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 10:00 ަގޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު
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 (هللاްބދުޢަ ވާއީ ،ރައީސްނައިުބ  މަޖިލީުހގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާާޚއްޞަ  ަގއި ބާްއާވން ބޭރުއުރުދަެގ ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު 19

 (ދުވަސް ހޯމަ) 2019 ޕްޓެްނަބރުސެ 30

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىل عو هللا لوسر ىعل الموالس  ة الوالص   حيم، الحمد هللحمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން. ސަލާމުގައި ތިއްބެީވ  28ހާޒިރުެވަވަޑިއެގން ތިއްބެީވ ޖަލްސާއަށް  ަވުގތުމިމަޖިލިސް ފެށުނީ. 

ޒިުރެވަވޑަިއެގން ހާމެންބަަރކު ނެތް. ރުފުޅެއްަގއި ެއއްެވްސ ިއއްޒަތްތެރި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ރަސްމީ ދަތު 10

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  32ތިއްބެީވ 

 

 ންކުރުން ޖެންޑާ އިޢުލާއެ .3

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . 3/ޚޞ/2019އޖ/؛ އެޖެންޑާ ނަންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ން ހުށަހަޅާފައިާވ މިއަދު އެޖެންޑާަގއި މިއޮތީ ެއންމެ މަސައްކަތެއް. އެއީ ަސލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ

ރިޕޯޓް. ކޮިމޓީ ރިޕޯޓަށް އަުޅަގނޑުމެްނ  ން ނިންމެިވއިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު ކޮމިޓީޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަށް 

ަގއި  11:05އެކު ައޅުަގނޑުމެން ޯވޓަށް ދާނަން. ލަފާކުރެެވނީ ބަހުސް ނިމުމާހު ހަމަ ކުރުމަށްފަަގޑިއިރު ބަހުސް 1

ހަމައަށް ދާނަން ކަމަށް. އެައށްފަހު މިއަދުެގ މަސަްއކަތް  އި އަުޅަގނޑުމެން ޯވޓަކާ  އެެހންީވމަ އެންމެ ލަސްެވެގން ެވސް

 ޖަލްސާެގ މަސައްކަތް އޭރުން އެ ނިމުނީ. ޞައް އެ ނިމުނީ. ރަްއޔިތުންެގ މަިޖލީހުެގ ދައުރުން ބޭުރގައި ާބްއާވ މި ޚާ

މަތާއި ޚާރިޖީ އުމީ ސަލާޤަޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގޫނނަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ިބލު  2015/32ާގނޫނު ނަންބަރު 

ަނާވނެ އިޞްލާޙެއް ލިބިފައިޭވ. އެނިގަވަޑއިަގން 9ރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓް. މި ބިލަށް ން ދިުގޅުންތަުކެގ ކޮމިޓީ

ކުރުމަށް  ަގާވއިދުެގ ދަށުން ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅާނީ ޯވޓު ަގީޑގައި ބަހުްސއަށްފަހު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސް އުއަ

 5މިނެާޓއި  5ރީ ޕާޓީއަށް ހޫޖުމް .ސިކުންތު 7މިނެޓާއި  36ިޑއިރު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ަގ 1ކަނޑައެޅިަފިއަވނީ ޖުމްލަ 

 3. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް ސިކުންތު 3މިނެޓާއި  4. ޕީ.ެއން.ސީއަށް ންތުސިކު 5މިނެޓާއި  5އަށް ޕީ.ޕީ.އެމް .ސިކުންތު

 ިސކުންތު  52ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  ނުަގންނަާވ ކޮންމެ. ަވިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތެވަވޑައި ސިކުންތު 32މިނެޓާއި 

 ލިބިަވޑަިއަގންަނާވނެ. 

 

 ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީ  .5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އްރިރު މަރަދޫ ދާއިރާެގ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީެގ މުޤަމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެްއާވނީ 

 ހަޅުއްަވއިދެްއުވން އެދެން. . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ހުށަތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްޒަތްއިއް 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާ

އަްށ އިޞްާލޙު ެގނައުމަްށ ސަރުކާރުްނ  2015/32ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ާގނޫނު ނަންބަރު 

ކޮމިޓީައށް  އި ބެހޭސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކާއުމީ ޤަ ނެ މަޖިލީހުން އެ ރިޕޯޓް، ބިލު ބަލައިަގޅުއްާވ މި ހުށަހަ

ަވނީ ދިރާސާކޮށްފަިއ. އާދެ!  މައްސަލަ މި ާދއިރާެއއްަގއި ަމޝްަވރާކޮްށެގން ބާްއާވ ަވރަށް ފުޅާޖަލްސާ 9ފޮނުއްުވމުން 

 ކުރި ކުރުމުގައި އާއްމުންެގ ޚިޔާލަށް ެވސް ހުޅުުވނު. ބައެއް ާއއްމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުންތަކާއިމި ދިރާސާ

ރޮސެިކއުޓަރ ޕް ،ާއއިރިވސްސް ސަ ްވްސ ޕޮލިީކ މޯލްޑިޚިޔާލުފުޅުތަކާިއ ލިބުނުކަްނ ފާހަަގކުރަން. ހަމަެއއާއެ 

ބެހޭ   ޖެނެރަލްެގ ބޭފުޅުންނާއި އަދި މިނޫން ެވސް ކަމާ ރނީއެޓަ، ަކއުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްެގ ބޭފުޅުންނާއި ،އާއިޖެނެރަލް

 ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް ދެއްިވ ފައި. މިާވދައްަވނީ ހޯ ންޓީޓުންެގ އޮޕީނިއަން ކޮމިރމުއައްސަސާަތކާއި ެއކްސްޕަ
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ބޫލުކުރެުވނީ  މިއީ ކޮންމެހެން ެވސް މިހާރުން މިހާރަށް  ޤަތަކުެގ މަްއޗަށް ރިޢާަޔތްކުރާއިރު ކޮމިީޓއަށް ޚިޔާލު

ބިލަްށ  ސް މިއަށްޮކޅެއް ެވެއކު މަޖިލިސްެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންފާސްކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް. ހަމައެއާ

ހުރިހާ   ނެރިޢާޔަްތކޮށް މި ބިލުގައި ހިމެނެންޖެހޭ ސްެވ ޙުތަކުެގ ަމްއޗަށްއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްިވ. އެ ުހށަހެޅުނު އިޞްލާ

ދާއިާރއެްއަގއި ފުޅާ ަވރަށް އި އިޞްލާޙުތަކެްއ ހިމަނާފައިާވކަން ެވސް އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކުރަން. ކޮމިީޓަގ

ތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ުގތު ހޭދަކޮށްެގން މި ބިލު މިހިސާބަށް ެގނެިވފައި މިއޮިގނަ ވަ  ަވރަށް ،ކުރުމަށްފަހުމަޝްަވރާ

މަޝްަވރާކޮށްފައި މި މެން ިއޞްލާޙުތަކަކީ ެވސް ައޅުަގނޑު އެ ދެ! ޙެއް އޮތް ާވހަކަ. އާއިޞްލާ 9ިވދާޅުެވއްޖެ ދެންމެ 

 އެއީ މާބޮޑު އިޞްލާޙުތަކެއް މި  ހުރި އިޞްލާޙުތައް. ކަމަށް ނިންމާފައިބިލަށް ެގނައުމުން އެއްެވސް މައްސަލަެއއް ނެތް

 )ށ( ސުކުން ޢިމްލާ ބާރާތްތައް ފުރިހަމަކޮށްލުމާއިޢިއެްއެވސް ބަދަލެއް އަންނަ ކަމެއް ނޫން.  ރަްކޗަރއަށްބިލުެގ ސްޓް

 ންއެ އިޞްލާޙުތަކާިއއެކު  ކޮމިޓީ، ކުށްތައް ކަނޑާލުން ކަހަލަ ަކންތައްތައް ޭއެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައިަވނީ. އެހެންކަމުން

ރާއްޖޭެގ ިމަވުގުތެގ ސަލާމަތީ  ،ޒަތްތެރި ރައީސް  ަމއްސަލަެއއް ނޫން. އިއް ބިލު ފާްސކުުރމަކީ އެްއެވސް ދެކޭޮގުތގައި މި

ކޮށް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ޞަ ލަތަށް ބަލާއިރު ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކުެގ އަލީަގއި ޚާއްޙާކަންކަން ހުރި 

 ދެއްިވ މަޢުލޫމާތާއި، އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިުއރިޓީންސެންޓަރުެގ ބޭފުޅުންނާއި، މިނިސްޓްރީ 

ތަޖުރިބާކާރުންެގ ނޫން ެވސް ބެހޭ މި ތަކުެގ އަލީަގއި އަދި ކަމާރިވްސއިން ދެއްިވ މަޢުލޫމާތުސަމޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް 

ކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް. އާދެ! ހިނދަށް ފާސްހިނދުން މިބޫލުކުރެޭވ މި ބިލަީކ މިޤަމަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ކޮމިޓީައށް 

ހުރިހާ ޖަލްސާތަކަށް ިގނަ  ފިަޔަވއި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ ތެެރއިން އެންމެ ބޭފުޅަކު ިއ ސާ ާބއްވަ ޖަލް 9ކޮމިޓީެގ 

ކުރުމުގައި ކޮމިީޓެގ އިްއޒަތްތެިރ ކަްނ ެވސް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުަރން. އަދި މި ބިލު ދިރާސާޒިރުެވަވޑަިއަގތްހާބޭފުޅުން 

ޭބފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަަވމުން މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން.   އި އެމަށް ޓަކަބަރުން އަޅުަގނޑަށް ދެްއިވ އެއްބާރުލުމެން

މައްސަލަ ނިންމުމަށް. ބޭފުޅުން އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަްށ މި  އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ތި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް  ތެިރ ިއއްޒަތްމަށް ެއދިަވަޑއިަގންަނާވ ކުެދއްފުޅު ބަހުސްއަށް މި ހުޅުާވލަނީ. ާވހަކަ

 ޖާބިރު.هللا އެދިަވޑަިއެގންނެުވން އެދެން. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ޑު ތަންކޮޅެއް ދިުގކޮށް ާވ ެވސް ނުލެޭވނެ ކަމަށް އަޅުަގނސިކުންުތެގ ތެރޭގައި ނޭ 50އެންމެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ބޭފުޅުންެގ މިނެޓްކޮޅު  އެ އް ނުކުރޭޟެއެއްެވސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާހުރި އިންޑިޕެންެޑންޓްކޮށް  ނޭާވލާ އުޅެނީ.
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ްއ ނުކުޭރ ޟެ. ެއއްެވްސ ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާފުރުޞަތުަވންޏާ ެއއްެޗއް ދަންނަާވުލމުެގ  އަޅުަގނޑަށް ދެްއވައިފި ކަމަށް

ޓެރަރިޒަމް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މަނާކުރުމުެގ  ،ނޫންތޯ. އެހެންީވމަ، އަޅުަގނޑު ކުރިޔަށް ެގންދަންތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނަަވން. އަދި މަރުޙަބާ ދަން ކުރަންކުރާ މަސައްކަތަށް ތަޢުރީފްމަޖިލީހުން މި ާގނޫނު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަްނ މި

 ކަެމއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން ތާއީދެއް ނުކުރާނަން. ންނާނެ. ރާއްޖެއަށް ެގއްލުންާވ އެްއެވސްއަޅުަގނޑުެގ ޯވޓު އެކަުމގައި އޮ 

މިކުރާ މަސައްކަތުަގއި އަުޅަގނޑު ފަހަތަށް ޓަކައި އަދި އިންިޑއަން އޯޝަންެގ ހަމަޖެހުމާއި، ދުނިޔޭެގ ހަމަޖެހުމަށް 

 . އެހެންީވމަ،ަވަޑިއެގން ުއޅުްއާވ ތުމިަވުގަގިއ މީ ޗީފް ދިެވހިރާއްޖޭރެގ އައާ އަދި ިއންޑިޖެހިެގން ނުާވނެ. 

އުމުތަކުން ބަހައްާޓ ޤައިންނާއި އަަވށްޓެރި އާ އަދި ރާއްޭޖެގ ކަންަކމުގައި އިްނޑިއެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަަވން. 

 ބަޔަކު އި ަމންފާ އޮންނަ ޮގތަށްއާރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އެހީތެރިކަމުެގ ތެރޭަގއި ޓެރަިރޒަމް ާގނޫނުެގ ދަށުން ދިެވހި 

މިއަދު މި ާގނޫނު ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ޯވޓު މިދެނީ ެވެގން މެނުީވ ެއފަދަ ކަމެއް ކޮށްެގން ނުާވނެ. އަިއޑެންޓިފައި 

ތިބި ރައީސުންނަކަށް ައޅުަގނޑު އި ެވސް ކުރީގަ  ަގއިމުކޮށްަފއި. ހަމަރާއްޖޭެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އިތުބާރު

އްދައެއް ނެތި ޙުމަޖިލީހުެގ  ދެނީ. އަދި މި  މި ޯވޓު މި ވެ ކުރާތީއީސްއަށް އިތުބާރު އް ނުކުރަން. މިހާރުެގ ރައިތުބާރެ

ޮހާވ އަިދ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ  ކޮްށެގން ރައީްސއަކު މިއަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް ، ނޫނިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންަނ ތޯ. ޯއކޭ. ރައީ ެދނީ ކީއްކުރަން ށް މިކޮންމެ ފަހަރަކު ބާރުތައް އިތުރަބާރު ނެތިެގން 

 ްއޔާ އެ ލާރި ނުދީ ހުރެއްޖެ ހެއްެކއް ނެތޭ ކިަޔއިެގން އެ  އެ ަވންޏާ  މީހަކު ެވްސ މީހަކު އަތުން ާލރި ނަގައިިފ ކަމަށް

މިހާރު  ލާ ރައްކާެވއްޖެކުރުން. ރައީސް މައުޫމން ފިއްސަލަ ބެލޭނެ. އެއަށް ކިޔާނީ ޓެކުމާއި، ފޭރުމާއި، ަވއްކަންމަ

ރަކާެތއް. ޙަެއއީ ޓެރަރިޒަްމެގ ކުރުން. . ެއެވސް ޓެކުާމއި، ފޭރުމާއި، ަވއްކަންންެވެގނުާވން ޒިރުހާއޮފީހަށް ފުލުސް 

، ލާިރ ފޭރިަގނެެގްނ ެވިރކަމަށް ެގެނުވނީމާ އެމީހާއަްށ މަކަރާއި  ކޮށްެގން މީހަކު ލާރި ހޯދީމަ އެނުލާހިކު ބުރަ މަސައްކަތް 

. މިއަދު ާގނޫނު ފާސްީވމަ  ތާކިޔަނީ ޓެރަރިޒަމް. އެބައި މި ާގނޫނުގައި އިންނާނެ އެއަށްކާދީ ދޯ ފައިދާލަތް ހަޙީ

 އަދި ިވޔަފާރިެވރިންެގ ތެެރއިން އެ، ށް އަންނާނެ ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ޕަރޭޝަނައޮ

ަގިއ ނ. އެމީހުން ެވްސ މިތާންއި، ފޭރުލާރިން އަޅުަގނޑު ދިން ލާިރ ނަާގފައި ެއއަށް ެވސް މަަކރު. ެއެވސް ެޓކުމާ

ނެގންީވ މީހަުކ އަތުން ލާރި ފޭރިެގންަފިއ މަޖިލީހުގައި. މިައދު ރާއްޖޭެގ ެވރިކަުމގައި ތިިބ މީހުންނަށް އެ އެބަތިބި މި

 ހެކި އޮންނާނެ އެމީހާ އަތުަގއި.  ،ފަހުން ހެއްކެއް ނެތޭ ބުނެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޣަފޫރު މޫސާ.ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލް އިހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ޣަފޫރު މޫސާ ާވހަކަދެއްެކުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް
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އި ބެހޭ ާގޫނނަށް ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާުޙތަކަކީ ހެޔޮ ބަދަލަކަށް ޓަަކއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓެރަރިޒަމާ

ކުރަން އެބަޖެހޭ.   މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް މިކަން ޞްލާޙުތައް ހަމަ ީވހާ އަަވހަކަށް މިހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙުތަެކއް. މި އި

ހޭނެ ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުެގ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން ާގނޫނުތަކަށް ެވސް ބޫލުކުރަންޖެޤައަޅުަގނޑުމެން 

ބިރުެވިރކަމަީކ  ޖޭެގ ިގނަ ރައްިޔތުންެގ ެވސްމި މަޖިލީހުެގ ެވސް އަދި ރާއް ،ެގންނަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަެވސްބަދަލު

ނު ބޭނުންކޮްށެގން ރަްއޔިތުންނަށް ދީފާނެ ލަތް ހިންާގ ފަރާތުން ުނަވތަ ސަުރކާރު ހިންާގ ފަރާތުން މި ާގނޫއުދަ

ޔަީއކީ ހިނާގދި  ަގިއ ކަންޚުއުމުެގ ތާރީ ޤަމި، ދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަެވސްޢަދަބަކަށް ޓަކައި. ޙައްުޤާވ ަފރާތަށް ޢަ

 ކަމަކީހަމަ ންާވނެ ޤީދަބު ދިން ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ޔަޢަާގނޫނު ބޭނުންކޮށްެގން  ،އެޮގަތކަށް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް

ިމ  ،ކަމުންކުރާކަށް ނޫންކަން. އެހެންމަލުޙަންރައްޔިތުން ތިބީީކއެްއ ާގނޫނުްނ ބޭރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ އަނިޔާއަްށ ތަ

އަިދ  ކުރާ ެއއްެވސް ފަރާތަކުންނާކުރަން ރާްއޖޭެގ ާގނޫނު ތަންފީޛުޅުަގނޑު އުއްމީދުާގނޫނު ުވޖޫދަށް އައުމުން އަ 

ކުން މި ާގނޫނު ބޭުނންކޮށްެގން ރަްއޔިތުންނަށް ނުޙައްޤު އަނިާޔއެއް ދިނުމުެގ ތަޙުޤީޤީ އެްއެވސް މުއަްއަސސާއަ

ދޭތެރޭަގއި  ކަމަށް ެވސް އެ ބޭފުޅުންނާއެ ނަމަމަލެއް ހިންގައިފިޢަމަލެއް ނުހިންާގނެ ކަމަށް. އަދި އެފަދަ ޢައެްއެވސް 

 ަވރަށް ބޮޑަށް ހުޅުިވފަ. ދުނިޔެދުނިޔެއަށް އަުދ ރާއްޖެ މިަވނީ ބޫލުކުރަނީ. މިޤައެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ފިޔަަވޅު

ޢަމަލުތައް  ކަހަލަ . އެހެންކަމުން، ތަފާތު އެކި ޙާލަތްތަކުގައި އެކިއްޖެ ެވސް ހިނަގމުންދަނީރާހިނަގމުންދާ އުސޫލުން 

އުމެްއަގއި ޤަުމަގިއ އުޅުމަކީ ކޮންމެ އުޤަކުރާ ަބޔަކު ަމސައްކަތް ެމްއެގ ތެރެއަށް ެގންދިއުމަށްކައުމު ބިރުެވރިޤަހިންގައި 

އުމުަގއި އަމާން ެވއްެޓއް ގާއިމުކުރުމަށް ަޓކައި މިއަދު ޤަމި  ، ކަމެއް. އެހެންކަމުންެވސް ހަމަ ހިނަގމުން އަްނނަ

ތުންެގ ހިތުން ާގނޫނު. މި ާގނޫނު އައުމުން ރައްޔި ެގރިޒަމްއެއް ާގނޫަނކީ ޓެރަާވ ެވފައި  މުހިއްމު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ

 ެމދު އަުޅަގނޑުމެން ޝަްއކެއް އިކަމާ މުާވނެއިޓެއް ގާ ފިލަިއ ރައްޔިުތންނަށް މިހާރަށްުވރެން އަމާން ެވއް  ބިރުެވރިކަން

 ަޞތަށް.ދެްއިވ ފުރު، ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ޝުކުރިްއޔާނުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝަހީމް.މެންބަރު ޙުސައިން އިްއޒަތްތެރި ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ

ނަށް އިޞްލާުޙ ނޫާގެގ ރިޒަމް މަނާކުރުމު، ޓެރ2015/32ަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

ކުރުމަށް ބިލު ފުރިހަމައިޞްލާޙުތަކެއް  ަވރަށް ފުރިހަމަ ންއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ  ެގނައުމަށް ހުށަހެޅުނު ބިލަށް މި

هللا އަދާކުރަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި ބިލު  އެންމެ މެންބަރުން ޝުކުރުެއ ކޮމިޓީެގ ޓަކައި ެގނެސްދެްއާވފަިއާވތީ 

ޭޖެގ ދިެވހިރާއް ފާސްކޮށްދެއްާވެނ ސަރުކާރަށް. އޭެގ މާނައަކީ  މިއަދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުެގ  މިއިރާދަފުޅުން 
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ހައްދުފަހަނައަޅާަފއިާވ ޕާކިސްތާނުެގ ކަރާޗީ ލޯިރ ، ޚުންނާއިއިޝެ ކަނޑާ  ރައްޔިތުންނަށް ހައްދުފަހަނައަާޅފައިާވ ަވދު

ބިރުެވިރކަން އުފެދޭ ޮގތަށް ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  ހުނެްގ ހިތްތަކުގައިއްޭޖެގ މީއިެގން ރާޅަދުއްާވ މީހުން އަޅާ ފާޑު ހެދުން އަ

މިންތައް ބުނެދޭ  އިތަކާންދިނުމަށް ޓަކައި އެ މީހުންެގ އި އުޅުނަ އުޅޭ މީހުންނަށް ހަމަޖެހިެގން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން

ދާއިްނ ަވނަ ާމއް 115ނޫނުއަާސސީެގ ޤާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި .ބިލެއްެގ ޮގުތަގިއ އަުޅަގނުޑ މި ބިލު ސިފަކުރަން

އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެތަެކއް ބާރުތަކެްއ ދީފައިޭވ. މިރާއްޖޭެގ މިނިސްޓްރީތަަކްށ 

ތިޔާރުެގ ދަށުން މިެވިނ  ސަރުކާރުެގ މިނިސްޓްރީތަކަށް ުވޒާރާަތކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލިބިަވަޑިއެގން އިޚް 

ޑު ނަުގލަްށ ހިފާލައިެގން ތިބުން އެއީ ނ ކަމަށް އަންާގ ކަންކަމުގައި ބޮނެގައި މިެވނި ކަެމއް ާވންޖެހޭޑޭޓެއް 

އަލިފާނުެގ  ،ބޮޑެތި ކާިރސާތައް ހިނާގ ނޫން. އްއަޅުަގނޑުމެން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބަލައިަގންނާނެ ކަމެ

ކުންފުނިތައް ރ ކާރުެގ މެަގސަރު އި މީހުން މަުގމަތިިވއިރުގަ ެއއްހާ  400ދިސާތައް ހިނގައި އެަތއް ަތނެއްަގއި ރޯެވ ޙާ

 މަސް ދުަވސް 2ުދަވސްެވެގންދަނީ އަދި ތަން ސާފުކޮްށ ނުނިމޭ.  15އަތްޖަހަން.  ތިބީ ބަލަން. ބައެއް މީހުން ތިބީ

އެ އެކަން ނުަވންޏާ  އެކަން ާވންޖެހޭ. މަތެރޭގައި ުގދަންތައް މާލެއިން ބޭރުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިވދާޅުީވ

ހެޔޮަވރު ބޯހިާޔަވހިކަމެްއ . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ބެހޭ މީހުން ޮގސް ތިބެންީވ ޭގގައި ކަމެއް ނެތް. ކަމާ ތަންތާ ތިބޭނެ

 ެއކަން ހިނަގންޖެހޭ. އެކަން ނުކުރެޭވ މިނިސްޓަރު ެވސް ދާންީވ ެގއަށް. މަދެއްަވން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ިވދާޅުީވ

އްޔާ ެގއަށް ޓީތަކާ އެުކގައި ކޯލިަޝން ހަދައިެގން ސަރުކާުރގައި. ނުާވކަމަށް ެވއްޖެއުޅެނީ ތަފާތު ޕާ އަޅުަގނޑުމެން މި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ކަންކަން ނުާވކަން ދައްކަްނ  އިަވަޑއިަގންަނަވންީވ. ާވންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަުރކާރާ 

 އާއި،ބަލަން މި މަޖިލީހުން ނުތިބޭނެ. މި މަޖިލީހުެގ ރައީސް އެކަންމެއް ނެތް. އެްއެވސް ުވޒާރާައކުން އުޅުްއާވނެ ކަ

 މަސައްކަތް  ރިން ކުރާ އެހެން ޕާޓީތަުކެގ ެވ އްސަންޖަ އި އާ ޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އް އި ރާއާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސް 

ފުރުން. އަޅުަގނޑުމެން  ފަޔަށް ފެން ނެއްމިކަން ކުރެޭވެނ ކަމަށް ހިތާ އުޅޭ އުޅުމަކީ އެއީ ހަމަ ސީދާ ފޫ. ީވހުއްޓާލަން

އެމް.ޑީ.ީޕެގ ، މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާއި ޞާއްޙިއިން އި މެންބަރުން ތިބިއިރުގައި ދީފަ 19ތެދުެވ 

ފަސް ،ބަދަލުގައި ހަތަރުމެންަބރުންެގ  19ައރުަވންޖެހިދާނެއޭ.   މެންބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާލުކައުންސި

 ށް މަޝްަވރާ އަކުަރން ރައީސްރޙިއްޞާ އަޅުަގނޑުމެން ރީކޮންސިޑައޮތް ދީފައި  ީވމާ ސަރުކާރުގައިމެންބަރުންނަށް

ާރއްޖޭެގ އާއި މި އެމް.ީޑ.ޕީެގ ރައީސް ، އިއާ އެރުިވދާނެ. އެހެްނީވމާ، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ރައީސް

ެގ ެވިރޔަކު ކުާރ މަސަްއކަތް ހަމަ ީޓއެއް ހުރި ޕާ ން އެްއެވސް އެންމެ ޕޯިޑއަމެއްޖަްއސައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ 

ޕޯިޑއަމް މުޅި ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ  ިގނަ ކަްށުވރެއަ 189މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލަން އަޅުަގނޑު ޮގާވލަން. އެމް.ޑީ.ީޕެގ 

ހި އެްއޗެނެ ޮގޭވ ށްއަނަާވނެ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސްހި މާ ިގން ޮގޭވނެ ެއްއޗެއިރަށެއްަގއި ހުންނާނެ. އެހެންީވމާ، އެމް.ޑީ.ޕީ

ހި މާ ިގނަާވނެ. ައޅުަގނޑުމެން ބަލަން ތިބޭކަށް ށް ޮގޭވނެ އެއްޗެއަިގނަާވނެ. މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މާ

ކަީށެގންނުާވ ައކީ ެއއީ އެޞާއްޙި އޮތް އި ސަރުކާރުން ދީފަ. ނޫން މި ތިބެނީ އްނެތްހަމަޖެހިެގއަޅުަގނޑުމެން ހި.ނެތިން 
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ިއއްޒަތްތެިރ  މިއަށް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އް. އަޅުަގނޑުމެން މިރާއްޖޭގެ އެޙިއްޞާ ބޮޑު އަދަދެްއެގ 

ނެ. ންޖެހިދާަވއަރު މަޖިލީހުެގ އެމް.ޑީ.ީޕެގ މެންބަރުންނާއި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ެނޝަނަލް ކައުންސިުލެގ މެްނބަރުން ލަފާ

އި ބިލެއް ހަދާފަޑު ދަންނަަވން. ެޓރަރިޒަމްެގ އިުމގައި ހުންނަާވޭށ އަޅުަގނ ފަހަތަށް ޖެހިަވޑައިެގންމާ، އެހެންީވ

އަޅުަގނޑުމެން މި ދޫކޮށްލަނީ ރާއްޖޭެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު ޮއެވެގން. ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ 

މި ބިލު  ށް ެވސް ބަލާފައި އަުޅަގނޑުމެންކަކުން ކޮށްފާނެ ކަމައިތުބާރު އޮެވެގން. ައޅުަގނޑުމެން އައިސްދާނެ ސަރުކާރަ

 އިައއިސިްސެގ ލޯޯގތަކާ ، އިތަކާރދިެވހިރާއްޖޭެގ ފުލުހުންނަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ިގނަ އައިސިްސެގ ބެނަ. ދޫކޮށްލަނީ

އް ނުހުންނާނެ. ެއ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަްނ އެބަޖެހޭ އެ މީހުންެގ އެ ިވސްނުމެ. ހަދައި މަުގމަތީަގއި ހިނިގ މީހުން

ންޖެހޭ. އަުޅަގނުޑމެން މި ދެކެނީ ފުލުހުންނަކީ  ޅެއެ ރުީވ. އެ ބަޔަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަަވޅުމީހުންނަށް ކޮން ބައެއްތޯ އެަކން ކު

ފަޚުރުެވރި ދިެވހިން ޙިމާޔަތްކުރާނެ ބައެްއެގ ޮގތުަގއި. އަުޅަގނޑުމެްނ ފުލުހުންނަށް އިތުބާރުކޮށް  ،ޝަރަފުެވރި

ދަޢުވާއެއް ނުކުރާނެކަމުެގ  ނުޙައްޤުސް ެވ ޖެނެރަލް  ރށް މި ބިލު މި ދޫކޮށްލަނީ. ޕްރޮސެކިއުޓަފުލުހުންެގ މައްޗަ

މި ބިލު މި ދޫކޮށްލަނީ.  ިރކަން ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށް ދެިކ ައޅުަގނުޑމެންތެޕްރޮފެޝަނަލްކަން ހިފަހައްޓާނެކަމުެގ ނަޒާޙަތް

ުރކާރަށް ޙިމާޔަތްކުރާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަެވސް ަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން ކޮންމެ ޙާލެއް 

ެދްއިވ  ،ުގަނއަށް ަމއްަޗށް ހިނގައްޖެ. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 1000އޮތް އިތުބާުރ ައޅުަގނުޑ ިމއަދު 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަރަދޫ 

 

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާެގމަރަދޫ 

ދިއުމުެގ  ން ކުިރއަށްއިެގއަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއް ާވހަކަ ދަންނަާވލާަނން ފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑެގ ާވަހކަ

ތަރުތީުބ  މީަގއި ެއއީ .ެއއީ ކޮމިޓީން ނިންެމިވ ޮގތުެގ މައްޗަްށ ެއއް ާވހަކަ ައޅުަގނުޑ ނުދަންނަާވލާ އޮތީމާ .ކުރިން

ަވނީިވްއޔާ ެއކަން އިދާރީ ކަަމށް  ޮގތަކަށް އޮންނަނޫން ނޫން އެ އަރިމަތީ ސުރުޚީެއއް މި އޮންނަންާވ ތަން ނަންބަރެއް

ާވހަކަ ދަންނަާވލުމަށްފަހު  ިމ ން ަވނީ ފާސްކުރައްާވފައި. އެ އިޚުތިޔާރު ދިނުމަށް ކޮމިޓީ  ކޮށްލެްއުވމަށްޅުން ރަނަގޮގތު

 ...ދާނަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްެގން ުކރިއަށްއި ާވހަަކއަ އަޅުަގނޑުެގ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި ކާިށދޫ ދާއިރާެގ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ރާއްޖޭެގ  ނުއަސާސީަގއި ދުަވހަކު ެވސް ނެތްކަމެއް ހަދައިެގން މިއުޅެނީ ކީްއެވެގންތޯސް، މި ޤާނޫއީއިްއޒަތްތެރި ރަ

ރާއްޖޭެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ންޓެއް އޮތީކޮންތާކުތޯ ކޯިލޝަން އެްގރިމަ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަްނނަާވލާނަން

ޮއތްކަމަށް ހަދައިެގން މުޅިްނ  އް ކޯލިޝަން ެއްގރިމަންޓެތްއެބަޖެހޭ މި މަޖިލީހަށް ސާފުކޮށް ިވދާުޅެވދެްއަވން. ނެ

ނަގިއެގން މިއުޅެނީ މިހާރު މި ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚިލާފަށް ސަރުކާރުން ބަހާލައިެގން ަބިއ އަަޅއިެގން ސަުރކާރު ނުހި

  ންނު ނެށް ެވސް އެހާ ބައިަވރު. ދެން މިކަމެއް ނުާވބައިަވރު، ދެން މައުމޫނަ  ރީ ޕާޓީއަށް ެވސް އެހާހޫޖުމް

. ރަނަގޅަކަެށއް. އެހެންީވަމ، ނެތް ކޯލިޝަނެއް އަުޅަގނޑުމެްނ ޯވޓު ދިނީ ރައީސް އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއަށް

ނޫނިްއޔާ ިމ އެހެން .ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރަންކުލިޝަން ނެތްަކމަށް މިއަދު އިޢުލާނުކޯ އެހެންީވމަ،

ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ . ކާުކ ހަދައިެގން ުއޅޭ ކޯލިޝަނެއްތޯ .ޖެހޭ ކޮބައިތޯ އެ ކޯލިޝަނަކީބަމަޖިލީހަށް އައިސް ިވދާުޅަވްނ އެ

ެގން އިޤައުމަ ރަށްބާ ބާރަށް ބާރަށް، ދު. ސާބަހޭ މަނިކުފާނުޕީ.ޖީ ްގރޫޕުެގ ލީޑަރަށް އަޅުަގނޑު ސެލިއުޓް ނަަގން މިއަ

 ންޓް ތޯ ކޯލިޝަން އެްގރިމަާގނޫނެއްެގ ދަށުން ކޮން. މި މަޖިލީހަށް އައިސް ަރއީސް ިވދާުޅަވން ެއބަޖެހޭ ނީދާކުރިއަށް

 ހަދާފައި އޮތީ. ނޯންނާނެ ހަދާފަކާެއއް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަރަދޫ ދާއިރާެގ ބެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަކަްށ ބަލައިަގނެޭވނެ އެްއެވސް ޮގތެއް ނެތް.  މާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާ

 ިދއުން އެދެން. ން ކުރިއަށްެގއިާވހަކަފުޅަމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މަލުކުރެެވމުން މިދާ ާގނޫނު ޢައާދެ! ެއއަށްފަހު އަުޅަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޔަޤީންކޮށް އަުރަވން މިހާރު 

ާމ ރަނަގޅަށް މި ާގނޫނުަގިއ  ުވރެއޮތްޮގތަށް  ކުރެިވފައިަގިއ މިހާރު ޓެރަރިޒަމް މާނަ 2015/32ނަންބަރު 

ޮގތަްށ ސަރުކާރު ބޭނުންފުޅުީވމާ  ޅުން ތިޔަ ޖެހިލުންެވަވަޑއިަގންަނާވބޭފު ޔަތިެއޮގތުން  ކުެރިވފައި މިއޮތީ.އިޞްލާޙު

ޭވނެ. އް ޓެރަރިޒަމް މާނައެއް ނުކުރެ އްކޯޓުތަކުން ބޭނުންީވމާ މި ޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫނުަގިއ މިއޮތް ޮގތަކުންނެ ަވތަނު

މުޒާހަރާެއއްެގ ތެެރއިން ބަެއއް ކަހަލަ ސިޔާސީ މީހުން ސިޔާސީ ާވހަކަތައް ދެްއކީމަކާެއއް ނޫނިްއޔާ  ،އެހެންކަމުން

ކަމެއް ހިންީގމަކާެއއް މި ކުށްެވރިާވ ޮގތަކަެށއް ނޫން މި ާގނޫނުަގއި މިއޮތީކީެއއް. ަވަރށް ސާފުކޮށް ތިން ކަމެއް 

އުމުތަކުަގއި ޤަދުނިޔޭެގ ެއހެން ތަހުޒީބު  އިމަލަކަށް ނުާވނެ. އެހެންީވމަ، ކުރީގަ ޢަ ހިނގައިެގން ނޫނިއްޔާ ޓެރަިރޒަމްެގ

ފަދަ އަދި ނިއުޒިލެންޑް ާގނޫނުެގ މައްަޗށް ެވސް ރިޢާޔަތްކޮށް އިނިގރޭސިިވލާތް، ކެެނޑާ، ޮއސްްޓރޭލިޔާމޮޑެލް  ހުރި
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މިއޮތީ. އެ ާވހަކަ އަުޅަގނުޑ  ނަކުރެިވފައިމާމަްއޗަށް ެވސް ރިޢާޔަތްކޮްށެގން ޓެރަރިޒަމް  ތަކުެގތަންތަނުެގ ާގނޫނު

ަވރަށް ިގަނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވްސ އާއްމު ަރއްޔިތުްނ ެވްސ ނުއިރުަގއި ފާހަަގކުރަން. މި ާގނޫނު ހުަށހެޅު

 ސާީސަގިއ ާވޮގތެއް ެއއްެވްސ ފަރާތަކަށްެއކަްނ ެވސް ޤާނޫުނއަ. ަގޑިއިުރެގ ާވހަކަ އޮތީ 48ކުރިމަތިކުރި ުސާވލެއް 

ަގޑިއިރަށް ެވސް މި މައްސަލަ ބަދަލުކޮށްފައިާވ ާވހަކަ ެވސް  24ނުކުރާނެ ޮގތެްއެގ މަތިން އޮޅުމެއް ނެތްޮގތަށް ޝަްއކު

ްޓ ސައިރމެޭކނިޒަމެއް އަދި ޯއަވ ންގ ެވެގން ރިޕޯޓިއޮ ރުދައު ެވސް އެހެންމެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގދަންނަަވން. ހަމަ

ކަންބޮޑުުވން ިތ ހުންނެިވ ކަހަަލ ިތޔަ  ބޭފުޅުން ޔަތިއެހެންީވމާ، . އެބައޮތް ޝަނެއް ެވސް ީމަގިއ ހިމަނާފައިކްފަން

ކުރީގައި އޮތްޮގތަށް އޮެވެގން ާގނޫނު ނަންބަރު  ނުނިކުްނނާނެ. ކުމިހާރަ ެއއްމަސައްލަެއއް އިރާދަކުެރއްިވްއޔަކާ

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  ައދި. ނެާވަވަރށް ަވރަށް ބޮޑަްށ ހަނިކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ޮގުތގައި ބޭނުން ނާޖާިއޒު 2015/32

 ތި ޮގތަށް މި ކަންކަން ކަނޑައެޅިަފއި އޮތީ  ކަންކަން ބެއްލެޭވ ބުނާޮގތަށް އަދި އެ ،އެންމެ ފަހުެގ ބަސް ބުނެޭވޮގތަށް

 އޮތީ.ރުމާކުރެިވފައި މި ޝަން ބަރާބަރަށް އަދާކުެރޭވނެ ޮގތަށް ާގނޫނުަގިއ މިހާރު ފަކްބޭފުޅުންެގ ޯއަވރަސއިޓް ފަން 

ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެން ތި ހުރިހާ   މިޓީެގމި ކޮ ބޭފުޅުންނަށް ޔަޤީންކަން ދިެވދާނެ އަުޅަގނޑަށް ތި  ،ކަމުންންހެއެ

ދުނިޔޭެގ ، ދާއިރާެއއްަގއި ބެލިކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ކަންބޮޑުުވންތަކަށް ަވރަށް ފުޅާ 

ރަކާތްަތއް ެއްއ ދުަވހުން އަނެއް ދުަވހަށް ޙަެޓރަރިޒަމްެގ .ލަެއއް މައްސަދާބޮޑުަވމުންއުމެއްގައި ެވސް ަކންޤަހުރިހާ 

ހަމަ ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަުކެގ  ކަންބޮުޑުވން އިތުރުަވމުންދާ ދިއުމަކީ. ައުޅަގނޑުމެންެގ ާރއްޖޭަގއި ެވސް އެ

އުމުތަކުަގިއ ޤަ ބޭރު  ެގ އެަތްއ ބަޔަކުޖޭ ނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްރުތަުކަގިއ ޖެހެމުން އެބަދޭ. އެަވއި އޮ

ތިބި މީހުންެގ ތެރޭަގިއ  ފައިސް ތަންތަނަށް ޮގ ހަނުގރާމަެވރި ސަރަަޙއްދުތަަކށް ޮގސްފަިއާވކަްނ ެވްސ ފާހަަގކުެރޭވ. އެ

 ަގނޑުމެންެގއެބަތިބި. އެ މީހުން ައޅުއުފަްނިވ ކުަޑކުދިން ެވްސ  ަގއި ތަންތަނު ރާއްޖޭެގ މީހުންެގ ދަރިންނާިއ، އެ 

އެ  ؟ކިހިނެތްތޯ މަލުކުރާނީޢަދޭތެރޭގައި އެ މީހުންނާއި  .އެބަޖެހޭ ންޮގތުން ރާއްޖެއަށް ެގންނަ އޮތް ސީޤާނޫނުއަސާ

މަލުކުރެޭވ ޮގތުން އެއްޮގަތކަށް ެވސް އެ މީހުން ރާއްޖެ ެގނެސްެގްނ ޢަމީހުން ރީހެބިލިޓޭޓްކުރަން އެބަޖެހޭ. މިހާރު 

ނޫނިްއާޔ  ސީރިޔާެގ ަވލަށް ނީތޯ އެ މީހުން ދޫކޮށްލާ މެންނެތް. އަޅުަގނޑު އްކުރުމުެގ ެއއްެވްސ ފުރުޞަތެބިލިޓޭޓްރީހެ

ދިެވހި ަރއްޔިތުންނާިއ ދޭތެރޭަގިއ އެހެން އެކަމެްއ ނުކުރެޭވނެ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ، އަފްޣާނިސްތާނުެގ ޖަންަގއްޔަށް. ނޫން

 ެވސް އި ެގެނސް އެ މީހުން އަނެއްކާގަ ހުން ެގނެުވނު އެންމެ އަަވސް ފުރުޞަތެއް މަސްއޫިލއްޔަެތއް އެ މީ ސަރުކާރުެގ

އެ މީހުންނަށް  ،ކުރުންއެ މީހުން ރީހެބިލިޓޭޓް. ކުރުންމުޖުތަމަޢުއަށް ހަމަ ބޭނުންތެރި ދަރިންތަކަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް

ުގުތ ވަ ދިއުމުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މިއެހެންީވމަ، މި ާގނޫނު ފާސްެވެގން. ތަރުބިއްޔާތު ދިނުން، ބޭނުންާވ ތަޢުލީމާއި

ަޤއުމުެގ ރާއްޖެ ައއިސް މިމެންނަށް ެވްސ ންލަތްތަކުަގއި ތިބި އެޙާއެިކކަހަލަ  އިސަރަަޙއްދުތަކުގަ ކަހަލަ ތިބި ހުރިހާ އެކި

ެއކު ފާހަަގކުރަން. ދާކަން އަުޅަގނޑު އުފަލާުވމުެގ ފުުރޞަތު ފަހިެވެގންމުޖުތަމަޢުއަށް އަނެއްާކެވސް އެނބުރި ރުޖޫޢަ

 ެއއްޮގަތކަށް ެވްސ ކުށް އީށް ތާއީދުކުރެޭވ މި ާގނޫނު މިހާރު އޮތްޮގތަށް ފާސްކުރުން. މި ަވރަށްއަުޅަގނޑަ، އެހެންކަމުން
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ެގ ސަާލމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހެދޭ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން. ކުރާ މީހުން ޖަލަށް ލުމުެގ ފުރުޞަތު ދޭ ާގނޫނެއް ނޫންނު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  އީ މިޭވނީ. ކުރެމާޔަތްްއ ެވސް ޙިތަ ޤުންެގ ޙައްރަްއޔިތުޮއެވެގން ޤައުމު ާގނޫނެއް. ރާއްޭޖެގ 

 ރަްއޔިތުން ނެތް  .ޖެހޭނެ ކަމެއްލޮބުެވތި ރަްއޔިތުންެގ ިވސްނާަވޑަިއަގންނަަވން ާރއްޖޭެގ އެންމެހާަވރަށް ފުންކޮށް ދިެވހި

ކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަން ރިެވސް އޮންނާނީ އެހެންީވމަ، ރައްޔިތުންެގ ރަްއާކތެ ންާސނީ ޙައްޤު އިތޯއްތަނެއްަގއި ކިހިނެ

ރަކު އޮންނަ ދައުލަތް ހިންުގމުެގ އިސްެވރިންެގ ހުރި ހުރިހާ ފިޔަަވޅެއް ެއޅުމަކީ އޭކުރުަމކީ އެކަމަށް އެެޅންކަށަަވރު

ރ ޖެނެރަލް ކިުއޓަޕްރޮސެ، ސް ެވސްމި މަޖިލި . ނޫންއެއީ ކޮންމެހެން ސަރުކާރު އެކަންެޏއް .ކަމެއް ޗަށް އޮތްމައް

  ނެ ނޫން ެވސް މުައއްސަސާތަކުން ހަަމ ބަރާބަރަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ިސފައިން ެވސް އަދި މި ،ެވސް  ފުލުހުން ،ެވސް

ނީ. ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާނުކުެރެވ ެގަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ނުކުރެޭވ. މަސްއޫލިއްޔަެތއް

މާޔަތްކުރުން. ޤައުމުެގ ރައްޔިތުންެގ ަޙއްޤުތަްއ ޙި ދުސާ ކުރުން. ޤައުމުެގ ިއުގތިމާަޔތްޙިޤައުމުެގ ރަްއޔިތުންެގ 

ރަްއޔިތުންެގ ަޙއްުޤ  ެވނީމުހިންމު އެްއެވސް ކަމެއް ނޯންނާނެ. މި ާގނޫނުން ެވްސ މި ކޮްށދެ ކުރުމަށްުވރެމާޔަތްޙި

ނަށް އްޔިތުންރަސްުވމުން ރަށް ހަމަ އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިކަމުެގ ޔަޤީންކަން ފާަވއީ މާޔަތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިޙި

  ދާނެ ކަމެއް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޙަސަން ޢަފީފްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ިވލުފުށި ދާއިރާެގ 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ަޙސަން ޢަފީފްިވލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމަށް މްޓެރަިރޒަ 2015/32ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

ކުރާ ޮގުތެގ ންގައި ބަޔާމި ބިލު ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް . މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުަރން ފައިާވޅާސަރުކާރުން ހުށަހަ

ަގިއެގން ނައެކަނި މި ބަސް ބޭނުންކޮށެްގން ަވކި ޮގަތކަށް އެ މީހަކު ބޭނުން މާނައެއް ހަމައީ މި "ޓެރަރިޒަމް"މަތިން 

މި ބިލުގައި އެބަ ބުނޭ ކޮން ކަމެްއ .  މިއީދޭނެ ބިލެއް ނޫން ކުރުމަށް ޖާަގޓެރަރިޒަމުެގ ކުށްތަކަށް މީހުން ފްރޭމް

 މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮްށދީފައި އެބައޮތް. އެހެންީވމަ، ީސލުކޮށްަވރަށް ތަފް ަވނީމަލަކަށްޢަތޯ ޓެރަރިޒަމުެގ  ކުރީމައްކިހިނެ

ހާ މީެގ ކުރިން މާޒީގައި ކަން ހިނާގފައިާވ ޮގތަށް ދަުއލަތުެގ ެވރިަޔކަށް ހުންނަ މީ ނުޖެހޭ ށްާވކަޑުއަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮ

ން އުސޫލު ކަންތައް ކުރި  އެދައްކަިއެގން ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރު ށް،ފުލުހުންނަީވމާ ޒަމަށް ފްރޭމްކުރަންޓެރަރިކު ަވކި ބަޔަ 

ކަންތައްތައް ރަނަގޅުޮގުތގައި އެްއެވސް ކަެމއް  އަުޅަގނޑުމެން މި ،ސް އިްއޒަތްތެރި ރައީ .މިކަމެއް މިއަދަކު ނުކުެރޭވނެ

އެކު ާގނޫނަށް ކަމާަގނޑުމެްނެގ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަުކގައި ތިއްބަާވ ބޭފުޅުން ެވސް އިުޚލާޞްތެރިެގންދެޭވނީ ައޅު

ނިަވން ދި މިއަިވޔަސް ސިަފއިން ކަުމަގއި ،ިވޔަސް އެީއ ފުލުހުން ކަމުަގއި  .ތްތެރިކޮށް ހިތައިެގންރުމަޙު
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ިވޔަްސ އަިދ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީސް ފަނޑިޔާރުން ކަުމަގއި  ،ިވަޔސްމުއައްސަސާަތކުަގއި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުން ކަމުަގއި 

 ާގނޫނުގައި އެ  .ކަންތައްތައް ކޮށްދޭން އެކު ރައްޔިތުންނަށް މިމާއަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިޚުލާޞްތެރިކަ ިވަޔސްކަމުަގއި 

ކުީރަގއި ، ޖެހޭ އާދަތަކެްއ ާގއިމުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެބަޅުަގނޑުމެން ތައް ކުުރމަށް އައްބުނާ ޮގތަށް ކަންތަ 

 އިުރަގަގނޑުމެން އޭއަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަަވން މިއުޅޭ ާވހަކައަކީ އަޅު . މާޒީަގއި ކަން ހިނާގފައި މިއޮތީ މިއަށް

ރުަގިއ ެވެގން އޭދީެގން. އެހެން އެކަމަށް ެއއްބާރުލުންތީ ހަމައޮ ސް ެވސް އި މަޖިލިދިޔައިުރަގކަންތައްތަެކއް މި ހިނަގމުން

ކީ ެއޮގތަްށ ހަމަ ސަރުކާރުން ބޭނުންާވ ކަންަތއްތަްއ ެއޮގތަށް ދިަޔީއ. މިއަދު އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ އެ

ޓަަކިއ  ލާބައަށް އި މަންފާއާ ޮގތަށް ަރއްޔިތުްނެގއެއް  ަގާވިއދާ، ކޮންމެ ޮގތަކަްށ ދީލާލާ ޮގަތކަށް ނޫން. ާގނޫނާއި

ްވކޮށް ެވސް އެކްޓިޕްރޯދޭނަން. ައދި ސަުރކާރަށް އެއްބާރުލުންން. ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން ކުރާނަ ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ

ބިލުަގއި  މި، ންދާނަން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސްއަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަށް ެއހީުވމުެގ ޮގތުން ކަންތައްަތކެްއ ކުރިޔަށް ެގ

ފުލުހުން ކަންތައްތައް މި ޓަަކިއ.  އް ލާަފއި މިއޮތީ ެވްސ މި ދެންނެިވ ސަބަބަށްމެެމކޭނިޒަ ންގ ން މޮނިޓަރިމެއަޅުަގނޑު

ަތއް މަތުގައި ހަމަ ބޭނުން މީހަކު ެގންޮގސް ެއއީ ޓެރަިރޒަމޭ ކިަޔއިެގން ކަންތައްޙުޓެރަރިޒަމުެގ ތަޙުޤީޤު ުނަވަތ ތު

ލީހުން ެވސް ބެލޭނެ. އެއީ މި މަޖިލީހަށް އެބަޖެހޭ  ތައް ެވސް މި މަޖިއްލުހުން ކުރާ ކަންތަފު. ޮގަތކަށް ނޫން ކުރެޭވ

އޮތީ. މީހަކު ޓެރަރިޒަުމެގ  ސްަފއިތޯ މައްސަލަ ެގންޮގއްލުހުން ކިހިނެމަޖިލީހުން ބަލާނެ ފުމި ކުރަން. އެހެންީވމަ، ރިޕޯޓް

ހިނެތްތޯ ެވްސ މި ންާގފަިއ އޮތީ ކިހިއެ ހިނިގ ތަޙުޤީޤު ކޮށްފައި އޮތީ. ޢަމަލުމެދު ާއއިނަ މަތުގައި ެގންޮގސް އޭޙުތު

އެކު މި އާ އެހަމަ. މި ިބލު މިހާރު މިއޮތްޮގތަށް ާފސްކޮށްފިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބެލެން އެބައޮތް ިމއަދު

އެހެންީވމަ، . ެވސް މުއައްސަސާަތކުން ހަމަ އެ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަން އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް

ދެންނެިވ ޮގތަށް ރައްޔިތުންެގ ކަންބޮުޑުވންތަްއ  މިއޮތީ މިއި މެކޭނިޒަމެއް އަުޅަގނޑުމެން ލާފަ ލަ މޮނިޓަރިންގ ހަމިކަ

ިމ ެގ އޮތްޮގތަށް އޮތީމަ. އަުޅަގނުޑމެން މި މެކޭނިޒަމް ެގނެސްެގން ައޅުަގނޑުމެންކުރީަގއި ކަން ހިނާގަފއި 

މަލުކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ޢަެއްއޮގތަށް  އި ފުޅުން ެވސް ާގނޫނާމުއައްސަސާަތކުަގއި ިތއްބެިވ ބޭ

ދިޔަ ފުލުހުންނަށް  ށް ކަންބޮޑުެވެގންއަުޅަގނޑުެމން ބައެއް ބޭފުޅުން ަވރަ ،އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޭވނެެވސް ދަސްކޮށްދެ

، ބަޖެހޭ. އެހެންނަމަެވސް ދޭން އެ ތަނުގައި ޖެހޭދޭން ބާރު ދޭން ެއބަޖެހޭ. !އާދެ؟ ނީ ީކްއެވެގންތޯމިހާ ބޮޑު ބާރެއް މި ދެ

އެއްޮގތަށްތޯ ބަލަންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އެ  ފަހު އެ ބާރު ބޭނުންކުރަމުން ެގންދަނީ ާގނޫނާއެ ބާރު ދިނުމަށް

ކޮމިޝަްނ ހިއުމަން ރައިޓްސް ، ިވޔަސް ސް ކަމުގައިކަންތައްތައް ކުރިއަށް ެގންދަންޖެހޭނެ. އެއީ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލި

ކުިރއަށް ެގންޮގސް ތައް ިވޔަސް އެ ތަންތަނުން އެ ކަންްގރިޓީ ކޮމިޝަން ކަމުަގއިރނެޝަނަލް ިއންޓަ، ަޔސްިވކަމުަގއި 

މެދު ާގނޫނުގައި ބުނާ ފިޔަަވޅު ަވންޏާ އެ މީހަކާއި ކު މަސައްކަތްކޮށްފައި އޮތްކަމަށްޚިލާފަށް ފުލުހުންެގ އޮފިޝަލަ ާގނޫނާ

ނޑުމެން މި ބޭނުންާވ ސިސްޓަމް ނޫނީ ނިޒާމު ަވްނޏާ އަޅުަގ ދާ ކަމަށްންޔަަވުޅ އަޅަމުން ެގއެޮގތަށް ފި އެޅެންޖެހޭނެ. 

މި ކަންތައްަތއް މި ބިލު ައޅުަގނޑުމެްނ ، ރައީސް ކުރެްއިވއްޔާ. އިްއަޒތްތެރިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގއިމުކުރެޭވނެ އިރާދަ
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މާތު  ން ެގނެސް މަޢުލޫކުއެިކއެކި ފަރާްތތަ ުގޅުންހުރި ކުރަމުން ދިޔައިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާދިރާސާ

 ފިލުިވން. ކަންބޮުޑާވ ދަރަޖައަށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭަގއި ެވސް ކަންތައްަތކެއް އެބަހުރި. އެހެންީވަމ،އޮޅުން

ކޮންމެހެން މި ބިލު ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިެގން މި ބިލަށް 

ބަދަލު ، އޮތްޮގތަށް މި ބިލު ފަުރމާކުރެިވފައި ިމއޮތީ ޞްލާޙުތައް ެގނެސް މިހާރު މިއި ޖެހޭންމެހެން ެގންނަކޮން

ދިޔަ ކަމަީކ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނަީނ މެން ެއންމެ ކަންބޮޑުެވެގންއަުޅަގނޑު ،ެގނެިވަފއި މިއޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކޯޓު އަމުރަާކިއ ނުލައި ބަންދުކުރެިވފައި  އިއްދައާއި ނުލަޙު ެގ މީހަކު ފަނޑިޔާރުންެގ ކުރިމައްޗަށް ފަނޑިޔާރުން

 48ދިޔަ ންނަށް ފެނިެގންއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެމި ބިލު ފުރަތަމަ އައި  ،ަގޑިއިރަށޭ. ނަަމެވސް 24ބެހެއްޓޭނީ ިގަނެވެގްނ 

 ށް ޮގތަކަ އަސާސީ ަވކިަގިޑއިރު މީގައި ހިމަނާފައި އޮތްކަން. އަުޅަގނޑުމެން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެިވން ޤާނޫނު

ބިލެއްަގއި އެ އިޞްލާެޙއް ނުެގނެޭވނެ. އެހެންީވމަ، މިހާރު ށް ޔެިވފައި އޮްތއިރު ެއއާއި ިޚލާފަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަލި

ފުލުހުން  ،ްއޔާއިުރެގ ެތރޭގައި ބަންދުކުރާ މީހަކު ޭއނަެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެަގޑި  24އޮންނާނީ 

 ެގ ކުރިަމއްޗަށް ެގންޮގސް އެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ެގންޮގސް ދެން އޭނަގެ ޔާރެއްޑިްއާޔ ފަނވެއްޖެ ށްކަމަ ބޭނުންވެއްޖެ

 .ސް.ބަންދުެގ މުއްދަތު އިތުރުކުެރިވެގންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޝިފާޢުމެންބަރު މުޙައްމަދު ިއއްޒަތްެތރި އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝިފާޢުމުޙައްމަދު  ރުދޫ ދާއިާރެގ މެންބައިހަަވން

އަށް ހުށަހަޅާފައިާވ  2015/32ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސަރުކާުރެގ ފަާރތުން ާގނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ

ކުެރޭވނެ ސިލުޙާއިޞްލާޙުތައް ސަރުކާރުން ެއދޭޮގތަށް ނޫންނަމަ ސަރުކާރުން ޙާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ މަުގސަދުތައް 

ެވސް ޖަލްސާަތކެއް ޭބއްިވ ަވރަްށ ބުރަ ޓަކައި ަދއުރުްނ ބޭރުަގިއ  ދިނުމަށްފާސްކޮށްޖިލީހުން މަ މިޮގތަށް 

މަސައްކަތްތަެކއް މި މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި ބަެއއް މެންަބރުން ކުރަްއާވފަިއާވކަން ފާަހަގކޮށް ހަމަ ެއ ފަރާތްތަކަށް 

ެއއް ސަރުކާރުތަކުން ަވކި މީހަުކ ކުީރެގ ބަ ެގމީމި ާގޫނނަކީ  !އާދެދަންނަަވން.  އަޅުަގނޑު ެވސް ޝުކުރު

ޖަހައިެގން ާގނޫނު ފާސްކުާރހާ މިންަވރަށް ބަދަލުތައް ެވްސ ެގނެިވފައި އޮތް ާގނޫެނއް.  މީހާ ނަންރަްނީވމާ އެހައްޔަރުކު

ަގިއ ދު މެެވސް ރަްއޔިތުންެގ  ސަުރކާރުން މި ާގނޫނުތަކަށް ިއޞްލާޙު ެގންނަށް ބޭނުންީވމަ ުގޅިެގން ިމއަދު އެކަމާ

އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ ކަމަކީ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ،ނަމަެވސްދިޔަ. އެހެންންތަެކއް އުފެދިެގން ކަންބޮޑުުވ

އަުޅަގނޑުމެން މިއަދުެގ ސަުރކާރަށް އިތުބާރު އެބައޮތް. ައޅުަގނޑުމެންެގ  ރެްއިވހެންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކު

ޞްލާޙުތަކެއް ެގންނަށް ންކަން އޮޭވ ސަރުކާރުން މިއަދު މި ާގޫނނަށް އިންނަށް ޔަޤީމެޑުކުރަން. އަުޅަގނބަ އެ އިތުބާރު
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ފަހަނައަޅާފައިާވ ފިކުރުތަކާއި، ޓެރަރިޒަްމެގ ބޭނުންެވެގން މިއުޅެނީ ހެޔޮ ނިޔަތެއްަގިއކަން. ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހައްދު

ކަމެއް ނޫން. ެއކަން މި  ްއކުކުރާޝަ ންމިއަދު ައޅުަގނޑުމެދާކަން އެއީ ރަކާތްތެރިަވމުންޙަތްތަކުން ޢަޖަމާ

އީ ދިެވހިރާއްޖެައކީ މިިއ، ކަންކަން ހުއްޓުަވ ހިނާގ. ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އެ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެބަ

ޒަމް ރިރަބެހޭ ާގނޫނަށް ޓެ ޓަކައި ކޮންމެހެން ޓެރަރިޒަމާ  ޮގތުަގއި ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ދިެވހިންނަށް އަމާން ވެއްެޓއްގެ 

ކުރެެވމުން މިދަނީ. ޙުތަކެއް މިއަދު މަޖިލީހުަގިއ ބަހުސްމަނާކުުރާވ ާގނޫނަްށ ެގންނަށް ބޭނުންިވ އިޞްލާ  ހުއްޓުާވ

އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީންކަން ޮއޭވ ަސރުކާރުން މި ާގނޫނަށް ެގންނަން ބޭނުންިވ އިޞްލާޙުތައް ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެުކ އެއާ  މި އިޞްލާޙުތައް ބޭުނން ނުކުރާނެކަން. ހަމަމަުގސަެދއްަގއި ންހެ މަުގސަދު ނޫން އެއެ ބޭނުްނާވ ންެގންނަ

ފިކުރުތަާކއި،  ާވހަނައަޅާފައި ފައަޅުަގނޑު ހަމަ ސަރުކާރަްށ، އަުދެގ ސަުރކާރު ދިެވިހރާއްޖޭަގއި މިއޮތް ަހއްދު

 ކުރުމަށް ޙުާގނޫނު އިޞްލާ މި ެގން މި މަޖިލީހަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ިއސްނަަގއި  މަލުތައް ހުއްުޓުވމަށްޢަޓެރަރިޒަމްެގ 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާުރެގ  އިންމިދަންނަަވން.  ފަށުން ޝުކުރުހަމަ ފަށް ޓަކައި ެގނަިއ ެގަނއުމަށް

ޓަީކ އް ެވ ޖޭެގއުލު ދިެވހިާރއްހަދިެވހިރާއްޭޖެގ މާ ،ފެނޭ ފިކުރެއް އޮތްކަްނ އެބަ  ،ެފނޭ އިޚުލާޞްތެރިކަމެއް އެބަ

އަުޅަގނޑުމެން އަލިފާން ، ރި ރަީއސްޮގުތަގއި ޔަޤީންޮކށްދިނުމަށް. އިއްޒަތްތެރި ެވއްޓެްއެގ ތެކާންނަށް އަމާން ރައްދިެވހި

ދިސާތައް އެ އަންނަނީ ކޮން ޮގތަކުންތޯ ބަލައި ޙާރޯީވމަ ފޯމް ހޯދައިެގން އަދި މިކަމެއް ނުނިމޭނެ. އަޅުަގނުޑމެން އެ 

ޤައުމުގައި ތަކުރާރު ނުާވޭނކަން ދިސާތައް މިޙާ . އެހޭޖެކުރަން އެބަ ްއކަތްދިސާތައް ހުއްުޓުވމުެގ މަސަޙާއެ  އިހޯދަ

ޖެހި ލުގައިޙާކުަރން އެބަޖެހޭ. ފޯމް ހޯދައިެގން ނިމެންާވއިރު އޮންނާނީ އެތައް ދިެވހިންނެއް މި ކުރުމުެގ މަސަްއކަތްޔަޤީން

ަމއިަގނުޑ  ެގ ާގނޫނުމި އިޮގތުގަ   ޤަބޫުލކުރާއަުޅަގނޑުލިބިފައި. އޭަގއި ބޮޑެތި ެގއްލުންތަެކއް  ކަށްއެތައް ިދެވހިންނަ

ަރކާތްތައް ޙަިދެވހިރާއްޭޖެގ ޓެރަރިޒަމްެގ  ކުެގ.ތަން މިާވ އިޞްލާޙުއެއް މަުގސަަދކީ ެއއީ މި ާގނޫނަށް ެގންނަށް ބޭނު

ދު ިމ ރައްޔިތުން އިންތިހާއަށް ބޭނުންާވ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިއަ ެއއީ ދިެވހި ންހުއްޓުުވ

ކުރާނެ އެއާއި އެްއކޮށް މި މަޖިލީހުން  ހަމަ! އާދެކޮށްދޭނަން. ފާސްށް މި އިޞްލާޙުތައް ރުން އެދޭޮގތަކާރުމަޖިލީހުން ސަ

ކުރަނީ ދެޭވ ބާރުތައް ބޭނުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަށް މި، ެއކު ފުލުހުންނާއިއަނެއް ކަމަކީ މި ފާސްކުެރޭވ އިޞްލާޙުތަކާ

 ގައިމު ީއ އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އަދާކުރާނެ ހަމަރަެވރިާވނެ. އެފާ މެްނ މި މަޖިލީހުންކޮން ޮގތަކަށްޯތ އަުޅަގނޑު

ދީނުެގ މަތިެވިރ ައޅުަގނުޑމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ އިސްލާމް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޝަންެއއް. ކްެވސް ފަން

ައޅުަގނޑުމެން ނޑާ މަންޒަރު. ކަ ެގ ަފއިާވުނެގ ަވދުޚުންއިޝެ ފިލުަވއިދޭއުސޫލުތަާކއި، އަޚުލާޤުތައް ިދެވހިންނަށް އޮޅުން

 ،ަވްއކަންކުރުމާއި، ަފސާދައާއި  ،ރިކަމާއި ނިާޔެވއަ ފެނޭ ބަ ނަށް އެއަޅުަގނޑުމެންހުއްުޓަވން އެބަޖެހޭ.  ކަންކަން މި

ޓަކަށް ނިކުމެ، މި މޭހިންާގފަިއ ހުރި އަނިާޔެވރި ެވރިެއއްެގ ރަނިންގ މަލުތަކެްއ ޢަމުޑުދާރު ެއތައް ޑިމިފަދަ ހަ މާކުޓެ

އައިސް ާމ މަސައްަކތަށް މި ފަހަކަށްުއސޫލުތައް ާގއިމުކުރަން އަުޅަގނޑުމެން މި ކުރާ އްޖޭެގ އިސްލާމީ ރާހިދިެވ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނަޑށް ފެންނަނީ އެ ފަރާތްތަކަށް  ހަރުކޮށް ސޯޝަލް ީމޑިާއގައި ާފޑުކިޔާ މަްނޒަރު.އަޑު
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އަުދެގ ސަރުކާރުްނ ، ޒަރު. އެހެންނަމަެވސްތްހަމަނުޖެހޭ މަންހި ންޙަމަސަލަސްކަން އޮންނަޤައުމުގައި ހަމަޖެހޭ ސުލްމި

ސަރުކާރުން ޤައުމަކީ ދިެވހި ރައްޔިތުންަނށް ފާަގތި އަމާން ެވްއޓަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި މިދޫކުރާ ޮގަތކަށް ނޫން.  އޮތީ

އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަަވން. ބާޙަ ހަމަ ފަށްފަށުން މަރު މެންކުރާ މަސަްއކަތަށް އަުޅަގނޑުއެ ކުރާނެ. ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް 

މި ެގެނޭވ އިޞްލާުޙތަކާއެކު ެވސް ިމއަދަށްުވރެ ާމ ރައްކާތެރި ިދެވހިރާއްޖެެއއް  ރައީސް، އަުޅަގނުޑެގ ެވސް އެދުމަކީ

ރިއްާޔ ށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުދެއްިވ ފުރުޞަތަން. ދިއު ޔިތުންނަށް ލިބިެގންމާދަމާ އަޅުަގނޑުމެން ދިެވހި ރައް

 ސް.އީރައިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުމެންބަރު  އިްއޒަތްެތރި ދާއިރާެގކަނޑިތީމު 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު

މަ ަވަރްށ ތަްއ އަުޅަގނޑު ހަޙުލާނަށް މި ެގނެުވނު އިޞްިރޒަމްެގ ާގނޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޓެރަ

ކޮމިީޓަގިއ  އެ ދިޔައިުރަގިއ އަުޅަގނޑަީކ ކުރާ ާވހަަކ ދަންނަާވލަން. އަދި މި އިްޞލާޙުތައް ެގެނިވެގންފުރިހަމައަށް ތާއީދު

 ރިހުުގޅުން ުރގައި މިކަމާދިޔައިމި އިޞްލާޙުތައް އަުޅަގނޑުމެން ބަލަމުން މިޓީންހައިިސއްޔަުތން މި ކޮ މެންބަރެއްެގއިން 

ެދކެުވނު. އެ ފަރާތްތަކުން ެވސް ާވހަކަ ރެިވބައްދަލުކު ށްފަހަރަކު އަުޅަގނޑުމެންނަ އެތައް ބޭފުޅުންނާމުއައްސަސާަތކުެގ 

މި ރާއްޖެ މިއޮތް ހިސާބުން މި   ޞްލާޙުތަކެްއކަން.އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނުގނީ މިއީ ކޮންމެހެން ެގންނަންޖެހޭ އި

ކުރެެވީނ ބޫލުޤައަުޅަގނޑުމެންނަށް ެގންނަންޖެހޭކަން. އެކަން ުޅަގނޑުމެން އެބަ އަ މިހާރުން މިހާރަށް ެވސްއިޞްލާޙުތައް 

ދެްއަވިއެގން ެގންދެިވ މަޖިލިސް ޗުއްީޓަގިއ ޮއެވ، ނަމަެވސް މެންބަރުން ނިކުމެ މިކަމަށް ޚާއްަޞ ސަމާލުަކމެއް 

ރިޒަމް އެބަ  ިއ ޙަޤީޤީ ޓެރަގަ ރުނަކަށްެވެގން އަންަނއިާގނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި އިޞްލާޙުތައް ުވެގންދެ

ރާއްޖޭެގ ރިޒަމް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިމާނަކޮށްދޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިީވހާތަނަށް ފެނިެގން މި ދިޔައީ ޓެރަ

 ެގންުގޅޭ ކުރަންބުނީމަ އެއީ ސިފަެވފައި ިއންނަނީ އެއީ ސިޔާސީ މީހަކަށް ދަޢުާވ ރައްޔިތުންނަށް ޓެރެރިޒަމްއޭ

އެ އޮތީ. އެ އޮްތ އޮތުްނ  ސްފައި ްއެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ސިފަެވެގން ޮގމެނަ ،އެްއޗެްއެގ ޮގތުަގއި

ރާއްޖޭގައި ކުރީަގއި މަ ފާހަަގކޮށްލަްނ ބޭނުން މިއަޅުަގނޑު ހައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެން މި ބަދަލު ެގްނނަނީ. 

ހުރި  ރު ރާއްޖޭގައި މިހާެގ ދަށުން މިހާތަނަށް މިއެއް މާއްދާ ތީމަޒަމްެގ ާގނޫނުެގ އަރިރިރަ ޓެ މަލުކުރަމުންދާޢަ މިހާރު 

ފައި އޮތީ. ކޮށް ހުރި ޮގތަކަށް ކަންރާއްޖޭެގ ިސޔާސީ މީހުންނަށް ހިތުޓަރ ޖެނަރަލް އޭނަ ދަޢުާވކޮށް، މިކިއުޕްރޮސެ

ޖެހޭ  އެބަ ިވސްނާލަން އެބަ އި އަުޅަގނޑުމެންެވެގން އަންނައިރުގަ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު، މި އިޞްލާޙުތައް ާގނޫނަކަށް 

ެގންދެޭވނެ. އަޅުަގނޑަްށ  ކޮށްަގނޑުމެންނަށް މިކަން ފުރިހަމަކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ބަހައްޓައިެގން ައޅުހުރި ޕްރޮސެމިހާރު މި
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ރަލް ނެކިއުޓަރ ޖެޕްރޮސެ ހުރިާވލަން މިހާރު ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ެވސް އަޅުަގނޑު ގޮ  ސުާވލު އުފެދޭ. އަުޅަގނޑު

ެއ މަޤާމު ހަާވލުކުރަން.  ޤައުުމ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ މަަގށް އެޅުުވމަށް ޓަަކއި އެހެން ބޭުފޅަކާފައި މިާވއް އިސްތިޢުފާ ދެ

ހަމަ  ކަމަނާ މަޖިލީހަށް ެވސް ޮގާވލަން މިހާރުން މިހާރަށް އެއަުޅަގނޑު މި  އަދި މި މަޖިލީހުން ެވސް އެކަން ކުރަން

ހަމަގައިުމެވސް  ެއއްކޮށްފައި އޮތް ޮގތް. އެ ރާއްޖޭަގއި ކަންމިއޮތީ މި ފައިސްނަށް ފެނިެގން ޮގއަޅުަގނޑުމެން ބޭރުކުރަން.

ކަންަތއްތަކުން  ހުރި. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުކުރެޭވނީ ކުިރއަށް ކުރަން ހުންނަ ކަންކަން. ެވފައި ނެބަދަލެއް ނުކުރެޭވ

އިއްޒަތްތެރި  ންނަންޖެހޭނެ.ަގނެ ކަން އަުޅަގނޑުމެން ދެބަދުެވސް ަކންއަޅުަގނޑުމެން މާޒީއަްށ، ައޅުަގނޑުމެން އަ

ރާއްޖޭގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައި ތިބި މިކުރަން މި ޖެހެނީ ޙަޤީޤަތަށް ެވސް ރައީސް، މި ާގނޫނު އަޅުަގނުޑމެން އިޞްލާޙު

އެތަްއ ބަަޔކު  މަ.ާގފައި އޮތީހިނ ރާއްޭޖގައިމެއް މިއްއަުޅަގނޑުެމންނަށް އިނެގނީ އެތަްއ ޤަުތލްޢާތިބިކަން މީހުން 

ދިޔައީ ެއކަން އޮތް ޮގތަށް މިދިޔަ ސަުރކާރުތަުކަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން ،. އެހެންނަަމެވސްެވފައިާވތީ ިވލެމަރާ

އުޅެނީ. ބާއްާވަފއި ސިާޔސީ މީހުންެގ ފަހަތުން ދުިވ މަންޒަރު. ެއކަން އަުޅަގނޑުމެން ނިމުމަަކށް ެގންނަންެވެގން މި

އަުޅަގނުޑމެން މި ބިލުން، އަޅުަގނޑު ރިޒަމަކީ ކޮަބއިކަން ޑުމެން މި ޓެރަ ނަގެގަނއުމަށް ޓަކައި އަޅު  މަކަށްކަން ނިމުއެ

ޮގތުން ހައްދުފަހަނައަޅާފަިއ ާރއްޖޭަގިއ ީދނީޙަީޤޤަތަށް ެވސް މިއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  ންކޮށްދެނީ. އެހެންީވމާ ޤީމި ޔަ

ނަްށ ބިރުެވރިކަން އިންތިހާއަްށ ންމެއަުޅަގނޑު ނުދެއްކެނީ ތަނުަގއިއެ ާވހަކަ މިތިބި މީހުން. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ޅުަގނޑުމެން އަބަުދެވސް ަގބޫލުކުރަނީ މަރުާވނީ ެއއްފަހަރު. މަރަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެްނ އަ  ،އެހެންނަމަެވސް އޮތީތީެވ.

 ފުރުެގ ބިމެއް ކަމަށްމިއީ ކުރާއްޖޭެގ ަޅކުދިން މަުގފުރައްދަިއެގން ދައްކަންޖެހޭ ާވހަކަ ނުދައްާކ ނުތިބެޭވނެ. މި

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ ާވހަކަ ފައި ޖިހާދަށް. ކަިއެގން އެ ކުދިން އެ ފޮނުަވނީ މައިންބަފައިންނާއި ަވިކކޮށްއްދަ

ރާއްޖޭގައި އެ މީހުން، އެ މީހުންެގ އަނބިދަރީން ޚުން މިއިެއކަން ކޮށްފައި ތިބި ޝެރާއްޭޖގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ން މުޅި މީހާ އެްއކޮށް ތިއްބަަވނީ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުދި އެ  ރުެގ ބިުމަގިއ ކީްއެވތޯފުކު ޤައުމުަގއި، މިެގން މިޮގަވއި 

ކަންކަން ކުރާ މީހުން   ިވސްނަންޖެހޭ ކަންކަން. މިރެއިން ޮވޝްކޮށްލާފައޭ އެ ފޮނުާވލަނީ. މިއީ އަޅުަގނޑުެމން ބް

ދާ ކުދިން އަދި އެތަނުން އަންަނ  ރިއާއަށްސީ މި ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ހައްޔަރުކުަރންީވ. ޙަޤީޤަތަށްއަޅުަގނޑުމެން ހިފާ

މައި މީހުން އަޅުަގނޑުމެން މި ން ެގެނސް ޖަލަށް ލައިެގން މިކަން ހުއްޓުޭވކަެށއް ނެތް. މި ކުދިން އަޅުަގނޑުމެ

 ،ސް ނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީުކރަތަން ފަސާދަކުރަނީ. ދީނުެގ ނަމުގައި މުޅި ޤައުމު ހަލާކުުމޅިހިފަންީވ. ދީނުެގ ނަމުގައި 

ރާއްޖޭގައި ަރއްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ދީނެއް. މިސްލާމްދީނަކީ ކުރާ މީހުން. އިދީނަށް ފުރައްސާރަމި އެއީ ޙަޤީޤަތަށް ެވސް 

ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން މަުގފުަރއްދަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. މޮޅަށް ދީން ކިޔަަވއިދީެގްނ، މި މާއިސްލާމްދީން އެނޭގ. 

 ،ފަރާތްތަކަށް އަުޅަގނޑު ޮގާވލަންކުރަން ތިބޭ ކަން ތަންފީޛުމަ މިދިަޔއިންެގވެ  މި ބިލު ާގނޫަނކަށްއަޅުަގނޑު 

ރާއްޖެ ހަމައަކަށް އެޅުޭވެނ ހައްޔަރުކުރަން. ެއއީ މިރާއްޖޭަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ކުޑަކުދިން ަމުގފުރައްދާ މީުހން ހިފާމި

މީހާެގ ށް ސިފަކުރެޭވ ެއއްެޗއް ނޫން. އެކަތަކީ އަދި މީހާ ހުންނަ ޮގިއސްލާމްދީނަކުރާ ޮގތުަގއި ބޫލުޤަޮގތަކީ. އަުޅަގނޑު 
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އަޅުަގނޑުމެން އުޅުމަށް އަުޅަގނޑުމެން ދީނީ މީހުންނޭ ކިޔަނީ. ދީނަށް ތަބާާވ މީހުންނަކީ ޞާލިޙުން. އެ މީހުންނަކީ 

  ިވސްނާ ކޮންމެ މީހަކީކުރާ ޮގތް ނޫން ޮގތަކަށްބޫލުޤަޮގަތކަށް ބައްޓަންކޮށް، އެ މީހުން  ރާއްޖޭގައި ދީން ަވކިމި

 ރާއްޖެ...ފަރަކަށް ހަދާ، މިކާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .އަޙްމަދު ޙަސަންމަޢާފަށް އެދެން. ޢަފީފް،  ޙަސަންމެންބަރު އިްއޒަްތތެރި އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ 

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގަރއިދޫ

ރިޒަްމެގ ާގނޫނަށް ސަރުކާރުން މި އިޞްލާުޙ ޓެރަ 2015/32ންބަރު ނަ ނުޒަތްތެރި ަރީއސް. ާގނޫޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭއިދަންނަަވން. އަޅުަގނޑުމެްނ ޤައުމެއް ޤައުމެްއެގ ޮގުތަގިއ  ފޮނުއްީވތީ ސަރުކާރަށް ޝުުކރު

މަކީ އެއިެރއްަގއި އޮންަނ ރުކު މާޔަތްޙި މުދަލާއި ،ަރއްޔިުތންނާއި ،ފަޅާއި ،ކަނޑާއި  ،ދިެވހި ދައުލަާތއި ެގޤައުމުމި

ޮގުތން ޤައުމުތަކުެގ ީލޑަރުން މުޅި ދުނިޔޭގައި ިމކަމާ ބެހޭސަރުކާރެްއެގ މަްއޗަށް ާވިޖބުެވެގްނާވ ކަެމއް. 

 މާޔަތާއި ޙިންެގ ޤައުުމެގ ަރއްޔިތުމި ސްފައި ދާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙު ެގނެާވހަކަދަްއކަމުން

ާވޖިބެްއކަން އަުޅަގނުޑ ެވސް ކުރަްނ. އަދި މި މަޖިލީހުެގ ބޫލުޤަންޖެޭހކަން އަުޅަގނޑު ދޭއިރައްކާތެރިކަން ހޯދަ

ޮގތުން ޝައްކުަތކެއް ހުރިހާ ޮގތުން އަދި ސަރުކާރުތައް ހިނާގފައި ހުރި  ދާއިދުނިޔޭެގ ކަންަކން ހިނަގ ބޫލުކުރަން.ޤަ

ތަުކަގިއ ޤައުމުނެ. އެއީ ޚުދުމުޚުތާރު ެވރިކަންތައް ނާންކިަބއިަގއި ެވސް ހު ދި ރައްޔިތުންެގއަ ބޭފުޅުންެގ ެވސް ހުންނާނެ

ިމއަދުެގ ސަރުކާރަކީ ިދެވހި ރަްއޔިތުން ަވރަށް ފުރިހަމައަްށ  ،ންނަމަެވސްއެހެދެމިއޮންނާތީ އޮންނަ ޮގތް. 

ްނ ކައް ެގނެސްދޭނެ ސަރުކާރެ ތިކަންނަށް ާފަގރައްޔިތުން، ސުލްަޙެވރި، ަރއްކާތެރި  އޮތް ލާފައި ޯވޓު  ކޮށްފައިއިތުބާރު

އަދި އިޒު ފައިދާ ނުެނޭގނެ ޮގތަްށ މި ބިލަށް ކޮމިޓީން އިޞްލާުޙތަކެއް ެގނެސްފަިއާވތީ ބޫލުކުރޭ. ީމެގ ާނޖަޤަރައްޔިތުން 

އެ ާގނޫުނގައި އޮންަނ ކުރަން ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ދަންނަަވން. ާގނޫނު ތަންފީޛު ންބަރުންނަށް ެވްސ ޝުކުރުކޮމިޓީެގ މެ

ކުީރަގއި ކެފޭަގއި ކޮފީ ބޯލަން އިންާދ ފޯނު ކޯލަކުން އޭނަ ނަާގ،  ނުާވނެ. ީމެގ ކޮށްެގން ން ކަށް ނޫން ޮގތަކަށް ކަން ޮގތަ

ެއ  ،ދީެގންއްާޔ އޭނަ ުއފުރާލާ، އޭނަ ަވދެމަޖިލިސް ެމންބަރަކު ހުރެއްޖެ ރިސްެޓއް. މަޖިލިސް ދޮރުމަތީގައިއޭނައަީކ ޓެރަ

ކުަގއި ބިުރެވރިކަން އުފެދޭނެ. އެ ާވހަކަ ެވްސ ދެެކޭވނެ. ތަތް މަ އިންސާނުންެގ ހިމަންޒަރުތަކާއި އެްއޗެހި ީޓީވްނ ފެނުނީ

މާޔަތްކުރަން ޙި ޤައުމު ރަްއޔިުތންނާއި ޤައުމުަގއި ސަާލމަތާއި ރައްކާތެިރކަންމިއަދު މިއަުޅަގނޑުެމން ، އެހެންނަމަެވސް

ނުއަސާސީާއއި ނޫޤާ  ކަެމއް ނުުކރުމަށް.ޚިާލފަށް އެްއެވސް މި ާގނޫނާތިބި ފަރާތްތަކަށް އަުޅަގނުޑ ޮގާވލަން 

ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ ން ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިެވ، ތެދުެވރިެވ، ަޤއުމު ރައްކާެތރިކުރުމަކީ މަތި ޮގުތެގ ާވާގނޫނުތަކުަގއި 

އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކީ ުމއައްސަސާަތކަށް  ކޮށްދިނުމަށްމަސަްއކަތް ކީން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެ މަތި އް. އެޮގުތެގާވޖިބެ
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ދުނިޔޭަގިއ ހިނގާއިުރަގއި ިމ ކަންކަން  ގައި ހަމަ ތިބެފައި އެބަ ޮގްއާވލާ. އެހެންީވމާ، މިކު ތަދަންނަާވލަން. ޤައުމު

ޤައުމަކީ ބޭރު ެގ ދެންޖެހޭ. އަދި އަޅަުގނޑުމެންހެާގނޫނުތައް އެބަ  ން ހެދޭތަކުކަންތައްތައް މަނާކުރުމަށް ޓަަކއި ޤައުމު

ދު ބިާނެވެގން ެވްސ ުގތިސާޤައުމުެގ އިއަިދ އެ ފަތުރުެވރިން މި. އްކުރާ ޤައުމެ ތް ިޒޔާރަދުނިޔޭެގ އެަތއް ފަތުރުެވރިންެނއް

އްުލކުރުމަށް ޙަށް ިދމާާވ ކަންކަން ތަކައުމުމީަގއި ހުރި ނުރައްކާތެރިކަާމއި ޤަ، މަެވސްނަމައްޗަށް. އެެހން ްއެގެއކަމެަވނީ 

 ޤައުމާއިާރދަފުޅު ކުރެްއިވްއޔާ މި ންރުސަރުކާ ، މިއަދުެގ. އެހެންީވމާކުރަމުންމަސައްކަތް ން އެ ދަނީ ތަކުޓަކައި ސަުރކާރު

 ކުެރްއިވްއޔާ މި ބިލު ާގނޫނަކަށްެވއޮތް. އިރާދަފުޅުންކަން އަޅުަގނޑަށް އެބަޤީމާޔަތްކުރާނެކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަޙިރައްޔިތުން 

ންކަން ޤީ ޔަމަހަފުރިިރކަން ެގންނާެނކަމުެގ އަމާންަކމާއި ރައްކާތެޤައުމަށް ުކރެއްިވއްޔާ މިތަންފީޛުުވމަށްފަހު އިދާރަފުޅު

މި ފާަގތި ޤައުމެްއެގ ޮގުތގައި  އޮމާން ޤައުމަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކުރެްއިވްއާޔ މިއޮތް. އިރާދަފުޅު އެބަ

 ޔާ.ކުެރްއިވްއޔާ ހައްދަާވނެ. ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްސަރުކާރުން އިދާރަފުޅު

 

  :ންުވދެްއކެ ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަފުޅު ފެއްޓެުވުމެގ ކުރިން . އިލްޔާސް ލަބީބްމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ

 11ކަމަށް. އެހެންީވމާ، ހުރިހާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ެވސް ދާން ޖަހާއިރު ޯވޓަށް 11ދުކުރަނީ ަގސްއަޅުަގނޑު މި 

 .އިލްޔާސް ލަބީބްމެންބަރު ިއްއަޒތްތެރި ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  .ންދެްއުވން އެދެއިރަށް ަވަޑއިެގންޖަހާ

 

  ާވހަކަދެްއކެުވން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ޅުދޫހު

ރިޒަްމ މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަށް ަސރުކާރުން ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ ޓެރަ 2015/32 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

ކަުމގައި ދެެކން. އަދި މި އިޞްލާޙުތަކުން ާވ ރިޕޯޓަކީ ރަނަގޅު ރިޕޯޓެއްނުއްާވފައިފޮ ލާޙު ކޮމިޓީން ނިންމަާވފައި މިއިޞް

މި ބިލުަގިއ  ރިޒަމް މާނަކުރަނީ ކިހިނެއްކަން ޓެރަރިޒަމަކީ ކޮަބއިަކން. ނޫނީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުެވެގްނދާ ކަމަކީ ޓެރަ

ރިޒަމް މާނަކުރާ ޮގާތއި ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް ޓެރަ ބީުފކޮށް އެބަ ބުނެދޭ. ދުނިޔޭެގ ތަހުޒީމި އިޞްލާޙުަގއި ަވރަށް ސާ

ނޑަެއޅިެގން ާގނޫނުތަކުން ކަ މިހާރުމަލުކުރާނެ ޮގތްތަކަކީ ޢަްއޔާ ކުރެއްިވއްޖެރިޒަމްެގ ކަމަކަށް ތުުޙމަތުޓެރަ

އަާސސީ ، ނީ މަން ރަިއޓްްސއަށް ބަލާފައިަވށްތޯ ހިއުއްަތްއ. އަދި ެއކަން ކުރާއިރު ކިާހަވރަކަތަބަޔާންކުރެިވަފއިާވ ކަން

ރިޒަމް މި ބިލުގައި ޓެރަ ެވްސ ބަހުސްކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް.ނޫންތޯ އަބަދު ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓިފަިއަވނީ ކިހާަވރަކަށްތޯ

ހިނެއް ހިންީގމަކަްނ ތަނެްއަގިއ، ކި މަލެއް، ކޮންޢަބުނެދޭ. އަދި ކާުކ، ކޮން  ސާފުޮކށް އެބަ ަވރަށް ކުރާ ޮގތްމަނާ

މި  ، ލު ެވސް މި ބިލުގައި އެބަ ާސފުކޮށްދޭ. އެހެންކަމުންސީމަލުތަކުެގ ތަފްޢަަވނީ. އެ ކަމުަގއި އްމަލެޢަރިޒަމްެގ ޓެރަ

 ، ކޮން ކަންކުރެޭވ މީހަކު އެ ކުރީ ޮކންކޮން ކަމަކުންކަމަށް ތުޙުމަތު ކަެމއްރިޒަމްެގކުރަމުންދާއިރު ޓެރަބިލު ތަންފީޛު

އެއާެއކީ މަލަކަށްަވނީ. ހަމަޢަރިޒަމްެގ ޓެރަ ށްސާފުޭވ ެއކަމަކަ ރުމުންކަންކަްނކު ކިހިނެއް ތަނެއްަގއި
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ބިލު ހުށަހެޅިެގން  ަވރަށް ސާފުޮކށް ބުނެދޭ.އެބަ ލު ެވސް ިމ ބިލުގައި ސީުކރާ ޮގތުެގ ތަފްނަމަ އަމަލުކުރެވިއްޖެތުޙުމަތު

ޓު އަމުރަާކިއ ކޯޮގތުން ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ބުނާ ،ައއީ އަާސސީ ޙައްޤެއް  އަިއއިރު އެންމެ ބޮުޑ ކަންބޮުޑުވމެްއެގ ޮގުތަގއި

ަގިޑއިރު ބަންދުކުރެިވފައި ބެހެއްޓޭ ޮގތަށް ބިލަށް އިޞްލާޙު  48 ބަންދުަގިއ ބެހެއްޓުމުެގ ބަދަލުގައި ަގިޑއިރު 24ނުލާ 

ެވސް މިަވނީ ޤާނޫނުއަސާީސަގިއާވ ކާ ކޮމިޓީން އިޞްލާުޙެވެގން ައއިއިުރ އަެނއް، ހުށަހެޅިފައިޭވ އޭރު. އެހެންަނމަެވސް

 ކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމިއީ ރަނަގޅު ޮގތެއް  ،ރެިވފަ. އެހެންކަމުންބަންުދކުރެޭވ ޮގތަށް ބަދަލުކު ށްަގޑިއިރަ 24ޮގތަށް 

ކަހަލަ، ކޮްނއިރަކުަކން އެކަހެރިކޮށް ލޯޔަަރާކިއ  މަލުކުރަންީވ ޮގތް. ކޮންޢައަދި ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ދެކެން. 

ނޫން  ކޮށްއްޔާމުން ެއކަހެރިްއޖެައދި މުއްދަތު އިތުރުކުރަްނ ވެ . ކިހާ ދުަވހަކަްށކަން ލުކުރެޭވނީ. ކޮންކަހަލަ ަކމަކަށްބައްދަ

ހަމަެއާއއެކީ މީހަކަށް  ޮގތަކަށް ބައްދަުލކުރެޭވނެ ޮގތަކީ ކޮބަިއކަން މި ބިލުަގއި ސާފުކޮށް ބަޔާްނކުރެިވަފއިޭވ.

ލާ މީހުން، އޭނަެގ އިޢާނަމަ ތުން މައްސަލަ ހިނަގމުްނދާއިރު ނޫނީ ސާބިތުެވއްޖެޮގމީހަކާ ެބހޭއެ ކުރެިވެގންތުޙުމަތު

އެ މީހުންނާއި  ،ދޭނީ ކިހިނެއްތޯންޓުގައި ތިބި މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމް ޔަރަންމަ، އެ އެންވަ ދަރިން

މިއީ ރަނަގޅު ޮގުތގައި މި ، . އެހެންކަމުންމަލުކުރާނެ ޮގތް ެވސް މި ބިލުގައި ސާފުކޮށް ަބޔާންކުރެިވަފއިޭވޢަދޭތެރޭގައި 

ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގުކރަން. ހަމައެއާެއކީ މި ބިލުެގ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ަބޔަކު ާވ އިޞްލާެޙއްއި ބިލަށް ެގނެިވފަ

 6ކޮންމެ . އެޮގތުން ސްފައިހުރި ކަށަަވރުކޮށްދޭ ކަންތައްތަެކއް ެގނެ ތީ ެވސް އެއަށް ެވސް އެބަކަމަށް ބެލެިވދާނެނަާގފާނެ

އަާށއި އަދި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް. މި ރިޕޯޓުަގިއ ލްޖުްމހޫރިއްޔާސުފަހަރު ޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަން ރައީ 1މަހަކުން 

މީހަކު އަދި އެކުެރުވނު މީހުންނާއި ހައްޔަރު، ކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެުވނު މީހުންނާއިމަލެއް ކުރިޢަރިޒަމްެގ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޓެރަ

ްއަދ ޙުއެ  ،ކީ ކޮބައިތޯގޮތްތަކަޢަމަލުކުރި އި ަގތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާއަދި  ރެުވނު ސަބަބުކުހައްަޔރު، ުވނުޮގާތއިހައްޔަރުކުރެ 

ލާއެކީ ިސއްރު ިރޕޯޓެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށާއި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ސީކަންތައްތަުކެގ ތަފް މި ދިނީ ކާކުތޯ

 ތު ހިފަން ބަޔަކަށް ފުރުޞަމި ބިލުެގ ބޭނުން ގައިޮގތު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ. އެހެންީވމާ، މީެގ ސަބަބުން ނާޖާއިޒު

ަވރަށް މުހިންމު ކަންތައްތައް. ހުރި މި ބިލުގައި އެބައަޅުަގނޑު ދެޭކޮގުތގައި  ަގނޑު ދެކެނީ.ކުޑަެވެގންދާނެކަުމގައި އަޅު 

ކުރާެނ ރަނަގޅަށް ފައިދާކަމުަގއި ަވންޏާމުން އަުޅަގނޑުމެންެގ ަޤއުމަށް ަވރަށް ކޮށްފިމި ބިލުަގިއާވ ކަންތައްަތއް ަތންފީޛު

ުކރެޭވނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަްށ ޮގުތަގއި ތަންފީޛުފާހަަގކުރަނީ. މި ބިލު ރަނަގޅުއަުޅަގނޑު  އިުތގަ ޮގ ތަުކެގކަންތައް

އަޅުަގނޑުމެންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަން  އަދި ނެތް. ައޅުަގނޑުމެންެގ މިހާރުެގ ސަުރކާރުން އްސް ޝަްއކެެވއެއް 

ސަރުކާރަކުން ެވސް މިކަން ނާޖާއިޒު  ނަން އޮތްންެވސް އައަދި ދެން  ނުކުރަން.އްެވސް ަޝއްކެ އެއް  މަށްކުރަްއާވނެކަ

ރައްކާތެރިކަން ލިބިެގންާދނެ ނަށް ންއޮތުމަީކ މި ބިލުން އެންމެ ކޮށްފައިޮގތުަގއި ނުކުެރޭވނެ ޮގތަްށ ބައްޓަން

، އިޤައުމުެގ ސަލާމަތާރުެވެގންދާ ކަމަކީ މިމިއިން ކަށަަވގައި އެއާެއކީ . ހަމަނީކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަބިލެއް

ންކަްނ ލިބެނީ އަުޅަގނޑުމެންނާއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަރީންނާިއ ޤީމި ބިލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަ ން.ރައްކާތެރިކަ

ާއއެީކ ކަން ކަަށަވުރެވެގންާވކަން. އަދި ހަމައެސަލާމަާތއި ރަްއކާތެރިެގ އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަރީންެގ ދަރީންެގ މުސްތަޤުބަލު
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ކުރާ ދިެވިހ ިވޔަފާރިރާްއޖޭގައި  ،ުކރާ ބޭރުެގ ފަރާތްތަކާއިިވޔަފާރި ރާއްޖޭަގއި، އިނާރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުެވިރން

ތާއި ަރއްކާތެިރކަން މިއިން ކަަށަވރުކޮށްދޭ. ާރއްޖޭަގއި ދިިރއުޅެމުންދާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުެގ ސަލާމަ ،ފަރާތްތަކާއި

އްޖެައީކ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަުމެގ ރާަވރުކޮށްދެނީ ށަތަކަށް މި ބިލުން ކައިންެވސްޓްމަންޓު ހުރި ރާއްޖެއަށް އަންނަން

ދަށް ެވސް މުހިންމު ސާތިުގރާއްޖޭެގ އި، ޮގތުން ރަނަގޅު ތަެނއްެގ ޮގތުގައި މި ބިލުން ކަަށަވރުކޮްށދޭ. އެހެންކަމުން

  ރައްކާތެރިކަން އިދުެގ ސަލާމަތާުގތިސާށްދޭ ރާއްޖޭެގ އި ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. މި ބިލުން ކަށަަވރުކޮބިލެއް

ފައިދާ މުޅި  ެގމި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި މި ބިލު، އެހެންކަމުން ެވސް.

ށް ބޮޑަށް ކުރާނެ. ެދްއިވ ދަށް ަވރަުގތިސާާރއްޖޭެގ އި ،ިދެވހިރާްއޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުެވރިންަނށާއި، ދިެވހިރާއްޖެއަާށއި

 ްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.ކުރިއްޔާ. ުޝކުރިރަށް ބޮޑަށް ޝުަވ ފުރުޞަތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ކެލާ ދާއިާރެގސިކުންތު.  7މިނެޓާއި  2އަށް ދެްނ ބާކީ އިނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީ

 .މް ޝަރީފްއިބްރާހީމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް ބްާރހީމްއި މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ

ކުރާ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެޭރަގިއ ިރޒަމް މަނާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ޓެރަ

ީއ މް މަނާކުރާ ބިލެއް. އެިރޒަމިކަމަކީ ޓެރަ، ރިޒަމާ ބެހޭ ބިލެއް ކަމަށް. ެއހެންނަމަެވސްޓެރަ މިއީ މާނަކުރެިވެގން އަީއ 

ބިލުެގ ސަބަބުން  މި .ކަމެއް އާންމުެގ ތެޭރަގއިާވާވ އޮޅުްނއަރާފައި ރަށް ފަހަެގ ތެޭރގައި ަބއެއްޑުމެންނއަޅުަގ

ޔަ. ށަަވުރެވެގންދިތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރަށް ކަމަެގ ަސލާޑުމެން ނއަޅުަގނޑުމެންެގ ިވޔަފާރިާއއި އަުޅަގ

ޅުުމެގ ފުރުޞަތުެގ މި ބިލުެގ ސަބަބުން އު ނޑުމެންނަށް އަމާންކަމާއެކު ނިދާލާ  މިނިަވންަކމާއެކުަގއަޅު

އޮންނަނީ  ނޫން ިމހާރު. ކުރީގައި މި ކަމެއް ޝައްުކކުރާީއ ނޑުމެންނަށް މިަގއަޅު ން ދާކަެގން ންނަށް އިތުރުވެ ނޑުމެަގއަޅު

 48ީކ މަނޑުމެން ަކންތައް ބޮުޑީވ ެއއްކަަގދެން ެއންމެ ބޮޑަށް އަޅު  އި ލާ ފާސްކުރުމުަގބަގައި މުކުރުހައްޔަރުމީހުން ހިފާ

 24ކުރި ކޮމިޓީން ަވނީ ޙުމިަވނީ ބިލު އިސްލާ  ނޑުމެން މިހާރު ަގއަޅު، ަގިޑއިރު ބިލުގައި އޮތުން. ެއހެންނަމަެވސް

އެާއއެކު ކޯުޓ ކަެމއް. އަދި ހަމަ ދިޔަކީ ަވރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުެވެގންޙަޞްލާަގިޑއިރަށް ބަދަލުކޮށްފައި. މި އި

 ިދޔަބޮުޑެވެގންންދިަޔީއ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެޭރަގިއ ަވރަށް ކަންެވސް ެވެގ ންކުރުހައްޔަރު ނެތި ހިފާ އަމުރެއް

ޓެރަރިޒަމް ބިލު ުވޖޫދަށް   ަވނީ ކުރީެގ ނޑުމެން މިއަދުލަތްތައް އަޅަުގޙާހިފާ  މި ީމގައި، ނަމަެވސްކަމެއްކަުމގައި. 

ށް ޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑައަ ލަތު ބަދަލުެވފައި. އެހެންީވމާ، ޙާރު މިަވނީ ލަތަށްުވެރ މިހާއޮތް ޙާއަިއއިރު 

ތަކަށް ދޭން ދާއިރާެއއްަގއި މަޝްަވާރކޮށްަފއި މި ބާރު އަުޅަގނޑުމެްނެގ ސަލާމަތީ ބާރުމަޝްަވރާކޮށްފައި ަވރަށް ފުޅާ 
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މަސަްއކަތަށް  ކުރެްއިވ ޒަތްތެރި ބޭުފޅުންަގއި ކޮމިީޓެގ ިއއްލާއަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ. މި ކޮމިޓީ މަރުޙަ

ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަަވން.   ކަ އަުޅަގނޑު ތިރުެވރިާވ ާވހަކަމަށް ފަޚުބޮޑަށް ފާހަަގކޮށް އެ ސް ހަމަ ަވރަށް ެވ ޑުއަޅުަގނ

ަގނޑުމެންނަށް އިތުުރ އަޅު ކުރަން ނިންމީ މި ބިލުެގ މިހާރު ފުރިހަމަެވފައިާވ ޮގުތންއީދު ބިލަށް ތާ ނޑު މިަގއަޅު

 ޢަލައިކުމް. ިވ ފުރުޞަަތށް ޝުކުރިއްޔާ. ަވއްސަލާމްއް އަމާންކަމާއި ރަްއކާތެރިކަން ިލބިެގންދާތީެވ. ދެ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ރިޤް.  ޠާމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ރިޤް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޠާމެންބަރު އަޙްމަދު  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ

އި ތެރޭގަ  ެގމަ އަޅުަގނޑުމެންއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އައިރަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ބިލު ފުރަތަމަ 

ޓް ަގނޑު މި ބިލުެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯތެރޭގައި ނުތަނަަވސްކަން އުފެދިެގންދިޔަ. ައޅުމެންބަރުންެގ  ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނޑުމެން

އުމަށް ދިާމާވ ޤަ ންނޑުމެަގކުރާނަމަ އަޅު ކަތް ދެްއގައި މަަސއްސަކިޔާލާއިރު ރަނަގޅު ިނޔަތުަގއި އަދި ރަނަގޅު ަމުގ

ބޫުލކުރަނީ. މީެގ ޤަނޑު ަގހީތެރިެވދޭނެކަމަށް ައޅުރުމުަގއި ިމ ބިލު އެއްުލކުޙަރަިރޒަމްެގ މަްއސަލަތައް އްޞަކޮށް ޓެޚާ

ޭދއިރު  އި ެއ އިތުބާރުފަނިޔަތާިއ އަދި އެ އިތުބާރު. ފުުލހުންެގ އިދާާރއަށް އިތުބާުރޮކށްެއ މުކަމަކީ އްމުހި

ައުގވައްޓާލާ އެ ހުންެގ އިދާރާެގ ނުޑމެންެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ފުލުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގއަޅު

ކަމަކީ ފުލުހުންނާއި ންެމ މުހިންމުކާ ާވހަަކ ދެކޮެޅއް ނުޖެހޭ. ެޓރަރިޒަމް ހުއްުޓުވމުަގިއ އެދައް  ކަމަށް މި މަސައްކަތްކުރާ

ުގޅިެގން އި ތަކުެގ އިންޓެލިެޖންސް ޔުނިޓްތަކާމުއުޤަކުރުން. ެއއީ ޭދދޭ ސިފައިންެގ އިންޓެލިޖެންްސ ަވރުަގދަ

 ނޑުމެން ޓެރަރިޒަމް މި ޅުާވނަމަ އަ ކަމަށް ކުރެވިއްޖެ ސް ޔުނިޓް ަވުރަގދަިއންޓެލިޖެން ސިފައިްނެގ، ފުލުހުންނާއި

ދެންނެިވ ދެ  . ެއއީ ަދުއލަތުެގ މިހީތެރިކަްނ ލިބިެގންދާނެދަންނަާވ އަސްުލ ޓެރަރިޒަްމ ހުއްޓުުވުމަގިއ އެ

ކުެރޭވނެ  ެގންއިދީުޅަގނުޑމެން ހޯދަކުރުމާއި ފެސިލިޓީ އަމުަވްއޒަފުން ތަމްރީނުއެ  އެ ބާރު ައދި ށްއަސަސާ އްމުއަ

ނޑުމެން ކިތަންމެ ަގފެނިެގންދާ ކަންތައްތަކުަގއި އަޅު  ރު ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސަރުކާރުން މިހާއްކަންތައްތަކެ 

 ކޮށް އެޛުކަންތައްތައް ތަންފީ އެެވސް ާވނަމަ ކަމަށް ެގން ފޮނުަވއިފިއިޅަބިލުތަކެއް ހުށަހަ ރުަގދަރީތިކޮށް ކިތަންމެ ބާ

، އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ލިބިެގންދަނީނުތުބާރު ކުރެިވދާެނތޯ ކުރެޭވ ުސާވުލގައި އަުޅަގނޑަށް އެ އިސިލުޙާ އްތައް ކަންތަ

ސިޭއޝަންެގ ރައީސްކަމާ. މިހާރު ސޯކަމާ ހަާވލުކުރެުވނުއިރު ހަާވުލކުރެުވނީ ފިލްމް އެމިނިސްޓަރު  މިނިސްޓަރު ޔޫތް

ރިޒަމް މިނިސްޓަުރ ުޓއަ މުަގއި.ކުރުނަާގ ޓްީވޓް ފިލްމް ސްޓާރުންނާއެކު ފޮޓޯހުރިހާ  އުޅެނީ  އިންޑިާއއަށް ޮގސް އެ

 ާގނޫެނއް ޅު ދެންނެީވ އަުޅަގނޑުމެްނ ކިތަންމެ ރަނަގ މި އެހެންީވަމ،އުޅެނީ ފުޓްބޯޅަ ކިޑްްސ ފިެއސްޓާ ބޭްއުވމުަގއި. 

ެގ މަުގސަާދ އެމީހުން ިބ މީހުންެގ ނިޔަތާއިތި ްސ ެއކަންތައް ކުރަންޔަިވަގއި ކުރި ކަމުމަސްއޫލިްއޔަތު ހަާވލު ދާފައިހަ
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ޓަކައި މީހުންނާ   ށްޢަމުެގ ދިފާޤާނީ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަކީ އޭނަެގ މަޭވކުރަން ތިބިއްޔާ އެަކން ކުރެ އެމީހުން

ސިލެއް ޙާސަދެއް އްަޔކާ މި ާގނޫނުން މި ބޭނުންާވ މަުގކަމަށް ވެއްޖެ އްާވކުރާ މީހެޢުދެކޮޅަށް ސިޔާސީ މީހުން ބުނާ ދަ

ަތއް ކޮށްދޭން ކަންތައް ަގއި ިސޔާސީ ބޭނުމު  އިސަރުކާރުގަ ިއ ުރަގޖެނެރަލްއަީކ އޭރ ޕްޮރސެިކއުޓަ ރުެގމިހާ ނުކުރެޭވނެ.

ބަިއެވރިިވ އި  އަިނޔާ ދިނުމުަގށްގައި ތިބި އެަތއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކަނޓަކައި މިތާ މުގައި ދިފާޢަށްޤާއޭނަެގ މަ

ޖެނެރަލްެގ ފޮނުިވ ރ ސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަމައްެގ ަރީއސް ނަޝީދުފައި ސަރުކާރު އައިސް މިއަދުެގެވސް  މީހުން. މިހާރު

ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ،. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްފަމުަގިއ ބަހައްޓާޤާނަ މަޕްރީމް ކޯޓުްނ ނެީގތީެވ، އޭސިޓީއަކުން ސު

 ޕްރީްމ ކޯޓުން އަްނާގފައި އޮތީ އެދި ނުނިމޭ. ސުާވ އަޢުެގ ަރއީްސ ނަޝީދުެގ ޓެރަިރޒަމްެގ ދަ މް.ޑީ.ޕީ އެ ،ރައީސް

ިއ، ހައިޯކޓާ އަކީލްޖެނެރަކިއުަޓރ ޕްރޮސެ  ީވމާ، މިހާރުެގންކޮށް ދަށު ކޯޓުން އަލުން ބެލުމަށް. އެހެ ޢާމުރާޖިމައްސަލަ 

ުކރިއިރު އެ ޕްރޮެސސް ހިންިގ މީހާ. އަދި ރައްޔިތުްނެގ ވާ ޢުާލަގިއ ރައީސް ނަޝީދަށް ދަޙަޕްރީމް ކޯޓުެގ މަރުސު

މުގެ ޤާ. އެހެންީވމާ، މަހުރި ކަށްއަޖެނެރަލް ރކުރިއިރު ޕްރޮސެކިއުޓަާވޢުބަރުންނަކަށް މި ދަންއެތައް މެ މަޖިލީހުެގ

ރީތި ާގނޫނެއް  މެނޑުމެން ކިތަންާގނޫނު ައޅުަގމި ަގއި އްހިނދެ  ޑާލާ މީހުން ތިބޭހާނޓަކައި މުއައްަސސާ ފު ބޭނުމަށް

ާވީނ.  މުެގ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކޮްށެގންޤާތު ހަާވުލކުރެުވނު މީހުންެގ މަޔައް ނުާވނެ. މަސްއޫލިޔަަކސް ހަދާފައި ފޮނިިވ

. ެގން މިހާރުެވސްެގން. މަސްެވރިން ތިބީ މަސްކޮޅު ކަނޑަށް އުކާލައި އި ލަ ކާކޮޅު ކަނޑަށް އު ތިބީ މަސްމަސްެވރިން

ތޯ ީވ އިތޯ ީވ ަވޢުދުތައް. ކޮބައިދުަވސް ާވންދެން. ކޮބަ  7 ތިބެނީ މިހާރުެގ މަސްެވރިން އެ. ޑިޯއެއއް ނޫންވީ ކުރީެގ 

 ހަޔަރކުރަނީ. ގައި ޓްީވޓްއުމެއް ޤަ ބޭރު  ތޯ ހަާވުލކުެރުވނު މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުއިއް. ކޮބަަވޢުދުތަ

ނޑުމެން ަގ ފިލްމް ސްޓާރުންނާއެކު ފޮޓޯ ނަަގނީ. އަޅުރުްސޓަރު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި. ޔޫތު މިނިޝަން މިނިސްޓައެިޑއުކޭ

ޖައްސާނީ. ދީނީ   ާގނޫނު ހަދާފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ާގނޫނުތަްއ ފޮނުަވނީ. ކިހިނެއްތޯ މިކަން ހިސާބު މިތާ

ން ކުރިްނ އިދުަގއި މި ާގނޫނު ހަދާކަމަށް ާވނަމަ ނަތީޖާ ހިތިާވނެ. އެމް.ީޑ.ޕީސަލަން ެއ މަުގއަތްއި މީހުން ގައިގަ 

ލާފު އި ޚިެވސް ދީނީ ބައެއް ކަންތައްތަުކގައި ފާޅުކަން ބޮުޑކޮށް އިސްާލމްދީނުެގ އަސްލުތަކާ ދިޔައީެވރިކަން ެވއްިޓެގން

ރު އޮންނަ ްއެގ ތެރެއިން. އެހެންީވމާ، ޓެރަރިަޒމްެގ ާގނޫނަކީ އޭދުކުރި މަސައްކަތެއީކަންކަަމށް ތާ ާވހަކަތައް ދަްއކާ އެ

 .. ށް ޚާްއޞަކޮށް ދީނީ ބަޔަކާޅަސިޔާސީ ބަޔަކާ ެދކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބެހޭ މައްސަލައެއް  ދެއްުވން އެދެން. ނިޒާމާ ރު މަޑުކޮށްލަބައިްއޒަތްތެރި މެން

 އްމަދު ނިހާދު.  މުޙަ

 

 ލަ()ނިޒާމީ މައްސަ
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 ދެއްކެުވން:ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ާވހަކަ

ިވދާުޅަވީނ  އެއި ބަރު ާވހަކައިގަ ންދާ އިއްޒަތްތެރި މެާވހަކަދައްކަަވމުންމި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު 

ެއއީ ކަނޑައެިޅެގން ދޮެގއް. ފިތުނަ ރި ރައީްސ، ބިެލކޭ. ިއްއޒަތްތެ ދީނީ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮްށެގން ހެދިފައިާވ

ޓަަކއި މި  ކުރުމަށްއި މި ސަރުކާރަށް ދުއްޕާންކަޓަ މަށްތު ެނގު ޙަެގ ތެޭރގައި މަސްލަތުން ޔިަރއް ޓަަކއި އުފެއްދުމަށް

އަދި ައޅުަގނޑު  ،އެދެންއަުޅަގނޑު ަވރަށް ޮބަޑށް ، ޓަކަިއ ދައްކާ ާވހަކަަތކެއް. އެހެންަކމުން ކުރުމަށްމަޖިލީހަށް ޯގނާ

މިކަްނ ، އެހެންކަމުން ިވްނތޯއޭ.އްކިޔު  ތޯއޭލެިވންްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލު ބެއްއިސުާވލުކޮށްލަން ބޭނުން 

ބޮުޑ އުުމެގ އަމަންައމާންކަން ެގއްލިދާފަދަ ޤައީ މި  ޓަަކިއ މިއީ ަވރަށް ޮބޑު މައްސަަލއެއް ުވމަށްދެއް ކޮށްލަރަނަގޅު

 ލީ. ުޝުކރިއްޔާ. ށްކޮޞާއްޙި ހަކަ ާވ ނޑު އެަގއަޅު  ާވީތެވކަށްާވހަކަތަކަ 

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

 އަށް ެގންދެުވން އެދެން.ކުރި ޅުފުތެރި މެންބަރު. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަމައްސަލައެއް ނޫްނ އިްއޒަތްބެހޭ  ނިޒާމާ

 

 ރިޤް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޠާމެންބަރު އަޙްމަދު  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ

ްސ ޔަސަލަ ނެިގޒާމީ މައްނިދުތައް ސަރުކާރަކުން ނުފުއްދަާވ. ކިތަންމެ ަވަރކަށް ޢުީވ ވަ  ތުންނަށްއަްއޑޫ ރައްޔި

. އްތަކަކަށްފަހުދޭތެރޭަގިއ ހިނިގ ކަންތަ  އި ދިަޔއީ ދީނީ ބަަޔކާަވނަ އަހަރު ވެއްިޓެގން 2012އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވރިކަން 

ލްމުެވރިންނާ ޢިތިބި ދީނީ  އިެވސް ެއއީ ރާއްޭޖގަ  ލިޙްޞާމަދު އްލިބި އިބްރާހީމް މުޙަ ރިކަންންީވމާ، މިހާރު ެވއެހެ

އޭެގ ނަތީޖާ އަންނާނެ ޮގތެއް  ނަމަ ދެންކަމަށްާވ ޓަކައި މި ބިލު ހުށަހަޅައިފި އި ޖެްއސުމަށްދެކޮޅަށް ފާޅުަގ

ހަނުގރާމައަްށ  ިބ ދީނީ ޢިލްމުެވރިންނަކީދަންަނާވކަށް. އެހެންީވމާ، ސާފުކޮްށ ރާއްޖޭަގއި ތި ެގނޑަކަށް ނޭނަގއަޅު

 ދެއްއީެވރިއަކު ސީިރާއގައި އޮްނނަ ޖިހާދަށް ދާކަށް ތާބަެއއް ނޫން. ައޅުަގނޑު ދަންނަ އެްއެވސް ދީނީ ޢިލްމު ކުރާދުއީތާ

ޑުމެްނ ނަގއަދި ލިބާސް ލުމަކީ އެއީ އަޅު  ނާޅާ ތިބުމާއް މީެގ ކުރިން ބުރުާގތަނުކުރޭ. އަދި ރާއްޖޭެގ ދީނީ ކަންތައް

. އެހެންީވމާ، އްޖެހޭނެ ކަންތައްތަ ކުަރންޖެހުނީމަ ބަދަލުކުރަންްސ ެއއީ ބަދަލުޔަިވަކމަކަށް ފަތުެގ ތެރޭަގއި އޮތްޘަޤާ

މީހުން ެއ  ކާަދއްކާ ޚާްއޞަކޮށް ދީނީ ބަެއއް ކަންތައްތަުކގައި އަސްލު ޮއޅޭޮގތަށް ާވހަކަދައްމިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ާވހަކަ

ކައި މި ޓެރަރިޒަމްެގ ބޭނުން ާގނޫނުެގ ޓަ އަތްލުމަށްއި ލްމުެވރިންެގ ަގިއަގޢި އެކު ޮގސް ދީނީ ނާންާވހަކަ ދައްކާ މީހު

އް ނެ ރަނަގޅުެވެގން ތަކަށް ވެސް މާބޫލުކުރަނީ ެދން ނުކުންނަ ނަތީޖާޤައަޅުަގނޑު  ކަމަށްާވނަމަ  ފިއިބޭނުން ހިފަ

 ެދއްިވ ފުުރޞަތަށް.  ،މަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނުދާނެކަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. 

 

 ެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ާވހަކަެދއްެކުވން:ރާކެންދޫ ދާއި

ެގ ޙު ލާޞްއި ލީ ހުށަހެޅިފައިާވއި ސްގައި އަުޅަގނޑު މި ބަލަހުކުރިއަށްދާ ބަމި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު 

 ށުން އެ ދަާގނޫނުެގ  މިަވނީ މިނުޑެގ ކަންބޮުޑުވމެއް. ެވސް ައޅުަގ ގައިމުަވނަ މާއްާދެގ )ނ( ަގިއ އެބައޮތް ހަމަ 20

ކޯޓުްނ  ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( ަގިއާވ ޮގުތެގ މަތިންތޯ 16އަސާީސެގ ނޫނުޤާަވނީ ޙައްޤުތައް އެ މިންަވރަްށ ހިފެހެއްޓިެގން 

 ާގނޫނުގެ  ނުކުތާއަށް ެވސް މި 6ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ  16އަާސސީެގ ނޫނު ޤާކަނޑައެޅުުމގައި 

ކަމަށް ކޯޓުން  ާވކޮށްފައި ތްޢާޔަރަްއޔިތުން މަޖިލީހުން ރި ަގއިންަވރަްށ ހިފެހެއްޓުމުައސާސީ ަޙއްޤުތަްއ އެ މިއެ ދަށުން 

 16ައސާީސެގ ނޫނުޤާފަހުގައި ބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ ާގނޫެނއް އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރުމަށްޤަނޑު ައޅުަގ މިއީ  .އޭބަލަންާވނެ

ބުނީމާ ދެން ނުބަލައިފިއްޔާ ޭއ މަށް ކޯޓުން ބަލަންާވނެކަ ާވޔަތްކޮށްފައިޢާތަަކށް ބަރާބަރަށް ރިަވނަ މާއްދާަގއިާވ ކަންަތއް

ދަންނަާވނަމަ  އަުޅަގނޑު މި ސިަފަވނީ. އެއީ އެހެން ޮގތަކަށް  ޮގތަކަށް ލާފުާވ ކަހަލަޚިާގނޫނާ  ން އަެނއްކާ މިޓުކޯ

ެގ މާއްދާެއއް ާގނޫނެްއެގ ަބއެްއ ނުަވތަ ާގނޫެނއްމާ ސްކުރީފާާގނޫނެްއ ނުަވތަ ޝަްލ ރިިވުއ އޮންނަ ޖުޑީ ކޯޓުަގއި މި

އް. އެހެންީވމާ، ރެ ބާޢީޟަޤަޚިލާފުާވކަްނ ނުަވތަ ނޫންކަން ނިންމުމުެގ ބާރަކީ އެއީ ކޯޓަށް އޮންނަ އި އަސާސީއާ ނޫނުޤާ

ނުަވަތ ރާ ބޫލުކުޤަެވސް އަުޅަގނޑުމެން  ޕްރީމް ކޯޓުސު ދުން އަޅުަގނޑުމެންއެ ބާރަށް އުނިކަމެއް ލިބޭޮގަތށް އަދި އަމް

ކުރަްނ ލާޙުޞްއިޖުޑިޝަރީ ން މުޅި ެގބޫލުކުރާ ފަނޑިާޔރުންތަކެއް ލައި ޤަ މެންނޑު ައޅުގަ ށްކަމަާވނެއިންސާފުެވރި 

ތިޔާރީ ބާރު ޚްނުަވަތ ކޯޓުތަކުެގ އި ސްދަނޑިަވޅެްއަގއި މިޮގތަށް ޯކޓުތަކުެގ އިޚްތިޞާ  ނޑުމެން ހިފާފައި ތިބި އަޅުަގ

ނޑަްށ ނޑު ހަމަ ކަންބޮޑުާވ ކަމެްއ. އަުޅަގަގއީ އަޅުމިޮގތަށް މީގައި މާއްާދއެއް އޮުތން  ބާރު ެގްއލޭޢީޟަޤަގެއްޭލޮގތަށް 

ޖެނެރަލް  ފައި ހުރިތަން ެފނުނީ މިދިޔަ ސަރުކާރުެގ ާގޫނނުތަކުަގިއ އެޓަރނީށްބީދައިން މިޮގތަށް ާގނޫނުަތްއ ޑްރާފްޓްކޮމި

 . ހަމަ ަވނީމި ބާއޭނެއްއަރަނީ ކިހިހިތަށްމި މަ އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުެވެގން ައއި . ހަމަ އޭތި އޮފީހުެގ ާގނޫނުތަުކގައި ހުރި

ެވސް އަުޅަގނޑު ދެއްކި ާވހަކައެއް މިއީ. ކޯޓުން ަވކި  ރު. އޭ ބާއޭޕޭްސޓްކޮށްފައި މިއަށް ލަނީމާއްދާ އޮތްޮގތަށް ކަޓް އެ

ާގނޫނުން   ސްކޮށްފައިާވ ާގނޫނެއް ކަމަށް ނުަވތަ މިއެްއޮގތަށް ފާ ާއއިއަސާސީނޫނުޤާަވތަ ޮގތަކަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ނު 

ާއއި އެްއޮގތްާވ ޮގުތެގ މަތިންކަމަށް ަވނަ މާއްދާ 16އަާސސީެގ ނޫނުޤާަވނީ ޓިފައިާވ ޙައްޤުަތއް ހިފެހެއްޓިފައިހިފެހެއް

 ނުޑ ކުރިން އަުޅަގާވހަަކ  ނުދޭ. އެ ކުކަމަ ޅުަގނޑަކަށްށް ާގނޫނުގައި ކަނަޑއެޅީމާ ެއޮގތް އަމަކަ ނެޖެހޭބަލަންކޯޓުން 

 ެވސް އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުޮކށް ދެއްކި ާވހަކަެއއް މިއީިއ  މަޖިލީހުަގެގކުރިން މިދިޔަ ރައްޔިތުން. ސް ދެންނެިވންެވ

ންޖެހޭ ބާރެކޭ. ފަނޑިާޔރަށް އޮންނަ އީ ކޯުޓެގތިޔާރީ ބާރަކީ އެޚްއެ އި .ނުދެއޭާގނޫނުަގއި މިޮގތަށް ލިޔުން ކަމަކު

ހިފެހެއްޓިފަިއާވ އި ާގނޫނުަގ މި ތޯމަތިން އެްއޮގތްާވ ޮގތުެގއި ަވނަ މާއްދާއާ  16އަސާސީެގ ނޫނުޤާފަނޑިޔާރޭ ނިންމާނީ 

މިއީ ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ކަެމއްެގ ޮގުތގައި . އަނެއްހުރީ މި އިފަޓާފަހައްޙައްޤުތައް ހި
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 ދެްއކޭ. ެގ ާވަހކަ އެބައްހުރިހާ ކަމެ މި ާވހަަކއާއި ދިނީ  ،ާއއިާވހަކަ ެވްސ ަވރަްށ ބޮޑަށް މިތަނުގައި ލާދީނީ މިއަދު

ށް ހީަވނީ ނޑަަގޅު ދެއްކޭ. އަ ދެްއކޭ. ެރޑިކަަލއިޒޭޝަްނެގ ާވހަކަެވސް އެބަ  ެވސް އެބަ ޒަްމެގ ާވަހކަ މިޓްރީކްސްއަދި އެ 

މައްސަލައް  ާގނަގއި ހިއުމުޤައެކަނި މިސަލަެއއް ނޫން. މިއީ ހަމަނޑުމެން ނުދައްކާ ދޫކޮށްލައިެގން އޮތް މައް މިއީ އަުޅަގ

އެއް ެވްސ ލަހިނިގ މައްސަ އިޒަމާނުަގއެކަނި މިހިނާގ މައްސަލަެއއް. މިއީ ހަމަ ެވސްއި ނޫން. މިއީ މުޅި ދުނިޔޭަގ

 ކުރާނެަކމެއް. އެއްަބޔަކު ދީނީާވ ެވސް ހިނާގފައި އި ެވސް މުޅި އިސްލާމީ ތާީރޚުަގިއ ންެގ ޒަމާނުގަ އިލީފާޚަނޫން. 

ެވސް   ްސލާމީ ތާރީޚަށް ބެލީމައި ޭގނޑުމެންނަށް އެބައިނރާނެ. އަޅުގަ މީހުން ލާދީނީ ކު ބިދެން ތިއަނެއް ބަޔަކު 

ެވްސ  މުސްލިމުން ތިްނހާހެއްހާެވްސ ކުރީ.  މަރާެވސް ހަމަ ހަނުގ ންެގޢަލީެގފާނާ ދެކޮޅުަގއި ތިބެ  ،އިޝަތުެގފާނާއި ޢާ

ްނ ެއއްކޮޅު ޢަލީެގފާނު.، ެގާފނާއިތުއިޝަޢާދައްކަނީ  ނުޑ މިއަޅުަގ ހެކިދޭ.މަރުިވކަމަށް އިސްލާމީ ތާރީޚުން އެބަ 

ހަމަ ޑަރަކަށް. ިމެވސް ލަޝްކަރުެގ ކޮމާން ކޮުޅން ޢަލީެގފާނުރަކަށް. އަނެއް ޑަނު ލަޝްކަުރެގ ކޮމާންއިޝަތުެގފާޢާ

ކުރުމުެގ ތެރެއިން އައި ކަންތައްތަްއ. ދީނީލާ، ކުރުމާއިމިެވސް ހަމަ ދީނީ، މަެވސްނަ. އެހެންއްކަންތައްތަ ހުރިހިނާގފައި 

ބޫުލކުރާ ޤަސްނަން އެަބޖެހޭ. އަޅުަގނޑު މެދު ިވއިކޮްށ މިކަމާސް ޔަޖެހޭ ސީރިއެބަނޑުމެން މިއަދު އެހެންީވމާ، އަޅުަގ

ެވސް  އެ މައްސަލަ އަށް ހަޫޖޖެހީމާ، އިސްލާމްދީނަށް ހަޖޫޖެހީމާ،ޢަލައިޙި ަވަސއްލަމްهللا ޮގތުަގއި ރަސޫލާ ަޞއްލަ 

ެވސް  އަށްސަލަަމއް ެވސް ބްލޮްކކޮށްަފއި. އެ ސައިޓުތައްނެ. އަޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާރު ެއަވނީ އެފަދަ ހޭބެލެންޖެ

ބޫލުކުރާ ދީނީ ޤަމީހަކު އެ ނުަވތަ ބޫލުކުރާ ދީނީ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުޤަެއއާެއކީަގއި އެމީހަކު އެޓެންްޑަވމުން އެދަނީ. ހަމަ

 ެވސް ަމއްސަލަ އެ ކޮށްފައި ކާފަރަށް ޮގީވމާތިބި އެންމެްނ ލާދީނީ އޭ ކިޔާފައި ާބކީމިންަގނޑާ ހަމަ ޚިލާފުީވ

ދިޔައީ ެޝއިޚުންެގ ތެެރއިން ބޭފުޅަުކ  ިގެގން މިނއެމި ެވސް  މެންނަށް އިއްޔެނޑުޅުަގއަބެލެންޖެހޭނެ. 

ބޭފުާޅެގ ފަިއާވުނެގ ަވދު ބުރިކޮްށލާފައި ހުރި ާވަހކަ. މިީއ  ަދއްަކާވތީޭއ ކިޔާަފއި އެޓްރީމިސްޓުްނެގ ާވހަކައެކްސް

ޒަމަީކ މިޖެހޭ އެކްސްޓްރީބަމެން އެނޑުެވސް އަުޅަގ ޅުންންީވމާ، ދެކޮހެކަމެއް. އެ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުާވންެޖހޭ

ެވެގން ެވސް ހަަމ ހަރުކަށި ،ެވެގންދީނާ ދެކޮޅަށް ލާދީނީ، ެވސް ނޫން ދީނީ ހަރުކަށިެވެގެނއް ،ހަމައެކަނި ދީނީެވެގން

 ނޭ ެވސް ހިމެ ނަމާ އެ ދެ ިއަގއި ެވސް ެއ ދެ މާނަ ުކރެެވނީޓަރމް ބޭނުން އެކްސްޓްރީމިޒަްމ، ެއއީ އެކްްސޓްރީމިޒަމް އެ

ލާނަމޭ. މީެގ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ  ށްެވސް ފާހަަގކޮ ާވހަކަ ނުޑ ހިތަށްއެރީ ހަމަ އެހެންީވމާ، އަުޅަގން. އެޮގތު

ިއސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް ނުަވތަ  .އޭެވްސ އަންނަންޖެހޭނެ މީެގ ދެޮކޅު، ދީނީ ާވހަކަ އަންނައިރުަގއި ަހމަ އަންނަންޖެހޭނެ

 އްކޮށްހަމަ އެއާއި އެ  ފަސާދަ އުފެއްދުމާފިތުނަބަޔަކު މާ ުގުޅަވިއެގން ެގން ެއކަދައްކައި ާވހަކަ  ބަޔަކު އެކަމާ ދެކޮޅަށް

 ެވސް މީގައި ހިމެނޭ ޮގތުންނޭ މި ހުރިހާ ކަމެއް މިއަުއމާއި  އަންނަ ބަަޔކު މަރަން ޮގަވިއެގން ްށެގންބަޔަކު ކާފަރުކޮ

 ށް ޝުކުރިްއޔާ. ބޮޑަ ަވރަށް ޓަަކއި ޞަތަށް ޖެހޭނީ. ދެއްިވ ފުރުންކުރުެވޛުބިލުަގިއާވ ކަންތައްަތއް މާނަޮކށް ތަންފީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ފުރުޞަތަކަށް 

ކުންތު ސި 1ތްތެރި މެންބަރު ތު. އިއްޒަ ސިކުން 1އަށް ބާީކ އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމް ުކ،މައެދިަވޑަިއެގންފައި އެަބއޮތް. އެކަ

 ބޭނުންކުރައްާވ. 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

 ަވރަށް ބޮޑަށް.   ޔޫތެންކް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ  87ުދެގ ޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިސް ނިމުމާއެކު ރައްހުސް މި ނިމުނީ. ބަހުޓަށް ކަނޑައެޅިފަިއާވ ބަމި ރިޕޯ

ފަރާތުން ހެންޭވރު  ސަރުކާރުެގ ޮގުތެގ މަތިން ާވމާއްދާެގ )ށ( ަގއި  ަވނަ ަނންބަރުެގ ދަށުން އެ 3 )ހ( ެގ މާއްދާެގ

މް ، ޓެރަިރޒ2015/32ަނަންބަރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ާގނޫނު 

ަވނީ ކުރެިވފައި ަނ ކިޔުން މި އިއްުވނީ. އަުޅަގނޑަށް އިޢުލާންަވ 3ލުެގ މުެގ ބިާލޙު ެގނައުޞްމަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަށް އި

ލާޙުތަކާެއކު އަޅުަގނޑުމެން ޯވޓަށް އަހަން ޞްޖަާހއިރު ކަމަށް. އެހެންީވމާ، މިހާރު އި 11ޯވޓަށް އަޅުަގނޑުމެން އަހާނީ 

 ދެްއުވން އެދެން. އިއްސަވަ މި ަގސްދުކުރަނީ. ރަނަގބީލު ޖަ

 

 ކަށްފަހު(ުގުތކޮޅަ)ަވ

 

 ށް އެހުން ޓަ ހުރި ކަންކަމަށް ވޯ ހުމަށް ށް އެ ވޯޓަ  .6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އެހުމާެއުކ  ޓަށް ޯވޓަށްޕޯރިމުޅި ކޮމިޓީ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކްކޮށްލަދެްއުވން އެެދން. މުޅި ބިލަށް

ފުރަތަމަ ާގނޫނު ނަންބަރު   ން.އަދު ލާނަޯވޓެއް އަޅުަގނޑުމެން މި 10ލަ ޖުމް އެްއކޮށް އިޞްލާޙުތަކާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާ

ަވނަ  93ރިޒަމް މަނާުކރުމުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ ، ޓެރ2015/32ަ

އުނިކުރުމަށް ބާރަށު ަވނަ ަނންބަރު  7)ށ( ެގ  60-16. ެގ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިަވނީ ެއއް އިޞްލާޙު މާއްދާެގ )ހ(

 ްއުވން އެދެން. ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އިޞްލާޙު ިވދާުޅެވދެهللا ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުޒަތްއިއް  ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު
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. ރުމުެގ ާގނޫނަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުރިޒަމް މަނާކުޓެރަ 2015/32ަރީއސް. ާގނޫނު ނަންބަރު  ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރިޝު

ކޮށްަފއިާވ ަވނަ މާއްާދެގ )ށ( ެގ ތިރީަގއި ނަކަލު 60-16ަވނަ މާއްާދއިން ުބނެިވދިޔަ ާގނޫނަށް އިތުރުކުރާ  34ބިލުެގ 

 އެފެއާޒް.ޓްރީ އޮފް ފޮރިންމިނިސް  ،7)ށ(  60-16ޮގތް 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ންރިޔާސަތު

 ފަހަރު ިވދާޅުެވެދއްުވން އެެދން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ެއއް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

 އާޒް.އެފެމިނިސްޓްރީ އޮްފ ފޮރިން 7)ށ(  60-16އުނިކުރަން. އެއީ ަވނަ ނަންބަރު  7ބުނެިވދިޔަ ާގނޫުނެގ 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ކު. މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރިދުކުރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަތާއީ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:

 .ަގނޑު އެ އިޞްލާޙަށް ތާީއދުކުރަންޅުއަ

 

 ެކުވން:ާވހަކަދެއް ރިޔާސަތުން 

ށުން ބާރަށު ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ ދަ 93އިދުެގ ަވނަ މާއްދާ، ަގވާ  93ދުެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ަގާވއި

މެންބަރު އިބްރާހީމް  މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ހުށަހަޅުއްާވهللا ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ދާއިރާެގ

  ްއުވން އެދެން.ޓުދެިއޞްލާޙަށް އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވްއާވފަިއާވ ޝަރީފް ތާއީދުކުރަ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 هللاބްދުރު އަްޙމަދު ޢަމެންބަ ށު ދާއިރާެގބާރަ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެން  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 



27 

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 52    ައދަދު: ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ

 50    ން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދި

 00    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00 ދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަ

   50     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 26      ނުންާވ އަދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭ

 50         ޖުމްލަ: 

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 50؛ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުފެންނަ . 52؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 . 0 ؛ންެގ އަދަދުިވ މެންބަރުށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްތަކަަވކި ޮގ .0؛ ންެގ އަދަދުޯވޓުދެްއިވ މެންބަރު

 ްއޖެ. ފާްސެވ. 26؛ ޭބނުންާވ އަދަދު ުވމަށްފާސް. 50؛ ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނައުމުެގ ބިލު. ަގވާއިުދެގ، ރަްއޔިތުންެގ ެގޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު  2015/32ާގނޫނު ނަންބަރު 

ަވނަ ނަންބަރު  1ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ  4ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ަދށުން  93ލީހުެގ ަގވާއިުދެގ މަޖި

ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އިޞްލާުޙ هللا ރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުކުރުމަށް ބާއިޞްލާޙު

  .ިވދާޅުެވެދްއުވން އެދެން

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: هللاއަްޙމަދު ޢަބްދުންބަރު މެބާރަށު ދާއިރާެގ 

ންބަރަށް ަވނަ ނަ 1ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ެގ  4ަވަނ މާއްދާއިން ބުނެިވިދޔަ ާގޫނނުެގ  1ޝުކުރިއްާޔ. ބިލުެގ 

ނުަވތަ ދީނީ  ސީ. ަވކި ސިޔ1ާަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ  4ކުރުން. ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙު އަްނނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙު

 .ހަނައަޅާފަިއާވ ފިކުރެއް ކުިރއެރުުވމަށް ޓަަކއި އަދިނުަވތަ ހައްދުފަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 . ރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބް

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ކުރަން. ދުއީ އެ އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ތާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެދއްުވން އެދެން. ދެންމެ އެ އިްއެވިވ އިޞްލާޙަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނަިވަޑއިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓު

 

 ]ދެްއުވންޯވޓު[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 هللاރު އަޙްމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަ    ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 . މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް         ްއިވ މެންބަރު:ރެތާއީދުކު 

 

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 52    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   50     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 26      ދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަ

 50         ޖުމްލަ: 

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު
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ނުފެންނަ ކަމަށް . 50؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 52؛ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ހާޒިރުެވ

.  0؛ ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް . 0 ؛އަދަދު ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ

 ފާްސެވްއޖެ. . 26؛ ފާސްުވމަށް ޭބނުންާވ އަދަދު. 50؛ ިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުޯވޓުަގއި ބަިއެވރި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެޝިން ިއދާރީމޭޒުން ޗެކްކޮށްލަދެްއުވން އެދެން. ދުާވފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ ޯވޓު 

 

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ ނަންބަރު  2ަވނަ ނަންބަރު އަދި  1ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ  6ެގ ދަށުން ަވނަ މާއްދާެގ )ށ(  93ދުެގ ަގާވއި

ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އިޞްލާުޙ هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު ކުރުމަށް ބާރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުއިޞްލާޙު

 ިވދާޅުެވެދްއުވން އެދެން. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ދު ޢަބްބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު

ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ައށް ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާުޙ  6ަވނަ މާއްދާއިން ބުނެިވދިޔަ ާގނޫުނެގ  3ބިލުެގ  .ޝުކުރިއްޔާ 

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުރާ  4ިމ ާގނޫުނެގ  -1ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ެގ  6ުކރުން. އިޞްލާޙު އަންނަނިިވ ޮގތަށް

މަލެއް ކުރަން ޢަަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުރާ ޓެރަރިޒަމްެގ  4ނޫނުެގ މި ާގ -2ަމީކ ކުށެކެެވ. ކުރު މަލެއްޢަޓެރަރިޒަމްެގ 

ނުމަކީ ނުަވތަ ެއއްެވސް ސިފައެްއގައި ަބިއެވރިުވަމީކ އެހީތެރިެވދި މުގައިމަލެއް ކުރުޢަން އިއުޅުމަކީ ުނަވތަ އެފަދަ

 ކުށެކެެވ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޖާބިރު.هللا ބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަެގ ކާށިދޫ ދާއިރާ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

  ކުރަން.ދެންމެ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދު
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ކާށިޫދ ހުށަހަޅުއްާވهللا މަދު ޢަބްދުޙްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބާރަށު ދާއިރާެގ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަ

ކުރެއްިވ އިޞްލާޙަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޖާބިރު ތާއީދުهللا ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ދެްއުވން އެދެން.ޮގތަކަށް ޯވޓު

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 هللاބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބާރަށު   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު      ދުކުރެްއިވ މެންބަރު:ތާއީ

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 53     މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި

 52    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ންބަރުންެގ އަދަދު: ޯވޓުދިން މެނުފެންނަ ކަމަށް

 00 ކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވ

   52     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 27      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 50         ޖުމްލަ: 

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ކަދެްއެކުވން:ން ާވހަރިޔާސަތު

ނުފެންނަ ކަމަށް . 52؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 53؛ ެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުހާޒިރުެވ ތިއް

.  0؛ ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް . 0 ؛ދުޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަ

  ފާްސެވްއޖެ.. 27؛ ުވމަށް ޭބނުންާވ އަދަދުފާސް. 52؛ ންބަރުންެގ އަދަދުޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ްއދާެގ )ހ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ަވނަ މާ 12ެގ ދަށުން  ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( 93ަގާވއިދުެގ 

 . ޅުއްުވން އެދެންލާޙު ހުށަހެހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ އިޞްهللا މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

 )ހ( އަށް ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙު އަންނަިވ ޮގތަްށ ަވނަ މާްއދާެގ 12ަވނަ މާއްދާއިން ބުެނިވދިޔަ ާގނޫނުެގ  6ބިލުެގ 

ށް ނުަވތަ ަމުގފަހިކުރުމުެގ ލެއް ކުރުމަށް ނުަވަތ ރޭުވމަ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(. ޓެރަރިޒަްމެގ ަޢމަ 12އިޞްލާޙުކުރުން. 

، ެފއްދުމާއިތި ނުަވަތ ފަނާކުރަނިިވ މާއްދާެއއް ހިމެނޭ އެއްެޗއް އުޮގތުން ހަނުގރާމަެވރި ހަތިާޔރު ނުަވތަ ޮގާވތަކެ

  ކުށެެކެވ. ކީފާރިކުރުމައެހެން ތަނަކަށް ެގންދިއުމާއި އެއިްނ ިވޔަ މއެެހން މީހަކަށް ދިނުމާއި، ިވްއކުމާއި ،ެގންުގޅުާމއި

 

 ަވހަކަދެްއެކުވން: ޔާސަތުންރި

 އިތަމް. ޚަދެކުނު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  މައްޗަންޮގޅި

 

 އިތަމް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޚަެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ދެކުނު ދާއިރާ  މައްޗަންޮގޅި

 ރިއްޔާ. ޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ުޝކު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ިވދާުޅިވ އިޞްލާޙަށް އަ

 

 ދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ތްތެރި މެންބަރު އިއްޒަ ބާރަށު ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް 12 .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އެދެން.  ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ފެނިަވޑައިަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 هللاބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 އިތަމް.ޚަކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ދެ މައްޗަންޮގޅި    ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 53    ބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި މެން
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 52    ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނަ ފެން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭ

   52     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 27      ުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:ފާސް

 52         ޖުމްލަ: 

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 52؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 53؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 .0 ؛ންެގ އަދަދުނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުޯވޓުދޭން ބޭަވކި ޮގތަކަށް . 0 ؛ންެގ އަދަދުޯވޓުދެްއިވ މެންބަރު

 . ފާްސެވްއޖެ. 27؛ ޭބނުންާވ އަދަދު ުވމަށްފާސް. 52؛ ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނަންބަުރ  ނަަވ 2ެގ  )ހ( ަވނަ ާމއްދާެގ 1 ،16-1ެގ ދަށުްނ  ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( 93ަގާވއިދުެގ ަގާވއިދުެގ 

 ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އިޞްލާޙު. هللا ބްދުޢައިޞްލާޙުކުރުމަށް ބާރަށު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا އިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާ

ދެަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ެގ  ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 16-1އިތުރުކުރާ  ށްަވނަ މާއްދާއިން ުބނެދިޔަ ާގނޫނަ 8ބިލުެގ 

ކަކީ ދިފާޢުކޮށް އެފަދަ ޢަމަލުތަ ތައްޖަމާޢަތެއްެގ ޢަމަލު . ޓެރަރިސްޓ2ް)ހ(،  16-1ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 

ހެއްކަން ތާއީދުކުރާ މީޖަމާޢަތަކަށް  ސަބަބުެވރި ޢަމަލުތަކެއްކަމަްށ ަވކާލާތުކުރުން ނުަވތަ ތިމާއަކީ ަވކި ޓެރަރިސްޓް

 ފަރާތުން އެ ޚިޔާލަށް ބަރޯސާެވ ޓެރަރިސްޓްރައްދުާވ އެފަދައިން ފާޅުކުރާ ޚިޔާލު  އެކުފާޅުކުރުމާޚިޔާލު ދޭހަާވ ފަދައިން

 ނެތި އެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން.  މެދު ފަރުާވލެއްދާނެކަމާއިެގންހިތްަވރު ލިބިތާއީދުކުރުމަށް ރާތުން އެ ފަ ށްޖަމާޢަތަކަ

 

 ުވން:ާވހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތުން

  ޝިފާޢު.ެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިހަަވންދޫ ދާއިރާ 
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 އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ާވހަކަދެއްެކުވން: 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނުޑ ތާއީދުކުރަން.  .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ަވނަ ނަންބަރު އިޞްާލޙުކުރުމަށް ބާރަށު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  2ެގ   މާއްދާެގ )ހ(ަވނަ  1 ،16-1

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ްޞލާޙަށް އެ ހުށަހެޅުްއިވ އިهللا ޢަބްދު

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 :ޯވޓުެގ ނަތީޖާ

 .هللاބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު  ބަރު:ހުށަހެޅުއްިވ މެން

   ޢު.ޝިފާއިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު       ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 53    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 52    ދު:ން މެންބަރުންެގ އަދަޯވޓުދިފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުން

   52     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 27      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 52         : ޖުމްލަ

 ފާސް              :ޯވޓުެގ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 52؛ ރުންެގ އަދަދުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަ. 53؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

. 0 ؛ެގ އަދަދުޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުން ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް. 0 ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ފާްސެވްއޖެ. . 27؛ ޭބނުންާވ އަދަދު ުވމަށްފާސް. 52؛ ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު
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 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

އިރާެގ ރަށު ދާ)ށ( އިްޞލާޙުކުރުމަށް ބާ ެގދާަވނަ މާއް 28-3ެގ ދަށުން  ަވނަ މާއްާދެގ )ށ( 93ަގާވއިދުެގ 

 ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އިޞްލާޙު ިވދާުޅެވދެްއުވން އެެދން. هللا ޙްމަދު ޢަބްދުްއޒަތްތެރި މެންބަރު އައި

 

 އްެކުވން: އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ާވހަކަދެ

އަންނަނިިވ ޮގތަްށ )ށ( ަވނަ މާއްދާެގ  28-3ަވނަ މާއްާދއިްނ ބުނެިވދިޔާ ާގނޫނަށް އިުތރުކުރާ  25ބިލުެގ 

ަވނަ  6ާގނޫނުެގ ީވނަަމެވސް މި  ކޮށްފައި(. އެހެން ާގނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންށ) 28-3އިޞްލާޙުކުރުން. 

ގައި ބަޔާްނކުރާ ކުށްތަަކކީ ެއ  ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( 16އްދާ އަދި ަވނަ މާ 14ަވނަ މާއްާދއާއި  7 އާއިމާއްދާ

 . ނުާވނެ ކުށްކުެށެވ ދަބުެގ ބާަވތް ލުއިކޮށްެދިވެގންޢަނުާވނެ ނުަވތަ  ދަބުެގ ުމއްދަތު ުކރުކޮށްދެިވެގންޢަކުށްތަކުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މް ޝަރީފް. ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީކެލާ 

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:

  އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ާވހަަކ ދަންނަަވން. ޅުއްިވ އިޞްލާަޙށްހުށަހެދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބާރަށު 

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

ްއިވ އިޞްލާޙަށް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ދާެގ )ށ( ިއޞްލާޙުކުރުމަށް އެ ހުށަހެޅުަވނަ މާއް 28-3

 ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 هللاޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު   ިވ މެންބަރު:ހުށަހެޅުއް

 ފް.ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ       މެންބަރު:ތާއީދުކުރެްއިވ 
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 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 53    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 52    ދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަ

 00    އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ 

 00 ެގ އަދަދު: ކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންަވކި ޮގތަ

   52     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 27      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 52         ޖުމްލަ: 

 ފާސް              :ޯވޓުެގ ނަތީޖާ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ނުފެންނަ ކަމަށް . 52؛ ރުންެގ އަދަދުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަ. 53؛ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުހާޒިރުެވ 

. 0 ؛ެގ އަދަދުަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުން. 0 ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ފާްސެވްއޖެ. . 27؛ ޭބނުންާވ އަދަދު ުވމަށްފާސް. 52؛ އަދަދު ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ

 

  ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ބާރާތް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބާރަށު ދާއިރާެގ ޢިފެށޭ  ަވަނ މާއްދާެގ 60-12ެގ ދަށުން  ަވނަ މާއްާދެގ )ށ( 93ަގާވއިދުެގ 

 އިޞްލާޙު.  ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވهللا މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

އަންނަނިިވ ޮގތަށް  ބާރާތްޢިެގ ފެޭށ މާއްދާަވނަ  60-12ާރ ކުާގނޫނަށް އިތުރު އިން ބުނެިވދިޔަަވނަ މާއްދާ 34 ބިލުެގ

ހެދޭ ފަރާތްތައް  މަންޓްސްއެސެ  ަވނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ރިސްކް 60-11ނުެގ ިމ ާގނޫ .60-12އިޞްލާޙުކުރުން. 

 6-13 މެދު ޢަމަލުކުރެޭވނެ ޮގތެއް މި ާގނޫުނެގ  އެ މީހުންނާއިތެެރއިން ޮގތަކަށް ިގންތިކުރުމަށްފަހުތްތަކުެގ އަންނިިވ ޮގ

 ްނާވނެއެެވ. ނަޑއަޅަން ކަމަތި މާއްާދަގިއާވ ޮގތުެގ 60-15 ަވނަ މާއްދާއާއި 60-14 ނަ މާއްދާާއއިަވ

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

 ަވޙީދު. هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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 ަވޙީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ންބަރު ޢަބްދުދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެ

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރުެގ ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުަރން. 

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ެއ هللا ކުރުމަށް ާބރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުބާރާތް އިޞްލާޙުޢިަވނަ މާއްާދެގ ފެށޭ  60-12

 ޑައިަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. އިޞްލާޙަށް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ފެނިަވހުށަހެޅުއްިވ 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 هللا.ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު   ންބަރު:ހުށަހެޅުއްިވ މެ

 ަވޙީދު.هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު       ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ 

 53    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 52    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ 

 00 ދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަ

   52     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 27      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 52         ޖުމްލަ: 

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން
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ނުފެންނަ ކަމަށް . 52؛  އަދަދުމެންބަރުންެގފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ . 53؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

. 0 ؛ދަދުަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަ. 0 ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ފާްސވެއްޖެ. . 27؛ ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު. 52؛ އަދަދު ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ

 

 ުވން: ާވހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން

ަވަނ ނަންބަރު އިޞްލާޙުކުރުމަށް   4ެގ  ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( 60-16ެގ ދަށުން  ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( 93އިދުެގ ަގވާ 

 ަފއިާވ އިޞްލާޙު ިވާދޅުެވދެްއުވން އެދެން. ހުށަހަޅުއްާވهللا ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ދުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބް

  ބަރު ަވނަ ނަން 4ެގ  ަވނަ މާއްާދެގ )ށ( 60-16ނަށް އިތުރުުކރާ ދިޔަ ާގނޫބުނެިވަވނަ މާއްާދއިން  34ބިލުެގ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކައުންޓަރ  19ާގނޫނުެގ . މި 4ެގ  )ށ( 60-16ޞްލާުޙކުރުން. އި ިވ ޮގތަށްއަންނަނި

  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑައޅާ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ފަާރތެއް.ރިޒަމްެގ މަސަްއކަތްކުރުމަްށ ރައީޓެރަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބް

 

  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ާވހަކަދެއްެކުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު ްއޒަތްތެިރ މެންބަރުަވނަ ނަންބަރު އިޞްާލޙުކުރުމަށް ބާރަށު އި 4ެގ  ަވނަ ާމއްދާެގ )ށ( 60-16

  އެދެން. ދެްއުވންޯވޓުފެނިަވޑައިަގންނަާވ ޮގތަކަށް  ރި މެންބަރުންއިްއަޒތްތެ ޞްލާޙަށްހުށަހެޅުއްިވ އި

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 هللاބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:
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 މޫސާ.  ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު      :ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު

 

 87    މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ 

 53    ެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުން

 52    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ންެގ އަދަދު:  ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުަވކި ޮގތަކަށް

   52     ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި 

 27       ބޭނުންާވ އަދަދު:ފާސްުވމަށް

 52         ޖުމްލަ: 

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 52؛ ބަރުންެގ އަދަދުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެން. 53؛ ރުންެގ އަދަދުހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަ

. 0 ؛ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު ަވކި. 0 ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ފާްސެވްއޖެ. . 27؛ ންާވ އަދަދުޭބނު ުވމަށްފާސް. 52؛ ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 

 ކަދެްއެކުވން:ާވހަރިޔާސަތުން 

ަވނަ  60-21ެގ ދަށުން  ނަ މާއްދާެގ )ށ(ަވ 93މި ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ެއންމެ ފަހު އިޞްލާޙު. ަގާވިއދުެގ 

 ާވފަިއާވ އިޞްލާޙު.ހުށަހަޅުއްهللا ބްދުޢަމާއްދާެގ )ހ( އިޞްލާޙުކުރުަމށް ބާރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ްޙމަދު ޢަބްދުރު އަބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަ

ަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( އަންނަނިިވ ޮގތަްށ  60-21ށް އިތުުރކުރާ ަވނަ މާއްާދއިްނ ބުނެިވދިޔަ ާގނޫނަ 34ބިލުެގ 

ަފދަ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ  ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތައް ހިންާގ ފަރާތްތައް ނުަވތަ އެ )ހ( 60-21އިޞްލާޙުކުރުން. 

ޝަން ޕްރޮްގރާމްތައް ފަދަ ޢަމަލުތަކުން ދުރުކޮށް މުޖްތަމަޢަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ޓަކައި ރިެހބިލިޓޭ އެފަރާތްތައް

ން ޕްރޮްގރާމްތަކާއި އެ ޕްޮރްގރާމްތަްއ ޝަެއެވ. އަދި މި މާއްދާެގ ދަށުން ހިންޭގ ރިހެބިލިޓޭމިނިސްޓަރު ހިންަގންާވނެ

 ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނާވނެެއެވ.  ށުންތަފްސީލުތައް މި ާގނޫނުެގ ދަ ޮގތުެގ ންޭގނެހި
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ކުރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް. ތާއީދު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ނޮޅިަވރަމް

 ށް.ތާއީދުކުރަން އެ އިޞްލާޙަ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ދަްއކަާވނީ.  ކަފުޅުދެން އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ނަްނ އިްއީވމަ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ާވހައެ މަޢާފަށް

  .هللاނޮޅިަވރަމް ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު. ތާއީދުކުރަްއާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ޢަބްދު މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ދާއިރާެގޅިަވރަމްނޮ

 އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީުދކުރަން. ެގ  هللاބާރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލާޙުކުރުމަށް ބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( އިޞް 60-21ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

ިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން ހުށަހެޅުއްިވ ިއޞްލާޙަށް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ފެނިަވޑަهللا ންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުމެ

 އެދެން. 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 هللاޢަބްދު ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 .هللاޢަބްދު  ރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުނޮޅިަވ       ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    ެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުން

 53    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:
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 52    އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ 

 00     މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން

 00 ނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭ

   52      މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ

 27      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 52         ޖުމްލަ: 

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

 ނުފެންނަ ކަމަށް. 52؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 53؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 .0 ؛ިވ މެންބަރުންެގ އަދަދުަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއް. 0 ؛ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 ފާްސެވްއޖެ. . 27؛ ދުމަށް ޭބނުންާވ އަދަުވފާސް. 52؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ާގނޫނު ދެކުނު ޭވުރ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހެން

 ޚާރިޖީ  އިޞްލާހު ެގނައުމުެގ ބިުލ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ައށް (ނުޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫ) 2015/32ނަންބަރު 

މެދު ިއއެކު ފާސްކުެރއްުވާމއި އިޞްލާޙުތަކާުގޅުންތަުކެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތަށް މަޖިލީހުން ެގންނެިވ

  ށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ސައިން ޝަހީމްރާެގ މެްނބަރު ޙުއިކުނު ދާހެންޭވރު ދެ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    ދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަ

 53    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 52    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 00    ބަރުންެގ އަދަދު:މެން ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   52     ބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެން

 27      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 52         ޖުމްލަ: 

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ނުފެންނަ ކަމަށް . 52؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 53؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

. 0؛ ންެގ އަދަދުަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރު. 0؛ ންެގ އަދަދުދެްއިވ މެންބަރުޯވޓު

 ފާްސެވްއޖެ.. 27؛ މަށް ޭބނުންާވ އަދަދުުވފާސް. 52؛ ރުންެގ އަދަދު ބަިއެވިރިވ މެންބަޯވޓުަގއި

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނިކޮށް ދައުރުން ބޭރުަގއި  ނިމުނީ. ރައްިޔތުންެގ މަޖިލިސް ޗުއްޓީަގއި ކަތް މިމިއަދަށް ކަނޑައެޅިަފއިާވ ަމސައް

އަދި ޖަލްސާ ބޭއްުވމަށް  ހުިރހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ިވޖަލްސާ ބާއްާވ ޖަލްސާ ބޭއްުވމަށް ަވަޑއިެގންެދއް

ަގއި ައޅުަގނޑު ޝުކުުރ ކީއެ  ކަމާތެރި ޞްލާޚުބާރުއަޅުްއަވއިދެްއިވ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ަވރަށް އި

ކޮމިީޓެގ މެންބަރުންނާއި މަސައްކަްތކޮށްދެްއިވ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގޅުންތަުކެގ ކޮށް މި ބިލުެގ ޞަ ދަންނަަވން. އަދި ޚާއް

ދެން މަޖިލީހުެގ  ކޮށް ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރަށް ކޮށްދެއްިވ ބުަރ މަސައްކަތްޕުޅަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން.ޞައަދި ޚާއް

ންނާނީ ދައުުރ ފެށުމުެގ ޖަލްސާ. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ ދަށުން ދައުރެްއ ސާއެއް އޮޖަލް

ދުަވހު. އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ ދެން  ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ނުަވތަ މަހެއްެގ ފުރަތަމަ ހޯމަފަށަންޖެހެނީ މަހެއްެގ 

 ާގނަން.ބާއްާވނެ ދުަވެހއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަން

 

 . ނިމުނީ ޖިލިސްމަ . عالمينال رب   هلل والحمد
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