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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. ކޮމިޓީގައި މި ވަގުތުގައި ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި  

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޙުސައިން،  هللا މެންބަރުންނަކީ  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  ޝަހީމް 

ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު  އިބްރާހީމް  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޒަރީރު،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި   ،

މުޢިއްޒު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

އަޅުގަނޑުމެން ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  އަޅުގަނޑު  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ސިރާޖު  މިވާ  މޫސާ  އެޖެންޑާގައި  މިއަދު  ގެ 

އެއީ   ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާތުން    2014/9މަސައްކަތަކީ،  ސަރުކާރުގެ  ގެނައުމަށް  އިޞްލާޙު 

ހުށަހަޅުއްވައި   ފަރާތްޕުޅުން  ސަރުކާރުގެ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ބިލު  އެ  މަސައްކަތް.  ބިލުގެ  ހުށަހެޅުއްވި 

ދާއި ތުޅާދޫ  ކުރިން  ދެއްވާފައިވަނީ  ފެއްޓުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޙުސައިން.  ޙިސާން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރާގެ 

އިނގޭތޯ. މި ބިލުގެ ސުންގަޑިއެއް ގޮތުގައި ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާނީ އެއީ މިއަދު.   ބޭނުންވާ ކަމެއް  ފާހަގަކޮށްލަން 

އަޅުގަނޑުމެން ސުންގަޑިއެއް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި    23އެއީ   ފެށޭ  ޖޫން. އޭރުގައި  ސަބަބަކީ، މަޖިލިސް ރިސެސްއަށް 

ފޮނުވައިގެން   ރިޕޯޓު  ނިންމައިގެން  ކަނޑައަޅައިގެން  ގޮތުގައި  ސުންގަޑީގެ  މިއަދު  އެއާއެކުގައި  ދާނެތީވެ.  މަހުގައި 

މަޖިލީހަށް އެޖެންޑާކުރެވޭނީ މިއަދު ސުންގަޑީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މަޖިލީހުން ވަނީ މި  

މަހުގެ  ދަ ފެށޭ  މި  ދުވަހަކީ  އެންމެފަހު  ދައުރުގެ  މި  އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި  މުއްދަތު  ދުވަސްކަމުގައި    8އުރުގެ  ވަނަ 

އެކުގައި   ލިބިފައިވުމާ  ވެސް  ވަގުތުކޮޅެއް  އިތުރު  ހިތަށްއެރީ  މި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވުމާއެކުގައި  ނިންމަވާފަ. 

ހުށަހެޅު ކޮމެންޓަށް  ބިލުގެ  މި  ރެސްޕޮންޑްކުރައްވާފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބަހުރި  ފަރާތްތަކަކުން  ގިނަ  ވަރަށް  މުން 

ނެތް ކަހަލަ. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ   ބައެއް ރެސްޕޮންސަކީ އަދި ކޮމެންޓެކޭ އެހެން ދެންނެވޭކަށް 

އަޅުގަ މުއައްސަސާތަކަށް  ބައެއް  ދައުލަތުގެ  އަދި  ރެސްޕޮންޑްކުރައްވާފައިވޭ.  އެދި  ފަރާތްތަކުން  ކޮމެންޓަށް  ނޑުމެން 

ވެސް   އެފެއާޒަށް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި  ދެންނެވިން  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެއީ  ދެންނެވީމު. 

މި   ދެންނެވިން.  ވެސް  ކޮމިޝަނަށް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ވަރަށް    3ދެންނެވިން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ތަނުން 

ހުރި ހުށަހަޅުއްވާފަ. މި ބިލަށް ފޮނުއްވެވި އެނޫން ރެސްޕޮންސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރީ  ތަފުސީލީ ކޮމެންޓްސް ބިލަށް އެބަ 

ބިލު ބަލައިނުގަތުމަށް، ބިލު ބޭރުކޮށްލުމަށް ހުރި ރެސްޕޮންސްތަކަކާ އަދި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ހުރި ރެސްޕޮންސްތަކެއް.  

ދީފައި ޚިޔާލެއް  އެއަށް  ކޮމެންޓެއް  އިތުރު  ވާހަކައެއް،  ވަކި  ގޮތަށް    އެއީ  ދެންނެވި  މި  ނޫން.  ހުރީކީއެއް 

ރެސްޕޮންޑްކުރައްވާފައި ހުރި ފަރާތްތަކެއް. ދެން ބިލާ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރިލަވަންޓް ނޫން ޒާތުގެ ބިލާ ނުގުޅޭ ބައެއް  
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، މި  ކަހަލަ ވާހަކަތައް ވެސް ހަމަ ކޮމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުއްވާފައި އެބަހުރި ބައެއް ފަރާތްތަކުން. އެހެންނަމަވެސް

ދެންނެވި ތިން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާގެ އިތުރުން އަދި އެހެން ޕަބްލިކަށް ހުޅުވާލި ހުޅުވާލުމުން ވެސް ބައެއް އާންމު  

ކޮމެންޓުތައް   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފޮނުވާފަ.  ވެސް  ކޮމެންޓުތައް  ރަނގަޅު  ހަމަ  އެބަހުރި  ވެސް  ފަރާތްތަކުން 

މެން އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އިދާރީ  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ކޮމިޓީގެ  ފޯވަރޑްކުރައްވާފައި  ކުރީގައި  މީގެ  ވާނީ  ބަރުންނަށް 

ބޭފުޅުން އެކަން ކުރެއްވުމުން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މިހާރު އެ ކޮމެންޓުތައް ވިދާޅުވެފައިވާނެ ކަމަށް  

ބަލައިލާއިރުގައި   ކޮމެންޓުތަކަށް  މި  ދެކެނީ.  އަޅުގަނޑު  ޤަބޫލުކުރަނީ،  ދައުލަތުގެ  އަޅުގަނޑު  ދެންނެވި  މި 

މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވެވި ކޮމެންޓްސްތަކަށް ބަލައިލާއިރުގައި ވެސް މި ބިލު  

އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން ލިޔުއްވާފައި ވެސް އެބަހުރި. އަދި މިހާރުގެ ބިލުގައި ހުރި ބައެއް  

އިތުރު  ކަންކަން   ލިބުނު  މި  ވުމާއެކުގައި  އެހެންކަމަށް  ފާހަގަކުރެވިފަ.  އެބަހުރި  ވެސް  ބޭއްވުމަށް  އޮތްގޮތަށް  އެ 

އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން   ލިބޭތީއާ  ވަގުތުކޮޅު  ލިބޭ  ދިއުމުގެ ކުރިން  ރިސެސްއަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ވަގުތުތައް 

ފުރިހަމަ ބިލު  ހިފައިގެން  ބޭނުން  ވަގުތުގެ  މި  ވާހަކަ  އަދި  އޮތް  ފުރުޞަތެއް  ވާހަކަ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ކުރުމުގެ 

ކަމަށް   ނުކުރައްވާ  އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅުން  ތި  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ބޭނުންވީ.  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ދަންނަވާލަން 

ނިންމީމާ މަޖިލީހުގެ  އެއްގޮތަށް  ސުންގަޑިއާ  ކަނޑައަޅައި، އެ   ރިސެސްއަށް  ވަނީނަމަ، ބިލުގެ ސުންގަޑިއެއް އަލުން 

ދިއުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ވެސް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ފެންނަނީ. އެއީ އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ  

މަހުގެ   ފެށޭ  މި  ކޮށްލަނީ  މި  ސަޖެސްޓް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ރިޕޯޓު    1ނޫނިއްޔާ  ކޮމިޓީގެ  ދުވަހުގައި  ވަނަ 

ބި މި  ގޮސް  ތަޅުމަށް  ބޭފުޅުންގެ  އެކުލަވާލެވިއްޖެނަމަ  ތި  އެހެންވީމާ،  ދާނެވަރުވާނެ.  ހަމައަށް  އެޖެންޑާއާ  ލު 

 އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް ވަނީނަމަ ނޫނިއްޔާ އެކަމަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ 
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ޖުޑީޝި ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަރީ  އާދެ! 

މަދަނީ   ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ބިލުތަކެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  އެބަހުރި  ކޮމިޓީގައި 

ވެސް އެބަހުރި.   ބިލުތައް އެބަހުރި. މަސައްކަތްތައް  ކުރިން ވެސް އައިއްސަ ހުރި  އިޖުރާއަތުގެ ބިލު އެބައޮތް. އޭގެ 

ތަރު އިސްކަންދޭ  މި  ހަމަ  ބިލު  މި  ކަހަލަ  ހުއްޓާ  ހީވާ  ހުއްޓެނީހެން  ދައުލަތް  އައިސްގެން  ކުރިއަށް  އެންމެ  ތީބުގެ 

ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަހަލަ ސިފައެއް ފެނިގެން މި ބިލު ހަމަ   ބިލު ނުނިންމައިފިއްޔާ މުޅި ދައުލަތް  ގޮތަކަށް، މި 

އަޅުގަ ސަބަބެއް  އުޅެންޖެހޭ  ނިންމަން  އަވަސްއަރުވައިގެން  އެހާ  ހަދާފައި  ގޮތަކަށް  ކޮންމެހެން  އެއްވެސް  ނޑަކަށް 

ހަމަ   އަޅުގަނޑު  ޖެހެނީ  މި  ނިންމަން  މި  ބިލު  މި  އަވަހަށް  އެހާ  ހެދިތޯ  ސަބަބަކާ  ކޮން  އެއީ  ނުވިސްނޭތީ 

 ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މުޤައްރިރު އަރިހުން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 ދުވަހުގެ އެ ބައްދަލުވުމުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ

ނިންމަވާފައި   އިއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީގެ  އިނގޭތޯ.  ނިންމުމެއް  ކޮމިޓީގެ  ހަމަ  އެއީ  ކަންނޭނގެ.  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ހަމަ އެއާކުގައި    އޮތީ ދައުރު ނިމެންވާއިރަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލަން. އެހެންވީމާ، ތިއީ ނިންމުމެއް. ދެން

ކޮންމެހެންނެއް   ނިންމާނުލުމަކީ  މައްސަލަތައް  ފެންނަ  ކަމަށް  ނިންމާލެވިދާނެ  މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  ހުރި  ކޮމިޓީގައި 

ހަމަ   އަދި  ނިންމާލަންވީ.  ހަމަ  އޮތިއްޔާ  ނިންމާލެވެން  ޢަމަލުކުރަންވީ.  ކަންނޭނގެ  ނޫން  އެގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮމިޓީގެ   ބޭއްވި  އެއާއެކުގައި  ކުރިން  އައުމުގެ  ލޮކްޑައުން  މި  އެއީ  ބައްދަލުވުމުގައި  އެއް  ބޭއްވި  ފަހުން  ދާދި 

ދީގެން   އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް  ވަގުތަށް  މި  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  އަންނަ  ކޮމިޓީއަށް  ވާނެ  ބައްދަލުވުމެއްގައި 

ޒާތުގެ ބައެއް  އަދި  މައްސަލަތަކާއި  ރިލޭޓެޑް  ޓެރަރ  ބާވަތުގެ    މަސައްކަތްކުރުމަށް  ގުޅުންހުރި  ގުޅޭ،  ޒާތާ  އެކަހަލަ 

ހަމަ   އެވެސް  މަސައްކަތްކުރުމަށް.  ވަގުތުގައި  މި  އިސްނަގައިގެން  އައިއްސިއްޔާ  މައްސަލައެއް  ނޫނިއްޔާ  ބިލެއް 

 ނިންމުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ކަމެއް އިނގޭތޯ މި ބިލު އައުމުގެ މާ ކުރިން.  

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާ ކެންދޫ 

 ؟ އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން
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 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ 

ނުވެވުނު.   ބައިވެރިއެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ވެސް  ބައްދަލުވުމަކު  ބޭއްވުނު  ކޮމިޓީ  ޖުޑީޝިއަރީ  ފަހުން  އެންމެ 

މީގައި  އެ ކަންނޭނގެ  އޮންނާނެ  ސަބަބުތަކެއް  ކޮންމެވެސް  އޭގައި  ބަލާލަން  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  ހެންނަމަވެސް، 

ނިންމާލާފައި   އެގޮތަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ހުށަހެޅުމެއް  އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަ  ބިލު އަވަސްކުރަންޖެހޭ  ދެއްތޯ  ވިދާޅުވެފައި 

ށް ހީވަނީ މި ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެއްފަހަރު  މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑަ؟ އޮތީތޯ

ނިންމާ ނިންމުން މިސާލަކަށް، ޑެޑްލައިނެއް ހަމަ ކަނޑައަޅާފައި އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ ފަހުން އެ ޑެޑްލައިން ބަދަލުކޮށް  

ތަށް ނިންމާފައި އޮތް ކަމުގައި  މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އެބަ ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ ދުވަހުގައި ކޮމިޓީގައި އަދި އެގޮ

އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ މި   ހީވަނީ  އޭގެފަހުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އަޅުގަނޑަށް  ވިޔަސް 

އަދި   ކަންބޮޑުވުމާއި  ބައެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ހަމަ  ތެރެއިން  ރައްޔިތުންގެ  ކަންބޮޑުވުން،  ރައްޔިތުންގެ  ގުޅިގެން  ބިލާ 

ދައުލަތުގެ  ދައުލަތުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ދައުލަތުގެ،  ހަމަ  އިދާރާތަކާއި  ބައެއް   

އަޅުގަނޑު   ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އަދި  ކީމަ  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ކޮމެންޓުތަކާއި  ހުރި  ފޮނުވާފައި  ވެސް  އިދާރާތަކުން 

އެބަހުރި މި ބިލާ ދެކޮޅަށް ބަޔާންތައް  ފާހަގަކޮށްލަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކައުންސިލު  ވެސް  ތަކަކުން 

ލިބިފައި   އަދަދެއްގެ ކޮމެންޓު  ވަރަށް ގިނަ  ނެރެލާފަ. އަދި މި ބިލާ ގުޅިގެން ލިބިފައި ހުރި ކޮމެންޓުތަކަށް ބަލާއިރު 

އްގެ ގޮތުގައި  ހުރީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ޑިސިޝަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ބަދަލު ވެސް ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެ

ފާސްކުރަންޖެހޭވަރުގެ   ކުރުގަޅުވާފައި  އަވަސްކޮށްލާފައި  ހަމަ  އަވަސްއަރުވާފައި  މިހާ  އެއީ  ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަނޑު 

އެކަން   އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނުކުރެވޭ.  ޤަބޫލެއް  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ބިލެއް 

 ފާހަގަކޮށްލީ.  

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ރިޔާސަތުން

ކަމަށް ވަނީނަމަ، އެއްވެސް ބޭފުޅަކު   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިތުރަށް ދެން އެއްޗެއް ދަންނަވާލާ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

 ؟ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަތިންތޯ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 އަޅުގަނޑު އިރުކޮޅެއްވެއްޖެ އަތް ނަގައިގެން އިންނަތާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރެވިފައިވާތީވެ ވަގުތުކޮޅެއް  އަޅުގަނޑު ދެންމެ މުޤައްރިރު ތި ފާހަގަކުރި ފަދައިން ރިސެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަސް

ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މި މަސައްކަތް، މި    1އިތުރަށް ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެނޭ ހަމަ މި މަހުގެ  

ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ސުންގަޑިއެއް ކަނޑައަޅަން. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު    1ފެށޭމަހުގެ  

ޙުސައި މަސައްކަތްކުރާ  ޢަލީ  ވެސް  އަބަދު  ކޮމިޓީގައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކާ  ފާހަގަކުރާ  އެ  ން 

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޢަލީ ޙުސައިނަށް ވެސް އެނގިލައްވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އަޔަސް އަވަހަށް  

ސު  ހަމަ  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  މަސައްކަތެއް  އޮތް  ނިންމޭތޯ  ނިންމެން  ސުންގަޑިއަކަށް  އެ  ކަނޑައަޅައިގެން  ންގަޑި 

އަޅުގަނޑު ވެސް  އައިމަ  ބިލު  މި  އެގޮތުން  ސުންގަޑިއެއް  މަސައްކަތްކުރަނީ.  މަޝްވަރާކުރެވި  ކޮމިޓީގައި  ހަމަ  މެން 

 ންބޮޑުވުން ންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ ކައް ނޫން މި ބިލަކީ. އެހެލެހާ ބޮޑު ބިއީ އެކަނޑައެޅުނު އަވަހަށް ނިންމޭނެ. އެ

ގުކަމި އަޅިމާ  ހުރިކަން  ހަމަ  ގެން  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު  ކަންބޮޑުވުމަށް  އެ  ދެން  އިނގޭ.  ވެސް  ޅުގަނޑަށް 

ވެސް   ލިބިފައި  ޚިޔާލުތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދީފަ.  ވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ޚިޔާލު  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ 

ދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ބިލައިގެން  ކޮށް  ވެސް  ކޮންސިޑަރ  ޚިޔާލުތަކަށް  އެ  ހަމަ  ކަހަލަ  އެބަހުރި.  އެއްވެސް  ހަމަ  ކަމުގެ 

މި   ވަކިން  ގޮތަށް  މަސައްކަތްކުރާ  މި  ވެސް  ކުރިން  ހަމަ  ދަނީ  މި  މަސައްކަތް  މި  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ޝައްކެއް 

އެއީ   ނުފެނޭ.  ހަމަ  އަޅުގަނޑަކަށް  ތަނެއް  ކުރާ  ދީގެން  އިސްކަމެއް  ވަކިން  ބިލުވެގެން  މި  މަސައްކަތްވެގެން، 

ސުންގަ ހަމަ  ގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށްގެންދާ  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގައި  ހަމަ  އެހެންނޫނަސް  ކަނޑައަޅައިގެން  ޑި 

ބަލައި   ކޮމެންޓްސްތަކަށް  އެ  ކޮމެންޓްސްތައް.  އެބަހުރި  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ދަނީ.  މަސައްކަތް 

މި ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ގުޅިގެން  އިތުރުވުމާ  ދިގު،  ރިސެސް  އަނެއްހެން  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުގެ  މި  މަޖިލީހުގައި   

ހަމަޖެހޭކަމުގައި   އެގޮތަށް  ދަށަށްދޭ.  އެބަ  ވެސް  ނަންބަރުތައް  އެއީ  ހަމަޖެހުން.  އިންތިޒާމުތައް  ގޮތަކަށް  ކުރެއްވޭނެ 

ވަނީނަމަ މަޖިލީހުގައި އިށީނދެގެން މި މަސައްކަތްކުރުން. ދެން މި ބިލަކީ ވެސް ހަމަ މުހިންމު ބިލެއް. ނިންމަންޖެހޭ  

ވެސް  ރަނގަޅު ފަރާތަކުން  ހުރިހާ  ހަމަ  ކޮމެންޓްސްތައް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ހަމަ  އެބަހުރި  މީގައި  ބިލެއް.   
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މަރުޙަލާގައި   ކޮމިޓީ  ގެންނަންޖެހޭ،  ރިޢާޔަތްކޮށް  އެއަށް  ބަލައި،  އެއަށް  އެހެންވީމާ،  ލިބިފަ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކުރި ނިމުމުގެ  ރިސެސް  އަވަހަށް  ގެނެސް  ބަދަލުތައް  މުހިންމު  ގެންނަންޖެހޭ  ނިންމުމަކީ  ބިލެއްވީމަ  ނިންމޭފަދަ  ން 

މަހުގެ   މި މަހު، މި ފެށޭ  ހަމަ  ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ވެސް  ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ދުވަހަށް    1ކަމެއް  ވަނަ 

ގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަގުތު ލިބޭތީވެ އެހާ ހިސާބަށް ހަމަ މަސައްކަތް ވަގުތު އިތުރުކޮށް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ބައްޓަންކުރުން   ކަންތައްތައް  އެގޮތަށް  ވާހަކަދައްކައިގެން  ރޭވޭތޯ  އިންތިޒާމުތައް  ގޮތަށް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  މި 

ކުޑަކޮށް   ވެއްޖެއްޔާ  ކުރަން  އޮންލައިންކޮށް  އެއީ  ވަގުތު.  މި  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް 

އޮވެ ދަތިކަމެއް  ކުޑަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަވޭ.  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ދާނެ 

 ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

މަޖިލީހުގައި   އެއީ  ގުޅިގެން  ކަންތަކާ  ފާހަގަކުރެއްވި  ތި  ދެންމެ  ސިރާޖު.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑުމެ ބެލުމަށް.ފިޒިކަލީ  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރެވޭތޯ  އެޓެންޑްވެގެން  ބިލު    ން  މި  އަޅުގަނޑު 

ގުޅިން   އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުގެ  ވެސް  ލީއިރުގައި  އެޖެންޑާއަށް  ފަށަންވެގެން  މަސައްކަތް  މި  ލިބުމާއެކުގައި 

އިދާރާއަށް ހާޒި  މަޖިލީހުގެ  މި ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީގެ  މި  ގޮތެއް ވެދާނެތޯ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރުވެގެން ބޭއްވޭނެ 

އޮންލައިނަށް   ވަނީ  ވެސް  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންގެ  ހުރެގެން  ލޮކްޑައުންއާ  މިހާރު  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

މަސައްކަތް.   ކޮމިޓީއެއްގެ  އެންމެ  ހަމައެކަނި  ހިނގަނީ  މަޖިލީހުގައި  މަސައްކަތެއް    241ބަދަލުކުރައްވާފަ.  ކޮމިޓީގެ 

ހާޒިރު ރިކުއެސްޓް އަޅުގަނޑު  މަޖިލީހަށް  މި  ލިބިފައިވަނީ. ދެން  ލިބިގެން ފުރުޞަތު  ހުއްދަ  ކުރުމަށް  ވެގެން އެކަން 

ފުރުޞަތެއް   އެ  އޭރުގައި  ދުވަހަކަށް  އެ  އޭރުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ސާފުކުރިއިރުގައި  އަދި  ކޮށް  އިދާރާއަށް 

އްވީ އެޗް.ޕީ.އޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަން  ނުލިބުނު. ވަރަށް ސްޓްރިކްޓް ރޫލްސްތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެ

ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. އެހެންވުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑު އޭރުގައި އޮންލައިނަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުކުރަންޖެހުނީ. އޭގެފަހުން  

ކުއެސްޓް އަޅުގަނޑު  މިއަދު އަނެއްކާ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރިން އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭތޯ. ދެން މި ރި

މޭކްކޮށްފައިވާނީ. އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖެއްޔާ ކިތަންމެހާ ވެސް ރަނގަޅު. އޭރުން މާ ބޮޑަށް ވެސް،  

މަސައްކަތްކުރަން.   ތިބެގެން  އެޓެންޑްވެގެން  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ފިޒިކަލީ  ފަސޭހަވާނެ  ވެސް  ބޮޑުތަނުން  މާ 

އެކޮޅުން   އިނގޭނެ.  އެހެންވީމާ،  ގޮތް  ކުރިއަށްދާނެ  އެކުގައި  ޖަވާބަކާ  ލިބޭ  އިދާރާއިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވަނީނަމަ،   އެހެންނޫންނަމަހީ ހަމަ އޮންލައިންކޮށް މި ދެންނެވި ޑެޑްލައިނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވޭ ކަމަށް 
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ނަށް ނިންމާލެވޭނެ ބިލެއް. މިހާރު މި ބިލާ  އެ ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާލުމަށް. މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން

އެބަހުރި   ލިޔުމުން  މުއައްސަސާތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  އެދުނު  އަޅުގަނޑުމެން  ގިނަ  ގާތްގަނޑަކަށް  ހަމަ  މެދުގައި 

މި   އެބަހުރި  ފަރާތްތަކުން  އާންމު  ވެސް  ފުރުޞަތުގައި  ހުށަހަޅާލި  ފަރާތްތަކަށް  އާންމު  އަދި  ދެއްވާފަ.  ޚިޔާލުތައް 

ކަމަށް  ޚި ނުކުރައްވާ  އިޢުތިރާޟެއް  މެންބަރުންގެ  އިތުރު  ދެން  މިންވަރަށް.  މަސައްކަތްކުރެވޭ  ދެއްވާފައި  ޔާލުތައް 

އިޢުތިރާޟްކުރައްވާ  ؟ ވަނީނަމަ މި ދެންނެވި ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ގަސްދުކުރަނީ. އެންމެ ރަނގަޅުތޯ

 އެހެން މެންބަރަކު...

 

 ބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެން

 އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވުން އެދެން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 ޔާ. ކުރިއަށް.  

 

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 އިބްރާހީމް ރިޟާ...

 

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޑުއިވޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 ރަނގަޅު. ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 

ބިލު   މި  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  ގޮތުން  ބެހޭ  ބިލާ  މި  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި ދީނީ، ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ވަރަށް ގިނަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މި ބިލު މި އޮތްގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް  

ފާޅުކުރަ މަދަނީ  ކަންބޮޑުވުން  އަދި  ވަނީ  ފަރާތްތަކުން  ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  އާންމުންގެ  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އްވާފައިވޭ. 

މިރޭ   އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ފާޅުކޮށްފަ.  ކަންބޮޑުވުން  އޮތްގޮތުން  މި  ބިލު  މި  ވަނީ  ވެސް  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 

ހުށަހެޅުމަ އަޅުގަނޑުގެ  އިނގޭތޯ.  ހުށަހެޅުމެއް  ބޭނުންވަނީ  ފާސްކުރަން  ހުށަހަޅާލަން  އޮތްގޮތަށް  މި  ބިލު  މި  ކީ 

އަޅުގަނޑުގެ   އެހެންވީމާ،  ފޮނުވާލަން.  އަނބުރާ  ބިލު  މި  އިނގޭތޯ،  ފާސްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ނުފެންނަ 

އަޅުގަނޑު   ފޮނުވައިލުމަށް  އަނބުރާ  ބިލު  މި  ކަމަށް.  ނުފެންނަ  ފާސްކުރަން  އޮތްގޮތަށް  މި  ބިލު  މި  ހުށަހެޅުމަކީ 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.   ހުށަހަޅާލަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތެއް އިނގޭތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ

 އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދިގެން އިންނަތާ އިރުކޮޅެއްވެއްޖެ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ލަޠީފް.   ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދިޔައީ.  މި  އަޅައިނުގަނެ  ނުފެނި  އަޅުގަނޑަށް  މަޢާފުކުރައްވާ  އާދެ! 

ދެންމެ   ދެއްތޯއޭގެފަހުގައި  އެދިވަޑައިގެންނެވި  ފުރުޞަތަކަށް  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ؟ އިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އިހަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް
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ކަ އެއް  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ދާއިރާގެ  އާދެ!  ފޮނަދޫ  ދެންމެ  ތާއީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު  މަކަށް 

މަހުގެ   އަންނަ  މި  އެއީ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު  ހަމައަށް    1އިއްޒަތްތެރި  އާއި 

ނިންމާލެވިއްޖެ ކަ ބިލުގެ މަސައްކަތް  ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުޤައްރިރު  ވަންޏާ  އިއްޒަތްތެރި  މަށް 

އެއަށް   ދެން  ވިދާޅުވާތީ.  ކަމަށް  ގެންދެވޭވަރުވާނެ  ފްލޯރއަށް  ބިލު  މި  ތެރޭގައި  ދައުރުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެއް އަޅު ތާއީދުކުރަން  މަޖިލީހުގެ  ގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ދެން  ކަމަކަށް.  މަޖިލީހުގެ    19  ވަނަ 

ގޮތަކީ   ކަންކަމަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  އެ  އަދި  ބެލުމާއި  އާޖެންސީއަށް  މަސައްކަތުގެ  ހުންނަ  ކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން 

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުންނަ ކަންކަން ކަމަށް ވަންޏާ އެއަށް އަވަހަށް ގޮތްގޮތް ނިންމާ ގޮތް ނިންމަންޖެހޭ ކަހަލަ  

އިސްކަމެއްދީގެން   އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރުން.  ކަންކަން  ހޭދަކޮށްގެން  ވަގުތު  ގިނަ 

އިންކުއަރީގެ   ކޮމިޓީގެ  ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ސަލާމަތީ  ވެސް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނޭ  ބަލާއިރު  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ، 

  މަސައްކަތް ހަމަ ރޭގަނޑާއެކީ ވެސް ކުރަމުން އެބަ ގެންދަވާ. ދެން އެކަމުގެ އާޖެންސީއަށް ބަލާފަ. ދެން މިކަމުގައި 

ކޮމިޓީގެ މިހާރު މި އޮތް ބިލުގެ މަސައްކަތް މި ވެސް ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގަންނަވާ ފަދައިން  

ބެހޭގޮތުން.   ކަންކަމާ  ހުރި  ބިލުގައި  މި  ވަގުތެއް  އޮތް  ހުއްޓިފައި  ސަމާލުކަން  ދޭތެރޭގައި  މިކަމާ  ރައްޔިތުން  މި 

މަޖިލީހު ކަންކަމުގައި  އެ  ކޮމެންޓްސްއަށް  އެހެންވީމާ،  ޕަބްލިކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިވަނީ  ކޮމިޓީން  މިވަނީ  މިހާރު  ން 

ހުޅުވާލައިގެން ވަރަށް ބައިވަރު ކޮމެންޓްސް ލިބިފަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަމަކީ އެ ކޮމެންޓްސްތައް އަވަހަށް ބަލައި  

ދިއުން ކުރިއަށް  ބިލާއިގެން  މި  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ކަންކަމެއް  ހުރި  އިތުރަށް  އޭގައި  ވަގުތު  ބިލަށް  އެއީކީ  ދެން   .

ފުރުޞަތު ކޮމެންޓްސް   ހުޅުވާލީމަ އެ  ނުދެކެން. ކޮމެންޓްސްއަށް  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް ކަމަކަށް  ނަގަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން 

  ކުރައްވާފައި ހުރި ބޭފުޅުން ކޮމެންޓުތައް ބަލައިގެން އެއާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތް 

ފޮނަދޫ   ގޮތުގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  މުހިންމީ.  ކުރުން  މިކަން  ހޭދަކޮށްގެން  ވަގުތު  ގިނަ  އަވަހަށް 

  3ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން މި އަންނަ މަހުގެ  

 ންމުމަށް އެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވަނަ ދުވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލު ނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ލަޠީފް.  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޢަބްދުލްޙަކީމަهللا ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ  ށް  ޝަހީމް 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން އިނގޭތޯ.
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ދެންމެގަ މިހާރު  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އެ    އިއާދެ!  ރިޟާ  މެންބަރު  ހުށަހެޅުއްވި  އިއްޒަތްތެރި 

ދި  ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމާއި އަ  އިހުށަހެޅުއްވުމަކީ އެ ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލުން އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މީގަ

ޖަމް މި އެ  ދޭތެރޭގައި ހުރި. މިވަގުތު  އެ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން މި ބިލާ  ބިލު ކޮމިޓީއަށް    އޮތީ މި   ޢިއްޔާތަކާއި 

ބިލު    .އައިއްސަ މި  ކޮމެންޓުކޮށް  އެހެންވީމާ،  ކޮމެންޓްކުރަން.  ބިލަށް  މި  ހުޅުވާލެވިފައި  ފުރުޞަތު  މިވަނީ  އަދި 

އޮއްވާ މިވަގުތުން މިވަގުތަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން    ތީ ފުރުބަތު ހުޅުވައިލާފައިމި އޮގެންނަންވެގެން  ކޮމިޓީން އިޞްލާޙު 

  އަޅުގަނޑުމެން މި   .ބިލު އެތަނުން ބޭރުކޮށްލާ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުނީމާ އެ ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަންމި  

މި އިޞްލާޙުކޮށްފައި  އިންދާ   ބިލު  ފުރުޞަތު  އެ  ފޮނުވަން  މަޖިލީހަށް  ހަމަ  ނުކޮށް    ބިލު  ކަމެއް  އެއްވެސް    އެއިން 

މިހާރަށް   ހަމަބޭރުކޮށްލަން  މިހާރުން  ކަންބޮޑުވީ  ތަންކޮޅެއް  އަޅުގަނޑަށް  ދެކެވުނީމަ  މިތާ  ވާހަކަތައް  ... އެ 

ނުވޭ( ސާފެއް  އެއްޗެއް  ވިދާޅުވާ  މެންބަރު  ނުސާފުކަމުން  އަޑު  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި    )ރެކޯޑިންގގެ  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް 

މަޝްވަރާ   އިމީގަ ވެސް  ބޭފުޅުން  ފްލޯރއަށް  އާ  ހުރިހާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އިޞްލާޙުކޮށްފައި  ބިލު  މި  އެކީގައި 

ހިއްސާކޮށްލަން   އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް  ބޭނުން  ފޮނުވަން. އެހެންވެގެން އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު 

އަ  މި މީގަބިލު  ކޮމިޓީން  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް  ތާއީދުނުކުރާ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ފޮނުވާލާކަށް  ހުރި    އިނބުރާ 

އިޞްލާޙުތަކާ  ރިޢާޔަތްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  މި    ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއށްއެކީގައި  ގެންދަން    ބިލު 

 ޝުކުރިއްޔާ. .އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އިނގޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ   ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ހަމަ  ޝަހީމް.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ވަރަށް ފުޅާމިނެއްގައި   ކޮމިޓީއަށް އަންނަ ކޮންމެ މައްސަލައެއް އަދި ބިލެއް  އެ    އޭގެ އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން 

ރިޢާޔަތް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން    ، ކޮށް ވަރަށް ގިނަ ހުށަހަޅާގޮތާއި ޚިލާފަށް ވަރަށް ގިނަ ބަދަލުތައްކަންކަމަށް 

މެންބަރުންނާ އަންޑަސްޓޭންޑިންގއަކަށް އާދެވިގެން  ގިނަ  ކޮމިޓީގެ    ހަމަބިލުތައް ހުންނާނީ ނިންމާފައި އިނގޭތޯ    ގިނަ

އިޞްލާޙުތަކާ ރަނގަޅު  ވަރަށް  ހުންނާނީ  ބިލުތައް  ގިނަ  ބޭނުންވޭ    ހަމަ  ފާހަގަކޮށްލަން  ދެން  ހުށަހަޅާފަ.  އެކުގައި 

ކޮމިޝަނާ   ރައިޓްސް  ހިއުމަން  އަދި  މުއައްސަސާތަކާއި  ދައުލަތުގެ  ދަންނަވާލީ  ކޮމެންޓަށް  ދަންނަވާލީ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެފެއާ  ކުރިން އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފަދައިން  ދެންނެވި  ޖެނެރަ ވެސް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަދި  ލް  ޒުންނާއި 

ބިލު ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލުމަކަށް މިއިން އެއްވެސް ތަނަކުން    އޮފީހުން ވެސް ލިބުނު ކޮމެންޓުތަކަށް ބަލައިލާއިރު މި



 2021ޖޫން    23                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  30ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

11 

 

ދެއްވާފައެއް. އޮތީ ހަމަ އިޞްލާޙުތަކެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ ރަނގަޅު  ޚިޔާލު  ނެތް އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ބިލަ މި  ދެއްވާށްޚިޔާލުފުޅުތަކެއް  ބައެއް    އަދި  ނުޖައްސަވާ  މައްސަލަ  މާއްދާތަކާ  ހުރި  ބިލުގައި  ހަމަ  ހުރީ.  ފައި 

ގޮތްތައް  ރަނގަޅުކުރައްވަންވީ  ފާހަގަކުރައްވާ  ކަންކަން  ހުރި  ކަންބޮޑުވުންތައް  މެދުގައި  ލިޔުއްވާ    މާއްދާތަކާ  ވެސް 

ސް މުއައްސަސާއެއް ކޮމިޓީއަށް ޚިޔާލެއް  އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރީ. ބިލު ބަލައިނުގަތުމަކަށް މިއިން އެއްވެ

ހަމަ  ދެއްވާފައެއް  ދެން  އިނގޭތޯ.  ނުވޭ  މި   ވެސް  ވަނީ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓީ    އެއާއެކު  ފާސްކޮށް  ބިލު 

ކޮމިޓީއަށް  ގަމަރުޙަލާ މަސައްކަތްކުރުމަށް  ބިލުގެ  ގެނެސްގެން  ބަދަލުތަކާއެކު  ގެންނަންޖެހޭ  ފޮނުއްވަވާފަ.  އި 

އެހެންވުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް މި ކުރިއަށްދަނީ އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ކޮމެންޓްސްތަކަށް  

ސްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ  ޙު މެދުގައި ބަގެއަޅުގަނޑުމެން  އިރިޢާޔަތްކޮށް ބަލަ

ގެނެސް މި   ބިލު ނިންމާލުމަށް ގަސްދުކުރަނީ. އެހެންވުމާއެކުގައި ދެންމެ އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  ހާލަތުގައި 

މެންބަރު ތާ އެހެން  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ން  އަދި  އީދުކުރެއްވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވެސް 

ރަށް އެއާ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ބޭފުޅަކު ހުންނެވި ކަމަށް  އެހެންކަމުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިތު  .ލަޠީފް ވެސް

އިޢުތިރާ ނޫނީ  ސުންގަޑިއަކީ  ޟެ ވަނީނަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނުކުރައްވާ  ގޮތުގައި    1އް  ޖުލައި 

ޅުމަށް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. ދެން އިބްރާހީމް ރިޟާގެ ހުށަހެ  ،ނިންމަން. ދެން ދެންމެ ހުށަހެޅުމެއް

 އަދި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ނެތް އިޝާރާތެއް ކުރައްވާފައި ތާއީދަކަށް.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަށް އެދެން އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ 

ތާއީދުކުރަން   އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު 

  100ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގެ    އިމީގަ  .ލާނަންއި ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ ތައް  އިނގޭތޯ. ތާއީދުކުރާ ސަބަބު

ވެސް   އެއްގޮތަކަށް  ބިލަކީ  މި  އަދި  ދެކޮޅަށް  ބިލާ  މި  ކައުންސިލުތަކުން  އެ  ރަށްރަށުގެ  ގިނަ  އަށްވުރެން 
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މި  ގޮތުގައި  ބިލެއްގެ  ނުވާނެ  އަދި    ފާސްކުރެވިގެން  އެބައޮތް.  ޤަރާރުކުރައްވާފައި  ބޭފުޅުން  އެ  ކަނޑައަޅާފައި  އޮތީ 

ވެސް އެބައޮތް    ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދެއްވާފައި އޮތް ލަފާގައި އެއާއެކު އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ހުރިހާ އަކުރުތައް އުނިކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ    126ހުށަހަޅާފައި ބިލުގެ  

ބޭފުޅުން އެ  ކަމަށް  އުނިކުރަންޖެހޭނެ  ބައި  ދެން  މުހިންމު  އުނިކޮށްފައި  ބައި  މުހިންމު  އެންމެ  އެއީ  އެހެންވީމާ،   .

  ބޫލެއްނުކުރަން. އަދި ހަމަ ޤަވެސް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު    ބިލުގައި ފާސްކުރަންޖެހޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް  އިތުރަށް މި

ދިވެހިރާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ތާއީދުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ރިޟާގެ  އަޅުގަނޑު  ދައުލަތަކީއެއާއެކު    ، އްޖޭގެ 

އޮންނަނީ    ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮއްވާ މިހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލުގައި މި

ތު ކަމަށް  ޚިލާފުވެއްޖެ  ނުވަތަ  ބުނުމަކީ  ޚިލާފުވެއްޖެއޭ  މީހަކު  އިސްލާމްދީނާ  މަތުކޮށް  ހުތު  ،މަތުކުރުމަކީހުއެކަމަކު 

މި ވާހަކަދެއްކުމަ ކަމެއް  ދެ  ފުށުއަރާ  ފަންޑަމެންޓަލީ  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ކުށެކޭ.  ކަނޑައެޅިގެން  ކީ  ހަމަ    ، އޮތީ 

ބުނެފަ އިސްލާމްދީނޭ  ކަމަށް    .އެކައްޗަކީ  ކުށެއް  އެއީ  ބުނުމަކީ  ދިމާލަށް  މީހަކާ  ޚިލާފޭ  އިސްލާމްދީނާ  އަނެކައްޗަކީ 

ބި އެ  ހުށަހަޅާއިރުގައި  ބިލެއް  އެހެންވީމާ،  ބިލުގެ  ކަނޑައަޅާފަ.  އެ  ހުއްޓަސް  ކަންތައްތަކެއް  ރަނގަޅު  އަދި  ލުގައި 

  ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ބިލަށް ޖެހޭނީ ފުރަތަމައިނުން ޤަފެންޑަމެންޓަލީން ވަރަށް ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހުރީމަ އަޅުގަނޑު  

ބޭރުކުރަންޖެހޭނެ ހަމަ  .ވެސް  އަދި  ރަނގަޅުކޮށްފައި  އެއަށްވުރެން  ފާހަގަ   އެއީ  އަޅުގަނޑު  މިވަރުގެ  އެއާއެކު  ކުރަން 

އިޝޫސް ކުރީގައި  ،ސެންސިޓިވް  އައުމުގެ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ބިލެއް  ހުރި  ޙަޤީޤަތުގައި    އިޝޫތަކެއް  ވެސް 

އަދި   މަޝްވަރާކޮށް  ފަރާތްތަކާ  ރައްޔިތުންނާ  ބިލު  މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ  މި  މަޝްވަރާނުކޮށް  ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ 

މި ވެސް  އަޅުގަނޑު  އޮތީ. އެހެންވީމާ  ގެނެއްސަ  ހުރީމަ  މިހެން  ހުރިހާ ސަބަބުތަކެއް  ދާއިރާގެ  ހަމަ  ، މި  ގުރައިދޫ 

ބޭނުން ހަމަ  އަދި  އިތުރުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން    އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އޭގެ

ނީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގޮސް  އެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ނަގާ ވޯޓު ވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަ

އެއަކަށް އެއްވެސް    .ކޮމިޓީ ބަރާބަރަށް އެބަ ހިންގައޭ  241އުޅޭ ވާހަކައަކީ    ދަންނަވަން މި  އެކަމެއް ކުރަން. އެއީ މި

ނެތް އެ  .މަޑުޖެހުމެއް  ހަމަ  ވެސް  މީހުން  ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ  ހާޒިރުކުރަމުންހަމަ  ދަނީ    ހަމަ  ހަމަ    .ބަރާބަރަށް 

އެހާޒިރު ހާޒިރުކުރަމުން  މީހަކު  ކޮންމެ  ފެނުނު  މުހިންމު މަސައްކަތަކަށްވާތީ އެ   ކުރަން  މާނައަކީ  ކަން    ދަނީ. އޭގެ 

މިއީޤަދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  އެ    ހާޒިރުކުރަމުން ގޮތުގައި  ހަމަ    ބޫލުކުރާ  ކަމެއް. މި  އެފަދަ  ވެސް  މުހިންމު 

ކަމަށް ނުވާ  ބިލަކަށް  މުހިންމު  މިހާ  މި  ބިލު  ކައުންސިލުތަކެއް  އެތަކެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޭރުކުރަން    ވަންޏާމު  ބިލު 

މި ނުޖެހޭނެ  ނުވަތަ  ނެރޭކަށް  ބަޔާން  ދެކޮޅަކަށް  ބިލާ    .ބިލާ  މި  ކަންބޮޑުވުން  ބައެއްގެ  އެތައް  ރައްޔިތުންގެ  އަދި 

ކުޑަ ވަރަށް  ކުރު ދޭތެރޭގައި  ހުށަ  ،  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ތެރޭގައި  ނާޅާއް  އެމުއްދަތެއްގެ  މުހިންމު   ނެވެސް    މި 



 2021ޖޫން    23                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  30ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

13 

 

ބިލެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ. އެހެންވީމާ، މި މުހިންމު ބިލެއް ކަމުގައި ދެކިގެން އަޅުގަނޑަށް    ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުން ހުރި

ފެނޭ   ވެސް އަޅުގަނޑަށް  ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ހަމަ އިހަށް މަޑުޖައްސާފައި މިހާ ވޯޓަށް  ފެނޭ މި މިއަހާ ވޯޓަށް 

މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންގެ  މިހާރު  ބޭނުން  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  އަހަން.  ހާޒިރުވެ  މަޖިލީހަށް   

ބޭއްވޭކަން   ނިންމުމެއްތޯ ނުވަތަ    .ނިންމަނީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯނުވަތަ ނޫންކަން  ކޮމިޓީ  އެއީ އެޗް.ޕީ.އޭއިން ނިންމާ 

މިދަންނަވަން  މިހެ  .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމެއްތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް  މި  ން  ޖެހެނީ 

ބާއްވާނެ  ކަންކަން.    ބޭއްވުން  ނިންމާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ޙަޤީޤަތުގައި  މިއީ  ތަނަކާ  ބާއްވާނެ  ގޮތަކާއި 

އުސޫލެއް ރިޢާޔަތް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީމަ  ޕެންޑަމިކެއްގައި  މި  ކޮށްފައި  ގޮތުން 

  . އަޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާތައް ވަކި ގޮތަކަށް ބާއްވަން ނިންމިޔަސް ޙަޤީޤަތުގައި އިޓްސް އަ ޕްރޮރިގޭޓިވް ހަމަ މަޖިލީސް

ހަދާނީ ކަނޑައަޅާނީ. ގަވާއިދު  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ގޮތަކާ  ބާއްވާނެ  ޖަލްސާ  މަޖިލީހުގެ  ގާނޫނު    މަޖިލީހުން  އަދި  ވެސް 

މަޖި ރައްޔިތުންގެ  ވެސް  ލިބިފައިވާ  ހަދަނީ  މުޠުލަޤަށް  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ލިބިފައިވާ  ލީހުން 

  241ކޮމިޓީ ބާއްވާތަން. އެހެންވީމާ،    241ބާރެކޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް އެބަ ފެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  

ނޫންތޯ ބާއްވަންވީ  އޮންލައިންކޮށް  ހަމަ  ވެސް  މިވަރުގެ    ކޮމިޓީ   241އެހެންވީމާ،    .ކޮމިޓީ  އޮއްވާ  ބާއްވަބާއްވާ 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާޙަ ދެކޮޅު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބޭއްވުމަށް  އޮންލައިންކޮށް  ބިލެއް މިހެން  ވެސް    ކަންއެ    ،އްސާސީ 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަކަދެއްކެވުން: 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ބޭއްވުމާ މެދުގައި އެއީ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ!  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައިގެން ހަމަ އެ ކަނޑައެޅި ގޮތަކަށް މަޖިލިސް ބޭއްވޭނެ. އެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންދާ  

ގަ އެޗް.ޕީ.އޭ  އޮތުމާއެކުގައި  ޕެންޑަމިކެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ބާރެއް.  އެ  އިޚްތިޔާރާއި  ނެރެފައިވާތީވެ  އިޑްލައިންތަކެއް 

ކަމެއްހެން  ވާނެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަކަށް  ޒިންމާދާރު  ވެސް  ތަބާވުމަކީ  ފްލޯރކުރުމަކީ    . ގައިޑްލައިންތަކަށް 

ރައްޔިތުންގެ   އެވަނީ  އިދާރާއިން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ނިންމުމަކުން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެހެންވުމާއެކުގައި 

ކޮމިޓީ ވަކި    241ދެން    .ލިސް ވެސް އޮންލައިންކޮށް ގެންދިއުމަށް ނިންމަވައިގެން އެކަން އެގޮތަށް ކުރިއަށްދަނީމަޖި

ގޮތަށް   މިދެންނެވި  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ގޮތުގައި.  އިންކުއަރީއެއްގެ  ކުރިއަށްދަނީ  އެ  އެކަން  ގޮތަކަށް  ޚާއްޞަ 

އަޅުގަނޑުމެ ގުޅައިގެން  އިދާރާއަށް  ހަމަ  އަދި  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްކުރިން  ބޭއްވޭތޯ  މިގޮތަށް  ވެސް  ކޮމިޓީ  ންގެ 

އިނގޭތޯ. އެހެން   ނެތުމާއެކުގައި  ފުރުޞަތު  އެ  އޭރަކު ނުލިބޭ އެހެން ކޮމިޓީތަކަށް ވެސް  ފުރުޞަތެއް  އެ  އެވަގުތު 
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އިތު  241 ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް  އެއް  ފާހަގަކޮށްލެއްވީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  އެކަމާ  ފިޔަވައި.  ރަށް 

ދަންނަވަ  އެއްޗެއް  ތިއިގުޅިގެން  ޤައުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  ހިތަށްއެރީ  ފަދައިން    ލާނަން  ވިދާޅުވާ 

މި ވެސް  %  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  މި  100އޮންނަނީ  އިސްލާމުން  މުސްލިމުން  ހަމަ  އިނގޭތޯ.    މުސްލިމުން  އުޅެނީ 

އާއި މުސްލިމަކާ ދިމާލަށް ހަމަ ދެން ހުރި މީހަކަށް   ން ހުރި މީހާއެހެންވުމާއެކުގައި އޭގެ މާނައަކީ ދެން އަނެއް ޖެހިގެ

ގޮވާ  އެހެން  އެގޮތަށް މަގުމަތިން    ،ކާފަރެކޭ ނޫނިއްޔާ އެނޫން އެއްޗެކޭ މުރުތައްދުވެފައި ހުރި މީހެކޭ އެހެން ގޮވެނޭތޯ

ކަމަކީ އިސްލާމްވަންތައް  އެއީތޯ  ގޮތަކީ  ،އެހެން  ތަ  .ދީނީ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އިންތިޒާމުދައުލަތެއް  ން  ވެގެރުތީބުވެގެން 

އެގޮތަށްތޯ އަމުރަވަލީޢުލް  ހިނގާ ވެއްޖިއްޔާ  ހިނގާ ދައުލަތެއް  ހުރެގެން  ކުރަނީ. އެ  ކު  މުސްލިމަކު އަނެއް    އް އެކަން 

އެބައޮތްތޯ  އިޚްތިޔާރު  ގޮވުމުގެ  ކާފަރެކޭ  ދިމާލަށް  އެހެންނޫންތޯ  .މުސްލިކަމާ  ސުވާލެއް  އެއީ  ދެންމެ    .ދެން  އާދެ! 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކީ އަދި ތާއީދު ލިބިފައިވަނީ...

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވުން އެދެން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ސިރާޖުތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

އަތް   ދެން  ނުލިބޭ.  ފުރުޞަތު  އަދި  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑަށް  އާދެ!  އިނގޭތޯ.  ސަޢުދު  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު 

 ދިއްކޮށްލައިގެން މި އިންނަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެބައިންނެވި.  ؟ ކުރިއަށް ގެންދަވާ ސަޢުދު. ސަޢުދު އިޝާރާތެއް ކުރައްވާފައި އެބައިންތަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

 އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށްތޯ ފުރުޞަތު މިހާރު.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ސަޢުދު ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ވަރަށް   ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި  ބެހޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ  ބިލާ  އޮތީ މި  ދަންނަވާލަން  މީގައި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު 

ޔާއި އަދި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އެކިއެކި ކައުންސިލުތަކުން  ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަ ފާޅުކުރޭ ސޯޝަލް މީޑިއާގަ

ވެސް މިކަމުގައި ހުރި ކޮންސަރންސްތައް ނެރެމުން ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ އެއީ އޮންނަ  

ލީމަ ވަރަށް ގިނަ  އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމެންޓަށް ހުޅުވާ

ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކޮމެންޓްސްތައް ލިބިފައި ހުރި ކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ދެން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން  

މި   ގޮތަކަށް އެ ކޮމެންޓްސްތައް  ފެންނާނެ  ފެންނަ، އެ  އެ  ގޮތުގައި  ބޮޑު  ކޮމެންޓްސްތަކަކީ އެއީ ހަމަ ފާޅުކަން  އެ 

ލޯޑްކުރެވިފައި ހުރުން. އޭރަށް މިހާރު މި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން މި މަތީ މިންވަރަކަށް މި  ސައިޓުން ނަމަވެސް އަޕް 

ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އޮންނަ ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ނިންމާލުމަކީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ އެ  

ބެލުމެއްނެތި ކަންކަން ކޮށްލުން. އޭގެ ފަހުން އޭގެން ނިކުންނަ ނަތީޖާއާމެދު ކަންބޮޑުވެދާނެ ކަމަށް.  ދައްކާ ވާހަކައަށް 

ދެން އަޅުގަނޑު މީގައި ހަމަ ކަންބޮޑުވާ އެންމެ އިޝޫއެއް އޮތީ. އެ އިޝޫއަކީ ދިވެހި ދައުލަތަކީ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް  

ފާޅު ކަންތައްތަކެއް  ޚިލާފު  އިސްލާމްދީނާ  އޮންނައިރު  ކަނޑައަޅާފައި  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  މީހަކާ  ކަމަށް  ކުރާ  ގައި 

ބެހޭގޮތުން އެ މީހަކު އެ ކުރަނީ ކުށަކޭ ނުވަތަ ދީނާ ޚިލާފު ޢަމަލެކޭ އެ ހިންގަނީ ބުނުމުގެ ޖާގަ މުސްލިމަކަށް ނެތް  

ނިޒާމަކަށް ޤައުމުގެ ކަންކަން   ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ  ހާލަތަށް ގާނޫނީ ގޮތުން، ގާނޫނީ ނަޒަރިއްޔާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މަނާކުރުމަށް  ބައްޓަންކޮށްފިއްޔާ   މުންކަރާތްތައް  ޓަކައި  އިތުރުކުރުމަށް  ހޭލުންތެރިކަން  ދީނީ  ޚާއްޞާކޮށް  ދެން 

އިސްލާމީ   ވާހަކައަކީ  މީހުންގެ  އެ  ވެސް  ނެގުމުގައި  މިސާލެއް  ފަތުވާތައް  އަންނަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ޢިލްމްވެރިންގެ 

އަމާންކުރު މުޖުތަމަޢު  ކިޔައިދީ  ކަންކަން  މި  ހޙާދިސާތަކާއި  ދެވޭ  ތާރީޚުގެ  މަނާކުރުމަށް  މުންކަރާތްތައް  ޓަކައި  މަށް 

ޢިލްމުވެރިންފަތުވާތަކުގައި   ރަނގަޅު  އިސްލާމީ  ތަޢުލީމު    ،ހުރަސްއެޅި  ޔުނިވަރސިޓީތަކުން  ތިބި  ކިޔަވައިގެން 

ދީން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުދަންނަ    މު،ޢިލް  އި ހާސިލުކޮށްގެން ތިއްބެވި ރަނގަޅު ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސް މަދުވެފައި ނުބަ

ޖާގަ ލިބި   ވާހަކަދައްކަން  ދީނީ  ހިނގައިދާނެކަމުގެ  އެކްސްޓްރީބަޔަކު  އިތުރުވެގެން  ބަބުން  ބިލުގެ ސަ  މިބިރު  މިޒަމް 

އަޅުގަނޑު   ބަދަލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. މި ފުރުޞަތުގައި ރެކޯޑަށް ޓަކައި  ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު 
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މިނިވަންކަން   އެބައޮތް. މިހާރު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެ ކޮންސަރން އަޅުގަނޑުގެ  މި 

ފާޅުކުރެވޭކަށް ވެސް ނޯންނާނެ ގާނޫނީ ގޮތުން. އެވަގުތަކު އެ އޮންނަ ސަރުކާރަކުން އެ  ނެތް ދަރަޖައެއްގައި އެ ޚިޔާލު

ގާނޫނެއް ހަދާފައި އިމްޕްލިމެންޓްކުރަން ފައްޓައިފިއްޔާ އެ ކަންކަން އިމްޕްލިމެންޓްކުރާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ޖާގަ ނެތް  

ޢިލްމުވެރިންނަށް ވާހަކަ  ޢިލްމުވެރިންގެ  ކަނޑައަޅައިގެން  ނެތި  ކަމަށް  ނުދަންނަ  އްޖާގަ  ރަނގަޅަށް  ދީން  ދެން  ޖިއްޔާ 

ދީނުގެ އަޑުއުބަޔަކު  ކަންކަން  ފު   ޤައުމުގެ  ވާހަކައަކީ  ގޮތުގައި  ނުރަނގަޅު  ބަޙުސްކޮށް  ކަންކަމަށް  ދީނީ  ލައިގެން 

މީގެ  އެހެންވީމާ،  ހިނގައިދާނެ.  ސަކަރާތްގަނޑަކަށް  ބޮޑު  ވާހަކަދައްކައިގެން  ނަމުގައި  ދީނުގެ  ބަޔަކު    ނުދަންނަ 

ރަނގަޅު   އުނގަންނައިދީގެން،  ތަރުބިއްޔަތު  އިސްލާމީ  ރަނގަޅުގޮތުގައި  ޙައްލަކީ  ހަމައެކަނި  އޮތް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

މި   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދެން  އެހެންނޫނިއްޔާ  ގެންދިއުން.  ޤައުމު  މާޙައުލަކަށް  މަދުކުރެވޭނެ  ކުށް  ބިނާކޮށްގެން  ޖީލެއް 

އެތައްއެތައް   ފުށުއަރާ  މިއަދު  ޤާނޫނުއަސާސީއާ  އެހެންވީމާ،  އޮތްތާނގައި.  ކުރިއަށް  ހިނގާނެ  ކަންތައްތަކެއް 

މީގެ   ވެއްޖެއްޔާ  ބަޔަކަށް  ނަގާ  ސްޓެޕް  މި  ޤައުމު    20އަޅުގަނޑުމެން  ހާލަތާމެދު  ޤައުމުގެ  ދެން  ފަހުން  އަހަރު 

ވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ  ސެކިއުލަރިޒަމަށް ގޮއްސިއްޔާ ދެން އޭގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލުގައި ދަރިންގެ ދަރިން އަޅު

ހިތުތެރޭގައި   ނުތަނަވަސްކަމެއް  ވަރަށް  އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފިއްޔާ  އަވަސްއަރުވާލައިގެން  ބިލު  މި  ދާން  ހާލަތަށް 

ގާނޫނުތައް،   މިނޫނަސް  ކަމެއް ނިންމާއިރު، މިހާރު  ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް އެ  އޮތް  އުފެދިފައި 

އަޅުގަނޑު މަޝްވަރާކުރުމަށް.  ބިލުތައް  ގެނެސްގެން  ބޭފުޅުން  ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  ނިންމަން  އެބަ  ކޮމިޓީން  މެން 

މިކަމާ   ތެރޭގައި  ޢިލްމުވެރިންގެ  ދީނީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުން  ދިރާސާކުރަން  ފަރުމާކުރަން،  ބިލު  މި  އެހެންވީމާ، 

އެ   ކޮމިޓީގައި  ހާޒިރުކޮށްގެން  ކޮމިޓީއަށް  ވެސް  ބޭފުޅުން  ދޭތެރޭގައި  ޚިޔާލުތަފާތުވާ  ބިލާ  މި  މަޝްވަރާ  ބޭފުޅުންގެ 

އަނެއް   މުސްލިމަކު  އެއް  ގޮތަކީ.  ގެނެވިދާނެ  ގެންނަންޏާ  އިޞްލާޙެއް  ކޮބައިތޯ  ކަމަކާތޯ،  ކޮން  ޚިޔާލުތަފާތުވަނީ 

ކާފަރެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އެއީ ކާފަރެކޭ ކިޔައިގެން މީހުންގެ ލޭ ހުއްދަކުރުމަކީ   މުސްލިމަކަށް 

ދާން  ވެ ކަންކަން  ގާނޫނީ  ނިޒާމަކަށް  ބަންދުކުރެވޭނެ  ވެސް  ދޮރުތައް  އެ  އެކަން  ނޫން.  ކަމެއް  އޮވެގެންވާނެ  ސް 

ވެސް   ޓަކައި  ކުޑަކުރުމަށް  ޚިޔާލުތަފާތުވުން  ޚިޔާލުތަފާތުވާ  ކުރުމުގައި  ކަންކަން  އެ  އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭ. 

މެންބަރުންގެ   ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  މި  މިއަދު  ގެންދިއުމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ރަނގަޅަށް  ކަންކަން  އެ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

އަވަސްއަރުވާލައިގެން ގެންގޮސްގެން ކަމެއް ހާސިލުކޮށްފިއްޔާ އޭގެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ރަނގަޅުވާނެހެން.  

ކޮމިޓީން ބައްދަލުކޮށް    އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ ހަމަ އެ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި ތިބި ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަނޑުމެން

އެ ބޭފުޅުންގެ ލަފާ މިކަމުގައި ގެނެސްދިނުން. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާ އެބައޮތް ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، އެވެސް  

މިކަން   އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުންގެ.  އެ  މައްސަލަތަކަކީ  ހުރި  މީގައި  ކޮބައިތޯ  ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން  ކަންކަމަށް  އެ  ހަމަ 
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ގެންދި އިންގޮތަށް  ރަނގަޅަށް  މި  ބިލު  މި  އެހެންވީމާ،  މުހިންމު.  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  މުހިންމުކަން  އުމުގެ 

އެކްސްޓްރީމިޒަމް   ރާއްޖޭގައި  އޮތްތާނގައި  ކުރިއަށް  ދޮރެއް.  ބޮޑު  ހުޅުވޭ  ސެކިއުލަރިޒަމަށް  ރާއްޖެ  ފާސްކޮށްފިއްޔާ 

ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް، ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ބިރު އެބައޮތް  އިތުރުވެ، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހާލަތަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހިނގައިދާނެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ. އެހެންވީމާ، އެ ޒިންމާ ނަގާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިއަދު އަޅުގަނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް  

 ބިލެއްކަމާއި،  ދަންނަވާނީ މި ބިލުގައި ހުރި ޚައްސާސީ މައްސަލަތަކާއި، މި ބިލަކީ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ

މި ބިލު އަނބުރާ ގެންދާށޭ. އެއީ   އެ ކިޔަނީ  ރައްޔިތުން  ގަސްދުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ، ގިނަ  ބިލު ފަރުމާކުރަން  މި 

ކަންކަން   ހުރި  ދެން  އިޞްލާޙުކޮށްގެން  އެހެންވީމާ،  ޙައްލަކީ.  ރަނގަޅު  އެންމެ  އޮތް  ވަގުތަށް  މި  އެންމެ، 

ގެންނަންޖެހި، މިކަން ގެންނަންޖެހުނަސް މި ވަގުތަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް  ޙައްލުކޮށްގެން އަލުން އަނބުރާ މި ބިލު  

 ހުއްޓާލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް   ހަމަގައިމު  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ  އަރުވަނީ  މި  ޔަޤީންކޮށް  ހަމަ  މެންބަރު. އާދެ!  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރއްޔާ 

މި   ކޮމެންޓްސްތަކަށް  ހަމަ  މަސައްކަތްކުރާނީ  ބިލުގެ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އިންނަ  ކަމުގައި  މުޤައްރިރު  އަޅުގަނޑު 

ތްކުރުމަށްފަހުގައި ރަނގަޅު، ހަރުދަނާ، ފުރިހަމަ ބިލެއްގެ ގޮތުގައި  ހުށަހެޅުނު، ލިބުނު ހުރިހާ ކޮމެންޓްސްތަކަށް ރިޢާޔަ

 ހެދޭނެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމާއެކުގައި. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިޓީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކައަކީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ކޮ

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ސާފުކޮށް ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ މި ބިލުގައި މި އިން އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ދެ މާއްދާގައި މިއިން  

ންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން  ބަސްމަގު ހަމަ އަޅުގަނޑަކަށް ވެސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް... )ރެކޯޑިންގގެ އަޑު ކެނޑިފަ( އެހެ

ހަމަ   ވެސް  އޮންނަނީ. އަޅުގަނޑަކަށް  މި  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއެއް  ހުށަހެޅީމަ  އޮންނަނީ، ބިލެއް  މި  މަރުޙަލާއެއް  ކޮމިޓީ 

އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިހާރު މި އޮތް ބިލުގައި މި އޮތް ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ އޮތް ގޮތެއް އަޅުގަނޑަކަށް ވެސް ކަމަކުނުދޭ. 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމެންޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކޮމެންޓު އެކި ދިމަދިމާލުން ޕަބްލިކް ކޮމެންޓްސްއާ އެކީގައި މި  އެހެންވީމާ،  

ވެސް   ބިލު  އަދި  ހޯދާފައި  ކޮމެންޓްސްތައް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތެއް  ކުޑަ  ޒިންމާދާރުކަން  ވަރަށް  ދެން  ހޯދަނީ. 

މަސައްކަތެއް  މީގެ  މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް  ދެއްކުން.    ދިރާސާނުކޮށް  ވާހަކަ  ބޭރުކޮށްލާ  ބިލު  މި  ނުކޮށް 

ކަންކަމަށް   މި  މިހާރު  ވިސްނިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަހަރުގައި  މަޝްވަރާކޮށްފައި  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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މިކަން ކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ،  ކޮމެންޓްސް އާއި އެއްޗެއްސަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި މި ވަގުތަށް 

ދެންނެވޭނެހެނެއް.   އެއްޗެއް  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ގޮތަކަށް  ނޫން  ބަލާފައި  ކޮށްފައި  މަސައްކަތެއް  ކޮންމެވެސް 

ބަސްމަގު   އިންގޮތް.  މި  ބަސްމަގު  މާއްދާގެ  ދެ  މި  އެބައޮތް  ކަންބޮޑުވުން  ވެސް  އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް  ގައިމު 

ނަހީކުރެވޭނެ  މުންކަރާތްތައް  މި  ކަންކަން    ބަދަލުވާންޖެހޭނެ.  އެ  ޤައުމެއް.  އިސްލާމީ  މިއީ  އޮންނަންޖެހޭނެ.  ގޮތެއް 

ހުރި   ލިބިފައި  ފަރާތުން  އާންމުންގެ  ނުލައި  ވެސް  ކިޔާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މާނައަކީ  އޭގެ  އެކަމަކު  ވާންޖެހޭނެ. 

ހަމަ ކިޔާނުލައި  ކޮމެންޓްސް ވެސް ބަލާނުލައި ނޫނިއްޔާ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ލިބިފައި ހުރި އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް  

ފުރަތަމަ ދުވަހުގައި ވެސް ހަމަ ބޭރުކޮށްލާ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެއީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު  

ބިލެއް ލިބުނީމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި   މި ހުންނަނީ  އަބަދުވެސް މަސައްކަތްތައް  އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކުރަން. 

ޚާއްޞަކޮ އަދި  އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކަމެއް  ފާހަގަވާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮމިޓީގައި  ޖުޑީޝިއަރީ  ށް 

ދިރާސާކުރަން ކޮންމެ ކަމެއް އަޔަސް ދިރާސާކޮށްފައި ކަމުނުދާ ކަންކަން ހަމަ އަބަދު ވެސް ބަދަލުކުރާނެ. އަޅުގަނޑަށް  

އޮތްގޮތަށް މި  މިހާރު  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޔަޤީން  ދެ  ހަމަ  މާއްދާ، ކަންބޮޑުވާ  ދެ  އޮތް  މި  ބިލުގައި   މި 

ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުޅޭނެކަން.   މީގައި  މެންބަރުން ހަމަ  ތިބި  ކޮމިޓީގައި ވެސް  ބަސްމަގާމެދު އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާގެ 

ކޮމެންޓްސްތަކަ މި  ހަމަ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ދެން  ވާނެ.  ވެސް  ބަދަލު  މި  އެބައޮތް.  އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް  ށް  ގައިމު 

އިސްލާމިކް   ކިޔާލިން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ކޮމެންޓްސްތައް  މިނިސްޓްރީގެ  އިސްލާމިކް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް، 

މިހާރު   ކަމުދޭ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ބަދަލުކޮށްފަ.  ބަސްމަގު  މި  މާއްދާގެ  ދެ  މި  އޮތީ  މިކަން  ވެސް  މިނިސްޓްރީން 

އޮތް  ގެނެއްސަ  ބަސްމަގު  މިނިސްޓްރީގެ  ލިބޭ  އިސްލާމިކް  އެބަ  ހަމަ ޖާގަ  އޮތްގޮތުން  ގެނެއްސަ  ގޮތް. އެ ބަސްމަގު 

އާންމު ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލު އެބަ ލިބޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކަށް ވާންވާނީ ހަމަ  

އެދޭގޮތަށް މި  ރިޢާޔަތްކޮށް، އާންމުން  އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ގޮތަށް  ދެންނެވި  މުޖުތަމަޢުގައި ދެން    މި  އަދި 

ތިބި ޢިލްމުވެރިންގެ ވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޙައްލެއް ހޯދަން. އެ ޙައްލެއް ނޫން އެއީކީ އެއްވެސް  

ހަމަ   ނުކޮށް  ކަމެއް  އެއްވެސް  އެ  ރިޢާޔަތްނުކޮށް  ވެސް  ކޮމެންޓްސްއަށް  ހުރި  ލިބިފައި  ހަމަ  ބަލާނުލައި  ވަރަކަށް 

ހަމަ  އަންނަގޮތަށް   ގޮތަށް  ދެންނެވި  މި  ފަހަރުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެއްކުން.  ވާހަކަ  ބޭރުކުރާ  ބިލު  އައިއްސަ 

ދިރާސާކުރީމާ އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް ވެދާނެ ބޭރުކުރަންޖެހެނީ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެއްޗެއް ނުބަލައި އެއީ ވަރަށް  

މެންބަރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމެއް.  ކުޑަ  ވަރަށް    ޒިންމާދާރުކަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ހުށަހެޅުއްވުން  ހުށަހެޅުއްވި  އެ 

ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ބޭނުން މި ބިލު މަސައްކަތް ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަސައްކަތް ހަމަ  

ކަންކަން އެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމެންޓްސްތައް  ހަމަ  ގޮތުން  މައްސަލައިގެ  މި  ބާއްވަން. އެއީ  ހަމަ  މަޖިލީހުގައި   ކުރެވޭނީ 
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އެކަމަށް   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  އެކަމާ  ބޭއްވިގެން.  މަޖިލީހުގައި  ހަމަ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް 

ހުރި   ޙައްލުކުރަން  ދިރާސާކޮށްފައި  ދިރާސާކުރެވެންޖެހޭނެ.  މި  ދެންނެވިގޮތަށް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ތާއީދުކުރަން. 

ންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިގެން އެއާއެކީގައި ކުރިއަށްދާން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާއްދާތައް ޙައްލުކޮށް ރައްޔިތު

ކަމެއް އެއްވެސް  ހަމަ  ވާންވާނެ.  ބަޔަކަށް  ކުރާ  މަސައްކަތްތަކެއް  ޒިންމާދާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ   އެނގެންވާނެ. 

ކިޔާނުލައި ކުރުމަކީ ހަމަ ވަރަށް ހަމަ ވަރަށް  ދިރާސާނުކޮށް ހަމަ ބައެއް މީހުންގެ ވިސްނުމަށް ބިލު ވެސް ރަނގަޅަށް  

 ހަމަ ދެރަކަމެއް ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު.   އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އެބައޮތް  4އާދެ!  އެދިވަޑައިގެންފައި  ފުރުޞަތަށް  މެންބަރުން  .  އިއްޒަތްތެރި 

ޝަފީޤަށް. އެއީ ފުރަތަމަފަހަރު ފުރުޞަތަކަށް  هللا އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އެކަމަކު އަރުވާނީ މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ.  

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ވާހަކަ މިހިސާބަށް ދިޔައިރު އަޅުގަނޑު މި އިނީ ހަމަ ހުރިހާ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ބިލުގެ  

ބޭފުޅުންގެ ވެސް ވާހަކަ އަޑުއަހަން. ދެން މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަޖެހޭ ބަލަން ރައްޔިތުން މިކަމުގައި  

 އޮތީ ދެ ވިސްނުމެއް.  ދެކޭގޮތަށް. ރައްޔިތުން މިކަމުގައި ބުނާ ބަހަށް. ދެން އިނގޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ވެސް މި

އެއް ބަޔަކު ބިލު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން. އަނެއް ބަޔަކު ބިލު އަނބުރާ ގެންދަން. އަނެއް ބަޔަކު އަދި އެބަ ބޭނުންވޭ  

ހުރިގޮތުން   ވާހަކަފުޅުތައް  މެންބަރުންގެ  ގިނަ  ކޮމިޓީގެ  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގެންނަން.  އިޞްލާޙުތަކެއް  މިއަށް 

އިޞްލާޙު   މި  ވެސް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ތިބީ.  މި  ވިސްނުމުގައި  އެ  ކުރިއަށްދާން  ބިލާއެކީ  ގެނެސްގެން 

އެބަހުރި   ބިލުގައި  މި  ފާހަގަކުރައްވައިފި  ވެސް  ސިރާޖު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ފާހަގަވޭ،  އެބަ  ވާހަކަތަކުން 

ން ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށް. ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު  ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ޢިބާރާތްތައް ނޫންނަމަ ޖުމުލަތައް ހުރިގޮތު

ކަންބޮޑުވުން   ރައްޔިތުންގެ  އަދި  އައިސް  މިގޮތަށް  ބިލު  މި  ވިސްނުމަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  އެއްގޮތް.  އެކަމާ  ވެސް 

އެޓަރނީ  އެކީގައި  ފާހަގަވެގެންދިއުމާ  ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި  ވެސް  އެނޫން  އަދި  މީޑިއާއާ  ސޯޝަލް  ބޮޑަށް    ވަރަށް 

ޖޫންގައި. އެ ބަޔާނުގައި ބުނާނެ މި ސަރުކާރުން އަނެއްކާ އިތުރު   1ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އޮންނާނެ ބަޔާނެއް ނެރެފައި 

އަޅުގަނޑު   ބަޔާން،  އެ  ކަމަށް.  ފޮނުވި  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  އޮފީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބިލެއް 
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ޢިބާރާތެ އޮތް  ބަޔާނުގައި  އެ  ކުށެއްކަމުގައި  ދަންނަވައިލާނަން  ހިންގުމަކީ  ޢަމަލު  ނަފްރަތުގެ  ސަރުކާރުން،  އް. 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  ޓަކައި  ސަރުކާރުގެ    2014/9ކަނޑައެޅުމަށް  ޓަކައި  ގެނައުމަށް  އިޞްލާޙުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  އަށް 

ގުޅި ހުށަހެޅުމާ  ބިލު  ދެންނެވި  އިސްވެ  ހުށަހަޅާފައޭ.  ބިލެއް  މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ  އާންމުންގެ  ފަރާތުން  ގެން 

މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު  

މިއަދުވަނީ   އޮފީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޓަކައި  ހުށަހެޅުމަށް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ބިލެއް  އިތުރު  ގެނައުމުގެ 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  ފޮނުވާފައޭ.   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޭނުމަކީ  ހުށަހެޅުމުގެ  ބިލު  މި  މާއްދާގައި    617ސަރުކާރުން  ވަނަ 

ކުށުގެ   އެ  ތަފުސީލުކޮށް  އިތުރަށް  ޢަމަލުތައް  އިދިކޮޅު  އިސްލާމްދީނާ  ކުށެއްކަމުގައިވާ  އެކުލެވޭ  ވެސް  މިހާރު 

ޢަ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  އިސްލާމްދީނަށް  ތެރޭގައި  އިސްލާމްދީނަށް  ޢަމަލުތަކުގެ  ހިމަނައި  ވަކިން  މަލުތައް 

ގެންނަންޖެހޭ   ގާނޫނަށް  އެ  ޓަކައި  ބަޔާންކުރުމަށް  މާއްދާގައި  އެ  ގޮތަށް  ސާފުވާ  ކުށެއްކަން  ފުރައްސާރަކުރުމަކީ 

އިޞްލާޙު ގެނައުމޭ. އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އައިއްސަ މި އިން މަސައްކަތާއި،  

ވިދާޅުވެފައި  އެ މި  އޮފީހުން  ޖެނެރަލް  މަސައްކަތާ    1ޓަރނީ  އޮތް  މި  ބަޔާނުގައި  އޮތް  މި  ނެރުއްވާފައި  ޖޫންގައި 

އިއްޒަތްތެރި   ދެންމެ  ގޮތޭ.  ތާއީދުކުރެވޭ  އެންމެ  އަޅުގަނޑަށް  އެންމެ،  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ފެށުން  ކުރަން  އެކީގައި 

ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރީމަ ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލުތަކެއް    މެންބަރު ސިރާޖު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ

ވެސް   ކަމަކަށް  ގޮތް  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއީ  ގެންދިއުން  އަނބުރާ  ބިލު  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅީމާ  ހުށަހަޅައިފި. 

އެ އެކީގައި  ކަންބޮޑުވުންތަކާ  ރައްޔިތުންގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުކުރެވޭ.  ތާއީދެއް  ޖެނެރަލްގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  ޓަރނީ 

ފަރާތްޕުޅުން މި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމާ އެކީގައި މި ދެ ކަންތައް އެއްކޮށްލައިގެން ގެންދިޔައިމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމާ އެއްގޮތަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވާ ނަފްރަތު އުފައްދައިގެން  

ހަ ތައުހީނުގެ  މީހުންނަށް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  އިސްލާމްދީނަށް  އަދި  ޙައްލުކުރެވޭނެފަދަ  ކަންކަން  މި  މަލާދިނުމާއި 

ވާހަކައެއް ދެއްކުމާއި ނޫންނަމަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެފަދަ އެއްޗެހި ލިޔެ ނޫންނަމަ  

އެޅޭ ފިޔަވަޅު  ވެސް  މީހުންނަށް  މުޚާޠަބުކުރާ  ގޮތްގޮތަށް  ކަމަށް  އެ  އެކުލެވިގެންދާނެ  ބިލެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ނެފަދަ 

ބޭނުންހިފީ.  ފުރުޞަތުގެ  މި  ގޮތުން  ފާޅުކޮށްލުމުގެ  ޚިޔާލު  އެ  ހަމަ  ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑަށް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އިއްޒަތް ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ލަޠީފަށް  އާދެ!  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  ތެރި 

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެއަށްފަހު  އަރުވަން.  ސަޢުދު. هللا ފުރުޞަތު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ޝަހީމް. 

 ؟ކީކޭތޯ

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެނބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އިންނާނީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަތް ނެންގެވިފައި އިން ތަންކޮޅު ފެންނަން ނެތީ. އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއް. އެހެންވީމާ...  

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ނގަޅު. އެއީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުވީމަ އަރުވަން ހަމަ ރަނގަޅުވާނެ އެ ބޭފުޅާއަށް. އެންމެ ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު. 

 

 ބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެން

އި މުޤައްރިރު  ޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ  އާދެ!  ޙަޤީޤަތުގައި  އެބަހުރި  ބިލުގައި  މި  ޤަބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ނގޭތޯ. 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ    ކަންބޮޑުވުންތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް،

އުފެއްދުމާ ފިތުނަ  އޮޅުވާލުމާއި،  ދޮގުހެދުމާއި،  އަސާސަކީ  އެއް  މުޖުތަމަޢުގައި  މައިގަނޑު  މެދުގައި  އަނެކާއާ  އި، 

މައިގަނޑު   ބިލުގައި  މި  ހަމަ  ކަންތައްތައް.  ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ  ނަހީކޮށް  ވާހަކައަކީ  ކޮންމެ  އުފައްދާ  ނަފްރަތު 

ސަބަބުން   ވާހަކައެއްގެ  ދައްކާ  ތިމާ  އުފެއްދުމަށް  ފިތުނަފަސާދަ  މުޖުތަމަޢުގައި  ލެވެނީ  މި  އަލިއަޅުވާ  ގޮތެއްގައި 

ދާތީ އަނެކާ ޢަމަލުތައް  މުޖުތަމަޢުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހިސާބަށް  ހުއްދަކުރާ  ލޭ  އޭނާގެ  އުފެދި  ނަފްރަތު  އަށް 

ކަންތައްތައް.   ހުންނަ  ނަހީކޮށްފައި  ވެސް  ފެށުނިއްސުރެ  އިސްލާމްދީން  މިއީ  ހުއްޓުވުން.  ކަންކަން  އެ  ޙަޤީޤަތުގައި 

މި  ކަންބޮޑުވުމަކީ  އެންމެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބައެއް  އެހެންވީމާ،  ގޮތުގައި  ބިލެއް  އިދިކޮޅު  އިސްލާމްދީނާ  ބިލުގައި   
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އާޔަތެއްގެ   ކޮންކޮން  ނުވަތަ  ހެއްކެއް  ކޮންކޮން  އަރަނީ  މި  ހިތަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މިއީ  ވާހަކަދައްކާތީ.  ބޭފުޅުން 

އް ނުވަތަ އެއްވެސް  ކޮންކޮން ޙަދީޘެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްބާއޭ އެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެއިން އެއްވެސް ވާހަކައެ

އެހެންނަމަވެސް، ނުދެއްކޭ.  ވެސް  އާޔަތެއް  ޤުރުޢާނުގެ  އަދި  ވެސް  ބިލުގައި    ޙަދީޘެއް  މި  ޤަބޫލުކުރަން  އަޅުގަނޑު 

ޙަޤީޤަތުގައި    ވާލާފަ. އަދި ހަމަ މިހިރަ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރީމާ އަޅުގަނޑުމެން މި އޮތީ މި ކޮމެންޓްކުރުމަށް ވެސް ހުޅު

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މުޤައްރިރުކަމުގައި އިންހާ ދުވަހަކު އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން މި ކޮމިޓީއަކުން  

މި   ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެގޮތުން  ވެސް.  ފާސްނުކުރާނެކަން  ބިލެއް  އެއްވެސް  ޚިލާފު  އިސްލާމްދީނާ 

ބައިން ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޑިމޮކްރަސީއަށް ސުވާލެއް.  ބިލުގައި ދެ މާއްދާއެއް އެ

ބޭނުންކޮށްގެން ސިޔާސީ   ދެ މާއްދާގެ  ބާރުތައް އައުމަށްފަހުގައި އެ  އަތްމައްޗަށް  ބޭފުޅާގެ  ވެރިއެއް އެ  ޚުދުމުޚުތާރު 

އަ ހައްޔަރުކޮށްފާނެ.  ހިފާ  ވެސް  މީހުން  ދީނީ  އަދި  ވެސް  ބައެއް  މީހުން  މިކަހަލަ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ޅުގަނޑަށް 

މި   ޔަޤީން  އަޅުގަނޑަށް  ހުރީ.  ކަންބޮޑުވުންތައް  ގިނަ  މީގައި  ޙަޤީޤަތުގައި  ހުރިގޮތުން  ތަރުތީބުކުރެވިފައި  މާއްދާތައް 

ނުކު ކަމެއް  އެފަދަ  ހިނދަކު  އޮތްހާ  މެޖޯރިޓީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ރާނެ.  ވެރިކަމުގައި 

އަޅުގަނޑުމެން   ފިއަރ  ބެކް  އޭގެ  ހަމަ  އަރައިފިއްޔާ  ބާރުތައް  އަތަށް  ވެރިއެއްގެ  ޚުދުމުޚުތާރު  އެހެންނަމަވެސް، 

އެންމެންނަށް ވެސް ކުރާނެ. މިއީ ޖުމުލަކޮށް ބުނާނަމަ ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ގިނަ މެންބަރުން އެ ދެއްކެވި ވާހަކައަށް  

އަޅު އެއާއެކު  ހަމަ  އަދި  ކޮމިޓީއަށް  ތާއީދުކުރަން.  ބިލު  މި  ނުކުތާއަކީ  އަނެއް  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  ގަނޑު 

ވެސް   މުއައްސަސާތަކަށް  ސަރުކާރުގެ  ހުޅުވައިލާފައި  ކޮމެންޓުތަކަށް  ވަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އައިމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެއަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް، އެއަށް  އަދި އަމިއްލަ އެކި ފަރާތްތަކަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމެންޓުތައް ލިބުމާ އެއްކޮށް  

ވެސް   އެއްގޮތަކަށް  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ބޭރުކޮށްލުމަކީ  ބިލު  މި  ވަގުތުން  ހަމަ  ރިޢާޔަތްނުކޮށް 

ހުށަހެޅި   ބިލަށް  މި  ދަނީ  މި  ދިރާސާކުރަމުން  ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން.  ކަމެއް  ކޮށްގެންވާނެ  އަޅުގަނޑުމެން 

އަދި ސަރު  ވެސް  ކޮމެންޓުތަކާ  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މި  އަދި  ޚިޔާލާ  ހުރިހާ  ހުރި  ފޮނުވާފައި  މުއައްސަސާތަކުން  ކާރުގެ 

މި   ޚިޔާލުތަކާއި،  މި  މަސައްކަތްކޮށް  މި  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތް.  އެ  ކުރަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހިމަނައިގެން. 

އަށް ނިމިގެންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް ވެސް  ކޮމެންޓުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ

ނުކުތާ   ދެ  މި  ހަމަ  ކަމަށް.  އަންނާނެ  ޙައްލެއް  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ހުރި  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގަބޫލުކުރެވެނީ 

 ފާހަގަކޮށްލަންވެގެން އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑު ވެސް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 
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 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު. މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފަދަ ދެންނެވި  ވެސް  ކުރިން  މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު  ފޮނަދޫ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު  އިން 

ކަނޑައެޅުމަށް   ސުންގަޑި  ބިލުގެ  މި  އޮތްގޮތަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޖުލައިއަށް.    1ދާއިރާގެ 

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ތަޅުމުގައި  هللا ދެން  މިހާރު  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ވެސް  ޝަފީޤް 

ފޮނުވާފައި މިއާ ގުޅުންހުރި ބިލެއް. ދެން އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް  އެބައޮތް   ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާއިރު ބަޙުސް މަރުޙަލާ ނިމި އަދި އެ ބިލު    ގައިންގަޑި ކަނޑައެޅުމަށްފަހު މީސު

އަށް އެ ބިލު ވެސް އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ  ދެން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މި ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ވެސް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އާންމުކޮށް މި ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް  

ކަނޑައަޅާފަ ސުންގަޑި  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެއްވޭނެ  މުޤައްރިރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ކުރަމުން  ބަލާއިރު  މަސައްކަތް  އި 

ދެން   ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުނިމިއްޖެ  އެ  ދެން  މަސައްކަތްކޮށްފައި  ކުރާ  ހޭދަކޮށްގެން  ވަގުތު  ގިނަ  ހަމަ  ގެންގޮސް 

ކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ،   މިކަން  އެއްގޮތް  ބަދަލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ  ސުންގަޑި  ވެސް  އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅާފައި މީގެ މަސައްކަތްކުރުން އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  މިރޭ ސުންގަޑިއެއް ކަނޑަ

ނުކޮށް   މަސައްކަތް  ބިލެއްގެ  ހުރި  ހުއްޓިފައި  ނަޒަރު  ރައްޔިތުންގެ  އާންމު  މިހާ  އަދި  މުހިންމު  މިހާ  ގޮތަކީ. 

އާންމުން ޚިޔާލުތަކެއް  ކޮމެންޓެއް،  ބައިވަރު  އެތައް  ކަމެއްގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތް  ލިބިފައި  ފަރާތުން  ގެ 

އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ  ތެރެއަށް ބަލާ ވެސް ނުލާ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާއެއް ވެސް ކޮށްލުމެއް ނެތި  

އަނބުރާ   ނިންމާފައި  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ނުކުރާނެ  މަސައްކަތް  އޭގެ  ނުވަތަ  ބަލައިނުގަނެ  ބިލު  އެ 

މަޖިލީހުން ކުރަން.  ފޮނުވާލު ފެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑަށް  ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަމެއް ކަމަށް  ވަރަށް  ން އެއީ 

ބޭފުޅަކަށް   ކޮންމެ  ކޮމިޓީގެ  އެނގޭނެ  ވެސް  މީހަކަށް  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  މީހަކު  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ 

 އަންނަ ބިލު ސަރުކާރަށް އަންނަ ބިލެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި  ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

އަމިއްލަ މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ބިލެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް އެ ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން އޭގައި ހުރި  

ވާހަ އެއްގޮތްކުރުމުގެ  ބިލުތައް  އެ  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ބިލެއް  އެއްބަސްވާ  ކަމަކަށް  ކޮމިޓީ  ހުރިހާ  ކަދައްކަނީ 

އެއް   ކޮމިޓީގެ  އަދި  ހޯދުމާއި  ޚިޔާލު  އާންމުންގެ  މަސައްކަތް.  މުހިންމު  އެންމެ  ކުރާ  ކޮމިޓީން  އެއީ  މަރުޙަލާގައި. 

ޚިޔާލު   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮށްގެން  މަޝްވަރާއެއް  އެ  ވާހަކަދެއްކުމާއި،  މެންބަރާ  އަނެއް  މެންބަރާއި 
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ފައިނަލްކުރެ ބިލު  ނުކޮށް  އެއްގޮތްކުރެވިގެން  މަސައްކަތް  އެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ދަނީ  ހަމައަށް  ތަޅުމާ  އެ  ވިގެން 

ފޮނުވާލުމަކީ   ނުކޮށް  މަސައްކަތް  ބިލު  މި  ބުނެ  ކަމަކަށް  އޮތް  ތަފާތުވުމެއް  ޚިޔާލު  ދޭތެރޭގައި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް  

ކަނޑައަޅާ   ސުންގަޑި  ވެސް  މަސައްކަތުގައި  ބިލުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަން  އެއްފަހަރު  އަދިވެސް  ހަމަ 

އަޅުގަނޑުމެން އެ މަސައްކަތް ހަލުއިކަމާ އެކީގައި ކުރަން ފެށުން ވަރަށް މުހިންމު. ދެން އަޅުގަނޑަށް ވެސް އިނގޭ  

ވެސް ސަލާ ކޮމިޓީގެ އިންކުއަރީގެ އެ މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑު  ބެހޭ  މަތީ ޚިދުމަތްތަކާ 

ވެސް އިނގޭ އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ. ދެން އޭގެ ސަބަބުތައް  

ކަމެއްވީ ގުޅުންހުރި  ސަލާމަތާ  ޤައުމީ  އެއީ  މެ.  ވެސް  ކުރެވޭނެ  އެބަހުރި  އޮންލައިންކޮށް  މިގޮތަށް  އެއީ  މައެއް 

މަސައްކަތެއް ކަމަކަށް އެ ކޮމިޓީއަކަށް ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން ހުއްދައެއް ދެއްވާފައި އޮންނާތީ  

ރައްޔިތުންގެ    އެ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ. އެއީ އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން އެ މަސައްކަތް އެ ކޮމިޓީން

ވެސް   ބޭފުޅުން  ބޭނުންފުޅުވާ  ކުރައްވަން  އިންޓަރވިއު  އަދި  ތިއްބަވާ  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  މެންބަރުން  މަޖިލީހުގައި 

ގެނެސްގެން އެކަން ކުރާ ސަބަބަކީ އެއީ. އެހެންވީމާ، އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަނީ. ދެން އަޅުގަނޑު އެދެން އިއްޒަތްތެރި  

ސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަން ކިހިނެއްތޯވާނީ ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން.  މުޤައްރިރު އަރިހުން އަދިވެ 

މިހާރު ލުއިތަކެއް ވެސް ލިބެމުން އެބަދޭ އެހެން ކަންކަމަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އެހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވާ  

ކޮމި  ކަމުގައި މި  މަސައްކަތެއް  ބޮޑު  އަދި  މުހިންމު  ކުރަނީ. އެއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި  މިކަހަލަ  މިވަގުތު މި  ޓީން 

މުހިންމު   ހިތުން  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްކޮށްލުމަކީ ހަމަ  ލިބޭތޯ  އެ ހުއްދަ  އެދިގެން  އިދާރާގައި  މަޖިލީހުގެ  އަދިވެސް 

ކުރަން މަސައްކަތް  މި  އޮންލައިންކޮށް  މިގޮތަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެއީ  އޭގެ  ކަމަކަށްވެދާނެ.  ވެއްޖިއްޔާ 

ދަތިތަކެއް ވާކަން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމަ، އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  

މަސައްކަތް   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިތުރަށް  އެއީ  ކަމަށްވެއްޖިއްޔާ  ލިބޭ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  މި  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް 

ކަމަށްވާ ކަމެއް  އަދިވެސް  ހަލުއިކުރެވޭނެ  އޮތްތޯ  ފުރުޞަތު  އަރިހުން  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  އެދެން  އަޅުގަނޑު  ތީ 

ވެސް   ހުރީމައާ  ދެއްވާފައި  ކަންކަމަށް  ބައެއް  މިހާރު  ލުއިތައް  އެ  ސަރުކާރުން  މިދެންނެވި  ބައްލަވައިދެއްވުމަށް 

ތަށް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ މަސައްކަތްކުރާ  އެކީގައި. ދެން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީކީ ހުރިހާ ކޮމިޓީއެއް އަނެއްކާ އެގޮ

ވާހަކައެއް ނޫން. މިކޮމިޓީގެ ވެސް މި މަސައްކަތް މިއީ އެހާ ގިނަ ކޮމެންޓްސް ލިބިފައި ހުރުމާއި މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ  

ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ހިތުން މުހިންމު ކަމެއް. އެހެ ންވީމާ،  މައްޗަށް ބައްލަވާފައި އެކަން 

އަޅުގަނޑު އެކަން ފާހަގަކޮށްލުމާ އެކީގައި އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ސުންގަޑި، ދެން އަޅުގަނޑު ހިތުން މި ބިލުގެ ހުރި  
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އާންމުކޮށް   ކަނޑައަޅަން.  ސުންގަޑިއެއް  އުޅެނީ  މި  މިއީކީއެއް.  ނޫން  ވަގުތެއް  މަޝްވަރާކުރުމުގެ  ކަންކަމުގެ 

ހުރިހާ ކޮމިޓީއެއްގައި  އޭގެ ފަހުން    އަޅުގަނޑުމެން  ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކީ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅަނީ. ކަނޑައަޅާފައި  ވެސް 

ވަރަށް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  މިހާރު  މަޝްވަރާކުރަނީ.  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  މާއްދާތަކުގެ  ވަކިވަކި  ހުރި  ބިލުގެ 

ތުގައި ހުޅުވާލެވިފައެއް ނޫން އަދި  އުނދަގޫ މަރުޙަލާއަކަށް މި ދަނީ. އެއީ ބިލުގައި ހުރި ކަންކަމުގެ މަޝްވަރާ ޙަޤީޤަ

މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތުން ވަރަށް މުހިންމު އަވަހަށް ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  

 މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު. އަޅުގަނޑު   އަރުވާނަން. އޭގެ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީމަށް ފުރުޞަތު 

 ފަހުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާއަށް. ޝަހީމް. 

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އް އޮންލައިންކޮށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށްބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެ

ގެންދިއުން. ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން ހަމަ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެއްވެގެން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް  

އުފެދިގެ ފިތުނައެއް  ވަރަށްބޮޑު  މުޖުތަމަޢުގެ  އަދި  ކަންބޮޑުވުމެއް.  ވަރަށްބޮޑު  ރައްޔިތުންގެ  އެއީ  ން  ގެންދިއުން. 

ކޮށްލުމަކީ   ތިބެގެން  އޮންލައިންވެގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމެއް  ބޮޑު  މިފަދަ  އެހެންވީމާ،  މައްސަލައެއް.  ގޮސްދާނެ 

މެންބަރަކު   އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެއާއިއެކުގައި  ހަމަ  ދެން  ނޫން.  ފަސޭހަކަމެއް 

ބި  މި  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  އެކަމަށް... ވާހަކަދައްކަމުން  ދީނުގެ  އިސްލާމްދީނަށް،  ދީނަށް،  ފާޅުގައި  މިހާރު  އޮތްގޮތުން  ލު 

އިނގޭތޯ.   ވާހަކައަކަށް  ދެއްކި  މެންބަރު ސަޢުދު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ދެންމެ  ކެނޑިފަ( އަޅުގަނޑު  އަޑު  )ރެކޯޑިންގގެ 

ހުރީމަ   ވާހަކަފުޅު  ސަޢުދު  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އޮޅުގެންދާ  މިކަން  ބޮޑަށް  އޭތި  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  އެހެންވެ 

މެންބަރު ވިދާޅުވާ   )ރެކޯޑިންގގައި  މީހަކު...  މުސްލިމް  ފާޅުގައި  ބުނާގޮތުން  ބިލުގައި  ފާހަގަކޮށްލަންވެގެން. އެއީ މި 

ގޮތެއް   އެއްވެސް  ނުބުނެވޭނެ  ޢަމަލެކޭ  އިދިކޮޅު  އެއީ  ކުރަނީ  އެ  އޭނަ  ޢަމަލެއްކުރާނަމަ  ނުވޭ(  ސާފެއް  އެއްޗެއް 

ނޑަކަށެއް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ކުށަކާނުލައި ކަމަކާ ނުލާ އޭނައަކީ ކާފަރަކަށް ހަދާ އޭނައާ  އޮތްތަނެއް އަޅުގަ

ދިމާއަށް އެއްޗެހި ކިޔުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ބިލުގެ އެންމެބޮޑު އެއް ކޮންސަރން އެއީ ކަންނޭނގެ. މުސްލިމަކާ  

ހި ނުފެންނަ  ކަމެއް  އެކަހަލަ  ފަރާތުން  އޭނަގެ  ކަނޑައަޅައިގެން  ދިމާލަށް  ގޮތުގައި  ކާފަރެއްގެ  އޭނައަކީ  ނދުގައި 
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އެއް   އެންމެބޮޑު  ބިލުގައި  މި  ކަންނޭނގެ  އެއީ  ވާހަކަދެއްކުން  އުފައްދަން  ފިތުނަ  އެހެން  ތެރޭގައި  މުޖުތަމަޢުގެ 

ނީ އޭނަ އެއީ  ބޭނުމަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ފާޅުގައި ދީނާ އިދިކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކާ ދިމާލަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަ

ގާނޫނު   އަދި  ޤައުމުގައި  ޤައުމެއް. މި  މުސްލިމު  ބުނާނެ. މިއީ  ވެސް  ބުނަން  އަދި  ބުނެވޭނެ  މީހެކޭ  އިދިކޮޅު  ދީނާ 

އެގޮތަށް   ވެސް  ގާނޫނެއް  ނުކުރާނަން  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ހުއްޓުވޭނެ.  ނުވެސް  އެކަމެއް  ހެދިޔަސް 

ދީނަ ފާޅުގައި  ކަމަކަށް.  ނުބުނެވޭ  ހެދިގެންދާނެ  ގޯސްކަމެކޭ  ކުރަނީ  އެ  އޭނަ  ދިމާލަށް  މީހަކާ  ހަދާ  އިދިކޮޅު  ށް 

ކޮށްގެންވާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ވެސް ނުކުރަން.  ގައި ގާނޫނުތައް ވެސް އަދި މިހެހާލަތަކަށް މި ރާއްޖޭ ން 

ބިލުގެ   މި  އެގޮތަށް ވާހަކަދެއްކީމަ ވަރަށްބޮޑަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އޮޅިގެންދާތީވެ  އެހެންވީމާ،  މި އިޝޫ  އަސްލު 

 އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެބައޮތް   އެދިވަޑައިގެންފައި  ފުރުޞަތަކަށް  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  ޝަހީމް.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭފުޅަކު އެބައޮތް ފުރުޞަތު.    3އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. އެއަށްފަހުގައި އަދި  

 ޓަކާ ހަމައަށް ދާނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލަންދާނީ އިނގޭތޯ. ވޯ

 

 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޭތި   ފޮނުވާފައި  މަޖިލީހަށް  މި  ބިލެއް  ޙަޤީޤަތުގައި  ދެކޭގޮތުގައި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ބި  އެ  އަކުރަށް  އަކުރުން  އޮންނަ  އެ  އަންނައިރު  ހަމަ  ކޮމިޓީއަށް  ބިލަށް  އެ  ނުދޭ.  ޙަޤީޤަތުގައި  ފާސްވެގެން  ލެއް 

އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް އިޞްލާޙުކުރެވިގެން ދަނީ. އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ބިލުގައި  

ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ރައްޔިތުންގެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ވެސް އެބަހުރި . އަޅުގަނޑުމެން  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ 

ވަރަށް   ކުރައްވާފަ.  ކޮމެންޓް  މިއަށް  އެބަހުރި  ބޭފުޅުން  ވަރަށްގިނަ  ހުޅުވާލީމަ  ކަންތައްތަކަށް  މި  ހޯދުމާއި  ޚިޔާލު 

ރަނގަޅު ޚިޔާލުތައް ވެސް އެބަހުރި. ދެން މިފަދަ ގިނަ ކޮމެންޓުތައް ހުއްޓާ އަޅުގަނޑަށް ނުފެނޭ ދެންމެ މެންބަރެއް  

ލު ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ނުކުރާ ގޮތަށް ނިންމާކަށެއް. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި ބިލު ހަމަ  އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް މި ބި

މަސައްކަތްކޮށް   ރޫޙުގައި  މަސައްކަތްކުރެވޭ  ބިލުތަކުގެ  އެހެން  ކޮމިޓީގައި  މި  ގޮސް  ކަނޑައެޅިގެން  ސުންގަޑިއެއް 

 ނިންމާލަން ފެންނަ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އުޅުނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފާހަގަކުރައްވައިފި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ  

އެންމެ   ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  މީގައި،  ފުރަތަމަ  ބަލަންޖެހެނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މީގައި  ބޭރުކޮށްލުން.  ބިލު  މި  ގޮތެކޭ 

ށަހެޅުނީކީ. މިބިލު އެކަށީގެންވާ ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީގައި ހުށަހެޅުނުނަމަ ހަމަ  ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީގައި ނޫން މި ބިލު ހު

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ހަމަ އެއާއިޖެހިގެން އަނެއްކާ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުވެސް ޖެހޭނެ ދެއްތޯ. މިކަމާ ގުޅުންހުރި  

ރާފުވެ އެކަމަށް ބިލެއް ފަރުމާކޮށް އަނެއްކާ  އެހެން ކަންތައްތައް ވެސް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ސާރުކާރުން އިޢުތި

އެކީގައި   ޒިންމާދާރުކަމާ  ވެސް  ހުށަހެޅީ  ބިލު  ފުރަތަމަ  އެބައިނގޭ  ވެސް  ޖެހުމުން  ހުށަހަޅަންޖެހުނު  އިޞްލާޙު 

ސަބަބު.    1ނޫންކަން.   ސަބަބަކީ    2ވަނަ  އަނެއް  އިނގޭ  ނޫންކަން  އެކީގައި  ޒިންމާދާރުކަމާ  ސަބަބަކީ  ވަނަ 

ރައްޔިތުން  އަޅުގަނޑުމެންނަ ނުވަތަ  ސެންސިޓިވް  ވަރަށް  ރައްޔިތުންގެ  ވިންދާއި  ރައްޔިތުންގެ  މިއީ  އެބައިނގޭ  ށް 

ސައްތަ   ސައްތައިން  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  މި  ދީން.  ރައްޔިތުންގެ  އެ  ކަމެއް  ދެކޭ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މުހިންމު  ވަރަށް 

ހުށަހަޅާއިރުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކައެއް    މުސްލިމު ޤައުމަކަށްވާއިރު އިސްލާމްދީނާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި ބިލެއް

ނުދައްކާ. މިއީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް އޮވެ އަދާލަތު ޕާޓީއަކާ ވާހަކައެއް ނުދައްކާ. ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ  

ވާހަކަދެއްކުމެއް  މީހަކާ  އެއްވެސް  ތިބެލާފައި  އެހެން  ހަމަ  ނުދައްކާ.  ވާހަކައެއް  ބިލެއް    ޢިލްމުވެރިންނަކާ  ހަމަ  ނެތި 

ހުށަހެޅީމަ   ބިލު  މިގޮތަށް  ކަމެއްގައި  މިވަރުގެ  އެބައިނގޭ  ވެސް  ހުށަހަޅާލީމަ  ބިލެއް  އެހެން  އިނގޭތޯ.  ހުށަހަޅާލީ 

މި   ހުށަހެޅިކަން  ބިލު  މި  ނެތިކަން  ޒިންމާދާރުކަމެއް  ހުށަހެޅީ.  މި  ބިލު  މި  ނެތިކަން  ޒިންމާދާރުކަމެއް  އެއްވެސް 

މުޤަ އިއްޒަތްތެރި  ބައިވަރު  އިނގެނީ  މިހާ  ދިނީމަ  މުއްދަތެއް  ކުޑަކުޑަ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ވެސް  އްރިރަށް 

ނެރުނީމަ   ޤަރާރު  ދެކޮޅަށް  ބިލާ  މި  ކައުންސިލުން  އެތަކެއް  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ކުޑަކުޑަ  އައިއްސަ،  ކޮމެންޓެއް 

ހެންވީމާ، އަދި އޭގެ އިތުރުން އިއްޒަތްތެރި  އެބައިނގޭ ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީގައި ނޫންކަން މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި އޮތީ. އެ

ހަޖޫޖަހާ   އިސްލާމްދީނަށް  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  ސަރުކާރުން  މި  ރައްޔިތުން،  ހަމަ  ފާހަގަކުރައްވައިފި  މެންބަރު 

ކަމަށް   މަސައްކަތްކުރާނެ  ސަރުކާރުން  ހުށަހަޅަން  އިޞްލާޙު  މާއްދާއަކަށް  އޮތް  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ގުޅޭ  މަލާމާތްކުރުމާ 

 ނޫސްބަޔާނެއް. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަންގެ ވާހަކައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ހިނގައްޖެ އެ  އޮތް

އަމުދުން   އަދި  ހުށަހެޅޭއިރުގައި  އިޞްލާޙުތަކެއް  ގާނޫނަކަށް  އެއް  އެހެންވީމާ،  އުޅޭކަން.  ކުރެވިގެން  ވެސް  ޑްރާފްޓް 
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އަޅުގަނޑުމެން   އިނގޭ  އެބަ  މާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްކުރުން  އެ  ގެނެސްގެން  އެކީގައި  އެއްކޮށް  ދޭތި  އެ 

ވަގުތު   މި  ހަމަ  ބިލު  މި  މިހާރު  ޤަބޫލުކުރެވޭ  މާބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ރަނގަޅުވާނެ. 

  ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ބަލައިގަނެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން މަސައްކަތްކުރަން ނުޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިބްރާހީމް   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަރުވާނީ  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ދެން  އާދެ!  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ؟ ރިޟާ. އިބްރާހީމް ރިޟާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެބަ އިންނެވިންތޯ

 

 ހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ 

 ؟ އަޑުއިވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އިވޭ.  

 

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވާހަކަ   ގޮތެއްގެ  ކުޑަ  ޒިންމާދާރު  މި  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ކިހިނެއްތޯ  އިއް ވިދާޅުވެއްޖެ. ސިރާޖަށް  ވެސް  ވާހަކަ  ނުކުރާ  ދިރާސާ  ވިދާޅުވެއްޖެ. އަދި  މެންބަރު ސިރާޖު  ޒަތްތެރި 

މަޝްވަރާކުރީ   މިކަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މިންވަރާއި  ދިރާސާކުރި  ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ 

އެހެން  ކިހިނެއްތޯ  ކަމާއި  ބޭފުޅުންނަކަށް  ވިދާޅުވާކަށް    ކޮންކޮން  އެހެން  އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ. 

ދިމާލަށް އެހެން   މެންބަރަކާ  އަނެއް  މެންބަރަކު  އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އިނގޭތޯ. އެއްވެސް  އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ 

ނާނެ.  ވިދާޅެއް ނުވެވޭނެ ދިރާސާ ނުކޮށޭ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ކުޑައެކޭ. އެހެން ވިދާޅެއް ނުވެވޭނެ. އެ ފުރުޞަތެއް ނޯން

އަދި   ވެސް  ކޮމިޓީގައި  ރަޢުޔު  އަމިއްލަ  ބޭފުޅެއްގެ  އެ  ޚިޔާލު،  އަމިއްލަ  ބޭފުޅެއްގެ  އެ  ވެސް  މެންބަރަކީ  ކޮންމެ 

އެހެންނޫންތޯ.   ވެސް  މެންބަރަކަށް  ކޮންމެ  އޮންނާނެ  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ވެސް  ތަޅުމުގައި  މަޖިލީހުގެ 

އިދު އެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އެއްވެސް މެންބަރަކު  ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ގާނޫނާ އަދި މި މަޖިލިސް ގަވާ 

އަނެއް މެންބަރަކާ ދިމާލަށް ޒިންމާދާރު ކުޑަގޮތެކޭ ނުވަތަ ދިރާސާނުކޮށޭ އެހެން ވިދާޅެއް ނުވެވޭނެ. ބައްލަވާ ދެންމެ  
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އެންމެންނަށް އެބައިނގޭ    ޢަލީ ޙުސައިން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން

ހޯދައި   މީގައި  ރަޢުޔު  ވެސް  ޕާޓީގެ  އަދާލަތު  އެބަހުރި.  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  އެ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  އަދި  ދެއްތޯ 

އަށްވުރެން ގިނަ    100އަށްވުރެން ގިނަ މި ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން    100ނުވާކަން. އަދި  

ބިލާ   މި  އަންނަ، ޢިލްމުވެރިން  ބިލު  މި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ  މި  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ދެކޮޅޭ 

މަޖިލީހަށް އަންނަ ވާހަކަ އަޑުއިވުނީއްސުރެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ދަނީ އެ ވާހަކަތައް ދައްކަވަމުން. މި ބިލު އޮތްގޮތް  

ދަނީ. ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގެ ނުދާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން  މި    ކަމު  ކައުންސިލަރުންނާއި އެކި އާންމު ރައްޔިތުން 

ވާހަކަދައްކަމުން މި ދަނީ އިނގޭތޯ. ހަމަ އެއާއިއެކުގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މި ވާހަކަ  

މެއް ނިމިގެން  ދައްކަމުން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވި ދުވަހު ބަޙުސް ފަށައިގެން ބަލައިގަނެ ހުރިހާ ކަ

ވަގުތުން   އަޑުއިވުނު  ވާހަކަ  އަންނަ  ބިލު  މި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އިނގޭތޯ.  ނެތޭ  ވަގުތެއް  އެހެންވީމާ،  ދިޔައީ.  މި 

ފެށިގެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން ދިވެހިން މި ބިލާ ދެކޮޅު ހަދަމުންދިޔަ. މިއީ ދިރާސާ ނޫންތޯ  

ބޭފުޅުންގެ  އެ  ކުރެވުނީ.  ނުފުދޭތޯ  މި  މި  ނޫންތޯ.  ދިރާސާއެއް  މިއީ  އަޑުއިވުނީމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޑުތައް   

ދިރާސާއަކަށް. މި ނޫނީ ދެން ކޮބައިތޯ ދިރާސާއަކީ. އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ މި ދިރާސާ ދެން ކުރާނެ ގޮތެއް. ދެން މި  

ފުރަތަމަ   އި  2ބިލުގެ  ވެސް  ސިރާޖު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އޮތްގޮތުން  ނޫންތޯ  މާއްދާ  މިއީ  ންކާރުކުރައްވާ. 

ކަން   މި  ކިހިނެއްތޯ  ފާސްކޮށްގެން  ބާއްވައިގެން  މާއްދާތައް އެގޮތަށް  މައްސަލައަކީ. އެހެންވީމާ، އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވާހަކަދައްކަމުންދާ   ދެކޮޅަށް  އިސްލާމްދީނާ  ފާޅުގައި  ކަނޑައެޅިގެން  ބުނެވޭނީ  ކިހިނެއްތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރާނީ. 

ޢަ އޭނައަކީ  އޭނަގެ  އިނގޭތޯ  ބުނެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިމާލަށް  މީހަކާ  ހުންނަ  ދެކޮޅަށް  އިސްލާމްދީނާ  މަލުތައް 

އެކަމަކު   ބުނެވޭނެ.  އެހެން  އިނގޭތޯ.  ބުނެވޭނެ  މީހެކޭ ނުވަތަ އޭނައަކީ ކާފަރެކޭ، މުރުތައްދު މީހެކޭ ވެސް  ލާދީނީ 

ޢަމަލާ އޭނަގެ  ކަނޑައެޅިގެން  ހަމަ  މީހަކާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  އެއްގޮތަށް  އިސްލާމްދީނާ  ބަހުން  އި 

ދިމާލަށް ނުބުނެވޭނެ. އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އެ އޮތީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނު އެބައޮތް އިނގޭތޯ.  

ހުރި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އޭނައަށް އަދަބު ދެވޭނެ އިނގޭތޯ. އަދި އެނޫން ވެސް ގާނޫނުތައް އެބަ

މިއީ   ބިލެކޭ.  ކުރަންޖެހޭ  ބޭރު  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހިނދަށް  މިހިނދުން  ބިލަކީ  މި  ދަންނަވަނީ  މި 

މިނިސްޓްރީން   ޢިލްމުވެރިން އިނގޭތޯ، އިސްލާމިކް  ނުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް ނޫނޭ. ދީނީ  ދިރާސާ  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނ ސިޓީއެއް  އެ  މިނިސްޓަރު  ވެސް  އިސްލާމިކް  ނުކުރެވުނު  ފާހަގައެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ބަލައިލާއިރު  ޑު 

މަޝްވަރާކުރެއްވީ ކޮންކޮން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގައެއް ނުވޭ އެ ސިޓީން. އެ ސިޓީ ވެސް  

ސިޓީ އެ  އަޅުގަނޑު  ލީމަ  ގްރޫޕްއަށް  ސިޓީ  އެ  އިނގޭތޯ.  މިހިރީ  ކިޔާފައި  އެ    އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ކީން  ވެސް 
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އިސްލާމިކް   ކަމެއް  ޢިލްމުވެރިންނަކާ  ކޮންކޮން  ނުކުރެވޭ  ފާހަގައެއް  ވެސް  ހަމަގައިމު  އަޅުގަނޑަކަށް  ސިޓީއަކުން 

މިނިސްޓަރު މަޝްވަރާކުރެއްވީކީ. އެހެންވީމާ، އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ އެއީ ކޯލިޝަންގެ އެއް ޕާޓްނަރުވާއިރުގައި އަދި ދީނީ  

ބަ ކަންކަން  ޕާޓީ  ގޮތުން  އެއް  ބުނާ  ކަމަށް  މަގުދައްކައިދޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުން  ދީނީ  ނުވަތަ  އްޓަންކޮށްދޭން 

ވިދާޅުވޭ   ޕާޓީން  ނުކުރެއޭ.  މަޝްވަރާއެއް  ތިމަންނަމެންނަކާ  ވިދާޅުވޭ  ބޭފުޅުން  އެއްބައި  ޕާޓީގެ  އެ  އިނގޭތޯ. 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިނގޭތޯ.    1ތް ނަންބަރ  މަޝްވަރާނުކުރެއޭ. ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފު އެއީ ހަމަ މި ރާއްޖޭގައި އޮ

ވެސް   ބޭފުޅުންނަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރައްވާ. އެހެންވީމާ، އެނޫން  އަށްވުރެ ގިނަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް    100އެ 

ން  މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި އެ ބޭފުޅުން މި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްކޮށް އޮއްވާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅީމަ ދެން ކޮ 

ވާހަކައެއް، ދެން ކިހިނެއްތޯ ދިރާސާގެ ވާހަކަ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވެއްޖެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  

ގޮތުގައި މި ބިލުގެ އެންމެ މުހިންމު   ޤަބޫލުކުރާ    2ތިގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީމަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 

ފުރަތަމަ   މާ  2މާއްދާއަކީ  އެ  ތަޅުމުގައި  މާއްދާ.  މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ކީން  އަޅުގަނޑު  ވެސް  އްދާތައް 

ވާހަކަދެއްކި ދުވަހު ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ރެކޯޑު މިހާރު ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ވެސް މޫސާ ސިރާޖު  

އެ   އިންނާނެ  ޔައުމިއްޔާގައި  އަޅުގަނޑު،  އިނ   2ބައްލަވާ.  ކިޔައިދީފައި  ހަމަ  ވާހަކަ  މާއްދާ  ތަޅުމުގައި  ގޭތޯ 

ދެއްކިއިރުގައި ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ހަމަ ހުރެލާފައި މި ބިލު ބޭރުކުރަން ދަންނަވަނީކީ ނޫން.  

އެނގިވަޑައިގަ ބޭފުޅުންނަށް  ކުރިންތި  މީގެ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު    ންނަވާނެ  ދެއްތޯ،  މީހެއް  މަސައްކަތްކުރާ  ވެސް 

ހަމަ    ހަމަ ހުންނާނެ ހަމަ ލައިގެން  ތެރެއަށް  ފެންނަ ޚިޔާލު އޭގެ  އަޅުގަނޑަށް  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ޚިޔާލުދީ  ތި 

ވެސް   އިޞްލާޙު  އެގޮތަށް  ޤަބޫލުކުރައްވައިގެން  ބޭފުޅުން  ތި  ކޮމެންޓްސްތައް  ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ  ދިރާސާކޮށް  ބިލުތައް 

އެހެންނަމަވެސް އެހެންވީމާ،  އެހެންނޫންތޯ.  ހުރި  އެބަ  ވެސް  ކޮށްފައި  އެއްގޮތަކަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ބިލަކީ  މި   ،

ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ބިލަކަށްވާތީއާ އަދި މި ދަންނަވާހެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެތައް  

މި ހުށަހެޅީ ހަމަ  ބަޔަކު މި ބިލު ކަމުނުދާ ކަމަށް، މި އޮތް ގޮތަށް ކަމުނުދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ އަޅުގަނޑު މިރޭ  

 މި ބިލު އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްކުމުގެ   ވާހަކަތަކެއް ތަކުރާރުކޮށް  އެއް  އިނގޭތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު. ދެން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

އިމްޕޯޓެންޓްލީ ވަރަށް މުހިންމު   ބަދަލުގައި ހިންގަވާ މިރޭގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލުމާ ހަމައަށް ދެވޭތޯ ބަލަމާ. ވަރަށް 

ތް ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލުމާ ހަމައަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު  ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވަން އިތުރަށް ނެ
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އެދިވަޑައިގެންފައިވާ   މިހާރު  އަރުވަފާނަން  ފުރުޞަތެއް  ކުރު  ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑު.  އެދެން  ދިނުމަށް 

އަޅު އެދެން.  ނިންމާލަދެއްވުން  ކުރުގޮތަކަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު.  އަރުވާނަން  ބޭފުޅުންނަށް  ފުރުޞަތު  ފުރަތަމަ  ގަނޑު 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާއަށް އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ވާހަކަ   ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިއްޒަތްތެރި 

އެހާ ބޮޑަށް ސާފުނުވާހެން. އެއީ އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރަން އަބަދު ވެސް ރިޟާއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް  

ލަވާ ބޭފުޅެއް. ރިޟާގެ އެ މަސައްކަތްނުކުރާކަމުގެ ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑެއް  ބިލުތައް ދިރާސާކުރައްވާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބައް 

މިހާތަނަކަށް   ދިރާސާއެއް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު  ފާހަގައެއްނުކުރަން.  އެއްވެސްއިރެއްގައި 

ހިންގާފައޭ ކޮމިޓީން އެއްޗެއް ދަންނަވަންވާނީ. މި ކޮމިޓީއަށް    ނުހިނގައޭ. ކޮމިޓީގައި ދިރާސާއެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވަނަ ދުވަހަށްހެން.    22،  21ކޮމެންޓްސްތައް ލިބުނީ ޑެޑްލައިނެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ. އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާގޮތުން  

ކޮމިޓީން،   މަސައްކަތެއް  އޭގެ  ޑެޑްލައިނެއް.  ލިބުނު  ކޮމެންޓްސްތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމައަށް  އިއްޔެއާ  އެއީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަހަރުގައި   ވެސް  އަބަދު  އެއްޗެއް،  ހުރިހާ  މި  ހުރެދާނެ  ރިޟާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރިޟާ، 

ސާފުނުވާހެން.   ބޮޑަށް  އެހާ  ވާހަކަ  ދެއްކި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ކުރާކަން.  އެކަން  ހަމަ  ފާހަގަކުރެވޭ 

 ތިބީ މި ބިލުގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮމެންޓްސްތައް  ކޮމިޓީގައި މި މަސައްކަތްނުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ގައިމު ވެސް މި

އެ   ކޮމިޓީގައި  ނުހިނގާ.  ވެސް  މަޝްވަރާތަކެއް  ކޮމިޓީގައި  ވާހަކަތަކެއް،  ކޮމިޓީގެ  ނޫން.  ދިރާސާކޮށްގެނެއް 

އެ އެކަން ނުކޮށް  އެއީ ކޮމިޓީގައި  ކަމެއް  ހެން  މަޝްވަރާތައް ނުހިންގާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ 

ނޫން.   އުފައްދަނީކީއެއް  ސުވާލު  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ދޭތެރޭ  މަސައްކަތާއި  ރިޟާގެ  އަޅުގަނޑު  ގެންދިއުމަކީ. 

އެހެންވީމާ، ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަމަ ބިލު ކިޔުއްވާފައި އޮންނާނީ. ބިލާ ބެހޭގޮތުން ދިރާސާ ވެސް ކޮށްފައި އޮންނާނީ.  

ކޮމިޓީން މީގެ މަޝްވަރާތަކެއް އަދި މިހާތަނަކަށް ނުހިނގައޭ. ވަރަށް    އެއެއް ނޫން އަޅުގަނޑު އެ ފާހަގަކުރި ކަމަކީ.

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން   މުޢިއްޒު.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފަހުގައި  އޭގެ  ޙުސައިން.  ޢަލީ  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

 ބޮޑަށް އެދެން އިނގޭތޯ ވަރަށް ވަރަށްވަރަށްވަރަށް ކުރުކޮށްލައިދެއްވައިފިއްޔާ.  ޝަހީމް. އަޅުގަނޑު ވަރަށް 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

މި   ފެށުނީއްސުރެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަކީ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ވެސް  މުޤައްރިރަށް  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! 

ލީހަކު ނޫން މިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް ގިނަ ކޮމިޓީތަކުގައި ހަމަ މުޤައްރިރާ އެކީގައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ބިލު   އެ  އައިސްގެން  ބިލެއް  އެއްވެސް  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  އޮންނާނީ.  އުޅެފައި  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީތަކުގައި  ގިނަ 

 އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ. އަދި މި  ވަގުތުން ބޭރުކޮށްލަން ހުށަހަޅާ އަދި އެކަމަކަށް ތާއީދުކޮށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ދައުރުގެ ދެބައިވުމާއި، ދެ އަހަރާއި ބައި، ގާތްގަނޑަކަށް ދެ އަހަރު މި  

މަޖިލީހުގައި،   ރައްޔިތުންގެ  މިއީ ދެވަނަ މި  އު  19ވަގުތު  ވެސް  ޅޭތާ. އެހެންވީމާ،  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 

އެގޮތަށް   ބޭރުކޮށްލަންވީއޭ  ބިލު  މި  ގޮތަށް  އަންނަ  ހަމަ  ނޯންނާނެ  އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން  ބިލަކާ  އެއްވެސް 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ނެތް  ވެސް  ހުށަހަޅާފައެއް  މީހަކު  އެގޮތަށް  އަދި  ވެސް.  ވާހަކަދައްކާފައި 

ލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހަމަ ހުރީމަ ހަމަ ޖެނުއިންލީ އެކަން އެގޮތަށް  ތާއީދުކުރީ މީގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫ

ޤަބޫލު. އެއްވެސް ގޮތަކަށް މީގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ބިލުގެ  

ބައި   މުހިންމު  އެންމެ  ބިލުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ބައިބައިގައި.  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  ކަމަށް ސިރާޖު،  އޮތް  ގޯސްކޮށް 

މެންބަރު ސިރާޖު ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކުރައްވާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ކޮމެންޓުތަކުން ވެސް އެބަ ފެނޭ. އަދި  

ފޮނުވާފައި   އޮތް  ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް އެޗް.އާރު.ސީ.އެމުން މި 

މުޅި އެތި ކީމަ އަޅުގަނޑަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުވުން އޮތީ އެ ބައިގައި އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް  

ވެސް   އެންމެންގެ  ދޭތެރޭގައި  އެއާއި  ބައި  ޖައުހަރީ  ކިޔާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކަލަ  ކޯ  އެންމެ  މުހިންމު  އެންމެ 

އެހެންވީމާ، އަޅު ބިލު  މައްސަލަ އެބަ އޮތް.  ވަރަށް ދިރާސާނުކޮށްކަން މި  އެކަށީގެންވާ  އެނގޭ  އެބަ  ގަނޑުމެންނަށް 

ބިލު   މި  ކަމަށް  ނުކޮށް  ކޮންސަލްޓޭޓް  ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  މަޝްވަރާނުކޮށް،  ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ހުށަހެޅުނީ. 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ބިލު  ހުށަހެޅުނީ. އެކަން އެބަ އަނެއްކާ އެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 އަޅުގަނޑުމެން މި ވަގުތު ހަމަ މި ކޮމިޓީގައި އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދާނެ ތަނެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝަހީމް  ؟ އަދި އިތުރު، ރިޟާތޯ އެދިވަޑައިގެންފަ؟ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކޮން ބޭފުޅެއް ދެން އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ

 ދެއްތޯ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ. ޝަހީމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީމް.  
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  ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ދެއްތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ވަރަށް ކުރުކޮށްލަދެއްވަންވީ ދެއްތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޔު ކުރުކޮށްލަދެއްވައިފިއްޔާ.  ތެންކި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދު ވެސް މަޖިލިސް މި އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް މަޤުޞަދެއްގައި. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް   މިހާރު 

ވެސް އެކުލެވިފައި މި އޮތީ ކޮންމެވެސް މަޤުޞަދެއްގައި. ބިލެއް އަންނައިރުގައި އެ ބިލަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ބިލަކަށް  

 ނުވާތީވެ މަޖިލީހަށް ގެނެސްގެން ބަޙުސްކުރަން ޖެހެނީ ވެސް އަދި ކޮމިޓީ  ވާކަށެއް ނުޖެހޭ. އެ ބިލުގައި އެ ފުރިހަމަ 

ޤަބޫލުކޮށްގެން   އެއްގޮތަކަށް ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް. އެހެންވީމާ، ބިލަކީ  ގެންނަންޖެހެނީ  އިޞްލާޙު  މަރުޙަލާގައި 

އީ އެންމެ ފުރިހަމަ އެއްޗެއްގެ  ނުވާނެ، ސަރުކާރުން ވިޔަސް، އަމިއްލަ މީހެއް ކަމަށް ވިޔަސް ހުށަހެޅިޔަސް ވެސް އެ

ގޮތުގައި އޮންނާނެ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އެ އުނިއިތުރު ގެނެސްގެން އެ ފުރިހަމަ އެއްޗަކަށް އަދި ރައްޔިތުން ވެސް  

ޤަބޫލުކުރާ ގާނޫނަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަދަންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަކަށް ބޮޑު މުސާރަ ދީފައި ބަޔަކު ލާފައި މި  

ޤަބޫލުކުރާ  ތިބެނީ ރައްޔިތުން  އެއީ  ބިލުތައް  އަންނަ  އެއީ  ޒިންމާއެއް  މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،   .

އެހެންވީމާ،   ކުރަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  އެ  ނިންމުމަށް.  ފާސްކޮށް  މަޖިލީހުން  ގޮތުގައި  އެއްޗެއްގެ 

އެ މަޖިލީހުން އޭތި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ގެންދިއުން އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް މި އަންނަ ކޮންމެ ބިލެއް ވެސް  

ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭރުކޮށްލަންޖެހޭ ބިލެއްގެ  
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ރައް ގެނެސްގެން  އިޞްލާޙެއް  ގެންނަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ނުފެނޭ.  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ހުރި  ގޮތުގައި  ޔިތުންގެ 

އެއީ   ނެރުމަކީ  އެ  ނެރެ،  މުޖުތަމަޢަށް  ހަދާފައި  ގޮތުގައި  އެއްޗެއްގެ  ފުރިހަމަ  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް 

 ޙަޤީޤަތުގައި ޒިންމާދާރު މަޖިލީހެއްގައި ކަންކުރާ ގޮތަކީ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ. އެދެނީ ބޮޑަށް ކުރުކޮށްލައިދެއްވުން އިނގޭތޯ ރިޕީޓް  އާދެ! ވަ

 ވާހަކަފުޅުތަކަކަށް ވަނީނަމަ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ

ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ.   ތި  ކަންނޭނގެ  ފުރުޞަތު  އޭރުގެ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

 ދެއްތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހާރު އިތުރު ބޭފުޅަކު އެދިވަޑައިގެންފައި ނެތް ކަމަށް މި ފެންނަނީ. އެބަ  

ދެ  ހު އަޅުގަނޑު  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނެތް  ފާހަގަކުރައްވަން.  ވާހަކައެއް  މުހިންމު  އަލަށް  ދެއްތޯ.  ނެތް  ންނެވިތޯ. 

 ހުށަހެޅުމެއް އޮތުމާއެކުގައި އެ ދެ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ގަސްދު މި ކުރަނީ. ފުރަތަމަ... 

 

  ން: ވާހަކަދެއްކެވު މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

 އަޅުގަނޑު އިންނާނެ އިނގޭތޯ ފުރުޞަތަކަށް އެދިފަ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު.  ؟ އާދެ! ޒަރީރުތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

 އާދެ! ކުރިއަށްގެންދަވަންވީ ދެއްތޯ.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޔަރ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

ހަމަ   އަޅުގަނޑު  ހުރި  އެބަ  ބިލުގައި  މި  މާއްދާތައް  އިޝޫތަކެއް،  ކަންބޮޑުވާ  ޙަޤީޤަތުގައި  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

ކުރިން ފާހަގަކުރިހެން. އަދި ބައެއް ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ ދިރާސާނުކޮށް، ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލާ  

ން ވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން  މި ބިލު ފޮނުވާފައި އޮތް ކަމަށް. އެ ބޭފުޅު

ފޮނުވީމަ   ބިލު  އެ  ކޮމިޓީއަށް  އަދި  ނޫން.  ބިލެއް  ފުރިހަމަ  އެންމެ  ބިލަކީ  ކޮންމެ  ފޮނުވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

އަދި ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކަށް   ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް 

ހުޅުވާލަން ކޮމެންޓްކުރަން. އެގޮތުން މި ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ވެސް އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ  

ކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ މި   ވެސް  ވަނީ ކޮމެންޓް  މިއަދު ފުރުޞަތު. އަދި އެ ބޭފުޅުން މި 

ފުރިހަ ހިނގާށޭ  ފުރިހަމަކޮށް  ބިލު  ބިލު  މި  އެއްކޮށް  ކަންބޮޑުވުންތަކާ  އެއްކޮށް. ރައްޔިތުން  ކޮމެންޓުތަކާ  އެ  މަކުރަން 

އޮތް   ބިލު މިހާރު ތި  ޙަޤީޤަތުގައި މި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ފުރިހަމައަކަށް ހަދަން.  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދިރާސާކޮށް 

ތާއީދެއްނުކުރަން.   ފާސްކުރާކަށް  އަކުރަށް  އަކުރުން  ބިލުގައި  ގޮތަށް  މި  ފާހަގަކުރިހެން  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އެއީ 

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.   އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  އޮތް  މާއްދާއެއް  ޚިލާފު  އަސާސްތަކާ  އިސްލާމްދީނާއި  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު 

މާއްދާއެއް   ދެ  ފުށު  ޑިމޮކްރަސީއަށް  އޮތް.  އެބަ  މާއްދާއެއް  ދެ  ފުށު  ޑިމޮކްރަސީއަށް  އޮތް.  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަ 

އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް މި ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަންބޮޑުވުމަކީ މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެއްގައި މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ނޫޅެ  

މީގެ ސިޔާސީ ފައިދާ ނަގަން ބައެއް ބޭފުޅުން އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޝެއިޚުން، އެންމެން ނޫން އިނގޭތޯ.  

ން މީގެ މަންފާ ހޯދުމަށް ޓަކައި މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ފުޅާ  ބައެއް ޝެއިޚުން ސިޔާސީގޮތު

ދާއިރާއެއްގައި މި ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. އަދި  

ވަ  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން.  ގޮތެއް  ޒިންމާދާރު  އެންމެ  ދީނީ  މިއީ  މިކަހަލަ  ވިސްނަން.  ފުންކޮށް  ރަށް 

ދުނިޔޭގެ   ކަންތައްތައް  ހުރި  ދިމާވެފައި  ޤައުމަކަށް  އެ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ގޮއްސި  ޤައުމު  ތެރެއަށް  ހަމަނުޖެހުމުގެ 

ނަޒަރު   އަޅުގަނޑު  ކައިރިން  ވަރަށް  ފެނިފަ.  ވަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ތާރީޚުން  އިސްލާމީ  ވެސް،  ތާރީޚުން 

އިރާގަށް    ހިންގާލީމަ  ބަލާލިޔަސް،  ސީރިޔާއަށް  ބަލާލިޔަސް،  ޕާކިސްތާނަށް  ބަލާލިޔަސް،  އަފްޣާނިސްތާނަށް  ވެސް 
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އަނެއް   މިފަދަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގައި ހަމަ އެއް މުސްލިމުންނާއި  ޤައުމުތަކުގައި ފެންނަމުންދަނީ  ބަލައިލިޔަސް މި 

ބަޔަކު   އަނެއް  ބަޔަކު  އެއް  ހަނގުރާމަކޮށް  މުހިންމު  މުސްލިމުންނާ  އެންމެ  ބިލުގެ  މި  ޙަޤީޤަތުގައި  މަރަމުންދާތަން. 

ވަރުގަދަކޮށް،   ހަރުދަނާކޮށް،  ޤައުމުގައި  މި  އިސްލާމްދީން  ބޭނުމަކީ  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  އަސާސަކީ،  އެއް 

ބުނާށޭ.  އިސްލާމްދީން ފުޅާކުރުން. އަޅުގަނޑު މި ބުނަނީ ތިމަންނައަކީ މުސްލިމެކޭ ބުނާ މީހަކާ ދިމާލަށް ކާފަރެކޭ ނު

ކޮން އިސްލާމީ އަސާސެއްތޯ އެކަމަށް ހުއްދަވަނީ. ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ އެކަމަށް ހުއްދަކުރީ. ހުއްދަ ކޮށްފައި އެބަ އޮތްތޯ  

ނެތް.   ފެންނާކަށް  އަޅުގަނޑަށް  ފޮތްތަކުން  ހުރި  ކިޔާފައި  އަޅުގަނޑު  ޔަޤީނުން  ހަމަ  ބޭފުޅެއް.  އެއްވެސް 

އިގަނޑު އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ އެ ދީން އެ ތަނުގައި ވަރުގަދަކޮށް އެ  އިސްލާމްދީނުގެ މައިގަނޑު އެއް އަސާސަކީ މަ

ދީން އެތަނުގައި ފުޅާކުރުން. އެކަން ކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ޚިޔާލު  

ކަނ އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  މަޝްވަރާކުރަން.  ގޮސް  ތަފާތުވެއްޖެއްޔާ  ހިފައިގެން  ޑި 

 އަޅުގަނޑުމެން ޤަތުލުކުރާ ހިސާބަށްދާ ބަޔަކަށްވެގެން ނުވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރުޞަތުތަކެއްތޯ   ކުރީގައި  ނޫނިއްޔާ  ނެތް  އެދިވަޑައިގެންފައެއް  މެންބަރަކު  އެހެން  މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

؟ އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން އިނގޭތޯ. މައްސަލަ އެބަ އޮތްތޯ؟ ނޑަށް ފެންނަން އެ އޮތީއަޅުގަ

ބިލުގެ   މި  އެއީ  ހުށަހެޅުމަށް.  ލިބުނު  ތާއީދު  ހުށަހެޅި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދަންނަވައިލާނީ  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ 

މަހުގެ    1ސުންގަޑިއަކީ   ފެށޭ  މި  ދުވަހުގަ   1ޖުލައި،  ބިލު  ވަނަ  މި  މިންވަރަށް  އެކުލަވާލެވޭ  ރިޕޯޓް  ކޮމިޓީގެ  އި 

ވޯޓަށް   މި  އެހެންކަމުން،  ނިންމުމަށް.  ދިރާސާ  ބިލުގެ  މި  މަޢާފްކުރައްވާ.  ކޮމިޓީގެ،  މި  ފާސްކުރުމަށް.  ދިރާސާކޮށް 

؟ ގައިގެންތޯވޯޓު އަތްނަ؟ ޗެޓުގައިތޯ؟ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވައިލާނަން. އަސްފާ، މި ވޯޓު އަންނަނީ ކިހިނަކުންތޯ

 ؟ ނޫނިއްޔާ ވޯޓުގެ ލިންކެއް އަންނަނީތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ޗެޓުގައި މެންބަރސްއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ބަޔާން ކޮށްލެއްވީމަ ރަނގަޅުވާނެ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އެއީ   ވޯޓު،  ދަންނަވާލި  މި  ދެންމެ  އެހެންވީމާ،  ކަމުގައި    ޖުލައި  1އާދެ!  ސުންގަޑި  ރިޕޯޓުގެ  ކޮމިޓީ  މި  އެއީ 

 ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު މި ވޯޓަށް ދެންނެވީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ފެނުނު. އަނެއްހެން  އަޅުގަނޑަކަށް ނުއެއް  ؟ އަޅުގަނޑު ލިޔާ އެއްޗެއް ކޮންތާކުތޯ؟ ކޮންތާކުތޯ މި 'ނޯ' ލިޔަން ޖެހެނީ

 ގުރޫޕުގައިތޯ ނޫނީ މީގައި... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޗެޓު ލޮގުގައި.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ

ކަމަށް   "ނޯ"  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  އިނގޭތޯ  ފެނުނު  ނުއެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް 

 ބައްލަވާލަދެއްވާ އަޅުގަނޑުގެ ވޯޓު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! މި އިނީނޫންތޯ ޗެޓް ލޮގެއް ދެއްތޯ.  

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރިޟާއަށް ވޯޓު ދެވިފައިހެން އިނީ އިނގޭތޯ. 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 އާދެ! ދެއްވި، ދެންމެ ފެނުނު އަޅުގަނޑަށް ވެސް.   
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ

 ދެވިއްޖެ ދެއްތޯ އެހެންވިއްޔާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

 ރިޟާ އެބައިން ދެފަހަރު ނޯ ޖައްސަވާފަ. ދެފަހަރު ވޯޓުދެއްވާފައި އެބަ އޮތް. ރިޟާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ

 އެއީ ނުފެންނާތީ ދެއްތޯ. 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 ... 2،   1އެހެންވީމާ، ވޯޓު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ނިމިއްޖެ ދެއްތޯ ވޯޓު. އަޅުގަނޑު މި ގުނާލަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

 ؟އަޅުގަނޑުގެ ވޯޓު އެބަ ފެނޭތޯ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

ވިދާޅުވެދެއްވަބައްލަވާ.   ގުނުއްވާލައްވާފައި  އަސްފާ  އެހެންވީމާ،  އެބައިން.  ޖައްސަވާފައި  ނޯ  ފެނޭ  އެބަ  އާދެ!  ޢަލީ، 

ޖެއްސެވިތޯ.   'ޔެސް'  ބޭފުޅުން  އާދެ!  7ކިތައް  ހުށަހެޅުން    7.  މިދެންނެވީ  އިޞްލާޙު،  މި  ވޯޓާއެކުގައި  ބޭފުޅުންގެ 

ވެސް ކޮމިޓީ  ފާސް އެ ވީ. އެއީ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުމުގެ.   ބިލު ބަލައިނުގަތް މިހާރު  ދެން ދެވަނަ ވޯޓެއް އެއީ މި 

މަރުޙަލާއިން ބޭރުކޮށްލުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމެއް. އަދި އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ވެސް ލިބިފައިވާތީވެ އަޅުގަނޑު އެ ވޯޓަށް  

 ވެސް ދަންނަވައިލާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އެއީ މިހާރު ވެސް ސުންގަޑި އިތުރުކުރަން ވޯޓުދީފައި ފާސްވީމަ ޖެހޭތޯ ވަކިން އެއަށް  ؟ މުޤައްރިރު، އެއަށް ޖެހޭނެތޯ

 ؟ވޯޓަކަށް އައްސަވަން
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  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 ފަހަރުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ވެސް ކުއްލިއަކަށް ވޯޓު ބަދަލުވެދާނެތާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

 ނޫން، ވޯޓަށް އަހާލަން ޖެހޭނެ. 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 ވޯޓަށް. އެއީ ބިލު ބަލައިނުގަތް ކޮމިޓީން ވެސް  އާދެ! ދެ ހުށަހެޅުމެއް އެގޮތަށް އައީމަ. މިހާރު މި ދެންނެވީ އިނގޭތޯ

ބިލު ބޭރުކޮށްލުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމެއް. އެއަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާތީ ވޯޓަށް މިދަންނަވާލީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން  

ޗެޓުގައި ޖައްސަވާލަދެއްވަފާނަ   7ންތޯ އިދާރީމޭޒުން.  ވޯޓުލައްވާ ނިމިވަޑައިގެންފި ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ އަދަދު 

އެދިވަޑައިގެން   ބޭރުކޮށްލުމަށް  އޮތީ. މި  ވިދާޅުވެފައި  ނޫނެކޭ  ދެންނެވުމަށް  ދެންނެވި  "ނޫން" އިނގޭތޯ. ދެންމެ  ވޯޓު 

ނިންމުނު    2ވޯޓުދެއްވާފައި އޮތީ   މި  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، އެ ފާހެއްނުވި. އެހެންވީމާ، 

އެ  ސުންގަޑި  ގޮތުގައި  ގޮތަށް  ކަމެއްގެ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްކުރާނަން.  ބަލައިގެން  ކަމަށް  ސުންގަޑި  އީ 

އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން  

އި ކޮންމެވެސް  ޚާއްޞަ  ލިބޭތޯ  ފުރުޞަތެއް  ގިނަ  މަސައްކަތްކޮށްލެވޭނެ  އެހެން  ނަމަވެސް.  ތެރެއިން  ންތިޒާމެއްގެ 

ކޮމިޓީއަކަށް   އެއްވެސް  އެހެންނަމަވެސް،    241ކޮމިޓީ،  ނެތް.  އަދި  ފުރުޞަތެއް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ނޫނިއްޔާ 

އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް ރިކުއެސްޓްކޮށްފައިވާނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބިލުގެ ދުވަހުގައި ވެސް ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައިވާނެ.  

ކޮމިޓީގެ  އަ ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއާއެކުގައި  އަރުވާނަން.  ފަހުން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޕްޑޭޓެއް  އޭގެ  ޅުގަނޑު 

ބައްދަލުވުން ބިލުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮންލައިންކޮށް ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް އެހެންވީމަ ދެން  

ޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ވަގުތެއް، ދުވަހެއް އަ

 ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް. މިހާހިސާބުން މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ.  

_____________________ 
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