ޠިލުކުޅިވަރުާކު

ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާާާ.ސިންާޙަމީދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްމުޙްނިލަންދޫާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ.ޒިމުޢ މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

55ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

09ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރު 64ާާންެގާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ64ާު.ާޖުމްލަ

ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަާދެއްުވންާއެދެން.

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް...ާ

ާ

ާ

ާފަހުާ()ވަުގތުކޮޅަކަށް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއިޞްލ ޙުާދެނާްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަށްާމިލަންދޫާދ އިރ ެގ11ާާ

ާއޮތީ.ާއެާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަާދެްއވުންާެއދެން.ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

،ާމަްއޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާަވއިާހުށަހަޅުއްމެންބަރުާޢަލީާރިޟ ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާމިލަންދޫާދ އި

ާާާާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާތ އީދުކުރައްވ ފައި 11ާާާާވ ާއިޞްލ ޙު. 11ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.

ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(.ާމިާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާބަޔ  ާާެއއ6ާާްންކުރ ފަދަާކުށެއްާކޮށްފިާމީހެްއެގާއަދަބަކީ 24ާާާމަސްާދުވަހ އި

ާދެމެދުެގާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ.ާާމަސްާދުވަހ 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާާ:ވޯޓުެގާނަތީޖ 

ާާާމެންބަރުާޢަލީާރިޟ މިލަންދޫާދ އިރ ެގާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާ.މެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމައްޗަންގޮާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

21ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

37ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

07ާާާާާާދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނު

ާ

ާ
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 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 58ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 30ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ58ާު.ާޖުމްލަ

ާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެއްުވންާއެދެން.

ާ

ާ

ާންާ:އިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވު

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ހުށަހަޅުއްވަިއ،ާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ރ(ާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާ)ރ(ާމ11ާާާިއަޙްމަދުާޢ މިރުާތ އީދުކުރައްވ ފައިާވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ފަ ބަޔ ންކުރ ާ ަގއިާ )ށ(ާ ާާމ އްދ ެގާ އަދަބަކީ މީހެއްެގާ ކޮށްފިާ ކުށެއްާ 1ާާާާދަާ ދުވަހ އި ދެމެދުެގ3ާާާއަހަރުާ ދުވަހ ާ އަހަރުާ

ާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމެވެ.ާ

ާ

ާާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެްއވުންާއެދެންާ.ފެނިވަ

ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާާާާމެންބަރު:ހުށަހެޅުއްވި

ާކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

09ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

52ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

05ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ



 95 

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 61ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 31ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ61ާު.ާޖުމްލަ

ާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެއްުވންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ލަޠީފުާހުށަހަޅުއްވައި،ާފުަވއްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާހިތަދޫާދެކުނު ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަސަންާ

އިޞްލ ޙު.ާާ ވ ާ ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއާ ޙަސަންާ ރަފީޤުާ މުޙައްމަދުާ ޮގތަށ19ާާާްމެންބަރުާ އަންނަނިވިާ މ އްދ ާ ަވނަާ

ާާ ޢަމަލުކ19ާާުއިޞްލ ޙުކުރުން. ޤ ނޫނަށްާ މިާ މ އްދ .ާ ދިވެހިާވަނަާ ތަޞްދީޤުކޮށް،ާ ފ ސްވެ،ާ ޤ ނޫނުާ މިާ ރަންފަށ ނީާ

ާސ ރުކ ރުެގާެގޒެޓުަގއިާޝ އޢުކުރ ާދުވަހުންާފެށިެގންނެވެާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޑަިއަގންނަވ ާޮގތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެްއވުންާއެދެންާ.ފެނިވަ

ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފު.ާާންބަރު:ހުށަހެޅުއްވިާމެ

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަން.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

61ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

03ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނު
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ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 64ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ64ާު.ާޖުމްލަ

ާފ ސްވެއްޖެ.ާާދެންާއޮތްާިއޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެއްުވންާއެދެން.

ާ

ާ

ާާ:ާވ ހަކަދެއްކެވުންއިދ ރީާމޭޒުން

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ ހުށަހަޅުއްަވއި،ާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ

20ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާއަންނަނިިވާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.20ާާާާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާތ އީދުކުރައްވ ފައިާވ ާއިޞްލ ޙު.ާާ

ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(.ާޭގންުގާކަމުަގ މީހުންާނުވަތަާއެއަށްވުރެާިގނަާމީހުންާއެކުވެެގންާއުފައްދ 3ާާާއިާބުނެފައިާއެާވަނީ

ާޖަމ ޢަތެއްާނުވަތަާުގރޫޕެްއެގާހަރަކ ތެްއެގާޮގތުަގއިާޖިނ ޢީާކުށްާކުރުންާހިމެނޭާޖަމ ޢަތަކ އިާުގރޫޕުތަކަށެވެާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެންާ.ޑައިަގފެނިވަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްޠަފ ާ.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާދަދުާ:ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަ

12ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

51ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:
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03ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 63ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ63ާު.ާޖުމްލަ

ާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަދެއްުވންާއެދެން.ާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙު

ާ

ާ

ާއިދ ރީާމޭޒުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

މ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާހުށަހަޅުއްވަިއ،ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ބުނެވި އިޞްލ ޙު.ާ ވ ާ ތ އީދުކުރަްއވ ފައިާ އަޙްމަދުާ އިލްހ މުާ ާާމެންބަރުާ ބިލުެގ އިންޒ ރުދިނުން،20ާާާދިޔަާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ވަނ6ާާާަ.ާމިާޤ ނޫނުެގ20ާާމ ނަކޮށްފައިވ ާއިބ ރ ތްާއަންނަނިވިާޮގތަށްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާލަފުޒުތަކ އިާއިބ ރ ތްތަކުެގާމ ނަ،ާާ

ުމވ ސަ އިންޒ ރުދިނުމ އި،ާ ައއިސްާ ގ ތަށްާ މީހެއްެގާ ސީދ ާ ވަނީާ ބުނެފައިާ ކަމަށްާ އިންޒ ރުދިނުންާ ލ ތީާމ އްދ ަގިއާ

ވަސީލަތްތަްއާބޭނުންކޮށްެގންާއެސް.އެމް.އެސްާނުވަތަާއީމެިއލްާނުވަތަާފެކްސްާނުވަތަާފޯނުާކޯލުާނުވަތަާެއާނޫންވެސްާ

ހ މަކޮށްެގން،ާ ލިޔެާ ތަނެއްަގއިާ ފަދަާ ފ ރުާ ނުވަތަާ ހ މަކުރުމުންާ ލިޔެ،ާ ލިޔުމެއްާ ނުވަތަާ ެއްއާ ސިޓީާ ނުވަތަާ ޮގތަކަށް،ާ

ާނުވަތަާޢ އިލ ެގާމެންބަރަކަށްާއެްއވެސްާމިންވަރެއްެގާެގއްލުމެއްާނުވަތަާއަނިޔ ާެއްއާމީހެއްެގާޖިސްމަށްާނުވަތަާމުދަލަށް

ާދޭނެާކަމަށްާބުނުމަށެވެ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެންާ.ފެނިވަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.ާާާާއްވިާމެންބަރު:ހުށަހެޅު
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ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މުާއަޙްމަދު.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

51ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

07ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

06ާާާާާާޓުާނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަށްާވޯ

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 58ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 30ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ58ާު.ާޖުމްލަ

އިޞްލ ޙ83ާާެފ ސްވެއްޖެ.ާަގވ އިދުެގާާ އްާއެާހިސ ބުންާއެާަވނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގާދަށުންާހުށަހެޅިާތ އީދުލިބިފައިާވ ާހުރިހާ 

ާާ ގަވ އިދުެގ އޮތީާ ދެންާ ިއޞްލ ޙ83ާާާުނިމުނީ.ާ އެާ އިޞްލ ޙެއް.ާ އެންމެާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދަށުންާ )ށ(ެގާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަާދެއްވުންާއެދެން.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަ ޖަމ ލުާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާމ ވަށުާ ދ އިރ ެގާ މުލަކުާ ހުށަހަޅުއްަވިއ،ާ ބޫބަކުރުާ

ޢަބްދު ާމެންބަރުާ ާާهللا ބިލުެގ އިޞްލ ޙު.ާ ވ ާ ތ އީދުކުރައްވ ފައިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ )ހ(16ާާާޔ މީންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާއުނިކުރުމަށްފަހު،ާއެާމ އްދ ެގާއެާމ އްދ ެގާއެހެންާއަކުރުތައްާތަރުތީބުކުރުމަށް.

ާާ

ާ

ާކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެންާ.ފެނިވަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:
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ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާ.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ.هللاާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

45ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

13ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

09ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 30ާާާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ58ުވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ58ާު.ާޖުމްލަ

5ާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ާެގާދަށުންާހުށަހެޅިފައިާވ ާއިޞްލ ޙުތަކަށް.83ާާާާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިާދަނީާގަވ އިދުެގާާ

ާއިޞްލ ޙެއްާއެބަާއޮތް.ާފުރަތަމަާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާއްެވވުންާ:އިދ ރީމޭޒުންާއިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މައްޗަންޮގޅިާ ހުށަހަޅުއްވަިއ،ާ ޤަސަމްާ މުޙައްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިނަދޫާ

ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ  ރަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ އިޞްލ ޙުާ.މެންބަރުާ ައކުރުތައ4ާާާާްާާާ އިތުރުކޮށްާ އެއްާ )ށ(ާ އަށްާ މ އްދ ާ ވަނަާ

ޤ ނޫނެއްެގާދަށުންާރަޖިސްޓްރީކުރ ާޖަމ ޢަތަކަށް،ާޖަމުޢިއްޔ އަކަށް،ާފިހ ރައަކަށް،ާާާ-މ އްދ ެގާ)ށ(ވަނ4ާާާާަތަރުތީބުކުރުން.ާާ

ރެސްޓޯރެންޓު،ާހޮޓ ާފަދަާތަނަކަށް،ާކުންފުންޏަކަށްާނުވަތަާެއާނޫންވެސްާއެފަދަާތަނަކަށްާޭގންަގކަށްާނިސްބަތްވ ާނަމެއްާާ

ާާރަޖިސްޓްރީކޮށްެގންާނުވ ނެާެއވެ.ާާރަޖިސްޓްރީާކުރުމ އިާޭގންަގކަށްާނިސްބަތްވ ާލޯޯގާެއއް

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[
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ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާތިނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޤަސަމް.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ.ާްއވިާމެންބަރު:ތ އީދުކުރެ

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

65ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާވަކިާޮގތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަ 66ާާރުންެގާއަދަދު 34ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.66ާ.ާޖުމްލަ

ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ާާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާާާާރިޔ ޟުވިލުފުށީާ ދ އިރ ހުށަހަޅުއްވައިާރަޝީދު ކުޑަހުވަދޫާ މެންބަރުާ،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގާ

ާާއަޙް 6ާާާާމިރުާތ އީދުކުރައްވ ފައިވ ާއިޞްލ ޙު.ާާޢ މަދު މ އްދ ެގާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާފަހަތަށްާއަކުރެއްާއިތުރުކުރުން.ާމި

ނަމަ،ާާާވ ާާކަމުަގއިާާ)ހ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާިއންޒ ރުދިނީާތޫނުާއެއްޗެއްާނުަވތަާނުރައްކ ތެރިާހަތިޔ ރެއްާބޭނުންކޮށްެގން

ާާ 1ާާާާމިާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާއަދަބުެގާތެރެއަށް، )ތިނެއް(ާއަހަރުާދުވަހ ާދެމެދުެގ3ާާާ)އެކެއް(ާއަހަރ އި

ާއެވެާ.ާާމުއްދަތަކަށްާޖަލަށްލުމުެގާއުޤޫބ ތުާއިތުރުކުރެވޭނެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޓުާދެއްވުންާއެދެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[
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ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ.ރަޝީދުާމެންބަރުާރިޔ ޟުާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާއަޙުމަދުާޢ މިރު.ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

70ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

16ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

46ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 62ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާއެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙ62ާު.ާޖުމްލަ

ާްއުވންާއެދެން.ާފ ހެއްާނުވި.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަދެ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމުާހުށަހަޅުއްަވއި،ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

އިޞްލ ޙު. ވ ާ ތ އީދުކުރަްއވ ފައިާ ލަޠީފުާ މ12ާާިާާޙަސަންާ ތިރީަގއިާ ފަހަތަށްާ މ އްދ ެގާ މ ާާވ ާާަވނަާ އެއްާާާއްދ ޮގތަށްާ

ެއކިެއކިާ؛ާންރޫޕްާނުވަތަާޭގންުގާރަމްޒުކުރ ާކުރެހުއިތުރުކޮށް،ާދެންާހުރިާމ އްދ ތައްާތަރުތީބުކުރުން.ާްގ ޭގންުގާނުވަތަާ

ާނަމަ،ާއެާާާމުާތަންތަނުަގއިާކުރަހ ފައިވަނިކޮށްާފެނިއްޖެއ އި،ާޢ އްާާތައްާރަމްޒުކޮށްދޭާކުރެހުންތައްާޭގޭގެގާފ ރުތަކުަގްގރޫޕު

ވެ ހުްއދައަކ ތަންތަނުެގާ ކުލަލުމުެގާާާރިފަރ ތުެގާ މަތީަގއިާ ކުރެހުންތަކުެގާ ނުވަތަާ ފޮހެލުންާ ކުރެހުންތައްާ އެފަދަާ ނުލައިާ

ާ.ާވެއެާާއިޚްތިޔ ރުާމޯލްޑިވްސްާޕޮލިސްާސަރވިސްއަށ އިާކައުންސިލްތަކަށްާލިބިެގންވެ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުންާއެދެންާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ
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ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް.ާާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފް.ާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

62ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

01ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 63ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 32ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު .ާމިާއިޞްލ ޙުާފ ސްވެއްޖެ.63ާ.ާޖުމްލަ

ާދެއްވުންާއެދެން.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިްއވަވ ލަ

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާިއއްެވވުންާ:

ދ އިރ  ދ އިމެދުހެންވޭރުާ ނިލަންދޫާ ހުށަހަޅުއްަވއި،ާ ޢ ޒިމްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރުާާާރ ެގެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާޢަބްދުލް އެްއާާާށްާމ އްދ ޮގތަާާވ ާާވަނަާމ އްދ ެގާފަހަތަށްާތިރީަގއިާމ12ާާިމުޙްސިންާޙަމީދުާތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާއިޞްލ ޙު

ާާ ތަރުތީބުކުރުން. މ އްދ ތައްާ ހުރިާ ދެންާ ފައިސ އިތުރުކޮށްާ ހޯދ ާ ާާާާކުށްކޮށްެގންާ ޭގންގުާއ އި )ހ(ާ ތަކެތި.ާ ާުމދަލ އިާ

ފައިސ  މުދަލ އިާ ހޯދ ާ ސ ބިތުވެއްޖެާާހިންގައިެގންާ ޝަރީޢަތަށްާ ތަކެތިކަމަށްާ ފައިސ ާާއ އިާ މުދަލ އިާ އެފަދަާ އ ިއާާާާނަމަާ

ާކޮށްފައިވ ާކުށަކ ާމެދުާމީހެއްެގާމައްޗަށްާވެ.ާ)ށ(ާމިާޤ ނޫނުަގއިާބަޔ ންގެާދަށުންާނެޭގނެާއެލަތަށްާމިާޤ ނޫނުތަކެތިާދައު

އުފުލިއްޖެތުހު ދަޢުވ ާ ނުވަތަާ ނަމަާ ހޯދ ފައިާާމަތުކުރެވިއްޖެާ ކުށެއްކޮށްެގންާ އެާ ތުހުާާނަމަާ ކަމަށްާ މުދަލ އިާވ ާ މަތުކުރެވޭާ

މީހެއްެގާބުލުުމެގާާާާތަކަށްާނިމެންދެންާހިފެހެއްޓުމަށްާނުވަތަާއެއ އިާތަކެތިާއެާމަްއސަލައެއްާޝަރީޢަތުންާަވކިާގޮާާާފައިސ 
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ފަރ ތެްއެގާާ އަކިާ ނުވަތަާ ނުކުރުމަށްާ ތަޞައްރަފެއްާ އެްއވެސްާ ެއއެްއޗަކުންާ ނުވަތަާ ނުދިނުމަށްާ ދިޔަާ އެެއއްޗެއްާ ދަށުންާ

މެދުާާާވ ާކުށަކ ާާާބަޔ ންކޮށްފައިއަށްާއަމުރުކުރެވިދ ނެާއެވެ.ާ)ނ(ާމިާޤ ނޫނުަގއިާާާވ ލުަގއިާެއއެްއޗެއްާބެހެއްޓުމަށްާޤ ޟީހަ

މައްާ ތުހުމީހެއްެގާ މިޗަށްާ ނަމަާ ފަދަާާާާމަތުކުރެވިއްޖެާ ބުނެފަިއވ ާ މ އްދ ަގއިާ ެއާ މަތިންާ ޮގތުެގާ ވ ާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ

ހޯދައިފައިާ ކުށެްއކޮށްެގންާ ޮގތަކަށްާޤ ޟީާނިންމަންދެންާއެާ ަވކިާ ހުށަހަޅައިާ ހޯދުމަށްާއެާމައްސަލައެއްާކޯޓަށްާ އަމުރެއްާ

ތުވ  ފަިއސ ކަމަށްާ ސަރިވސްާާހުމަތުކުރެވޭާ ޕޮލިސްާ މޯލްޑިވްސްާ އިޚްތިޔ ރުާ ހިފެހެއްޓުމުެގާ ތަކެތިާ މުދަލ އިާ ައށްާާާއ އިާ

ާލިބިެގންާވެާެއވެާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާާނަތީޖ ާ:ވޯޓުެގ

ާޒިމް.ާާމެންބަރުާޢަލީާޢ މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާާ.މުޙްސިންާޙަމީދުންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްނިލަާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

61ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

03ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

03ާާާާާާނުދެއްވ ާ:ާކަށްާވޯޓުޮގތަާާވަކި

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ 64ާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަދަދު 33ާާ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދު އެހެންކަމުންާމިާއިޞްލ ޙުާާާ.64.ާޖުމްލަ

ާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންާއޮތްާއިޞްލ ޙުާމަޖިލީހަށްާއިއްވަވ ލަދެއްުވންާއެދެން.
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ާ

ާ

ާއްެވވުންާ:އިދ ރީމޭޒުންާއިާ

ދ އިރ ެގ ެގމަނަފުށީާ ހުށަހަޅުއްވައި،ާ ޢ ޒިމްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހެންވޭރުާ މެންބަރުާާާމެދުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ އިޞްލ ޙު. ތ އީދުކުރަްއވ ފަިއވ ާ އަޙްމަދުާ ެއއ15ާާާްއިލްހ މްާ މ އްދ ާ ޮގތަށްާ ވ ާ މިާ ތިރީަގިއާ ފަހަތަށްާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އްދ ތައްާތަރުތީބުކުރުން،ާމިާޤ ނޫނަށްާއިސްކަންދިނުން.ާމިާޤ ނޫނުަގއިާކަނޑައެޅިާބަޔ ންެވެގންވ ާއިތުރުކޮށްާދެންާހުރިާމ 

ނަމަާ ފުށުއަރ ާ ކަންކަމ އިާ އަދިާ އަދަބުާ ކުށ އިާ ކަނޑައަޅ ފައިވ ާ ޤ ނޫނަކުންާ އެހެންާ ކަންކަންާ އަދިާ އަދަބ އިާ ކުށ އިާ

ާށ އިާއަދަބ އިާއަދިާކަންކަމަށެެވ.ާއިސްކަންދެވޭނީާމިާޤ ނޫނުަގިއާކަނޑައެޅިާބަޔ ންެވެގންވ ާކުާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާާއްވުންާއެދެން.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާޮގތަކަށްާވޯޓުދެ

ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމް.ާާާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދު.ާްއވިާމެންބަރު:ތ އީދުކުރެ

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

62ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

03ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

02ާާާާާާނުދެއްވ ާ:ާޮގތަކަށްާވޯޓުާާވަކި

ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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.ާއެހެންކަމުން،ާމިާއިޞްލ ޙ65ާު.ާޖުމްލ33ާާަ.ާފ ސްވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ65ާާުދަދުާާވޯޓުަގއިާބަިއވެރިވިާމެންބަރުންެގާއަ

ވ ާހުރިހ ާއިޞްލ ޙަށްާާާލިބިފައިޅިާތ އީދުަވނަާމ އްދ ެގާ)ހ(،ާ)ށ(،ާ)ނ(ާެގާދަށުންާހުށަހ83ާާެފ ސްވެއްޖެ.ާަގވ އިދުެގާާ

ާާ ޭގންުގ މިދަންނަވަނީާ ޯވޓަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނިމުނީ.ާ މިާ ދަންނަވ ާ މަނ ކުރުމ ވޯޓަށްާ މަޖިލީހުންާާާކުށްތައްާ ބިލުާ ބެހޭާ

ާޮގތަކަށްާވޯޓުާދެއްވުމަށް.ާާާެއކުާފ ސްކުރެްއވުމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުންނަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާެގންނެވިާއިޞްލ ޙުތަކ 

ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

69ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

67ާާާ:ވޯޓުާދެްއވީ

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

ާ-ާާާާާނުދެްއވ ާ:ާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓު

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާ

ާާ އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބައިވެރިވިާ 67ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.34ާާ ޖުްމލަ ޭގންުގ67ާ.ާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

މަނ ކުރުމ  އިޞްލ ާާކުށްތައްާ ެގންނެވިާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާޙުތަކ ބެހޭާ ބައިެވރިވެަވޑަިއެގންނެވިާ ވޯޓުަގއިާ އެކުާ

ާމިާނިމުނީ.12ާާހިސ ބުންާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމްާާމެންބަރުންެގާއިއްތިފ ޤުންާފ ސްވެއްޖެ.ާމި

ާ

ާ.ާއިތުރުާއެހެންާމަސައްކަތްާ.13

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާދެންާއަޅުަގނޑުާމިދަނީ ހެންާމަސައްކަތްތައް.ާމިއަދުާމިާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްެގާދަށުންާއިތުރުާއެާާާ.13އެޖެންޑ ާއައިޓަމް

ާއިތުރުާމަސައްކަތެއްާާނެތް.ާ

ާ
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ާނިންމުންާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެ ކުރިންާ ނިންމ ލުމުެގާ ޖަލްސ ާ މިއަދުެގާ މަސައްކަތްއަޅުަގނޑުާ މިއަދުާ މެންބަރުންާ ރިޔ ސަތަށްާރިާ ކުރުުމަގިއާ

އެހީތެރިކަމާ  ޖަލްސ ތިދެއްވިާ މަޖިލީހުެގާ ދެންާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އެކުާ އިޚުލ ސްތެރިކަމ ާ އެއްބ ރުލެއްވުމަށްާ އެއްާާާއިާ

ާަގިއ.10:30ާާާވ ާހޯމަާދުވަހުާހެނދުނ2010ާާުާަގސްޓުއ23ާާޯއޮންނ ނީާ

ާ

ާނީާ.ޖަލްސ ާނިމު.ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

 _______________ 




